Мултијезички додатак – на румунском језику
Supliment multilingv – în limba română
» стране I-VIII

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. АВГУСТА 2016.

Број 4673, година CXLVIII

БОЈЕ!
Економија
Село је
ипак јаче
од сватова
» страна 6

Политика
Незапамћен захтев
Хашког трибунала
» страна 4

ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

Хроника
Нове мере за борбу
против породичног
насиља
» страна 9

Село
И ОВОГ ЛЕТА КОМАРЦИ ПРЕНОСЕ ГРОЗНИЦУ ЗАПАДНОГ НИЛА

НЕМА РАЗЛОГА ЗА ПАНИКУ
Већина заражених
има блажу клиничку
слику, не може да
пренесе вирус на другог
и без последица преболи
ту болест
Најугроженији старији
од педесет година,
дијабетичари
и срчани болесници
Осамдесетједногодишњи П. М. из
Плочице код Ковина прва је овогодишња жртва грознице Западног
Нила, болести коју на људе преносе
комарци који су претходно уболи
птицу заражену тим вирусом. Он је
почетком недеље преминуо у панчевачкој Општој болници.
Mr sc. med. Слађана Томић, специјалиста епидемиологије и начелница Центра за контролу и превенцију болести у панчевачком Заводу
за јавно здравље, изјавила је за наш
лист да без обзира на први смртни
случај услед грознице Западног Нила, нема никаквог разлога за панику,
нити за сензационализам и бомбастичне наслове које су ових дана, извештавајући о тој болести, објавили
поједини медији.
Према њеним речима, већина оних
које убоду заражени комарци преболи грозницу Западног Нила на ногама, без икаквих последица.
Један од 150 пацијената
има проблеме
– Као прво, код осамдесет одсто
инфицираних грозница Западног
Нила протиче без икаквих симптома. Двадесет одсто има благу клиничку слику у виду грознице, главобоље, мучнине, повраћања, ото-

ка лимфних жлезда или осипа на
кожи. Само код једне особе од 150
инфицираних долази до развоја тешке клиничке слике. Фактори ризика за појаву најтежег облика болести су старост преко педесет година, неко хронично обољење, дијабетес, кардиоваскуларно обољење
и имуносупресија – истакла је Слађана Томић.
Она је рекла и да су до 3. августа
панчевачком Заводу за јавно здравље

мењивати, јесу систематско и организовано запрашивање комараца, исушивање извора стајаће воде, уклањање воде из свих места погодних за то
да комарци полажу на њима своја јаја (саксије, посуде за храну и воду за
кућне љубимце, канте, бурад, лименке, старе гуме итд.).
Слађана Томић је препоручила нашим суграђанима да на врата и прозоре поставе заштитне мреже, као и
да ако излазе напоље у раним јутар-

Стварају нам проблеме
пријављена два пацијента оболела од
грознице Западног Нила – један за
кога се сумња и човек из Плочице који је преминуо од те болести.
Како се бранити од комараца?
Према речима Слађане Томић, највећи број случајева оболелих од грознице Западног Нила региструје се у
августу и септембру, а превентивне
мере које би обавезно требало при-

њим или касним вечерњим сатима,
када су комарци најактивнији, облаче одећу с дугим рукавима, а да откривене делове тела мажу препаратима против комараца.
Ванредна ситуација
Када је реч о грозници Западног Нила, у Панчеву и у јужном Банату најкритичније године биле су 2013, када
је регистровано 30 оболелих, и 2014,

када је тадашњи градоначелник
Панчева Павле Раданов прогласио
ванредну ситуацију због комараца.
Да је тада било разлога за ту меру,
сведочи изјава Зденке Миљковић из
градског Секретаријата за заштиту
животне средине. Она је рекла да би
у нормалним околностима у свакој
клопци током 24 часа требало уловити 150 комараца, а тих дана је њихов број прелазио 1.500.
Шта је Градска управа предузела у
борби против комараца од почетка
ове године, гласило је одборничко
питање које је постављено на једној
од недавних седница Скупштине
Панчева.
У одговору достављеном из Секретаријата за заштиту животне средине истакнуто је да су од почетка ове
године комарци прскани у више наврата. Током марта је спроведено
700 акција њиховог уништавања у
затвореним просторима, а три пута
су прскане њихове ларве на отвореном, на површини од 1.200 хектара.
Обављена су и четири запрашивања одраслих форми комараца на земљи, на површини од преко 8.000
хектара, као и неколико прскања из
авиона на површини од 7.000 хектара. Наведено је и да је Градска управа ове године одштампала 46.000
брошура са саветима за борбу против комараца и да су оне подељене
грађанима уз рачуне за воду.
Као проблем је истакнуто да надлежне покрајинске институције, због
недостатка новца, од почетка ове године нису ниједном авионски запрашивале комарце, који се гнезде поред великих водених површина, док
је претходних година то било организовано. То је, уз честе кише током
пролећа, допринело осетном повећању њиховог броја.
М. Глигорић

Свети Илија окупио
пријатеље
» страна 11

Култура
Константа моје
уметности је промена
» страна 13

Фото-репортаже
Зрно злата које спаја
три народа
» страна 33

Лето у природи
Рај на земљи – кањон
Брњице
» страна 34

Спорт
Ања и Чаба први
стартују
» страна 35
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Провокатори и капљице
Лети речи чешће лете, а по кафанама се оне лепе за уши непризване а
подразумевајуће публике. То је ваљда тако због плус четрдесет напољу и
капљице-две изнутра...
Рецимо, у среду, главна медијска и кафанска тема била је Хашки трибунал и његов захтев за промену српског законодавства, што би омогућило да буде ухапшено и изручено му троје радикала оптужених за непоштовање тог суда, међу којима је и Панчевац Петар Јојић.
Када се ради о „Американцима и њиховим европским слугама”, нема
много дисхармоније: просечан српски конзумент мас-медија (и капљице) не подноси спољну политику естаблишмента САД, као ни „двоструке аршине” које Европљани примењују у случајевима у вези са Србијом.
Тако, били смо у прилици да чујемо буљук ружних речи и гомилу псовки на рачун Обаме, Меркелове, „пегавих Енглеза”...
Ипак, један „провокатор” имао је другачије мишљење: „возио” је све
време теорију да ако је неко невин, без обзира на то о каквим се оптужбама и ком суду ради, треба и мора да оде пред лице правде и тамо опере
љагу са свог дела и имена.
Аууу, добро је да је преживео! И потпуно трезни и мртви пијани удружили су се противу „америчког агитатора”, „непријатеља свеколиког
сербства”, „пизде” и „љубитеља светских окупатора”. Наравно, њихове
реченице почињале су у демократском духу, са „свако има право на своје мишљење”.
И, то је та круцијална разлика између деведесетих и данашњице: сада
скоро сви вербално поштују „другојачијост” и истовремено мрзе све око
себе, док је раније било мање фолирања; знало се од кога можеш да очекујеш пљувачину, а од кога космополитизам.
Јадник се, после неуспешних покушаја да изнесе неки аргумент, покупио и отишао, а остатак света је наставио по старом: хејтовати, мрзети,
па за промену поново хејтовати. На ред су дошли „неспособни, а скупо
плаћени црнци у ’Звезди’”.

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

***
Тешко је таблоидима да током лета одрже висок тираж: публика је на
одморима, па била негде на летовању или код куће, због умањене интеракције смањен је и обим протока информација о шталским укућанима,
којекаквим паровима, старлетама и кримосима. Треба, зато, смислити
нешто бомбастично, а да је колико-толико актуелно.
Нова тема за арчење је, за разлику од набројаног, веома озбиљна: грозница Западног Нила. Са ширењем панике у вези с болестима није се
играти, али кога то из жуте штампе интересује.
Ако је и до вас, негде на пијаци или на послу, дошла нека небулозна
прича о „људима покошеним опаком болешћу”, ред је да вас правовремено, истинито и тачно информишемо. Томе служи текст на насловној
страни, а овде ћемо подвући најважније чињенице: нема никаквог разлога за панику, јер код осамдесет одсто инфицираних грозница Западног Нила протиче без икаквих симптома.
***
Много се прича о Русији последњих месеци. Хајде да певамо, односно да
то препустимо онима који знају: Влада Дивљан, „Идоли”, „Русија”.
Бакићева улица већ је заспала.
Сенке се притајиле, светлост згуснула.
Наша тиха соба се тек пробудила,
наша тиха соба је затреперила.
Ја сам још студирао, она је радила.
Ноћу сам јој читао А. Фадејева.
Некад би се чудила мојим песмама.
Није ми допуштала да се замарам.
Нама нова година ништа није донела.
Као да се збунила, ил’ се ругала.
По небу смо тражили светлост Востока.
Имала је снажније руке него ја.
Није ми дозволила да је савладам.
Није ми допустила да је савладам.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Нема краја
одласцима
„Никада нисам престао да се питам: зашто млади људи за себе не
виде срећнију будућност у Србији,
него одлазе и често остварују блистав успех у иностранству? Да ли је
за то крива држава која не зна да
створи услове који буде жељу да се
своје време, своја енергија и свој

новац уложе сада и овде? Да ли је
за то крива администрација која
одвраћа младе људе од ангажовања
у сопственој земљи, будући да просечан чиновник више воли да показује своју моћ него да буде другима на услузи? Да ли је крива зараженост помало фаталистичким
менталитетом (сви они су исти и
ништа се у догледно време неће
променити)”, написао је ових дана
Жан Данијел Рух, одлазећи амбасадор Швајцарске, у свом опроштајном писму, објављеном у „Политици”.
Попут свог славног земљака Арчибалда Рајса, који је 1928. године објавио чувену књигу „Чујте ме, Срби”
и с рендгенском прецизношћу анализирао наше мане и врлине, амбасадор Рух је написао текст који заслужује похвале, јер је много више
од опроштајне куртоазије.
Ако је он као странац који је провео протекле четири године у нашој
земљи као наш највећи проблем издвојио бесперспективност за младе и
њихову жељу да своју будућност потраже далеко од Србије, онда можемо само да се питамо чему можемо
да се надамо и шта да очекујемо.
Да ли је за чуђење то што се последњих месеци поново могу видети
дугачки редови испред немачке,

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•
•
•

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Полетети, раширених крила.
У Делиблатској пешчари, прошле недеље
Снимио Владимир Ђурђевић

америчке и других страних амбасада,
ако се сетимо изјава челника Међународног монетарног фонда и чланова
Фискалног савета да грађани Србије
не могу очекивати да ће им у наредних неколико година расти плате и
пензије.
Каквој будућности могу да се надају млади који раде у „Јури”, „Геоксу” и другим страним фабрикама
отвореним последњих месеци широм Србије ако се узме у обзир да су
им плате 200 или 300 евра, а пословође им гледају на сат када прекину
посао и оду у тоалет? Због тога не чуди што све више радника у последње
време напушта те фабрике.
„Ако поново створите снажну индустријску основу, дакле солидну
привреду, моћи ћете боље да одолите противречним притисцима ваших
моћних суседа, блиских или далеких. Такво је барем наше искуство. И
када дође тренутак, ући ћете у
Европску унију уздигнуте главе. На
томе је Швајцарска радила у последње четири године. Такву вам судбину
желим”, завршио је свој опроштајни
текст у „Политици” амбасадор Рух.
Написао је: „Ако створите снажну
индустријску основу...” Како и с ким,
кад нема краја одласцима младих из
Србије?
М. Г.

Зоран Т. Поповић

Баш ме брига ко ће бити нови председник Америке. Ја ћу и
даље да водим своју политику!
Куд ће ти душа, ђаволе?
Нема више ја теби, ти мени, већ само ми њима.
Дошло је и његових пет минута. Говори већ сат времена!
Правда је данас свима доступна. Свако може да је узме у руке!
Ко нема у глави има у ногама – рече зец!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

СТАРЛЕТА БЕЗ ШМИНКЕ ВАМ ЈЕ КАО КРИМИНАЛАЦ
БЕЗ ФАНТОМКЕ!
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СТАРЧЕВАЧКИ „ДАНИ ДРУЖЕЊА”

ПОКЛАЊАМО УЛАЗНИЦЕ

НАЈЖИВЉЕ МЕСТО У ОКОЛИНИ

Звонко Богдан у суботу
у Старој пивари

Гастро-етно фестивал,
бајк-скуп, рагби и
олдтајмери
Жанровски различит
музички програм
Велика старчевачка летња манифестација „Дани дружења”
почела је ове године 28. јула и
трајаће до 13. августа. У петак,
5. августа, у вечерњим сатима,
у том месту биће отворен извиђачки вишебој, КУД „Неолит” ће одржати јавну пробу, а
тамбураши ће изводити живи
програм.
Сутрадан ујутро у „Ђерму” ће
се одвијати гастро-етно фестивал „Злајин меморијал”, а чланови клуба „Неолит” на платоу
иза Дома културе започеће једнодневни бајк-скуп. У недељу,
на неколико локација, Старчевци и њихови гости имаће
прилику да пецају на пловак,
гађају глинене голубове и да се
такмиче у кувању. У поподнев-

Епицентар дешавања
ним сатима ветерани ће играти
рагби, на Тргу неолита биће изложени олдтајмери, стонотенисери ће се такмичити у сали
Дома културе, а мажореткиње
и чланови КУД-а „Ђетван” мамиће уздахе на улицама у селу.

За понедељак је предвиђен
турнир у пикаду у „Чаплину”,
за уторак виртуелна шетња
кроз Старчево од преисторије
до данас у организацији удружења „Пагус”, а за среду, 10.
август, ролеријада, фудбалица

на песку, као и позоришна
представа „Зао муж”, у извођењу локалног аматерског позоришта. У четвртак, 11. августа,
у оквиру мини „Екс-Ју рок феста”, на Тргу неолита наступиће Ика, Неша Галија и „Креативни неред”.
Претходних дана је обележена слава Огњена Марија, постављена је била велика изложба
пчелињих производа, голубова
и ситнијих животиња, те вина и
рукотворина. Децу су увесељавали аниматори, било је неколико фудбалских утакмица, одигран је тениски турнир, а сваке
вечери на централном тргу
приређиван је жанровски различит музички програм. За четвртак, 4. август, у време када
се овај број новина буде појавио
на панчевачким улицама, заказана је позоришна представа
„Госпођа Милихброт”, у извођењу Горице Поповић.
Старчево је ових дана центар забаве, најживље место у
околини. Обавезно навратите.
С. Трајковић

У ВИШЕМ СУДУ У ПАНЧЕВУ

Подигнута оптужница због догађаја у Библиотеци
Случај „Библиотека”, поводом
кога се у нашем граду дигла
велика прашина, добиће свој
епилог на суду.
Славица Бубњевић Црвени,
портпарол Вишег јавног тужилаштва, изјавила је да је подигнута оптужница против Иване
Ђуровић, бивше шефице рачуноводства Градске библиотеке.
– Она се терети да је извршењем продуженог кривичног
дела проневере прибавила себи противправну имовинску
корист у укупном износу од
22.503.987,45 динара. За тај
износ причињена је штета
Градској библиотеци. Окривљена се терети и да је кривично дело извршила од 9. октобра 2003. до 30. децембра
2014. године – изјавила је Славица Бубњевић Црвени.
Подсећамо, о ситуацији у
Градској библиотеци у нашем

граду први пут се говорило почетком марта прошле године,
када је објављено саопштење
Службе за буџетску инспекцију Градске управе.
У њему је писало да је током контроле пословања
Градске библиотеке у периоду 2002–2014. године утврђено да је било неправилности
и да су о томе обавештени

други надлежни органи и институције.
Убрзо после тога пословање
Градске библиотеке су почеле
да истражују и полиција и Пореска управа. Установљено је да
Библиотека није платила порез
држави у износу од 27 милиона
динара и да постоје основане
сумње да та обавеза није извршавана неколико година.

Кривичну пријаву против
Иване Ђуровић поднео је Дејан Боснић, директор Градске
библиотеке. Након што је то
урадио, изјавио је новинарима
да је то учинио због тога што
постоји основана сумња да је
Ивана Ђуровић извршила кривично дело проневере.
Крајем прошле године у локалним медијима је објављено
да је Ивана Ђуровић на саслушању у Вишем јавном тужилаштву признала наводе из кривичне пријаве која ју је теретила.
Тада је објављено да ће бити
обављено вештачење и да ће
након тога тужилаштво одлучити да ли ће Ивани Ђуровић
бити понуђено да потпише
споразум о признању кривице
с тужилаштвом, или ће против
ње бити подигнута оптужница.
М. Г.

ИЗЛОЖБА У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ

Век и по најлепше бечке улице
У Историјском архиву Панчева, 28. jула, отворена је изложба „150 година бечке улице
Рингштрасе – од почетка грађевинских радова до данас”,
коју је организовао Аустријски културни форум Београд,
а на отварању је говорио др Јоханес Иршик, директор тог
форума.
Градња Рингштрасеа, „жиле
куцавице”, најпознатије и најлепше улице у Бечу, започета је
1857. године, свечано је отворе-

на, у присуству цара Франца Јозефа и царице Елизабете, 1. маја 1865, а завршена је тек 1913.
године. Она је један од највећих
урбанистичких пројеката на
свету. Раскошан булевар, прстенастог облика, дуг је 5,2 километра и широк 57 метара, а његове две авеније красе монументална здања која представљају архитектонска ремек-дела
и знаменитост су града. Међу
њима су Бечка опера и Дворско
позориште, музеји, Бечки уни-

РКУД „ЈЕДИНСТВО”

Пут у Португалију

Краљ староградске и војвођанске песме Звонко Богдан
одржаће
традиционалан
концерт у Панчеву у суботу,
6. августа, од 21 сат, у башти
Старе пиваре (Улица Николе
Тесле 2).
Као што су заљубљеници у
музику овог извођача, композитора, сликара, песника,
џокеја и великог заљубљени-

на кућа мала” и „Говори се
да ме вараш”. Као и увек,
уметник ће музичко вече
употпунити и причама и
анегдотама из свог живота.
Своје место можете резервисати путем телефона
061/1686-810, а Стара пивара и „Панчевац” обезбедили
су по две поклон-улазнице
за концерт за двоје наших

ка у коње и вино навикли, на
репертоару ће и овог пута
бити „пјесама, писама и песама”. Звонко ће, дакле, повести публику на путовање
по Панонији – од Загорја до
Карпата, од Високих Татри
до узбурканог Балкана, подсетиће је на најлепше стихове Шандора Петефија, Исидора Бајића и чика Јове Змаја. Наравно, неће изостати
ни његове ауторске композиције, као што су „Еј, салаши
на северу Бачке”, „Ко те има,
тај те нема”, „Крај језера јед-

најбржих читалаца који у
петак, тачно у 11 сати, пошаљу СМС са текстом: КО
(размак) Звонко Богдан на
број 1201. Бруто цена СМСа из но си 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у
Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.
Добитнике ћемо позвати
истог дана, како бисмо њихове податке проследили
спонзору, а они ће улазнице
моћи да преузму у Старој
пивари непосредно пред почетак концерта.
Д. К.

НАСТУПА „AMY’S HOUSE”

Чаролија музике
новог доба
Концерт „Amy’s House – tribute band to Amy Winehouse” биће одржан у петак, 5.
августа, на платоу испред
Културног центра Панчева.
Група је оформљена 2015.
године у Београду, с циљем
да донесе слушаоцима, пратиоцима и обожаваоцима
чаролију једне од најнаграђиванијих и најпризнатијих џез/соул певачица новог
доба.
M. M.

ЗАКАЗИВАЊЕ ПРЕГЛЕДА У ДОМУ ЗДРАВЉА

Нови систем у
Општој болници

верзитет, Градска скупштина и
Парламент... Од првобитних
850 објеката дуж улице данас
постоји само двестотинак.
Многе зграде су оштећене и
срушене у бомбардовању марта

1945. године, али већина њих је
поново изграђена, или обновљена по узору на оригинал.
Изложба фотографија пропраћена је заиста занимљивим текстовима.
M. M.

Нови Интегрисани здравствени информациони систем (ИЗИС) примењује се
однедавно и у панчевачкој
Општој болници. Једна од
најбитнијих новина које тај
систем рада доноси, јесте да
се заказивање прегледа које
треба да обаве лекари специјалисти у болници, више не
обавља у Специјалистичком
центру, већ искључиво код
изабраног лекара у Дому
здравља.

„ЖИСЕЛ” ОД 5. ДО 7. АВГУСТА У ОМОЉИЦИ

Живот села на филму и фотографији
Чланови Радничког културно-уметничког друштва „Јединство” отпутоваће у Португалију у петак, 5. августа, како би
наступили на интернационалном фестивалу народних игара „Fest’InFolk Corredoura”,
који се годинама традиционално одржава у Гимараису.

Поред наших суграђана и
домаћина, публици ће се на
том фестивалу, који ће трајати
од 8. до 15. августа, представити и гости из Шпаније, Италије, Француске, Мађарске,
Јужне Кореје и многих других
земаља.
С. П.

Четрдесет шести Међународни фестивал аматерског и видео филма и четрдесет четврти
Међународни салон фотографије „Жисел” 2016. биће одржан у Омољици од 5. до 7. августа. Награде за најбоље фотографије на тему „Живот села”
биће уручене ауторима на изложби која ће бити отворена 5.

августа. Наредна два дана, 6. и
7. августа, биће приказани
филмови, а ауторима најуспе-

шнијих ће, такође, бити уручене награде, као и Гран-при фестивала, који је ове године припао Милану Живковићу за
филм „Банатске сличице”. Организатор фестивала је Дом
културе Омољица, а манифестацију су подржали Град Панчево и Министарство културе и
информисања.
M. M.

„Довољно је да пацијенти
посете свог изабраног лекара,
који ће им преко новог система заказати преглед за први
слободан термин код одређеног специјалисте. Болница за
све специјалистичке прегледе отвара слободне термине
месец дана унапред. Молимо
све грађане да имају стрпљења
са заказивањем, јер постоје
пацијенти који су у прошлом
периоду имали заказано, па
су неки термини већ попуњени. Очекујемо да ће се у наредном периоду проблем са
заказивањем превазићи и да
се на први преглед специјалисте неће чекати дуже од
месец дана”, наводи се у саопштењу за јавност Опште
болнице.
Менаџмент Болнице апелује на грађане да више не долазе у Специјалистички центар у нади да ће ипак лично
заказати преглед, јер нови систем рада не даје ту могућност, те се њиховим доласком
само стварају непотребне гужве и пометња.
Д. К.
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ПОЛИТИКА

Заиста радимо интензивно, у интересу
грађана.
Бошко Опачић,
председник Скупштине МЗ Котеж

Петак, 5. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ЈЕДИНСТВЕНА РУСКА СТРАНКА

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ПЕТАР ЈОЈИЋ, АДВОКАТ И ФУНКЦИОНЕР СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ

Посета привредника
из Москве

НЕЗАПАМЋЕН ЗАХТЕВ ХАШКОГ ТРИБУНАЛА
Врши се притисак на
Србију
Казне одређује закон,
а не одлука судија

На иницијативу Јединствене руске странке, у суботу,
31. јула, делегација независних аналитичара и привредника из Москве посетила је
Панчево с циљем информисања о могућој сарадњи и
инвестирању у Србији.
– Водећи се пре свега идејом премијера да сви помогнемо у довођењу инвеститора, позвали смо наше пријатеље привреднике да дођу у
Србију. С обзиром на то да је
било планирано да обиђу неколико градова, наш градски
одбор се изборио за то да посете и Панчево – изјавио је
Зоран Ранисављев, председник ГО ЈРС.
Он је додао да, нажалост,
нико од функционера локалне самоуправе није имао
времена да прими поменуте
привреднике, а прецизирао
је да су они највише заинте-

ресовани за високу и ниску
градњу, пољопривреду и туризам.
Аналитичар Александар
Зорин казао је да у делегацији која је била у посети
има људи који већ улажу у
српску, као и у црногорску
привреду.
– Такође, битно је нагласити да је ово наша прва посета, с обзиром на то да је
Јединствена руска странка
створена пролетос – навео је
Зорин, додавши како је циљ
да сарадња ојача и да се прошири.
Они су овом приликом
обишли фирму „Ветросистем”, као и „Техномаркет”
и Хладњачу, а Ранисављев је
казао и да је ово само једна у
низу посета привредника из
Русије, јер је Градском одбору странке најбитнији интерес Панчева.

У СТАРЧЕВУ

Обележена слава
Огњена Марија – дан Старчева и слава Месне заједнице Старчево – свечано је
обележена у суботу, 30. јула.
Званице су се око поднева
окупиле у просторијама те
месне заједнице, како би
присуствовале церемонији
резања славског колача, коју

су обавили старчевачки свештеници. Након церемоније
уследило је дружење, током
којег су присутни, представници удружења грађана и
институција из Старчева, као
и гости из месних заједница
околних места, разговарали
о локалним актуелностима.

КОНЦЕПТ

Трансформација
инсеката у сисаре
Лако је од комарца направити слона; а још лакше је све
време викати „вук”, или од милоште „вучић”. Лако је
градити јавни профил на првоборачком статусу и старој
слави. Али ни трансформација инсеката у сисаре нити
минули рад не могу да буду одрживо, професионално и
друштвено одговорно решење за било кога.
(Иван Тасовац, министар информисања у техничкој
влади, о „нервози” дела српске медијске чаршије, Б92)

***
Персонални сукоби постоје, и брат и сестра се свађају,
али живе у једној породици. Ми се наравно разликујемо,
али кад је тешко време, важно је да имамо исте циљеве.
СНС је старији брат, грађани су тако одлучили, док је
СПС млађа сестра.
(Славица Ђукић
Дејановић, заменица
председника СПС-а,
Н1)
***
Надлежни за то су
морали свој посао
да раде и брже и
ефикасније. Та будалаштина са рушењем у Савамали
доводи у питање
цео један пројекат
који је феноменалан, без обзира на то што га зовем „Бал
на води”.
(Милутин Мркоњић, почасни председник СПС-а, о
случају рушења објеката у Савамали, НИН)
***
Саша Јанковић не може да заврши реченицу а да не помене Вучића. Очигледно постоји нека фасцинација Вучићем, све се посматра кроз њега. Ко је он да објашњава
да ће све бити по вољи Вучића?
(Александар Вулин, министар за рад у техничкој влади, „Танјуг”)

Судско веће Хашког трибунала, у случају троје радикала, у
уторак, 2. августа, приметило
је да Србија треба хитно да
промени своје законодавство
како би било у складу с међународним обавезама, међу којима је, како се наводи, и испуњење налога за хапшење и
изручење Петра Јојића, Вјерице Радете и Јове Остојића, оптужених за непоштовање суда.
Тим поводом смо разговарали с Петром Јојићем, који је
нагласио да у српском законодавству нема правног основа
за њихово изручење, што је и
Виши суд за ратне злочине Србије у Београду својом одлуком утврдио.
– Захтев Хашког трибунала
да Србија промени закон о сарадњи с тим судом је незапамћен. Ради се о притиску на
нашу државу да испуњава обавезе које није преузела и обавезе које нису Уставом и законом о сарадњи с поменутим
трибуналом преузете – изјавио је Јојић.
Говорећи о Закону о сарадњи с Хашким трибуналом, он
је нагласио како је Србија према њему преузела обавезе да
сарађује и да изручује лица
оптужена за ратне злочине,
злочине против човечности и
за геноцид, што овде није случај. Додао је и како је судија
Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду 18. маја
2016. утврдио да нису испуњене претпоставке за њихову
предају и хапшење.
– Хашки трибунал није својевремено захтевао да Француска изручи Флоренс Арт-

ман, гоњену за непоштовање
суда, нити је Француска донела посебан закон о томе или
променила постојећи да би се
тако нешто омогућило. Ни
САД нису изручивале своје држављане том суду, нити било
ком другом, а познато је шта
су све њени војници радили по
читавом свету у ратовима које
су изазивале – рекао је Јојић.
Истакао је како судије Хашког трибунала нису овлашћене да прописују казне, јер
се оне одређују законом, а не
одлукама судија, које треба
само да воде поступак у складу са Статутом и законом.
– Ово је последњи покушај
Хашког трибунала да на себе
скрене пажњу у последњој години његовог постојања, јер ће
у 2017. престати да ради. Нико из СРС-а није вршио при-

тисак на сведоке, нити им је
претио, а Трибунал нас терети
да смо то чинили над два сведока. Такође, битно је напоменути да је више сведока изнело
примедбе на рад и поступак
хашких истражитеља на територији Републике Србије, што
су и навели у својим изјавама.
У овој афери учествују неке
невладине организације из
Србије – нагласио је он.
Јојић такође сматра да се
врши притисак на нашу државу да их изручи Хагу, а да би
то Суд искористио у другостепеном поступку против Шешеља, јер је у првостепеном
ослобођен. Навео је како су судија Антонети и његово веће
утврдили да нема доказа да је
лидер радикала одговоран за
било какве злочине по свих
шест тачака оптужнице.

– Како је могуће да Хашим
Тачи буде ослобођен и неосуђен за убиства већег броја сведока? Како је могуће да Насер
Орић не буде осуђен за ратне
злочине, а доказано је да је
убијао Србе у Подрињу и спалио више десетина српских
села? Како је могуће да Бранимир Главаш буде неосуђен
за ратне злочине који су доказани? – упитао је Јојић.
Он је закључио да по Закону
о сарадњи с Хашким трибуналом Републике Србије није
прописано кривично дело непоштовање суда, за које се он и
терети, као да ни по Статуту самог трибунала није прописано
исто кривично дело, додавши
да хашко веће то и признаје.
Истакао је и да у случају промене закона, он не би могао да
се примени ретроактивно.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОТЕЖ

Најчешћи су комунални проблеми
Састанци се често
одржавају
МЗ Котеж обухвата два истоимена насеља, простире се све
до самог центра града и има
буџет од око 1.300.000 динара.
Ова месна заједница има своје
приходе од кирије за четири
локала које издаје, као и од
накнаде за издавање хола биоскопске сале. Према речима
Бошка Опачића, председника
Скупштине МЗ, од добијеног
новца могуће је покрити само
сопствене трошкове.
– Од локалне самоуправе понекад тражимо додатна средства, али наменског типа, то
јест само уколико нам је нешто
заиста неопходно – изјавио је
Опачић.
Према његовим речима, до
претходних избора за Месну

Заједно с „Дечјом
радошћу” успели смо
да издејствујемо да
део средстава у буџету
за ову годину буде
намењен за уређење
дворишта вртића
„Славуј” на Котежу 1.
заједницу Котеж, који су одржани у јуну 2013. године, она
је донекле била инертна према свим дешавањима у том делу града.

– Тада смо увели праксу да
сваког радног дана, од 10 до
12 сати, грађани могу да дођу
у МЗ и писменим путем забележе спорна питања која их
муче, а то су најчешће комунал ни про бле ми. На скуп штинама разматрамо све дописе и прослеђујемо их Градској управи ради решавања –
навео је Опачић.
Он је казао да је веома битна добра сарадња коју МЗ има
с комуналним предузећима,
као и с градоначелниковим
тимом.
– Примера ради, 2014. године активно смо учествовали у
решавању проблема с водом и
водомерима на територији
Котежа 2, где је доста улаза
повезано на један водомер.
Тада смо деловали заједно с

ЈКП-ом „Водовод” и са заштитником грађана. Успели
смо да дођемо до решења које
је примењиво, али одлука је
остала на скупштинама станара – рекао је Опачић.
Као пример рада у интересу грађана, подсетио је на
три би ну одр жа ну та ко ђе
2014. године на којој су разматране све мане и предности
плаћања грејања по утрошку,
као и увођења калориметара.
Ис та као је ка ко је на кон
жуч не рас пра ве гра ђа на и
надлежних ипак закључено
да би то оптеретило буџет
Панчеваца.
– Заиста радимо интензивно,
у интересу грађана. Скупштине
МЗ одржавамо углавном једном месечно, а понекад и чешће. Узрок су захтеви мешта-

на које ми покушавамо да решимо – нагласио је он.
Говорећи о самој згради МЗ,
рекао је да се у њу дуго није
улагало, али да се постепено
ради и на томе. Наиме, прошле године је сређено осветљење у биоскопској сали.
– Планирамо да издајемо и
поменуту салу, али засад је
користимо за одржавање дечјих представа. Сваке године
организујемо прославу Светог Саве, у којој учествују вртићи и школе с подручја Котежа, а укључили смо и школу „Васа Живковић”, јер је
похађа много деце с подручја
наше месне заједнице – објаснио је Опачић.
Казао је и како сваке године
Дирекцији достављају све што
је неопходно уредити на територији Котежа.
– Заједно с „Дечјом радошћу” успели смо да издејствујемо да део средстава у
буџету за ову годину буде намењен за уређење дворишта
вртића „Славуј” на Котежу 1 –
истакао је Опачић.
Казао је да ће убудуће инсистирати на сређивању паркинга који су с временом пропали, на уређивању дела Улице
Стевана Шупљикца, где је тротоар у веома лошем стању, и
на решавању многих проблема како би се квалитет живота
грађана побољшао.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

Петак, 5. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs
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Сав пазар се уплаћује на рачун Апотеке
и иде на скидање блокаде.

ХРОНИКА

Милан Бабић,
директор Апотеке Панчево

НАСТАВЉА СЕ ФАРМАЦЕУТСКИ ПАРАДОКС

„ЛЕЊЕ” ЛЕТО ПРЕД ЈЕСЕН ПРОМЕНА

СПАСА ИМ НЕМА, ПРОПАСТИ НЕЋЕ

Чекајући реконструкцију

Очекивање да нова влада
Србије понуди решење за
Апотеку Панчево
Закон не дозвољава
гашење установе,
али ни плаћање дугова
Сви локали Апотеке Панчево који су
недавно остали без струје поново су
је добили у петак, 29. јула, и понедељак, 1. августа, након договора са
ЕПС-ом и писаних гаранција које је
локална самоуправа дала том јавном
предузећу да ће дуг бити измирен.
Милан Бабић, нови директор ове
апотекарске установе, рекао је да је
укупан дуг за струју с каматом од децембра прошле године око 1,8 милиона динара. Гаранције Града и интервенција Министарства здравља треба
да обезбеде да Апотека настави рад
док држава не нађе решење за огромне финансијске проблеме у којима се
налази.
– Требало би да се установа примарне здравствене заштите, попут наше, налази на списку оних које не
треба никад искључити. Сад поново
радимо, а за плаћање ћемо видети накнадно. Осетљиве лекове смо, на срећу, успели да спасемо склањајући их
у апотеке које нису биле искључене с
мреже, па су им фрижидери радили.
Тренутно продајемо оно што имамо
на лагеру, а то је углавном терцијарни програм, попут дечје хране и нешто лекова. Сав пазар се уплаћује на
рачун Апотеке и иде на скидање блокаде. Када бисмо могли да набавимо
више робе, могли бисмо да смањимо
већи део дуга – рекао је Бабић.

Додао је како ни лекови ни друга роба због блокаде рачуна нису набављани
од краја прошле године, па се сада распродају залихе и оно чему се ближи
истек рока употребе. Бабић је оценио
да тако неће моћи дуго да се ради, већ
да држава мора наћи решење.
– Моја оптимистична процена је
да ће се то десити након формирања
нове владе Србије, односно до краја
септембра. Разлог је тај што су у истој ситуацији и дуге државне апотеке
у Србији. Тренутно се с Министарством финансија тражи могућност да
споразум Панчева и веледрогерија
које су блокирале рачун Апотеке буде
реализован. Панчево треба да плати
дуг у наредних седам година, али то
није тако лако могуће због Закона о
буџетском систему. Тај процес је застао, јер техничка влада не може да
мења прописе. Да ли ће решење бити
да део дуга плати локална самоуправа, а да део буде претворен у јавни
дуг, одлучиће будућа влада, али у суштини то мора да се реши – изјавио
је Бабић.
Он је оценио како ће државни апотекарски сектор морати да буде спасен и због тога што то налажу прописи Европске уније.
– Норматив ЕУ је да јавних апотека мора да буде најмање 40 одсто како би се обезбедила основна здравствена заштита становништва. Ми
морамо да имамо апотеке и тамо где
је то неисплативо како би становништво било снабдевено лековима, затим имамо дежурства и слично.
Слично је и с јавним превозом; не
можете имати само профитабилне
линије, него и оне неисплативе, јер
морате свима да обезбедите превоз,
због тога приватници не возе на тим

релацијама. Тако је и у апотекарству
– објаснио је Бабић.
Нагласио је да је у проблем Апотеке Панчево укључен и Покрајински
секретаријат за здравство, иако нема
директне надлежности. Директор
апотекарске установе оценио је да ће
будуће системско решење морати да
уклони један од узрока финансијских
проблема, а то је маржа од 12 одсто,
која није довољна ни за финансирање
зарада, а поготово за покривање других трошкова пословања.
Исплата заосталих зарада фармацеутима последњих месеци обезбеђује се из буџетске резерве Града, а
на основу извршних судских решења
по основу тужби запослених. То је
била једина законска могућност. Бабић каже да то неће моћи да се ради
унедоглед, али је засад једини начин
одржавања пословања. Он је подсетио да закон обавезује локалну самоуправу као оснивача да обезбеди рад
апотеке због њене важности у систему примарне здравствене заштите.
Наш саговорник је зато мишљења да
нема другог излаза, него да буде пронађено прихватљиво решење. Закључио је да је најелегантније и најјефтиније решење да дуг буде покривен и
Апотека настави да ради на економски
одржив начин.
Д. Вукашиновић

Следи „умртвљавање”
динамичне политичке
сцене Панчева
Сезона годишњих одмора увелико
је почела и за политичаре, што је
потпуно јасно с обзиром на мањак
конференција за новинаре, саопштења и сличних уобичајених активности странака. На паузи је и
Скупштина Панчева, а и Градско
веће се не убија од посла ових дана,
јер се свега два пута састало накратко ради усвајања двеју одлука у вези
с кажњавањем узурпатора државне
пољопривредне земље.
Сва та „успаваност” није последица само омамљујуће летње врућине,
већ и ишчекивања да коначно буде
формирана влада Србије, од које зависе и неки важни и неодложни послови у нашем граду. Уз то, од састава будућег Вучићевог кабинета и
тога ко ће га све на директан или
индиректан начин подржавати из
скупштинских клупа зависиће у извесној мери будући политички живот Панчева.
Локални СПС показао се протеклих месеци као доследна и врло
оштра опозиција напредњацима. С
обзиром на претходну лошу сарадњу

панчевачких одбора двеју странака,
засад изгледа као да будућа српска
влада, у којој је Путин већ резервисао место за Дачића, неће утицати
на састав панчевачке власти. Ипак,
одређене информације указују на то
да ће већ у септембру доћи до реконструкције локалне власти. Она би,
према изворима „Панчевца”, подразумевала уступање СПС-у неких директорских места, али не и функција у Градском већу.
Друга непознаница је Лига социјалдемократа Војводине. Иако се од
последњих избора јасно држала уз
опозициони блок, постоје знаци да

СНС рачуна на одређено умекшавања става лигаша. Овдашњи одбор
ЛСВ-а покушава вероватно да балансира између доследности сопственој политици и притиска из
страначких врхова.
Тежње напредњака да „раздробе”
опозицију су логичне, јер је она у
неколико наврата показала како је
спремна на заједничко деловање у
вези с неким важним питањима.
Демократска странка, Покрет „Доста је било”, СПС и ЛСВ такође су
демонстрирали способност да се
око заједничких акција у локалном
парламенту врло брзо договоре и да
их спроведу. И на крају, али не и
најмање важно, јасно је да у редовима опозиције има и неких нових
интелигентних, образованих и политички врло писмених људи који
без обзира на одређене пропусте
умеју да користе правила игре ради
стицања предности на терену. Све
то владајућој већини не прија.

Осим тога, иако има сву власт,
СНС нема комотну већину која би
му омогућила да се превише опусти, што се у неким ситуацијама у
Скупштини потврдило.
Стога ваља ускоро поново очекивати на делу спровођење опробане
тактике стварања „јединственог народноослободилачког фронта” у коме је свеједно ко је из које странке,
под условом да се на крају сви нађу
у истој партији. Они који се буду држали изван тога, имаће улогу да
„избистре” тако замућену воду тока
овдашње политике.
Д. В.

НАША АНКЕТА
ШТА ВАС НАВОДИ ДА СЕ ВРАТИТЕ У ПАНЧЕВО?

Навика и породица су главни разлози

ФИНАНСИЈСКЕ ГЛАВОБОЉЕ У НАЈАВИ

Поново о локалним буџетима
Како се приближавамо јесени и дуго
очекиваном формирању нове републичке владе, поново је актуализована тема прерасподеле јавних прихода
између републичког и локалних буџета. Никола Алтипармаков, члан Фискалног савета, који је нека врста деташираног органа ММФ-а, наново је
почео да заговара отимање пара општинама и градовима под изговором
да су они својевремено добили права
на превише прихода које су уместо у
инвестиције бацили на потрошњу.
Предлог новог закона о финансирању локалних самоуправа, којим би
преливање дохотка с локалног на државни ниво требало да буде озваничено, већ је наилазио на противљење
општинских и градских администрација. Овог пута је против предлога да
локалне власти изгубе петину својих
прихода устао НАЛЕД као организација српских градова и општина.
На такву могућност је приликом
последњег ребаланса панчевачког
буџета упозорио Предраг Живковић,
заменик градоначелника и већник за
финансије. Он је на критике опозиције да власт у претходне две године
није умела да потроши по милијарду

динара, већ их је преносила у наредни буџет, одговорио како ће нам та
средства ускоро добро доћи.
Живковић је мислио управо на могућност да републичка власт преко
измене закона стави руку на део изворних прихода локалних самоуправа. Проблем је у томе што највећи
део пренетог новца према важећим
прописима спада у наменска средства која се само као таква могу трошити. Зато је најављено да би регулатива могла да буде промењена, па би
тај новац био на располагању за различите потребе.
Ако је већ све тако, испада да поента најављених промена није прокламована штедња, већ „крпљење”
српског буџета. Јер, у случају Панчева не претиче новац од потрошње,
него од инвестиција, па би се његовим прераспоређивањем на потрошњу добило управо оно што Фискални савет наводно жели да избегне.
Уколико је то тако, онда је следеће
питање на које би ваљало да неко одговори: откуд све ово кад стање у јавним финансијама Србије никад у
историји није било боље?
Д. В.

М. ТРИФУНОВИЋ

С. РАДАК

Иако лето још увек траје, сезона је
годишњих одмора и путовања, ове
недеље смо питали суграђане шта је
главни узрок томе што се увек враћају у Панчево.

Д. ПЕТРОВСКИ

А. МИЛИНОВИЋ

У. НОВАКОВИЋ

Б. КРТЕНИЋ

јих сам овде, то јест незапослена
сам, али не и беспослена.

смрад и сматрам да је Београд ваздушна бања за Панчево.

МИЛИЦА ТРИФУНОВИЋ, фризерка:
– Оно што ме наводи да се вратим
у Панчево кад одем ван њега, свакако су породица, пријатељи и посао, а
велику улогу у томе има и сам град,
јер је миран. У суштини, цео мој живот је овде. Верујем да има и навике
у свему томе, међутим привикла бих
се и на неко друго место.

ДРАГИЦА ПЕТРОВСКИ, пензионерка:
– Радим у Панчеву, али живим у
његовој околини. Највише значаја у
свему томе има моја породица, али
свакако и навика. У Банату сам већ
педесет година и мислим да ме и
обавезе приморавају да се враћам
овамо. Верујем и да ретко ко може
данас одлучити да се пресели у неко
друго место. Сматрам да би било боље само у местима где је чистији ваздух.

УГЉЕША НОВАКОВИЋ, пензионер:
– Ја живим сам у Панчеву, син је у
иностранству, а ћерка у Београду. Повремено идем у викендицу коју имам
ван града и иако тамо боравим по неколико месеци, увек се враћам овамо.
Не везује ме баш ништа посебно за
овај град, али навика и љубав према
Панчеву ме спречавају да одем.

СВЕТЛАНА РАДАК, незапослена:
– У Панчево се враћам пре свега
због породице и пријатеља. Рођена
сам овде, не везује ме ништа посебно, али постоји навика, која је заиста
чудо. С обзиром на незапосленост и
на то што се сналазим на све начине,
посао није један од разлога због ко-

АЛЕКСАНДАР МИЛИНОВИЋ,
професор:
– Био сам на одмору у околини Ваљева, ишао сам на базене и обилазио
околину. Овамо се враћам због самог
живота и навике, дакле због породице, пријатеља и посла. Међутим, чим
сам ушао у наш град, осетио сам

БОРИСЛАВ КРТЕНИЋ,
здравствени радник:
– Крајем августа ћу отићи на одмор. Свакако ме носталгија не наводи да се вратим у Панчево, већ радно
место. Разлози за то су и породица и
пријатељи. Такође, не рачунајући
Београд и Нови Сад, сматрам да се
овде живи мало боље него у већини
градова у Србији.
Анкетирала С. Првуљ
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ЕКОНОМИЈА

СУМИРАМО ПРВИ ДЕО ОВОГОДИШЊЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

СЕЛО ЈЕ ИПАК ЈАЧЕ ОД СВАТОВА

Mаја Судимац, дипломирани инжењер заштите биља

Болести и штеточине
у поврћу
С обзиром на наставак високих температура погодних за
развој штеточина, у усевима
паприке и кукуруза шећерца
очекује се интензивније полагање јаја и пиљења ларви
кукурузног пламенца, памукове совице и гама совице.
Уколико се на биљкама примете јаја пред пиљење или
испиљене ларве, треба употребити неки од следећих
инсектицида: Avaunt 15-EC
или Coragen 20-SC.
У паприци су регистровани
симптоми бактериозне пегавости листа и краставости плодова. Честе падавине погодују
развоју патогена који узрокује

ове болести, па се произвођачима саветује да прегледају
усеве и по потреби спрече даље
ширење болести неким од препарата са активном материјом
бакар хидроксид.
У овом периоду отежана је
и производња купуса, због
изузетно јаког напада купусног мољца. У купусиштима
је примећено присуство јаја
и ларви ове штеточине, па

стога треба употребити пестицид који сузбија оба стадијума развоја купусног
мољца. Препоручује се овицидно-ларвицидно средство
Coragen 20-SC. Осим тога,
присутне су и друге штеточине попут купусне беле мушице која се може сузбијати
препаратом Chees 50 WG, и
бувача, за чије уништавање
се препоручује инсектицид
Talstar 10-EC.
Последњих дана се у феромонским клопкама бележи
повећан улов имага треће генерације кромпировог мољца. Ради спречавања настанка
штете на кртолама које након
тога губе економску
вредност, треба одржавати формиране
банкове и наводњавати кромпир како
не би настајале пукотине уз сувој земљи кроз које инсект долази до кртола и полаже јаја у
њима. Затим вађење
кромпира у што краћем року и складиштење искључиво здравих кртола у чистим складиштима на температури испод девет степени
целзијуса. Врата и прозори
складишта морају да буду заштићени мрежицама.
Хемијску заштиту усева
обавити препаратом Coragen
20-SC, а треба га применити
и на парцелама с пропалом
цимом.

ЦЕНА СУНЦОКРЕТА НА ДНЕВНОМ РЕДУ

Следи борба са уљарима
Удружење „Доловачки паори”
заказало је преко Банатске
асоцијације пољопривредника, чији је колективни члан,
састанак у Влади Србије поводом овогодишње откупне
цене сунцокрета. Марко Бојтар, председник удружења,
очекује да се уз посредовање
Расима Љајића, министра
трговине, и Снежане Богосављевић Бошковић, министарке пољопривреде, са
уљарима постигне договор о
суми коју ће откупљивачи
плаћати произвођачима.
Бојтар је навео како нико
од њих није истакао цену
сунцокрета и прети да паори
због тога неће предати робу.
– Сигурно да ове године нећемо предати сунцокрет без
јавно истакнуте коначне цене.
Ако се то не промени, одмах
ћемо звати тржишну инспекцију да интервенише, јер смо
прошле године имали лоше
искуство с тим. Очекујемо и да
ћемо се договорити о висини
откупа, јер биланси нису баш
такви како се прича. Ствар је у
томе да се увек износе „надуване” цифре о приносима како
би се спустила откупна цена –
рекао је Бојтар.

Додао је како су уљаре током фазе вегетације сунцокрета закључивале уговоре с
произвођачима на прихватљиву цену од 320 евра по
тони, што износи нешто преко 39 динара за килограм.
– „Викторија група” је у
мају својим кооперантима
понудила 318 евра по тони,
што сматрамо минималном
прихватљивом ценом. Ако је
било економски исплативо
да се толико плаћа унапред
„на зелено”, нема шансе да
се сада шпекулише износом
до 30 динара за килограм,
осим ако се не ради о пљачки
– био је изричит Бојтар.
Ваља подсетити да је приликом недавног сличног састанка код истих министара
у вези с ценом пшенице
Жарко Галетин, директор
Продуктне берзе у Новом Саду, изјавио како је спречен
покушај једног домаћег тајкуна да лажном трговином
између две своје фирме снизи цену ове робе. Љајић је
обећао да ће тај случај бити
испитан, али до данас није
саопштено да ли је контрола
уопште спроведена и шта је
утврдила.

Петак, 5. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Тајкуни нису узели
сву земљу, јер су се
мали паори држали
заједно
Јавне прозивке међу
Доловцима за
узурпацију
Током прва три дана лицитације за закуп државног пољопривредног земљишта по овогодишњем програму показало
се да су страховања мањих пољопривредника да ће их предузећа и велики произвођачи
„прегазити” углавном неоснована. Бар тако изгледа на први
поглед. Изгледа да су све три
стране успеле да направе одрживе договоре о подели земље
тако да сви буду бар релативно
задовољни. То значи да практично надметања није ни било,
већ је сва земља отишла по почетној цени, осим у појединим
случајевима у Долову и Јабуци, и у Банатском Новом Селу.
Од 9.048 хектара понуђених
програмом у понедељак, уторак и среду излицитирано је
4.415 хектара по просечној цени од око 230 евра за хектар.
Уколико све буде у реду, Република, Покрајина и Град од
ових лицитација треба да зараде укупно око 950.000 евра.
Највише цене постигнуте су
у Новом Селу, где има свега
200 хектара државне земље и
доста великих ратара који не
само да имају потребе за додатним обрадивим површинама већ могу и да их плате. Зато је у том случају виђено надметање које је просечну цену
закупа дотерало до 365 евра.
Дорел Цапрђа, новосељански
ратар, рекао је како ће врло
тешко жетва моћи да покрије
оволику цену закупа.
– Тако је било с пшеницом.
Ако си имао своју земљу, онда
си зарадио оно што би дао за
закуп, а ако си платио закуп,
онда си био на нули – оценио
је Цапрђа.
Зоран Сефкеринац сматра
да будућност у пољопривреди
могу имати само велика газдинства.
– Сурова је истина да само
они који обрађују велике површине могу да плате закуп и
остану у послу. Мислим да је
нереално да се 20 одсто становништва бави пољопривредом –
сматра Сефкеринац.

Од такозваних тајкунских
фирми на отвореној сцени су
виђени „Дунав” из Иванова,
који послује у саставу „Мабер
комерца”, и „Алмексово” предузеће „Качарево”. Први су закупили 210 хектара ивановачких њива, али то не значи обавезно да су неког угрозили, јер
је у Иванову остало још земље
за коју нико није био заинтересован.
„Качарево” је од 339 хектара слободне државне земље у
том селу узело чак 371 хектар,
али се остали учесници нису
бунили због тога. Александар
Павловски, пољопривредник
из Качарева, рекао је да је све
протекло према раније постигнутом договору.
Исто тако мирно било је и
првог дана током надметања
за атар Банатског Брестовца,

моделу расподеле ораница, а
потом и са осталим учесницима надметања.
Тако је од 1.300 хектара око
700 хектара поделило педесетак чланова „Доловачких паора”, а остатак су узели крупни
произвођачи и остали.
– Апсолутно сам задовољан
што су се људи дозвали памети, јер су Доловци познати по
томе да су из каприца умели
да лицитирају до 70.000 или
80.000 динара, па се радило с
губитком. Мислим да смо овог
пута ставили прст на чело –
оценио је Бојтар.
Међутим, није све текло
глатко, јер су „велике рибе”
одмах на почетку одступиле
од договора и почеле да дижу
цену закупа, али су мали одговорили истом мером и издржали напад, па је касније

Дуели лицитаната су били ретки, али жестоки
јер где кућа није тесна... Наиме, тамо је било највише слободне земље, па је излицитирано чак 1.586 хектара, што
значи да је свако могао да задовољи своје амбиције, чак је
и претекло.
Највећи пословно-менталитетски помак направили су
традиционално каприциозни
Доловци. Чак су и они показали да могу да се договоре и да
се у великој мери држе тог договора. Марко Бојтар, председник удружења „Доловачки
паори”, рекао је да је поносан
на то што су успели да се споразумеју најпре унутар удружења о свима прихватљивом

све текло према ранијем договору.
– Једна стара мудрост каже
да је село увек јаче од сватова.
Ово је најбољи пример да се
заједничким деловањем малих паора може исправити
лоше законско решење, по којем нема ограничења површина које један произвођач може закупити. Показало се да
ипак сваки пољопривредник
може доћи до своје бразде –
прокоментарисао је Бојтар.
На крају су Доловци ипак морали да одбране свој имиџ, јер
је виђен један занимљив инцидент, када су се посвађали велики произвођачи. Наташа Ан-

Тражи се идејно решење
Грађевинска ограда
само најављује
будуће радове
Радници компаније „Алмекс”,
која је недавно купила хотел
„Тамиш”, поставили су пре неколико дана грађевинску
ограду око тог објекта. „Панчевцу” је у тој корпорацији објашњено да иако је на огради
истакнута табла с натписом

Без друге стране
дугује неколико плата још од
прошле године, те да на градилишту држи углавном непријављене раднике. Део ових
изјава потврдила је Инспекција рада.
Након неколико безуспешних
покушаја „Панчевца” да ступи у
контакт с Миленковићем, то
нам је ипак пошло за руком и он
је из Власотинца, где је боравио,
обећао да ће говорити за наш
лист како би саопштио неке чи-

Добривоје Шкрбић, ратар
из Јабуке, који је са својим
сином од 408 државних хектара у том селу закупио 174
хектара, сматра да су почетне цене ипак биле високе,
што је изазвало незаинтересованост паора. Он је подсетио да ове године морају да
се плате два закупа, а уз то су
неки произвођачи у Јабуци
због града остали без летине
и зараде. Шкрбић је изнео
мишљење да ће веће интересо ва ње би ти на на ред ном
надметању, јер се очекује да
ће се тада закупљивати на дужи рок, а не на годину дана,
као сада.

ПРИПРЕМЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ХОТЕЛА

СЛУЧАЈ С ГРАДИЛИШТА У СТЕРИЈИНОЈ

Драгутин Ми лен ко вић из
Власотинца, који гради две
стамбене зграде у Стеријиној
улици за једног панчевачког
ин ве сти то ра, од у стао је од
пр во бит не на ме ре да за
„Панчевац” изнесе своју верзи ју при че на кон оп ту жби
које су на његов рачун изнели поједини радници.
Грађевинари Угљеша Стевановић и Горан Џимић испричали су како им Миленковић

ђелковић је из непознатог разлога почела да диже цену закупа за парцеле на које се намерио Никола Буказић, па се он у
једном тренутку, видно изнервиран, окренуо према свима у
сали и, показујући према Анђелковићима, рекао: „Е, сад ћу
јавно да кажем – 350 хектара
узурпиране земље у Долову они
раде”. На то му је неко од Анђелковића узвратио: „И ти с нама”. Буказић је на крају добио
жељена 72 хектара, али по двоструко вишој цени. А и присутна чланица Градског већа Зорица Репац сазнала је коме треба
да пошаље пољопривредне инспекторе чији је посао да утврде
ко бесправно обрађује велике
површине државних њива.
Најнижи просечан закуп је
109 евра по хектару, а резултат
је лицитације у јабучком атару.

њенице јавности. У понедељак,
1. августа, по договору се јавио
редакцији из Панчева и пристао
да сутрадан одговара на новинарска питања, али је касније у
току дана одустао од тога.
Миленковић није изнео јасан разлог за то, већ је рекао
како то можда не би било добро, додавши: „Да не правимо
газди проблеме”. На ког је то
„газду” мислио, може само да
се нагађа.

„Градилиште”, није реч о почетку грађевинских радова на
згради хотела, већ о мери којом је заштићена приватна
својина док радови не почну.
То би вероватно требало очекивати у догледно време, јер је
„Алмекс” на свом интернет сајту
објавио конкурс за израду идејног архитектонског решења за
хотел „Тамиш”. Наведено је да је
циљ конкурса визуелно и функционално унапређење дела цен-

тра Панчева у коме се налази хотел, тако што би се активирали
сви потенцијали овог дела града
и повећала његова атрактивност.
Конкурс је отворен до 15. августа и на њему могу учествовати сви који имају високу или
вишу стручну спрему из области архитектуре, пејзажне архитектуре или дизајна. Ако до
наведеног рока буде пријављено бар десет радова који одговарају критеријумима конкур-

са, најбољим ауторима ће бити
додељене награде. Првопласирани рад добиће 400.000 динара, друга награда је 200.000 динара, а трећа 100.000 динара.
Према условима конкурса,
аутори награђених или откупљених радова сва своја имовинска права у вези с тим
идејним решењима уступају
компанији „Алмекс”. Расписивач конкурса ће та решења
касније користити у целини
или деловима приликом израде
планске и техничке документације, а према техничким
могућностима и ограничењима на терену.
Наручилац нема обавезу да
за потребе израде те документације ангажује ауторе идејних решења која користи, али
их може ангажовати као консултанте уз склапање посебног уговора за обављање тих
послова.

Страну припремио
Драган
Вукашиновић
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЗАВРШЕНА МАНИФЕСТАЦИЈА „У СМИРАЈ ДАНА”

ПАНЧЕВО ПОНОВО НА ЛИСТИ
УГРОЖЕНИХ ГРАДОВА

Сачувајмо Пешчару

ФОТО З. КОМПАР

Ваздух у нашем граду
добио најгору оцену
и припада трећој
категорији

Агенција за заштиту животне
средине објавила је „Извештај
о стању животне средине у Републици Србији за 2015. годину”, у којем пише да је 58,8 одсто становништва имало чист
или незнатно загађен ваздух,
што је за 10 процената мање
него претходне године. Током
2015. године 36 одсто становништва „имало је квалитет ваздуха који захтева побољшање, а 29,7 процената ваздух
веома лошег квалитета”. Занимљиво је да је у нашем граду
ваздух, после две године, поново добио најнижу оцену и да
припада трећој категорији, тако да се налази у групи градова с високим степеном загађења и има статус угрожене животне средине.
Током 2015. године Агенција за заштиту животне средине
наставила је континуирано
спровођење оперативног мониторинга квалитета ваздуха у
државној мрежи за праћење
квалитета ваздуха на нивоу
Републике Србије. Ова обавеза
Агенције дефинисана је Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС” бр. 36/09 и
10/13). Како тврде у тој агенцији, оперативни мониторинг
се одвијао уз изражене потешкоће због нерешеног финансирања сервисирања и одржавања опреме у државној мрежи. Услед тога поново је опао
обим података предвиђених
постојећом регулативом.

ФОТО А. МИЛОШЕВИЋ

Опасне материје
потичу из
термоенергетских
постројења,
производње
и прераде метала...

У годишњем извештају Агенције за заштиту животне средине пише да је оцена квалитета ваздуха за 2015. годину извршена на oснову годишњих
мерења концентрација загађујућих материја на државној и
локалним мрежама континуалног мониторниг система, тако да су у анализу укључени и
подаци с мерних станица Аутономне Покрајине Војводине и
Града Панчева.
Загађена Србија
Током 2015. године најекстремније загађење забележено је у Бору. Средња годишња
вредност концентрација сумпор-диоксида у том граду била
је изнад границе (50 микрограма по метру кубном) и износила је 145 микрограма по
метру кубном. Грађани Бора
имали су 139 пута прекорачења дневне граничне вредности
(125 микрограма по метру
кубном). Како стоји у овом документу, најзначајније емитоване количине оксида сумпора
у Србији потичу из термоенергетских постројења, минералне и прехрамбене индустрије.

Када је о Панчеву реч, оно
припада групи градова у којима је дошло до прекорачења годишње толерантне концентрације прашкастих материја
(41,6 микрограма по метру
кубном). Поред нашег града, на
тој листи су и Ужице (76), Ваљево (73), Сремска Митровица
(61), Крагујевац (52) и Београд
(45). У Панчеву је забележена
највећа прошлогодишња вредност прашкастих материја, а
била је 381 микрограм по метру кубном (у Старчеву).
У извештају стоји да емисије ове опасне материје потичу
из термоенергетских постројења, хемијске и минералне индустрије, као и из производње
папира и производа од дрвета.
Веровали или не
Индикативно је то што стручњаци Агенције за заштиту животне средине тврде да „Извештај о стању животне средине у
Републици Србији за 2015. годину” садржи „релевантне податке и информације утемељене на званичним подацима државних институција, научних и
стручних организација надле-

жних за праћење стања појединих медијума животне средине”. Колико су они релевантни,
показује случај нашег града. У
извештају за 2015. годину, без
пружања валидних информација, стручњаци Агенције су
констатовали да је „у Панчеву
дошло до раста суспендованих
честица у тој мери да је из категорије чистог ваздуха, у 2015.
години, постао јако загађен”.
Нагли скок опасних материја није објашњен, већ је само
констатован. Панчевцима никад нико није презентовао конкретне податке о феноменалном напретку, тј. вртоглавом
паду нивоа загађујућих материја у панчевачком ваздуху у
претходна два извештаја, нити
Агенција за заштиту животне
средине има објашњење за овај
коперникански забрињавајући
нагли пораст прашкастих материја у 2015. години.
И сада све те државне институције, научне и стручне
организације треба да убеде
Панчевце да је спалионица
комуналног отпада безбедна.
Тешко!

ШТА КА ЖЕ ЗА КОН
Сагласно члану 21 Закона о заштити ваздуха, на основу резултата мерења, утврђују се следеће
категорије квалитета ваздуха: прва категорија – чист или незнатно
загађен ваздух (нису прекорачене
граничне вредности нивоа ни за
једну загађујућу материју); друга
категорија – умерено загађен ваздух (прекорачене су граничне
вредности нивоа за једну или више загађујућих материја, али нису
прекорачене толерантне вредности
ниједне загађујуће материје) и трећа категорија – прекомерно зага-

ђен ваздух (прекорачене су толерантне вредности за једну или
више загађујућих материја).
Ако за неку загађујућу материју није прописана граница толеранције,
њена
гранична
вредност узима се као толерантна вредност. Категорије квалитета ваздуха у „Извештају о стању
животне средине у Републици
Србији за 2015. годину” утврђиване су на основу годишњих концентрација загађујућих материја
и представљају званичну оцену
квалитета ваздуха.

КАМПАЊА НИС-а И АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

На пут крените одморни
На више од 60 бензинских
станица НИС-а које се налазе
на транзитним правцима возачима се деле лифлети са информацијама о значају безбедне вожње у летњим условима, када се због дугих релација и умора најчешће дешавају
саобраћајне незгоде.
Лифлети садрже практична
упутства и правила за безбедну вожњу. Ради сопствене безбедности и безбедности сапутника, као и свих осталих учесника у саобраћају, возачима
се саветује да на пут крену одморни, да праве паузу на свака два сата и да избегавају вожњу током ноћи и најтоплијег
дела дана.

Будући да је лети повећан
број домаћих и иностраних
путника на нашим путевима,
лифлет о безбедности у саобраћају урађен је на четири језика – српском, енглеском,
немачком и турском.
Реч је о делу кампање „Бринемо о вама”, коју реализују
НИС и Агенција за безбедност
саобраћаја, а циљ је да се повећа безбедности свих учесника у саобраћају. Сарадња се
реализује на основу потписаног протокола, захваљујући
којем је, између осталог, протекле године успешно реализована „Недеља безбедности у
саобраћају”, са више од 800
учесника.

Чланови ПЕК-а „Соко” организовали су од 29. до 31. јула
камп за своје најмлађе полазнике на локалитету Леанка у
Делиблатској пешчари. Током
тродневног дружења одржане
су пешачке туре и бројне активности и радионице у којима
су малишани учили о преживљавању и боравку у природи,
заштити животне средине и
здравим начинима живота.
Камп је реализован у оквиру
манифестације „У смирај дана”, с циљем да се промовишу
и истакну туристички и природни потенцијали западног
дела специјалног резервата
природе Делиблатска пешчара, као и да се врати стари сјај
излетишту Леанка, које се налази на свега осам километара од Долова.

У тродневном кампу, у организацији ПЕК-а „Соко”,
учествовало је четрдесеторо
малишана из Панчева и Долова. Многи од њих су први
пут имали прилику да науче
како се поставља шатор, пали логорска ватра и како се
оријентише у природи. Поред учешћа у низу едукативних и еколошких радионица, деца су могла и да се
упознају с традицијом и културом овог краја, као и са сеоским начином живота и
обавезама које он носи. У
оквиру кампа представљени
су концепт органске производње и начини производње
меда директно на домаћинству. Спроведена је и акција
прикупљања несавесно одложеног смећа.

ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА

Соларни лет око света
Авион „Солар импулс 2” завршио је своје епско путовање у Абу Дабију. Ово је први
пут да је једна летелица без
капи горива обишла свет.
Пилот Бертран Пикар је
приземљио соларни авион
на аеродром Ал Батин близу
главног града Уједињених
Арапских Емирата, одакле је
кренуо 9. марта 2015. на пустоловину дугу 42.000 километара.
Авион је стигао из Каира,
где је више од недељу дана
чекао повољне климатске
услове. Летелица „Солар импулс 2” тешка је 1,5 тона и по
величини је у рангу „Боинга
747”. Просечна брзина летења била је 80 километара на
час, која је остварена захва-

љујући батеријама које су
складиштиле сунчеву енергију добијену уз помоћ
17.000 ћелија на крилима.
Путовање око света на висини од 8.500 метара трајало је
више од годину дана и четири месеца, а било је предвиђено да пут траје пет месеци,
од чега 25 дана лета.

Турбо клима
Температура, подизање нивоа мора и емисије гасова са
ефектом стаклене баште достигли су рекордне нивое
прошле године, што 2015.
чини најгором годином у модерној историји за загревање
планете на основу низа кључних индикатора – показује
извештај „Стање климе” (State of the Climate), који састављају стотине научника из
целог света. Стручњаци истичу да већина индикатора за
климатске промене показује
тенденцију ка загревању планете и да су регистроване рекордно високе температура
другу годину заредом.
Документ посматра око 50
различитих аспеката климе
и представља годишњи систематски преглед планете.
Повлачење леденог покривача, суша и поплаве разлози
су због којих 100 научника
предвиђа мрачну слику Земље у будућности уколико се
не предузму конкретни кораци. Већина индикатора за
климатске промене наставља да показује тенденцију
ка загревању планете. Тај
тренд ће, како се очекује,
бити потврђен ове године,
јер су првих шест месеци
2016. били далеко најтоплији на планети, према
недавно објављеним пода-

цима научника из америчке
свемирске агенције НАСА.
Стручњаци указују на то да
је природни феномен „Ел
Нињо”, који је био изузетно
јак 2015, допринео загревању планете. Концентрације
трију главних гасова са
ефектом стаклене баште достигле су нова највиша мерења 2015. Ниво воде је доспео
на највишу тачку, 70 милиметара више него што је просек који је регистрован 1993.
године, и расте постепено на
целој планети за око 3,3 милиметра годишње. Међутим,
ниво воде се брже мења на
неким местима у Пацифику
и Индијском океану. Прошле године је забележен и
пораст падавина и суша које
су погодиле површине два
пута веће него 2014. године.
Посебно осетљива зона за
климатске промене, Арктик,
наставио је да се загрева. Ова
тзв. турбо клима изазвала је
бруталне топлотне таласе
широм света, а они у Индији
и Пакистану су однели хиљаде живота.

Страну припремиo
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ХРОНИКА

„Деца и млади су најугроженији и на њиховој едукацији
о овом проблему посебно инсистирамо.”

Петак, 5. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Сава Веселиновић, координатор Тима за борбу
против трговине људима

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Третмани лица
током лета

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Нега лица се разликује током годишњих доба. Другачије су потребе коже у хладним зимским данима и сада у топлим, врелим и сунчаним.
Лети смо изложени сунцу, топлоти, води у базенима и мору, или пак соларијуму, а све то исцрпљује и исушује осетљиву кожу лица. Зато
је корисно након одмора дневну негу допунити третманом дубоке хидратације. Често је потребно претходно очистити лице
хигијенским третманом, јер је презасићено од крема са УВ заштитом, зноја и топлоте. Потом треба урадити третман хидратације специјалним серумима или мезококтелима, који продиру дубоко
и дају кожи свежину и једрину које ће се задржати
дуго након третмана.
Да бисте што мање исушили кожу, избегавајте дуге купке претоплом водом,
радите једном недељно пилинг коже лица и тела, пијте пуно воде и користите
квалитетне лагане креме.
Није правило, али цена

углавном много говори о
квалитету креме. Јефтине
креме су само подлога од
липида (масти) и воде, а
оно што једна квалитетна
крема треба да садржи, јесу
витамини, минерали, олигоелементи, хијалурон, колаген... А да би све то могло
да се искористи, потребна
је модерна нанотехнологија
која хијалурон доводи у наночестицу, како би могао да
прође кроз кожу. Хијалурон
је велики молекул и не може да прође кроз дермис без
мезоапарата или пак ове
технологије, која није јефтина. Због тога цена креме
и јесте висока.
У кућној изведби можете
направити природну маску,
која ће пријати сваком типу
коже. Изгњечите банану с

хладним јогуртом, добро
умешајте и нанесите на чисто лице. Нека одстоји двадесетак минута, потом се
умијте и нанесите лагану
хидратантну крему. Јогурт
ће урадити благи пилинг
сличан воћним киселинама
и тако прочистити тен, а банана ће нахранити кожу,
јер је пуна витамина и минерала.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

ЉУБАВ ПОСЛАТА ИЗ ПЛАВОГ СРЦА
Чак 465 Панчевки и
Панчеваца учествовало
у фото-кампањи
Министар Вулин у
„Сигурној зони”
Ове године већ 30
жртава у Србији
Међународни дан борбе против трговине људима, 30. јул,
обележен је и у нашем граду у
организацији Тима за борбу
против трговине људима Теренске јединице Црвеног крста Панчево, а велики број наших суграђанки и суграђана
прошао је и ове године чувеном „Рутом плавог срца”.
Волонтери Црвеног крста су
у суботу изашли на улице „наоружани” фото-оквирима у
облику плавог срца и „постројили” се дуж унапред дефинисане руте – на прометним тачкама од зграде Црвеног крста,
преко Градског парка и Аутобуске станице, до Народне баште и „Авив парка”.
Оборен рекорд
Сви пролазници који су се затекли на некој од тих локација, имали су прилику да се информишу о проблему трговине
људима, али и да се фотографишу иза плавог срцоликог
оквира формирајући и рукама
облик срца, као знак подршке
жртвама трафикинга. Прошле
године је у истој фото-кампањи учествовало 456 наших суграђана, а ове године њих 465!
Рекорд је, дакле, оборен.

ТРАЈЕ СВЕТСКА НЕДЕЉА ДОЈЕЊА

Пут на коме не сме
бити препрека
Међународна недеља дојења обележава се од 1. до 7.
августа у више од 170 земаља на планети, па и у Србији. Светска алијанса за промоцију и подршку дојења
(WABA) овогодишњом темом „Дојење – кључ одрживог развоја” жели да подсети на то колико је дојење важно не само за бебу и мајку
већ и за свеопшти развој
друштва. Стога је првих седам дана овог месеца посвећено управо питању како се
може достићи одрживи развој кроз заштиту, промоцију
и подршку дојењу.
Овој кампањи се
придружио и панчевачки Дом здравља,
где је у среду, 3. августа, одржано предавање о значају дојења,
намењено женама које су у другом стању,
као и младим мајкама. Породиље су том
приликом с трудницама поделиле и своја искуства у вези са успостављањем лактације, маститисом и начинима за
успешно дојење.
Нова истраживања потврђују већ познату ствар – да је
дојење оптимална исхрана
за бебе и основа доброг здравља за сву децу и у краткорочном и у дугорочном смислу, а добро је и за мајке.
Ипак, током последње две
деценије стопа дојења у свету стагнира. Мање од 40

процената деце млађе од
шест месеци се искључиво
доји. Жене се суочавају с
многим препрекама дојењу:
немају нове информације на
ту тему, немају подршку
партнера, немају приступ
саветовалиштима за дојење,
изложене су агресивном
маркетингу замена за млеко
или су присиљене да се врате на посао одмах по порођају. Све то посебно отежава
ситуацију оним мајкама које искључиво доје децу до
шест месеци (без додатних
течности и хране) и које на-

стављају да доје дете током
прве две године његовог живота, као што препоручује
Светска здравствена организација.
Пружање подршке свима
њима уз охрабривање да
изазов дојења прихвате са
истрајношћу и упорношћу
задатак су како њихових
најближих, тако и читавог
друштва. И то не само у првој недељи августа већ и
сваког другог дана у години.

У поподневним сатима у
„Авив парку” је формирана
„Сигурна зона”, посвећена пре
свега популацији најосетљивијој на проблем трговине људима – деци и младима.

Добра информисаност спасава живот
– У „Сигурној зони” постављено је неколико штандова за
најмлађе на којима су они могли да користе разнолик дидактички материјал, попут магнетних слагалица, бојанки, едукативних друштвених игара и
фото-панела, и да се кроз дружење и игру с цертификованим
едукаторима на Програму борбе против трговине људима Црвеног крста Србије информишу
о ризичним ситуацијама, као и
о томе како да се понашају уколико се у њима нађу. Предвидели
смо и кутак за одрасле, у коме
су они такође могли да сазнају
нешто више о овом проблему и
да се, кроз разговор с гостима
из Центра за заштиту жртава
трговине људима, упознају са
ситуацијама с терена и статистичким подацима – навео је
Сава Веселиновић, координатор Тима за борбу против трговине људима Теренске јединице Црвеног крста Панчево.
Сви смо мете
„Сигурном зоном” прошетао је
и Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, који се и сам укључио у фотокампању „Плавог срца”.
– Црвени крст кроз бројну
мрежу својих волонтера уме да
скрене пажњу на нека од гору-

АПЕЛ ЧИТАТЕЉКЕ

Удружењу пензионера
потребан компјутер
Наша читатељка Иванка Остојић, пензионерка, недавно нам
се обратила са хуманим циљем да покуша да помогне рад
Удружења свих пензионера
Панчева „Горњи град”, чија је
чланица.
– Један спонтани позив да са
својим пријатељима дођем на
дружење у ово удружење учинио је да моји пензионерски
дани добију потпуно нов смисао. Оно сада броји више од
150 чланова, а неке од активности које предано и волонтерски обављају чланови јесу: организовање дружења и једнодневних излета едукативно-рекреативног карактера широм
Србије, као и прославе у просторијама МЗ „Горњи град” уз
симболичне цене. Такође, у
оквиру својих могућности бринемо о старима и болеснима,
трудимо се да сиромашној деци обезбедимо бесплатну ужину и повремено односимо па-

Страну припремила
Драгана

Кожан

кете помоћи нашим члановима – набројала је Иванка Остојић.
Она је навела и да Удружење,
уз подршку Црвеног крста, члановима једном месечно омогућава да ураде бесплатне превентивне прегледе који обухватају основне анализе крви, проверу крвног притиска и слично.
У свим активностима свесрдно
им помаже и руководство Месне заједнице „Горњи град”.
– Да би се наши чланови боље едуковали и да би своје
пензионерске дане проводили
још квалитетније, неопходан
нам је један компјутер. Уколико нека установа или појединац планирају да свој стари
рачунар замене савременијим, били бисмо им веома захвални када би нама уступили
свој стари уређај – упутила је
апел Иванка.
Уколико желите да поклоните компјутер овом удружењу или сте пензионер и радо
бисте се прикључили овом добром друштву, додатне информације можете добити путем телефона 063/6457-666
или 062/8220-482.

ћих питања у друштву. Трговина људима је једно од најмрачнијих и најмонструознијих дела, јер то није само трговина
нечијим знањем и радом, већ и
нечијим достојанством, односно нечијом суштином као
људског бића. Нажалост, наше
друштво је и те како погођено
овим проблемом. Прошле године смо идентификовали 40
жртава трговине људима, међу
којима је било двадесет четворо деце, а ове године, до сада,
већ их има око тридесет. Мигрантска криза носи са собом
стотине хиљада очајних људи,

који пролазе кроз нашу земљу,
а многи од њих су такође жртве трговине људима. Ово је
проблем који може задесити
било кога од нас и зато су овакве акције изузетно важне –
нагласио је Вулин.
„Сигурну зону” су посетили
и Весна Миленовић, генерални секретар Црвеног крста Србије, Лидија Риц Рихтер, секретар Црвеног крста Војводине, и Саша Аврам, стручни сарадник за дифузију и међународно хуманитарно право, као
и Ђура Бугарски, секретар Црвеног крста Панчево.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Чамчићи од тиквица
Деца углавном
не воле поврће,
иако најчешће
тај став изразе и
пре но што га
пробају. У највећем
броју
случајева код
малишана поврће добија лоше оцене због естетике: деци просто поједини плодови не изгледају лепо, те
сматрају да самим тим нису ни укусни.
Уколико ваше дете не воли тиквице, направите му
ове укусне и интересантне
чамчиће и сигурно ће их
бар пробати из знатижеље.

Ако само једном проба, наставиће да једе, зато што су
невероватно укусни. Убрзо
ће ово постати ваше омиљено породично јело. Уколико немате децу, заборавите претходни текст. Направите себи ове занимљиве чамчиће и бар на тренутак отпловите у море дивног укуса.

Састојци: три супене кашике маслиновог уља, главица црног лука,
три чена белог лука, 500 г немасне млевене јунетине, шест тиквица
једнаке величине, два свежа зрелија парадајза, беланца од два јајета, једна и по равна кафена кашичица соли, 1/4 кафене кашичице
бибера, оригано.
Припрема: Очистите и ситно насеците лук. Парадајз ставите у врелу воду на неколико минута, затим проспите воду, ољуштите га и
исеците га на коцкице. Тиквице оперите, пресеците напола по дужини и извадите средину, тако да од сваке половине направите
чамчић. Плех од рерне обложите папиром за печење, па поређајте
чамчиће. Посолите сваки чамчић и прекријте плех алуминијумском
фолијом. Пеците у загрејаној рерни 30 минута на 250 степени. Док
се тиквице пеку, продинстајте лук на уљу. Затим ставите јунетину и
уз мешање динстајте док не побели. Додајте со, бибер и мало воде.
Наставите динстање док месо не омекша. Убаците средину из тиквица и парадајз. Динстајте док поврће не омекша, а вода испари.
Фил оставите да се прохлади, па у њега умешајте беланца. Чамчиће извадите из рерне, проспите воду из њих, а затим сваки напуните филом. Поспите чамчиће ориганом и вратите у рерну на 30 минута (без алу фолије).
За декорацију: направите једра тако што ћете исећи правоугаонике
од белог папира и пробости их чачкалицама.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com.

Supliment multilingv al săptămânalului / Мултијезички додатак у недељнику

în limba română / на румунском језику
LA PANCIOVA , VINERI, 5 AUGUST 2016. / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. AВГУСТА 2016.

ÎMPREUNĂ
Precum toți cei pe care şesul
bănăţean i-a primit în sânul
său – și ei l-au răsplătit;
precum toţi cei pe care i-a
hrănit– și ei i-au întors cu
binele; precum toţi cei care
vieţuiesc aici – și ei s-au
dăruit acestui șes cu toată
ființa lor. De secole întregi
aici, în acest şes, românii
bănăţeni şi-au ţesut
cântecele, poveştile, muzica
şi dansurile lor, istoria şi
tradiţia, legendele, miturile şi
motivele lor… precum şi cei
cărora aceste holde noroioase
le-au devenit casă. Împreună
formează un întreg. Precum
ornamentele de pe această
casă românească, unde liniile
se întâlnesc, întretaie, ating,
încrucişează, urmând
împreună anumite direcţii…
Toate alcătuiesc un întreg,
toate acţionează împreună.
,,Împreună” este un
cuvânt bănăţean.

CREATIVITATE,
PERSEVERENȚĂ
ȘI DRAGOSTE
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PROMOVĂM VALORILE AUTENTICE ALE ROMÂNILOR DIN SERBIA
Departamentul pentru Informare al Consiliului Naţional al Minorităţii Române
din Serbia este instituţia de bază privind
informarea în limba română în Serbia.
Ca și celelalte trei departamente (pentru
învăţământ, cultură, uzul limbii, și această ramură a funcţionării Consiliului Naţional, se străduie să aducă în spaţiul informativ al minorităţii române din Serbia
cel mai calitativ și profesionist conţinut.
Despre funcţionarea Departamentului ne
vorbește Nicu Ciobanu, coordonatorul
Departamentului pentru Informare al
Consiliului Naţional al Minorităţii Române din Serbia. Cu această ocazie, Nicu
Ciobanu, în funcţie de director al Casei de
Presă și Editură ”Libertatea” din Panciova, a vorbit și despre activitatea acestei
instituţii de primă importanţă pentru românii din Serbia.
Cum se desfășoară activitatea Departamentul pentru Informare al CNMNRS?
Nicu Ciobanu: Departamentul pentru
Informare nu are bagheta magică pentru a rezolva toate problemele care ţin
de mass-media românească. De la iniţierea și îniinţarea Consiliului, Departamentul a avut diferite perioade în care
a căutat să rezolve anumite probleme în
dependenţă de situaţia dată. La ce mă
gândesc? Într-o perioadă de la început,
nu s-a prea pus accentul pe schimbările
normative, pe Legea privind informarea
publică și atunci era mult mai actuală
sprijinirea materială a mass-mediei în
limba română. Apoi, în aceea perioadă
când Serbia a încercat să devină un stat
cu legi în spaţiu informativ, ne-am angajat în vederea necesităţii mass-mediei
care produce program informativ, ie că
este vorba despre cea electronică sau
presa scrisă, să nu se privatizeze. Aici
ne-am implicat destul de mult. Astăzi
am rămas într-un fel păgubiţi în urma
adoptări unor prescripţii legale, când este vorba de fondarea mass-mediei cu
program în limbile minoritare. În acest
sens, autoguvernările, adică statul, nu

mai poate fonda și cred că Serbia nu a
căutat să aducă exemplele cele mai pozitive din Germania, Franţa, Italia, Austria, Ungaria, România și să le aplice. Pe
de altă parte, încercăm să sprijinim presa locală și anume presa scrisă, mai precis revistele locale care apar în localităţiile noastre. Într-o perioadă am spriji-

nit inanciar și posturi de radio și televiziunea, cum sunt programul în limba
română la radio Covăciţa, apoi Radio
”Far” din Alibunar, parţial am ajutat la
Zrenianin...
De ce surse materiale sau nemateriale
dispune Departamentul pentru Informare al CNMNRS?
Departamentul împarte soarta bugetului pe care îl are Consiliul Naţional.
Întotdeauna am căutat, când s-a format
bugetul, să ie unul real, obiectiv și pe
măsura necesităţilor, dar în acest an, el a
fost tăiat. Aici mă refer la bugetul ca atare al Consiliului Naţional dar și al Departamentului pentru Informare, care a
fost micșorat în 2016. Până acum, în bugetul pe care l-am planiicat, întotdeauna
am reușit să acoperim cerinţele reale și

să susţinem promovarea valorilor autentice române în mass-media noastră.
Departamentul sprijină programe
pentru ziariști români tineri?
Prin concurs am ajutat tinerii jurnaliști, respectiv am organizat cursuri de
perfecţionare în România, dar și la noi
în centrele precum sunt Vârșeţ, Alibu-

nar, Zrenianin, Novi Sad cu tinerii care
au fost interesaţi de jurnalistică. Apoi,
câţiva ani la rând, am organizat la Românești cursuri de vară de perfecţionare. Iată, în anul 2016, nu s-a anunţat decât o singură persoană și asta este realitatea noastră. Unicul lucru care trebuia
a fost doar bunavoinţa cursanţilor. Consiliul Na ţional a plătit drumul, cazarea,
masa... totul. Pe lângă aceasta, ceea ce
facem și sper să aibă un efect pozitiv, este acordarea premiului anual pentru cel
mai bun tânăr jurnalist. Anul acesta am
deschis concurs pentru școala de jurnalistică.
Există o strategie a mass-mediei în
limba română în Serbia?
Am planificat și dorim o strategie a
mass-mediei în limba română și ea tre-

buie lucrată și trebuie implicată toată
lumea. Poate că anul acesta, la toamnă,
ne vom organiza, vom pregăti o strategie cu toată lumea care e interesată și
firesc iniţiată în problemă. Cum ne-am
imaginat? Să avem câteva întâlniri,
mese rotunde, discuţii, dezbateri cu
toţi cei implicaţi și cei care doresc să se
implice. Asta înseamnă că un ziarist,
coordanator sau redactor al unui ziar
local, are dreptul să fie implicat din
cauză că strategia trebuie să cuprindă
și presa locală dar nu numai ”Libertatea” sau programul în limba română al
TV Novi Sad. Deci, toată lumea care
dorește să contribuie la strategie, este
binevenită.
Pe lângă Casa de Presă și Editură ”Libertatea”, al cărei fondator este CNMNRS,
și programul în limba română al TV Novi
Sad, pe cine mai susţine Departamentul
pentru Informare?
Consiliul are publicaţia ”Floare de Latinitate” care apare cu regularitate. La fel
”Tibiscus” din Uzdin a fost susţinut din
partea Departamentului prin proiect,
precum și ”Renașterea Bănă ţeană” la
Satu Nou, ”Orizonturi Coșteiene” la
Coștei, ”Sărcia” la Sărcia... Aproape orice publicaţie românească a fost susţinută de Consiliu Naţional. Am deschis
concurs pentru proiectele care au promovat valorile autentice românești din
Serbia, dar pe de altă parte, am sprijinit
și proiectele care au adus un nou limbaj
de comunicare, cum de exemplu a fost
web site-ul Societăţii de Limba Română.
Cu aceasta am deschis spaţiu și am dat
semnale că vrem să susţinem și suntem
interesaţi de formele noi de comunicare,
mai precis internetul. Deci, Departamentul nu trebuie privit ca ceva tradiţional, chiar dimpotrivă, noi avem un
diapazon foarte larg de apreciere și susţinere. Au fost susţinute și posturi de radio particulare care au program în limba
română și care corespund cerinţelor
concursului nostru.
continuăre pe pagina VII
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ILIE BABA, CRONICAR DIN SATU NOU

BOSUIOCUL – SIMBOL AL COMUNIUNII
„Bosuioc pe altarul memoriei"

(C.P.E. "Libertatea", Panciova,
2015), monograia cronicarului
și istoricului Ilie Baba din Satu
Nou, publicată cu ocazia marcării a 250 de ani de la îniinţarea
localităţii Satu Nou, este încă o
mărturie istorică pentru comunitatea română din Banat și toţi
locuitori din Satul Nou. Bogată
cu mărturii, texte alese și fotograii, această publicaţie, prin
cele 32 de capitole, într-un mod
foarte autentic, ilustrează viaţa
românilor din Satu Nou de-a
lungul secolelor – viaţa culturală, socială, religioasă, meșteșugărescă. Cartea este ilustrată cu

Ilie Baba cu monografia

peste 500 de fotograii autentice,
în care oamenii simpli din sat
sunt pe holdă, în casă, la diferite
sărbători, la biserică, pe stradă...
Potrivit celor evidenţiate de Baba, această publicaţie reprezintă
un cadru pentru o pictură mai
mare despre viaţa românilor din
acele timpuri, dar și despre convieţuirea lor cu poporul sârb și
alte popoare.
Autorul mărturisește că aceasta
a fost o muncă îndelungată și
grea. La început a avut doar in-

formaţii insuiciente, pe care le-a
prelucrat mai târziu în baza materialului istoric de la Biserica
Ortodoxă Română din sat, de la
Arhiva Istorică din Panciova și
din documentaţii private. Un
ajutor deosebit a avut și din partea istoricului român Mircea
Măran (despre care am scris în
primul supliment în limba română al săptămânalului nostru),
pe care l-a consultat în legătură
cu materialul de arhivă dar și
despre ideile sale care de iecare
dată sincer i-a ieșit în întâmpinare.
Este interesant și deosebit titlul
cărţii "Bosuioc pe altarul memoriei". Baba explică că s-a decis
tocmai pentru acest titlu din
cauză că bosuiocul are o semniicaţie și o simbolică specială
pentru românii din Satu Nou.
Mai precis, în trecut, în iecare
casă ţărănească, bosuiocul a fost
pus lângă icoană, ca protector al
casei, în timp ce din poartă, a așteptat musairii dragi. Cum airmă dânsul, este interesant că bosuiocul și astăzi este un ornament des întâlnit pe casele bănăţene, este ţinut pe dulap, simbolizează comuniunea și familia,
dar și convieţuirea românilor cu
celelalte comunităţi naţionale.
În acest sens, în conformitate cu
cele airmate de dânsul, cartea
"Bosuioc pe altarul memoriei"
are mai multe direcţii și în acst
fe poat i citită. Mai precis, cât
este ea de importantă pentru românii din Satu Nou, atât este și
pentru sârbii din acest sat, din
cauză că aceste sunt două popoare foarte apropiate care de
secole în șir convieţuiesc împreună își dau contribuţia la cultura, religia și la viaţa socială din
Satu Nou.

ANSAMBLUL ,,WEKANT”, PĂZITORI AI
PATRIMONIULUI MUZICAL

CÂNTECE DIN CASTELELE ROMÂNEŞTI
Încă un ansamblu de excepţie

din Satu Nou fără îndoială este
formaţia ,,Wekant”, care păstrează un fel de muzică neobișnuită
– muzica medievală și a evului
mediu timpuriu românesc.
Ideea pentru acest proiect musical, a pornit de la Ionică Togeraș,
actualul manager și coordonator
muzical al ansamblului, la a căruia iniţiativă și cu ajutorul inanciar al Provinciei Voivodina,
în anul 2003, au fost cumpărate
instrumentele istorice necesare,
cu scopul de a se stabili bazele

trupei ,,Wekant”. De atunci, formaţia și-a căutat expresia sa personală, s-a maturizat la diferite
concerte și s-a străduit să prezinte muzica sa în cel mai bun
mod.
În ultimii ani, ansamblul
,,Wekant” s-a stabilit în componenţa: Ivana Arsenijević, etnomuzicoloagă de la Facultatea
de Arte Muzicale din Belgrad,
solistă vocală dar și la instrumente de percuţie, violinista
Marija Ljotić de la Acadamia
de Arte din Novi Sad, Dragan
Mlađenović, dirijor de la Facultatea de Arte Muzicale din Belgrad, care concertează la violă
cu roată, flaut și fluier, și Miodrag Milovanović de la Academia de Muzică din Belgrad, la
hornă și mandolă.

Despre seriozitatea ansamblului
dovedesc și multe concerte, dintre care trebuie în special amintit cel de la Belgrad din anul
2007, la invitaţia Societăţii Etnomuzicologilor din Serbia, apoi
cel de la Sibiu în același an, când
orașul a fost declarat Capitala
Europeană a Culturii, la Sighetu
Marmaţiei și Alba Iulia în anul
2013, precum și concertele care
au avut loc la Panciova și Satu
Nou.
În componenţa aceasta, ansamblul ,,Wekant” a imprimat
pe cont propriu CD-ul intitulat ,,Albo, albo de la
munte”, imprimat în studioul ,,Kokerić” din Panciova care conţine 14 melodii medievale românești
("Dans de la Abrud",
"Luncă, lunculiţă", "Undauz cucu cântând", "Sub
poale de codru verde",
"De libov ce sunt", "Hoară
armenească" și altele),
aranjamentele muzicale
fiind semnate de Ivana
Arsenijević. Piesele de pe
acest album au fost luate
din următoarele codexuri: Ian
de Lublin (1540), Codex Vietorix (1680), Ion Căianu (1680),
Daniel Speer – Dacianischer
Simplicissmus (1683) și F. J.
Sulcer – Dacia Transalpina
(1781).
Este cert că de la prima piesă
pâna la albumul ,,Albo, albo de
la munte”, ansamblul își are speciicul propriu, caracterizându-l
notele calme, aranjamentele muzicale speciice, tempo echilibrat, performanţa în interpretarea instrumentală și vocală a
acestor muzicieni (și pedagogi
muzicali) iscusiţi. În primul
rând, acest album provoacă un
sentiment de liniște și ne duce în
alte vremuri de demult, într-un
alt loc, în urmă cu atâtea înainte
de internet.

PREZENTĂM: DR EUFROZINA GREONEANȚ, JURNALISTĂ, PROFESOARĂ, SCRIITOARE

CREATIVITATE, PERSEVERENȚĂ ȘI DRAGOSTE
Ce o caracterizează pe dr. Eufrozina Greoneanţ? Activitatea de
profesor, munca de ziarist sau
vocaţia de prozatoare. Am zice,
toate la un loc, căci toate aceste
domenii alcătuiesc un întreg și îi
rotunjesc viaţa. Profesoarea
Greoneanț ne mărturisește despre munca sa.
Jurnalistica

Ciudat este faptul că niciodată
nu m-am gândit că într-o zi mă
voi realiza în jurnalistică, pregătindu-mă, de la bun început
pentru profesia de dascăl. Dar,
câteodată nu este așa cum ne închipuim noi, ci așa cum ne
poartă pașii în viață. Acum
mulţi ani, m-am întors acasă ca
proaspătă licențiată a Facultății
de Filologie a Universității de
Vest din Timișoara, neștiind cemi va aduce ziua de mâine. Iar
această zi de mâine a fost o surpriză neașteptată - un post de
ziarist la Casa de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova.
Apoi totul s-a aranjat de la sine.
Am scris despre tot și toate, mam plimbat pe la toate rubricile,
ca în sfârșit, în anul 1995 să iu
numită redactor șef la revista
pentru tineret „Tinerețea”.
Nu este același lucru să scrii
pentru un ziar săptămânal, unde lucrurile trebuind tratate cu
o anumită doză de seriozitate și
alta este să te adresezi tinerilor
din zilele noastre. Este o altfel
de abordare a problematicii, un
alt unghi de vedere și o altă modalitate de exprimare. Trebuie
să le cunoști gândurile, sentimentele, interesele, trebuie să
vezi ce vor, ce îi interesează, dar
mai ales să știi să te apropii de
suletul lor. În toată această poveste este important să-i aduni
în jurul revistei, să-i faci să
înțeleagă că revista există doar
pentru ei și acolo, în paginile ei
se pot ilustra crâmpeie din viața
lor. Am considerat că este foarte
important ca tinerii să ie cei care își dau contribuția directă la
realizarea revistei și am alcătuit
o redacție din tineri din acest
spațiu al nostru, elevi de școală
medie și studenți care prin
contribuția lor directă au făcut
ca această revistă pentru tineret
în limba română să ie o oglindă

a cerințelor și așteptărilor dar și
realizărilor. Pe parcurs am
îniințat și câteva micro-redacții
care funcționau în cadrul Catedrei de Limba Română din Novi
Sad, a Facultății de Învățători
din Vârșeț și o redacție a tinerilor noștri care își făceau studiile
în Timișoara. Nu aș mai vrea să
intru în amănunte, pentru că
povestea este foarte amplă, voi
aminti doar că în cei unsprezece
ani, perioadă în care am redactat această publicație, am organizat concursuri literare și întâlniri cu tinerii, concursuri sportive, programe culturale, am
mers în tabere în România și
am realizat împreună o revistă
de tineret pentru tinerii de toate
vremuri.
Studiile Doctorale

Din motive ce au reușit să-mi
marcheze viața la un moment
dat, am decis să înscriu Studiile
Doctorale la Universitatea de

de perfecționare. Având-o ca
mentor pe prof. univ. dr. Otilia
Hedeșan, am început să explorez un domeniu foarte interesant și să mă întorc la rădăcinile
noastre, la viața tradițională a
străbunilor noștri, descoperind
lucruri și adevăruri de o incontestabilă valoare etnologică. Teza de doctorat „Tradiție și memorie familială” iar localitatea
Nicolinț din Banatul Sârbesc
mi-a dat posibilitatea să cercetez, să analizez spații neexplorate din trecutul nostru și să aduc
la lumina zilei multiplele aspecte ale vieții tradiționale din
această localitate. În prezent fac
parte din Centrul de Cercetare
de la Universitatea de Vest, iind
implicată în derularea unor
activități de conservare și valoriicare a patrimoniului cultural
imaterial regional, ca specialist
pentru regiunile din Banatul
Sârbesc. Împreună cu colegele
mele din Timișoara, la diferite
conferințe și sesiuni științiice
prezentăm lucrări din studiile
noastre de cercetare efectuate.
Profesura

Dr. Eufrozina Greoneanţ

Vest din Timișoara. Nu a fost
ușor, pentru că toate lucrurile în
viață trebuie făcute la timpul
lor, acest pas al meu iind făcut
mai târziu decât se face în mod
obișnuit. S-a dovedit că alegerea
a fost una foarte bună, iar domeniul de cercetare și studiu ce
trebuia să-l urmez mi-au dat
noi posibilități, în primul rând
de exprimare și în același timp

Titlul de doctor, obținut după
absolvirea Studiilor Doctorale,
mi-a deschis alte orizonturi și
posibilități, astfel că începând cu
anul 2014 am fost primită în raport de muncă la Școala de Înalte studii pentru Educatori „Mihailo Palov” din Vârșeț unde
predau Limba Română și Literatura pentru Copii. Deci, din nou
sunt alături de tineri, din nou
sunt în posibilitatea să le urmăresc creativitatea, de această dată instruindu-i și contribuind
direct la formarea lor ca buni
profesioniști în domeniul ales.
Pe lângă aceasta, mă ocup de
Atelierul Lingvistic și, cu mult
entuziasm, am pus în scenă un
fragment din spectacolul „La
șezătoare” în grai bănățean, pe
care l-am scris pentru Trupa de
teatru din Nicolinț și cu acest
spectacol am participat la multe
festivale în România și la noi.
Dar, pe lângă actualele obligaţii,
ziaristica, prima mea dragoste,
nu a fost neglijată. În continuare
scriu la săptămânalul „Libertatea”, redactez pagina de politică
internă și alte contribuţii – reportaje, informații din cultură și

cu totul ce prezintă interes pentru cititorii noștri.
Creația literară

Este cert că atunci când tot timpul ai de-a face cu „secretul cuvintelor puse pe hârtie” să încerci să le abordezi și altfel, nu
doar în stilul ziaristic. Astfel, am
început cu scurte povestiri pentru copii publicate în revista
pentru copii „Bucura copiilor”,
redactată cu atâta sulet de colega mea Eugenia Bălteanu, am
continuat cu o serie de alte povestiri pentru tineret, întitulate
„Din jurnalul meu”, publicate în
revista „Tinerețea”, iar în anul
2005 a apărut volumul „Poveștile
Giei”, povestiri autobiograice.
De pe altă parte, în anul universitar 2015/2016, în calitate de cadru didactic asociat, cu specializarea de Studii Culturale de la
Universitatea de Vest din
Timișoara, am abordat literatura
în limba română din Voivodina
și aici am vorbit despre scriitori
noștri, creațiile lor, iar pentru
examenul inal foarte mulți
studenți și-au ales ca temă un subiect din creația Anei Niculina
Ursulescu, Mărioara Stojanovic,
Eugenia Bălteanu, Mariana Stratulat și alți scriitori și poeți de
expresie românească din acest
spațiu al nostru.
Prezent, viitor

La sfârșitul lunii aprilie am participat la o foarte importantă întrunire, conferința „Diaspora în
Cercetarea
Științiică
și
Învățământul Superior din Romania - Diaspora și prietenii săi”,
desfășurată sub Înaltul Patronaj
al președintelui României, Klaus
Iohannis la Timișoara, ceea ce
mi-a dat posibilitatea să cunosc
oameni deosebiți din diverse domenii de activitate, deschizânduse noi spații de studiu și cercetare. Legat de acest moment, voi
încerca, împreună cu studenții
mei, să efectuăm activități de
cercetare în localitățile noastre
urmărind unele obiective de studiu. În rest, voi continua să scriu
în paginile săptămânalului „Libertatea” iar pe masa de lucru se
ală o lucrare mai amplă, un gen
de roman pentru tineri, în esență
o poveste mai complexă, axată
pe tematica abordată în ”Din
jurnalul meu”.

CVINTETUL „BANATIC 5”

UN AMESTEC UNIC DE AMBIŢIE ŞI VIRTUOZITATE
Unul dintre cele mai marcante ansambluri de pe meleagurile noastre care cultivă muzica populară
românească desigur că este cvintetul “Banatic 5” din Satu Nou. Trupa a fost îniinţată, cum airmă
membrii ei, spontan și logic, ca
cunună a prieteniei lor de mulţi
ani. Fiecare dintre membrii cvintetului “Banatic 5” , a concertat cu
orchestre mari, însă la un moment
dat, au decis să-și îniinţeze propria formaţie care se va deosebi de
altele, după abilităţi interpretative,
calitate și virtuozitate. Le-au unit
ambiţia, gustul muzical, înţelegera
muzicii dar și dorinţa de-a prezenta muzica populară românească.
Melodiile precum sunt „Hora Stacato“, „ Ciocârlia“, „Hora Spicato“,
„Hora Mărţișor“ și multe alte perle ale muzicii românești, care igurează în antologia patrimoniului
muzical mondial, se ală pe repertoriul formaţiei “Banatic 5”.
În afară de muzica românească,
în ultimi ani cvintetul înregistrează succes major interpretând
muzică sârbească și macedoniană. Membrii acestui cvintet sunt:
Boian Boleanaţ (nai, caval, luier), Adrian Cebzan (vioară),
Graţian Petrovici (acordeon), Janiel Sublea (pian) și Crăciun
Creţu (clarinet). Toţi sunt muzicieni de success, talentaţi, cu experineţă în domeniu. Boian Boleanaţ este membru al mai mul-

tor orchestra, iar ca solist la instrumentele tradiţionale, a obţinut o mulţime de premii la ediţiile Festivalului de muzică populară românească. Pe lângă nai, caval și luier, el cântă și la saxofon,
care în fond este instrumentul lui
de bază. Adrian Cebzan este un
instrumentist înzestrat încă din
primele clase ale școlii elementare de muzică care de asemenea a
obţinut multe premii la competiţii și la Festivalul de muzică românească tradiţională. Graţian
Petrovici, ca solist la acordeon,

de mic este deţinătorul mai multor premii la diferite concursuri
și festivaluri de muzică populară.
Graţian se ocupă și de aranjamente muzicale și orchestraţie,
iar de câţiva ani, desfășoară activitatea muzicală ca dirijor al corului Bisericii Române Ortodoxe
din această localitate. Este angajat la Școala de Muzică ,,Jovan
Bandur” din Panciova. Janiel Șublea, deși este acordeonist, în
aceasta formaţie cântă la pian.
Nici activitatea sa de muzician
talentat nu a trecut neobservată

astfel că este deţinătorul numeroaselor premii la mai toate ediţiile ale Marelui Festival de Folclor al Românilor din Voivodina.
Scrie aranjamente musicale, cântece tradiţionale românești și este
șeful Orchestrei Populare a Căminului Cultural din Satu Nou,
din care fac parte toţi membrii
acestui cvintet.
Crăciun Creţu provine dintr-o
familie cu tradiţii de multe generaţii în muzică din Uzdin. În afară de clarinet, este un excelent interpret la saxofon. Este interesant
că acest clarinetist s-a alăturat bobociilor (deși și Uzdinul are un
ansamblu foarte bun) și cu ei
concertează de vreo zece ani.
Foarte des cvintetul “Banatic 5”
concertează la Panciova, iar panciovenii au avut ocazia să îi asculte în cadrul mai multor manifestări de amploare cum sunt tradiţionalul carnaval, Zilele lui Weifert, în cadrul programului de vară din Grădina publică, dar pe
parcurs, planiică un concert în
cadrul programului estival la
Panciova.
Având în vedere cele menţionate mai sus, cu siguranţă că “Banatic 5” are energie, voinţă și dorinţă să reprezinte cu succes muzica
tradiţională a românilor și în afara graniţelor ţării noastre, și să
devină una dintre cele mai reprezentative trupe.

Мултијезички додатак у недељнику / Supliment multilingv al săptămânalului

на румунском језику / în limba română
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. АВГУСТА 2016. / LA PANCIOVA , VINERI, 5 AUGUST 2016.

ЗАЈЕДНО
Као и сви које је банатска
равница примила –
допринели су јој; као и сви
које је она отхранила –
на најбољи начин вратили
су јој; као и сви који овде
живе – дају јој себе.
Већ вековима банатски
Румуни у ову равницу ткају
своје песме, приче, музику
и плесове, своју историју,
традицију, легенде, митове
и мотиве... као и сви којима
су ова блатњава панонска
поља постала дом.
Заједно су део целине.
Као шаре на овој румунској
кући, на којима се линије
сусрећу, прожимају,
додирују, укрштају и ј
една другој дају смернице...
Све оне чине целину,
све оне делују заједно.
„Заједно” је банатска реч.

ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

КРЕАТИВНОСТ,
ИСТРАЈНОСТ
И ЉУБАВ
» страна IV

НИКУ ЧОБАНУ, ПРЕДСЕДНИК ОДСЕКА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
У СРБИЈИ И ДИРЕКТОР НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ „ЛИБЕРТАТЕА”

ЈЕДИНСТВЕН СПОЈ
АМБИЦИЈЕ И
ВИРТУОЗНОСТИ
» страна IV

ПРОМОВИШЕМО АУТЕНТИЧНЕ ВРЕДНОСТИ РУМУНА У СРБИЈИ
Одсек за информисање Националног
савета румунске националне мањине у Србији је главна установа у погледу информисања на румунском језику у Србији. Као и остала три одсека (за образовање, културу и званичну употребу језика), и ова грана
функционисања Националног савета залаже се за то да у простор румунске мањине донесе најквалитетније и најпрофесионалније садржаје.
О функционисању овог одсека говори
Нику Чобану, председник Одсека за
информисање Националног савета
румунске националне мањине у Србији, а овом приликом, у својству директора Новинско-издавачке установе „Либертатеа” из Панчева, говори и о активностима ове важне
установе за све Румуне из Србије.
• Како се одвија активност Одсека
за информисање НСРНМС?
НИКУ ЧОБАНУ: Одсек за информисање нема чаробни штапић
да реши све проблеме у румунским
медијима. Од иницирања и оснивања Националног савета Одсек је
имао разне периоде у којима је тражио да реши одређене проблеме, у
зависности од дате ситуације. На
шта мислим? У једном периоду на
почетку није се толико стављао акценат на промене и материјалну
подршку мас-медија на румунском
језику. Такође, у том периоду Србија је покушала да постане држава са
законима у простору информисања, ангажовали смо се у погледу
потреба медија који производе информативни програм, и електронским и штампаним, да не буду приватизовани. У то смо се прилично
укључили. Данас смо на неки начин
остали оштећени након усвајања
неких законских предлога, када је
реч о оснивању мас-медија с програмом на језицима мањина. У том
смислу локалне самоуправе, одно-

сно држава, не могу више оснивати
и мислим да Србија није потражила да уведе најпозитивније примере
из Немачке, Француске, Италије,
Аустрије, Мађарске, Румуније и да
их спроведе. С друге стране, покушава мо да подржимо локалну
штампу, тачније локалне часописе

који излазе у румунским местима.
У једном периоду смо финансијски
подржали и радио и телевизијске
станице, као што су програм на румунском језику Радио Ковачице,
затим Радио „Фар” из Алибунара,
делимично смо помогли у Зрењанину...
• Којим материјалним и нематеријалним ресурсима располаже Одсек за информисање НСРНМС?
– Одсек дели судбину буџета који
има Национални савет. Увек смо
тражили, када се буџет формирао,
да буде реалан, објективан и по мери потреба, али ове године он је
скресан. Овде пре свега мислим на
буџет Националног савета као такав, али и на онај Одсека за инфор-

мисање, који је умањен 2016. године.
До сада смо планираним буџетом
успевали да покријемо реалну тражњу и да подржимо промовисање
аутентичних румунских вредности
у нашим медијима.
• Одсек подржава младе румунске
новинаре и има програме за њих?

– Кроз конкурс смо помагали
младим новинарима, односно организовали смо стручне курсеве у Румунији, али и код нас, у центрима
као што су Вршац, Алибунар, Зрењанин и Нови Сад, за младе који су
заинтересовани за новинарство. Затим, већ неколико година заредом
организујемо летње курсеве у месту
Романешти (Румунија). Али ето,
2016. године пријавила се само једна
особа и то је наша стварност. Једина
потребна ствар била је добра воља
полазника, а Национални савет је
платио пут, смештај, храну... све.
Поред овога, оно шта радимо и надам се да ће имати позитиван ефекат, јесте додела годишње награде за
најбољег младог новинара, а ове го-

дине смо отворили и конкурс за
школу новинарства.
• Постоји ли нека стратегија медија на румунском језику у Србији?
– Планирали смо и желимо стратегију румунских медија; на њој треба
радити и треба сви да буду укључени.
Можда ћемо на јесен ове године почети да се организујемо са свима који
су заинтересовани и укључени у овај
проблем. Како смо то замислили? Да
имамо сусрете, да организујемо округле столове, дискусије, дебате са свима већ укљученима и са онима који
желе да учествују у овоме. То значи да
било који новинар, координатор или
уредник има право да се укључи, јер
стратегија треба да обухвати и локалну штампу, а не само програм на румунском језику ТВ Војводине. Дакле,
сви који желе да допринесу стратегији, јесу добродошли.
• Поред Новинско-издавачке установе „Либертатеа”, чији је оснивач
НСРНМС, и програма на румунском
језику РТВ Војводине, кога још подржава Одсек за информисање?
– Савет има издање „Floare de Latinitate”, које редовно излази. Такође,
часопис „Tibiscus” из Уздина је подржан од стране Одсека кроз пројекат,
као и „Renașterea Bănățeană” из Банатског Новог Села, „Orizonturi
Coșteiene” из Куштиља, „Sărcia” из
Сутјеске... Скоро сваку румунску публикацију је Национални савет Румуна подржао. Отворили смо конкурс за пројекте који промовишу
аутентичне румунске вредности у
Србији, а с друге стране подржали
смо и пројекте који су донели један
нов језик комуникације, као што је
био веб-сајт Друштва за румунски
језик. Овим смо отворили простор
и дали смо сигнале да хоћемо да подржимо и заинтересовани смо за
нове форме комуникације, прецизније за интернет.
Наставак на страни V

ОД ВЛАДИМИРОВЦА
ДО ЦЕЛОГ СВЕТА
» страна V

„KILLERSPIN”
ИЗ УЗ ДИ НА
» страна VIII
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Петак, 5. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЛИЈЕ БАБА, ХРОНИЧАР БАНАТСКОГ НОВОГ

ПРЕДСТАВЉАМО: ДР ЕУФРОЗИНА ГРЕОНЕАНЦ, НОВИНАРКА, ПРОФЕСОРКА, СПИСАТЕЉИЦА

БОСИЉАК – СИМБОЛ ЗАЈЕДНИШТВА

КРЕАТИВНОСТ, ИСТРАЈНОСТ И ЉУБАВ

„Bosuioc pe altarul memoriei”

(„Босиљак на олтару сећања”,
НИУ „Либертатеа”, Панчево,
2015), монографија новосељанског хроничара и историчара Илија Бабе, објављена
поводом 250 година од оснивања села, још једно је 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

ИЛИЕ БАБА И МОНОГРАФИЈА

и занатски. Књига је илустрована са преко 500 аутентичних
фотографија, већим делом добијених 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 о 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 знаменитог румунског историчара Мирче Марана (о коме смо писали у
прошлом додатку „Панчевца”
на румунском језику), кога је
консултовао око архивске
грађе 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 због тога што босиљак
има посебно значење и симболику за Румуне из Банатског
Новог Села. Наиме, босиљак
је у прошлости у свакој румунској сељачкој кући из места 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.

АНСАМБЛ „ВЕКАНТ”,
ЧУВАР МУЗИЧКОГ НАСЛЕЂА

ПЕСМЕ С РУМУНСКИХ ДВОРОВА
Још један изузетан ансамбл

из Банатског Новог Села несумњиво је састав „Векант”,
који негује несвакидашњу врсту музике – румунску средњовековну и рану музику.
Идеја за овај музички пројекат потекла је од Јонике Тођераша, садашњег менаџера,
лектора и музичког координатора ансамбла, на чију су ини-

цијативу и уз финансијску помоћ Покрајине Војводине
2003. године купљени потребни историјски музички инструменти, како би се успоставиле основе за „Векант”. Од
тада је бенд тражио сопствени
израз, стасавао је на разним
концертима, променио много
одличних музичара и трудио
се да на најбољи начин представи своју музику. У последњих неколико година „Векант” се усталио у саставу:
Ивана Арсенијевић, етномузиколог с Факултета музичке
уметности из Београда, која
пева и свира удараљке, виолинисткиња Марија Љотић с новосадске Академије уметности, Драган Млађеновић, диригент с Факултета музичке
уметности из Београда, који
наступа на виоли с точком,
флаути и фрули, као и Миодраг Миловановић из Школе

за високо музичко образовање из Београда, на хорни и
мандоли. У прилог томе да састав озбиљно делује, говоре и
многи концерти, од којих треба свакако поменути наступ
на позив Удружења етномузиколога Србије у Београду
2007. године, затим у румунском граду Сибију исте године, када је тај град проглашен
европском престоницом
културе, у Sigetu Marmaciei и Albi Juliji 2013. године,
као и наступи у Панчеву и
Банатском Новом Селу.
У овој постави „Векант” је снимио и недавно
самостално објавио компакт-диск под називом „Albo, albo de la munte”, снимљено у панчевачком студију „Кокерић”, које садржи
14 румунских средњовековних мелодија („Dans de la
Abrud”, „Luncă, lunculiță”,
„Und-auz cucu cântând”, „Sub
poale de codru verde”, „De libov ce
sunt”, „Hoară armenească” и др.),
у аранжманској обради Иване
Арсенијевић. Дела са овог албума преузета су из следећих записа: Јан из Лублина (1540. година), Кодекс Вијеторис (1680.
година), Јоханес Кајони (1680.
година), Даниел Шпер – Дацијанишер Симплисимус (1683.
година) и Ф. Ј. Шулцер – Дација
Трансалпина (1781. година).
Свакако, од прве песме па
до краја издања албум „Albo,
albo de la munte” ансамбла
„Векант” одликују мирноћа,
аранжманска хармонија, уједначеност у темпу и складне
вокалне и инструменталне
бравуре ових искусних музичара (и музичких педагога).
Пре свега овај албум изазива
осећај мира и спокоја и води
нас у неко друго време и на неко друго место, вековима пре
интернета.

Шта карактерише др Еуфрозину Греонанц? Њена активност као професора, рад у новинарству или звање списатељице? Рекли бисмо – све заједно, јер све ове области деловања чине целину и уоквирују њен живот. За наш лист
професорка Греонанц говори о
свом раду.
Новинарство

Чудно је да никада нисам размишљала да ћу се једног дана
остварити у новинарству,
припремајући се за учитељску професију. Ипак, понекад
није баш онако како замишљамо, већ како нас живот
води. Пре много година сам
се вратила кући као свежи дипломац Филолошког факултета Универзитета де Вест из
Темишвара, не знајући шта ће
ми донети сутрашњи дан.
Уследило је лепо изненађење
– радно место новинара у Новинско-издавачкој установи
„Либертатеа” из Панчева. После се све само од себе уредило. Писала сам о свему и свачему, прошла сам кроз све рубрике, да бих на крају, 1995.
године, била постављена за
главну и одговорну уредницу
омладинског часописа „Tinerețea”.
Није иста ствар писати за
недељник, где ствари треба
третирати са одређеном дозом озбиљности, и друга, где
се обраћаш данашњој омладини. Другачији је приступ проблематици, различити су
углови посматрања и начини
изражавања. Мораш познавати мисли, осећања и интересовања младих, видети шта
желе, шта их интересује, а нарочито мораш да се приближиш њиховој души. У свему
томе важно је да их окупиш
око часописа, да схвате да он
постоји управо због њих самих и да странице часописа
илуструју делиће из њиховог
живота. Сматрала сам да је веома важно да млади буду они
који дају допринос стварању
часописа. Окупила сам редакцију састављену од младих
људи с нашег простора, ученике средњих школа и студенте, који су учинили да часопис
„Tinerețea” буде огледало жеља, очекивања и остварења
младих Румуна из Баната и
Србије. С временом сам осно-

вала и неколико микроредакција које су функционисале у
склопу Катедре за румунски
језик Филозофског факултета
у Новом Саду, Учитељског
факултета у Вршцу, као и редакцију састављену од младих
Румуна с наших простора који
су студирали у Темишвару.
Подсетила бих да смо током
једанаест година, колико сам
уређивала овај часопис, организовали књижевне конкурсе, сусрете са омладином,
спортска такмичења, културне програме, одласке у Румунију и заједно смо реализовали један омладински часопис
за сва времена.
Докторске студије

Из разлога који су ми у једном тренутку обележили живот, одлучила сам да упишем
докторске студије на Универзитету де Вест у Темишвару.
Није било лако, јер све ствари

Др Еуфрозина Греонеанц

у животу треба урадити када
им је време, а овај мој корак је
уследио касније него што се
он иначе чини. Испоставило
се да је овај избор био веома
добар, а домен истраживања
и проучавања који је требало
да пратим дао ми је нове могућности, првенствено за изражавање и истовремено за
усавршавање. Имајући за
ментора професорку др Отилију Хедешан, почела сам да
истражујем један веома интересантан домен и да се враћам нашим коренима, тради-

ционалном животу наших
предака, откривајући ствари
од неспорне етнолошке важности. Докторска теза је била „Породична традиција и
сећање”, а место Николинци
из српског дела Баната дало
ми је могућност да истражујем, да анализирам неистражене ствари из наше прошлости и да на светлост дана донесем мноштво аспеката традиционалног живота из тог
места. Тренутно сам део Истраживачког центра Универзитета де Вест и укључена сам
у активности конзервације и
вредновања регионалног нематеријалног културног наслеђа, као специјалиста за
српски део Баната. Заједно с
колегама из Темишвара, наша
истраживања представљам на
разним научним конференцијама и сесијама.
Професура

Докторска титула ми је отворила друге хоризонте и могућности, јер сам 2014. године
почела да радим у Високој
школи струковних студија за
васпитаче „Михаило Палов”
из Вршца, где предајем румунски језик и дечју књижевност. Дакле, поново сам поред младих, поново сам у могућности да пратим њихову
креативност, али овог пута
подучавајући их и доприносећи њиховом професионалном формирању у овој области. Поред тога, водим и књижевни атеље и с много ентузијазма поставила сам на сцену један фрагмент из представе „La șezătoare”, у банатском
наречју, коју сам писала за позоришну трупу из Николинаца, а са овом представом смо
учествовали на разним фестивалима у Румунији и код
нас. Ипак, поред свих ових
обавеза, новинарство, моја
прва љубав, није остало занемарено – и даље пишем за недељник „Либертатеа”, где уређујем страницу унутрашње
политике, али доприносим и
репортажама, информацијама из културе и свим оним
што представља интерес за
наше читаоце.
Књижевно стваралаштво

Засигурно да када све време
имаш посла с „тајном речи
стављених на папир”, покушаваш да им приђеш на другачији начин, не само нови-

нарски. Почела сам кратким
причама за децу објављеним у
„Bucuria Copiilor”, који је тада
с много жара уређивала моја
колегиница Еуђенија Балтеану, наставила сам серијом
текстова намењених омладини, под насловом „Din jurnalul meu”, објављених у часопису „Tineretea”, а 2006. године
изашла је збирка аутобиографских прича насловљена
„Poveștile Giei”. С друге стране, универзитетске 2015/2016.
године на предавањима о румунској књижевности из Војводине на Универзитету де
Вест у Темишвару говорила
сам о нашим писцима и њиховом стваралаштву. Као резултат тога, веома много студената је за завршни испит
одабрало неку тему у вези са
остварењима наших румунских списатељица Ане Никулине Урсулеску, Еуђеније Балтеану, Мариоре Стојановић,
Маријане Стратулат и других
песника и писаца с наших
простора.
Садашњост, будућност

Крајем априла ове године учествовала сам на веома важној
конференцији „Дијаспора у
научном истраживању и високо образовање у Румунији –
Дијаспора и њени пријатељи”,
одржаној у Темишвару под
покровитељством председника Румуније Клауса Јоханиса.
То ми је омогућило да упознам много посебних људи из
ове области и отворило ми
нова поља за истраживање,
тако да ћу покушати, заједно
са својим студентима, да предузмем још више истраживачких активности у нашим селима. Наставићу да пишем за
недељник „Либертатеа”, а на
мом радном столу се налази
један обимнији рад, једна врста романа за младе, који ће
чинити једну комплекснију
причу и биће усмерен на теме
из „Din jurnalul meu”.
На крају, према свему написаном, можемо закључити
да ову изузетну особу чини
истрајност и љубав према писаној речи и истраживању
прошлости нашег банатског
поднебља. То ће бити још један допринос у низу, важан за
Румуне, али и све остале, који
су своју прошлост, садашњост и будућност везали за
ову равницу.

КВИНТЕТ „БАНАТИК 5”

ЈЕДИНСТВЕН СПОЈ АМБИЦИЈЕ И ВИРТУОЗНОСТИ
Један од најупечатљивијих ан-

самбала са ових простора који
изводи румунску народну музику свакако је квинтет „Банатик
5” из Банатског Новог Села. Ова
група настала је, како сами чланови кажу, спонтано и логично,
као круна њиховог вишегодишњег пријатељства. Свако од
чланова већ је наступао с великим свирачким оркестрима, али
су одлучили да оснују своју групу, која ће се издвојити од других, и то по вештини свирања,
квалитету интерпретације и
виртуозности. Спојили су их
амбиција, музички укус, схватање музике, али и жеља да широј
публици представе румунску
народну музику. Песме попут
„Hora Stacato”, „Ciocârlia”, „Hora
Spicato”, „Hora Mărțișor” и многе
друге мелодије, бисери румунске музике, које су ушле у антологију светске музичке баштине, налазе се на репертоару „Банатика 5”. Поред концертне румунске музике, квинтет последњих година све више успеха постиже изводећи дела српске и
македонске народне музике.
Чланови овог састава су Бојан
Бољанац (Панова фрула, кавал,

фрула), Адријан Ћебзан (виолина), Грацијан Петровић (хармоника), Жанијел Шубља (клавир)
и Крачун Крецу (кларинет).
Свако од њих успешан је у музици. Бојан Бољанац је члан више
оркестара, а као солиста на традиционалним инструментима
освајао је бројне награде на фестивалима румунске музике.
Поред Панове фруле, кавала и
фруле, свира и саксофон, који је
у ствари његов матични инструмент. Адријан Ћебзан је активан
још од првих разреда ниже му-

зичке школе и осваја бројне награде на фестивалима и такмичењима румунске традиционалне музике. Грацијан Петровић
одмалена побеђује на конкурсима и фестивалима традиционалне музике као солиста на хармоници. Бави се аранжирањем и
оркестрацијом, а већ неколико
година веома успешно ради као
хоровођа хора румунске православне цркве из места. Тренутно
је запослен у панчевачкој музичкој школи „Јован Бандур”.
Жанијел Шубља, иако је хармо-

никаш, у овом саставу свира
клавир. Такође је победник многих фестивала музике и фолклора Румуна из Војводине. Аранжира традиционалну румунску
музику и шеф је Великог народног оркестра Дома културе из
Банатског Новог Села, чији су
сви чланови овог квинтета. Крачун Крецу, поред кларинета, одлично свира и саксофон, а потиче из музичке породице из Уздина. Занимљиво је што се овај врсни кларинетиста прикључио
Новосељанима (иако и Уздин
има одличан састав) и с њима
наступа већ десетак година.
Квинтет „Банатик 5” често
гостује у Панчеву те су Панчевци имали прилику да уживају у
његовој музици у оквиру панчевачког карневала, „Вајфертових дана” и летњег програма у
Народној башти, а и за ово лето је планирано да наступи у
нашем граду.
С обзиром на све ово, „Банатик 5” засигурно има енергије,
воље и жеље да успешно представи традиционалну музику
Румуна и ван граница наше земље и да постане један од њених најбољих представника.
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ЗАНИМЉИВА ИСТОРИЈА ЧАСОПИСА „ФАМИЛИЈА”

ПРЕДСТАВЉАМО: ПРОФ.ДР АДРИЈАН НЕГРУ

ОД ВЛАДИМИРОВЦА ДО ЦЕЛОГ СВЕТА

НЕМЕРЉИВ ДОПРИНОС БАНАТСКОМ
СЛИКАРСТВУ

Часопис „Фамилија” је основан
још давне 1910. године у месту
под тадашњим називом Романпетре у јужном Банату (данашњи Владимировац илити Petrovăsâla на румунском), с намером да прати дешавања у том
селу и да буде хроничар времена
у коме постоји. Међутим, и поред потребе локалне заједнице
за информисањем и намере тадашњих локалних интелектуалаца да извештавају, часопис је
доживео судбину сличних издања тог доба.
Те године, колико је познато,
изашла су само четири броја
часописа „Фамилија”, а убрзо
након тога редакција је распуштена. Ипак, занимљива је и
пажње вредна историја овог
локалног часописа, једног од
најстаријих издања Румуна са
ових простора, а које дуго није
било познато историчарима,
публицистима, људима из културе и хроничарима, и које може послужити као добра грађа
за сазнавање о начину живота
становника овог села у том периоду.
Дуго очекивани лист

Први број се појавио 15. марта
1910. године, имао је 16 црно-белих страна А5 формата
(остала четири броја су изашла
на осам страна) и штампан је у
штампарији „Прогрес” у румунском граду Оравица, док је
седиште редакције и језгро одакле се писало било у Владимировцу. На насловној страни је
наглашено да је „Фамилија” часопис за књижевност, просвету, забаву и хумор и да излази
једном месечно по цени од пет
корона за годишњу претплату

пера тадашњих новинара извештача. У том светлу часопис
извештава о дешавањима у
банци „Стеауа”, о потешкоћама
адаптације у „новом свету” на
које су наишли Владимировчани који су отпутовали у Сједињене Америчке Државе, затим
пише о месном црквеном хору,
извештава о дешавањима у цркви, на локалној политичкој
сцени, у сеоској школи, штампа
песме чувеног румунског песника Ђорђа Кошбука... Па
ипак, и поред све потребе за
штампаном речи, објављена су
само четири броја једног од првих румунских часописа јужног Баната, и то од марта до
јуна 1910. године, када је он
престао да излази.

Професор Адријан Негру је-

дан је од најзначајнијих представника уметничке мисли и
ликовне праксе Румуна из Србије, а његово дело је познато и
веома цењено и ван граница
наше земље. Рођен је 1945. године у Алибунару, где је завршио основну школу, а затим
Учитељску школу у Вршцу и
Вишу педагошку школу — одсек за ликовну културу — у Београду. На одељењу за историју
уметности Филозофског факултета у Београду дипломирао је радом „Николаје Попеску и сликарство цркве у Селеушу”, магистрирао под ментор-

уметности у Србији, а то су:
„Пословно-туристички водич
кроз јужни Банат”, „Поповићи
из Оравице”, „Импулси времена”, монографија „Црква Успења Богородице у Алибунару”,
„Румунска православна црквена општина Алибунар”, „Мали
трактат о модерној уметности”,
монографска студија о Виорелу Болеанцу Паими, „Монографија Алибунара, прилози за
монографију”, затим приручник за студенте Учитељског
факултета и Више школе за
образовање васпитача „Сценска уметност — практикум”,
„Константин Данијел, моно-

„Фамилија” поново излази

Насловна страна првог броја часописа „Фамилија”
из 1910. године

(док је за паоре стајала три короне, што говори о друштвеној
свести тадашњих новинара и
активиста). Из једног од сачуваних и изузетно ретких примерака првог броја „Фамилије”
сазнајемо да је, као и већина часописа из тог периода, поред
локалних актуелности и огласа,
часопис објављивао и поезију,
анегдоте, загонетке, разне записе, шале и све што је тада било занимљиво читалачкој публици.

Интересантно, на насловној
страни је наведено да је одговорни уредник извесни Дорин,
за кога се заправо није знало ко
је и оправдано се претпостављало да је то псеудоним. Познато је да је власник и један од
уредника листа био Александру Цинцарију, познати владимировачки писац, човек изузетног образовања, за кога се
сматра да је сарађивао с румунским часописом „Фамилија”,
чији је покретач био чувени румунски интелектуалац Јосиф
Вулкан. Судећи по грађи, изгледа да је мистериозни Дорин
био сам Цинцарију, јер је већина чланака под тим псеудонимом била писана у сличном
критичном тону, а мало је чланака потписано правим именима осталих аутора. Осим Дорина, не зна се много о другим новинарима и то је грађа која стоји историчарима и хроничарима Владимировца и Баната за
проучавање.
Цело село на једном месту

Трајан Трифу Ката, садашњи уредник часописа

Са ове временске дистанце веома су драгоцене информације о
дешавањима у Владимировцу
те 1910. године, виђеним кроз

Имајући све ово у виду, професор Трајан Трифу Ката из Владимировца је уз велико залагање, на сопствену иницијативу
и уз подршку сарадника из Румуније и Србије, 1994. године
поново активирао часопис
„Фамилија” и од тада ово издање редовно излази. Сада је
„Фамилија” другачији лист од
оног од пре 107 година – штампа се у боји, на квалитетном
папиру А3 формата, има већи
тираж, а у уредничком смислу,
колико се бави локалним темама, толико простора даје и дешавањима међу румунском популацијом широм света, чему
доприносе добри контакти
уредништва листа с дијаспором. Данас је часопис „Фамилија” модеран лист за све Румуне са свих меридијана и велика је ствар што се дистрибуира и чита у чак 20 држава света – САД, Канади, Аустралији,
Швајцарској, Финској, Немачкој, Мађарској, Шведској, Данској, Молдавији, Холандији,
Француској, Украјини, па стиже чак и до Костарике!
У светлу приче о првим новинарима и уредницима овог
локалног часописа, пионирима
новинарске речи банатских Румуна, којима свакако одајемо
признање, никако не треба заборавити чињеницу да је „Фамилија” један од првих показатеља писмености и јавне мисли
Румуна у јужном Банату с почетка XX века и сигурно представља бар мали камен у мозаику историје румунског и свих
других народа јужног Баната.

НИКУ ЧОБАНУ, ПРЕДСЕДНИК ОДСЕКА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У СРБИЈИ И ДИРЕКТОР НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ „ЛИБЕРТАТЕА”

ПРОМОВИШЕМО АУТЕНТИЧНЕ ВРЕДНОСТИ РУМУНА У СРБИЈИ
Наставак са стране III

Дакле, не треба гледати на Одсек као нешто традиционално, напротив, имамо
веома широк дијапазон.
Подржане су и приватне радио-станице које имају програм на румунском језику и које одговарају конкурсу. Такође,
Министарство културе и информисања
сваке године отвара конкурс о коме дајемо мишљење и обично смо подржали
све пројекте на румунском језику који су
конкурисали код Министарства.
• Како Одсек за информисање сарађује с Министарством културе и информисања?
– Имали смо контакте с Министарством када се расправљало о проблему
Закона о јавном информисању, у чему су
учествовали сви национални савети. Такође, када отвори конкурс, Министар-

Нику Чобану

ДА ЛИ СЕ ЗНА НЕ ШТО О ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈИ МЕ ДИ ЈА
НА ЈЕ ЗИ ЦИ МА НА ЦИ О НАЛ НИХ МА ЊИ НА?
НИКУ ЧОБАНУ: Ништа се не прича, али се плашим да је и ово у плану. Засад
закон не предвиђа приватизацију тамо где су оснивачи национални савети.
Ипак, ништа није дефинитивно на дужи период, већ све зависи од политичког
контекста, од политичке гарнитуре итд.

ство нам се обраћа да дамо мишљење и
процену датог пројекта, а Национални
савет је увек подржао пројекте који промовишу румунске вредности. С друге
стране, ми нисмо одлучивали о суми која је додељена, али смо пројекте увек подржавали.
• Каква је тренутна ситуација у НИУ
„Либертатеа”, будући да је (поред програма на румунском језику РТВ Војводине) главна установа за информисање на
румунском језику у Србији?
– „Либертатеа” је професионална новинска кућа у којој раде професионалци
и она постоји седамдесет једну годину.
То је кућа у којој је новинарство професија и у којој новинари зарађују хлеб.
Поред недељника „Либертатеа”, имамо
и месечна издања, као што су дечји часопис „Bucuria Copiilor” („Дечја радост”), који је ове године обележио седамдесет година постојања, омладински часопис „Tinerețea” („Омладина”),
затим часопис за књижевност, уметност и културу „Лумина” („Светлост”),
чији је први уредник био Васко Попа, а
имамо и издавачке едиције у којима објављујемо књиге на нашем језику. Дакле, НИУ „Либертатеа” је веома важна
институција за промовисање писане
речи и изражавање мишљења Румуна
из Србије.

Проф. др Адријан Негру

ством академика Дејана Медаковића радом „Румунски сликари у српском Банату у другој
половини XIX века” и докторирао тезом „Сликарске радионице у Банату у XVIII и XIX веку”. Године 1998. изабран је за
професора сценске уметности
на Вишој школи за образовање
васпитача у Вршцу, као и за доцента за исти предмет на Учитељском факултету у Београду наставно одељење Вршац. Тако
е 2001. године био је изабран за
доцента на предмету методика
ликовне културе, 2004. за ванредног професора за предмет
историја румунске културе, а
2008. године за редовног професора на истом факултету.
До сада је самостално или у
сарадњи с другим ауторима објавио неколико књига које дају
немерљив допринос очувању
румунске историје, културе и

графска студија”, „Методика
наставе ликовне културе” - уџбеник за студенте Учитељског
факултета, „Импулси времена
П”, „Сликарске радионице у Банату у XVIII и XIX веку” и друге, као и више од 140 научних
радова, расправа, студија и есеја у домаћим и страним публикацијама, уз учешће на многим
значајним домаћим и ме ународним научним скуповима у
Србији, Румунији и Европи.
Члан је ме ународног удружења
ликовних критичара AICA –
Assotiation internationale des
critiques d’art из Париза.
O његовом интересовању за
музику и уметност говори и
чињеница да је он први вокални солиста забавне музике Радио-телевизије Нови Сад на
румунском језику (1968-1972),
са шест трајних снимака у фонотеци радија.

ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ КЊИГЕ „ДВА ВЕКА
СЛИКАРСТВА У БАНАТУ (1718-1918)”
АУТОРА ПРОФ. ДР АДРИЈАНА НЕГРУА
Појаве, еволуција и промене у оквиру сликарских радионица, путујућих дружина, тајфа, руфета или породичних радионица, не могу се подвести под јединствене критеријуме.
Не би се при томе могли одредити строги оквири за дефинисање појма сликарска радионица, који би послужили као
услов за јасно одређивање оквира стилских, техничких или
педагошких особености. Један од могућих критеријума свакако би могао бити тај што су сликарске радионице током
XVIII и XIX века опслуживале углавном потребе за црквеним сликарством, у којима је главни мајстор, власник или
уметнички идеолог радионице, понекад родоначелник сликарске породице чија се активност протезала током дугог
низа година, имао одлучујући образовни утицај (...).
Преостаје питање, који су уметнички домети сликарских
радионица у Банату у XVIII и XIX веку, да ли је њихова активност прерасла оквире локалних граница. Такво вредновање има смисла и оправдања јер се на тај начин могу
оценити уложени двовековни напори. Објективно вредновање деловања сликарских радионица у Банату довело би
до закључка да су оне опслуживале потребе друштва чији
су прохтеви били у складу са економском снагом и релативно скромним уметничким прохтевима. Није увек било
довољно снаге да се превазиђе зависност од наручилаца
и задовољавања њихових услова. Нема сумње да су припадници појединих радионица достизали ниво занатске вештине и стилског израза који је тада био актуелан на
територији Монархије, на чему су се најчешће заустављали. На крају, остаје чињеница да делатност сликарских радионица на територији Баната у XVIII и XIX веку има сличан
значај као и школе или радионице настале у оквирима
уметности других националности.
Проф. др Миодраг Јовановић,
Филозофски факултет Универзитета у Београду
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ИЛИЈА ЛУПУЛЕСКУ, СТОНОТЕНИСКИ ШАМПИОН

ЕМИСИЈА „БАНАТИКА” ТВ ПАНЧЕВА

„KILLERSPIN ” ИЗ УЗДИНА

Мало јужнобанатско место
Уздин познато је у целом свету по једном од најбољих
стонотенисера Европе и света – Илији Лупулескуу. Овај
харизматични спортиста је
управо у том месту започео
своју спортску авантуру и за
кратко време његова соба у
породичној кући постала је
препуна бројних медаља, пехара, диплома... Био је узор
младим спортистима, који су
од њега учили шта значи бескомпромисна игра, огромна
енергија, борбеност, али и
фер-плеј. Публику је остављао без даха, на турнирима
су спортске хале одзвањале
његовим надимком (у спортском свету познат као Лупи),
а својом игром често је терао
чак и навијаче супарничког
табора да га подрже до победе. Ипак, у једном периоду живота одлучио је да се пресели у
Сједињене Америчке Државе
и да тамо започне другу врсту каријере, али и даље у вези са стоним тенисом. Тренутно борави у свом родном
Уздину, а за читаоце нашег
листа открива детаље из периода живота у Америци.
• Почетком 2001. године си се
преселио у Сједињене Америчке Државе. Како је изгледао твој долазак и чиме си се
тамо бавио?
И. ЛУПУЛЕСКУ: Те године
сам потписао уговор с једним
човеком који је веома волео
стони тенис и он је убрзо од
мене тражио да направим
тим за North American екипно првенство, на којем учествује око 500 екипа. У том
тиму смо играли Каракашевић, Грујић, Креанга и ја, и то
првенство смо освојили 2001.
и 2002. године. Онда је мој сарадник купио опрему и ставио ознаке „Killerspin”, а ја
сам му дао идеју да оснује
компанију која прави стонотениску опрему, на пример
столове, рекете и тако је кренуло. Већ петнаест година то
радимо и могу рећи да је фирма веома успешна у Америци.
У том периоду сам добио амерички пасош, а газда је од мене тражио да играм државне
квалификације како бих могао да се представим и на
Олимпијским играма 2004.
године. У то време сам још
увек играо за Србију, али пошто сам био далеко, наш стонотениски савез ме није више
звао. Тако сам одлучио да
играм на државном првенству у Америци, које сам
освојио, затим квалификације, па сам први пут играо за
Америку на светском првенству и олимпијади. Онда сам
се повукао, иако сам могао да
играм за Америку и 2008. и
2012. године, али сам желео
да такмичења препустим
младима.
• Кажеш да си хтео да палицу предаш млађима. Каква је
ситуација у стоном тенису у
Америци?
– Млади у Америци много
играју стони тенис, али када
су средњошколци. Могу рећи
да има пуно младих који би

Илие Лупулеску

могли да ураде нешто у стоном тенису, али већ са осамнаест година, када упишу колеџ, мање тренирају и играју
ради хобија. Радио сам с једним играчем, Марком Хазинскијем, с којим сам играо дубл
и тако сам га повукао да иде
на Олимпијске игре у Атини.
Иначе, тешко је тамо. У Илиноису, Мичигену и Висконсину нема пуно стонотенисера,
највише их има у Калифорнији, Њујорку, Филаделфији и
Пенсилванији, а у Тексасу се
игра озбиљан стони тенис.
• Када упоредиш однос према стоном тенису код нас и у
Америци, каква је разлика?
– Велика је разлика. Овде је
све било организовано, а тамо не постоје прави клубови
који се такмиче, иако се они
тако зову. Више им је то забава и хоби него озбиљно бављење стоним тенисом.
• Како је протекла твоја прва олимпијада у дресу САД?
– Када сам се квалификовао, мислио сам да ћемо имати припреме, као што је било
у Србији. Када смо се у Србији припремали за велика такмичења, тренирало се пола
године по пет-шест сати
дневно, што у Америци није
био случај. Ту сам се помало
разочарао, сналазио сам се
како сам умео и после Олимпијских игара у Атини одлучио сам да више не играм, већ
да на други начин учествујем
у овом спорту.
• Пред сам одлазак у Америку био си најтрофејнији
стонотенисер у Србији, а трећи у бившој Југославији. Зашто си се одлучио на одлазак
у Америку?
– Тако је испало. Наиме,
имао сам добар уговор, тада
сам прешао већ тридесету годину. Није ме привукло да
играм немачку Бундес лигу у
стоном тенису и можда сам и
погрешио, јер је требало бар

НАЈ БО ЉИ СПА РИНГ-ПАРТ НЕР
Упознао си многе познате личности, а имао си и кратак
спаринг с Надалом?
И. Лупулеску: Да, то је било пре „US Open-a” у Њујорку, када смо имали егзибицију. Играли смо неколико минута; добар је Надал, али то није исти спорт и
наместио сам му да ме победи (смех). Занимљиво је да
има доста спортиста који добро играју стони тенис, на
пример Мајкл Џордан. Такође, много егзибиција играм
са америчким хокејашима, играчима бејзбола, а рекете
с мојим потписом је фирма „Killerspin” послала Тајгеру
Вудсу, Џастину Биберу и другим познатим људима.

да пробам. Касније сам потписао уговор с њима иако никада нисам тамо живео, само
сам дошао у лигу. Могу рећи
да је та лига одлично организована, ти људи те фантастично примају, све услове имаш.
Они гледају на стони тенис
као на фудбалску Бундес лигу
и врло су озбиљни. Ипак, и у
Америци ми је врло лепо, али
никад нисам размишљао да
ћу остати толико дуго.

и постизали смо одличне резултате појединачно, и у дублу и екипно, и стони тенис је
тада био цењен као данас
пољски тенис и Ђоковић, а
сада он више скоро да и не
постоји. Годинама сам у овом
спорту и овакве ствари не могу да прећутим.
• Ко је по твом мишљењу
најбољи у стоном тенису данас?
– Неколико генерација кинеских играча су праве машине. Међутим, њима је лако јер
тамо милиони играју стони
тенис. И раније се тамо пуно
радило, али сада они доводе
до савршенства сваки потез,
покрет, ударац... Гледао сам
њихове тренинге и мислим да
Европљани не могу да прате
тај темпо, иако су и Кинези
имали поразе баш од европских тимова. Стони тенис је
данас отишао далеко као
спорт.
• Који ти је најдража победа, а који пораз ти је најтеже
пао?
– Имам много појединачних медаља, али ипак ми је
најдраже олимпијско сребро.
Највише ми је жао Светског
првенства у Њу Делхију 1987.
године, када сам с Приморцем играо у дублу и тада смо
изгубили од Кинеза иако смо
имали две меч-лопте. И данас
када се чујем с њим, присећамо се тога и кажемо да би се
наши животи потпуно променили и све би ишло другим
током. Такође, 1990. године
смо били прваци Европе и тада, када смо најбоље на свету
играли екипно, земља се распала.

ЈОШ ЈЕДАН МЕДИЈ
РУМУНА ЈУЖНОГ БАНАТА
На иницијативу чланова удружења Румуна „Андреи Шагуна” из

Панчева и у договору с тадашњим уредништвом РТВ Панчева,
крајем 2002. године почело је емитовање телевизијске емисије
„Банатика” на румунском језику, која тренутно чини једну од
кључних тачака информисања Румуна из Панчева и околних места, докле год сигнал ове медијске куће допире. Самим тим емисија „Банатика” већ четрнаест година пред гледалачку публику
доноси прилоге из културног, верског и образовног живота Румуна из овог дела Баната и представља један од медијских сервиса којима ова заједница располаже. Тренутно, емисија траје тридесет минута и приказује се сваког уторка од 19.30, као и у репризном термину недељом од 7.30. Најзаслужнији за постојање
програма „Банатика” јесу главни и одговорни уредник Октавијан Сучу и сарадници Кристијан Балтеану, Ана Марија Арделеан, Дијана Фреанц, Јон Грацијан, Жељко Каталина, Силвија Малица, Марија Симон, Нарцис Тенделеу и Лучијан Сучу. Свој допринос свакако су дали и учесници у реализацији овог програма: Валентин Мик, Ливијус Вину, Јоца Булик, Теодора Гилезан,
Ионел Малајмаре, Стеван Михајлов и други.

ОД ФУД БА ЛА ДО РЕ КЕ ТА
Како си заправо почео да се бавиш стоним тенисом?
И. Лупулеску: Волео сам да играм фудбал и играо
сам сваког дана, а у првом разреду основне школе уписао сам се у школу стоног тениса. То је кратко трајало,
да бих у трећем разреду поново кренуо да тренирам стони тенис и само сам наставио. Врло брзо, за неколико
месеци, ушао сам у прву групу. За годину дана сам на
свом првом великом турниру у Загребу освојио треће
место, следеће године је уследило да будем први у Војводини, па је мој тим „Униреа” био први у појединачној
и екипној категорији и тако је све кренуло.

• Пре неколико година си
се вратио у Србију с намером
да поново успоставиш стони
тенис, који је тада ишао силазном путањом, и да му вратиш стару славу. Како је то
протекло?
– Вратио сам се 2012. да
„преузмем” репрезентацију,
али сам тражио да будем шеф
стручног штаба свих селекција. То ми је било обећано,
али нисам добио, па сам се
након годину дана вратио у
Америку. Никада нисам схватио зашто ја не могу да будем
тај човек, јер сам имао и план
и жељу да помогнем Стонотениском савезу Србије, али
нисам добио шансу. Хтео сам
да поставим тренере, да успоставим организацију и мислио сам да могу много да помогнем. По мом мишљењу,
имамо одличне играче, с којима треба да се ради, али чини се да Савез за то није заинтересован и питам се зашто
се у то не умешају Олимпијски комитет и Министарство
спорта. Деведесетих година
овај спорт је био веома цењен

• У каквим си односима с
Приморцем?
– Наши односи су феноменални, све што се десило у
бившој СФРЈ није пореметило наше односе. Када смо
играли у Барселони 1992. године, он за Хрватску, а ја за
Југославију, првог дана сам
отишао до њиховог кампа и
дружили смо се.
• Твој брат Николаје Лупулеску је тренер јуниорске репрезентације Србије и његово двоје деце Лоренцио и
Анелија такође су одлични
стонотенисери и освајају награде.
– Они су ве о ма до бри,
али као што сам већ ре као,
у сто ном те ни су у Ср би ји се
мно го то га де ша ва ло и про ме ни ло на го ре. На жа лост,
че ти ри или пет ге не ра ци ја
је про па ло. Да ка же мо да је
од ше зде се тих па до де ве де се тих све би ло ор га ни зо ва но, да би са да сто ни те нис
за не ке љу де по стао би знис
и са мим тим го то во не ви дљив на спорт ској ма пи Ср би је.

Чланови редакције у румунском граду Јашију

Редакција овог програма сарађује и с другим медијским установама Румуна, као што су програм ТВ Војводине на румунском
језику, ТВ Ковачица, Тен ТВ из Лугожа и ТВР из Темишвара (Румунија), а 2006. године потписан је и протокол о сарадњи с Територијалним студиом из Темишвара, што подразумева реализацију емисија о животу румунских заједница из региона. Свакако
треба поменути да је „Банатика” присутна на свим традиционалним манифестацијама битним за Румуне из Панчева и јужног
Баната, као што су прослава Божића у Долову и Ускрса у Банатском Новом Селу, обележавање дана румунске цркве у Омољици, али и на фестивалима „Омладина пева” у Уздину, фестивалу
хумора и сатире из Торка, представљен је рад Националног савета Рума из Србије, Новинско-издавачке установе „Либертатеа”
из Панчева, Алтернативног културног клуба из Банатског Новог
Села, разних културно-уметничких друштава, а једна емисија
била је посвећена посети бившег председника Румуније Јона
Илијескуа нашим крајевима. Значајно је поменути да су чланови
редакције 2007. године били гости на фестивалу Румуна из расејања „Калатис” у Мангалији и током тих седам дана пратили сва
културно-уметничка дешавања на овом значајном фестивалу,
шта само говори о томе да је „Банатика” битан чинилац у медијској сфери Румуна из Панчева и јужног Баната.

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар
„Зоки” • Генерални директор: Драган Жујовић • Главни и
одговорни уредник: Синиша Трајковић • Аутор текстова и
преводилац: Кристијан Балтеану • Технички уредник: Александар
Милошевић • Фотографије: приватне колекције и Владимир
Ђурђевић • Лектор: Јулијана Јовић (српски)

„Банатика” на терену

Пројекат суфинансирао
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Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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SCHIŢĂ DE PORTRET: PROF. DR. ADRIAN NEGRU

ISTORIA ASCUNSĂ A REVISTEI ”FAMILIA”

DIN PETROVĂSÂLA SPRE ÎNTREAGĂ LUME
Revista ”Familia” a fost îniinţată în anul îndepărtat, mai précis
în 1910, în localitatea Romanpetre din Banatul de Sud (astăzi
Petrovăsâla sau Vladimirovac în
limba sârbă), cu intenţia de-a
urmări actualităţile din acest
sat, iind un cronicar al timpului.
Totuși, pe lângă necesitatea comunităţii locale de informare și
intenţia intelectualilor din localitate să raporteze, revista a împărţit aceeași soartă ca și celelalte ediţii din perioada respectivă.
În anul 1910, potrivit celor cunoscute, au apărut doar patru
ediţii ale revistei ”Familia”, iar
într-un timp foarte scurt, redacţia a fost demisă. Totuși, demnă
de atenţie este istoria acestei reviste locale, una dintre cele mai
vechi ediţii a românilor de pe
aceste meleaguri, dar care o perioadă îndelungată nu a fost cunoscută istoricilor, publiciștilor,
culturologilor și cronicarilor care
poate servi drept material pentru înţelegerea modului de viaţă
a locuitorilor acestui sat din
aceea perioadă.
Primul număr a apărut pe data
de 15 martie 1910, cu un conţinut de 16 pagini, format A5, în
negru-alb (celelalte trei numere
au avut opt pagini) și a fost tipărit la tipograia „Progres” din
Oraviţa, în timp ce sediul și nucleul redacţiei a fost la Petrovăsâla. Pe prima pagină s-a accentuat că „Familia” este revista
pentru literatură, înstruire, distracţie și umor și că apare o dată
pe lună, la preţ de 5 coroane
abonament anual (iar pentru ţărani - 3 coroane, ceea ce ne vorbește despre conștiinţa socială a

Coperta primului număr a revistei „Familia” din anul 1910.

ziariștilor și activiștilor din acele timpuri). Din primul număr
al revistei, un exemplar rar, încă
păstrat, alăm că „Familia”, la fel
ca și majoritatea ziarelor din
aceaa perioadă, pe lângă actualităţi locale și anunţuri, a publicat și poezii, anecdote, ghicitori,
diferite notiţe, glume și tot ceea
ce a fost pe gustul cititorilor.

Traian Trifu Căta, redactor şef al revistei

Interesant, pe copertă este
speciicat că redactorul șef a fost
un oarecare Dorin, de care nimeni în fond nu știe cine este și
s-a presupus că este doar un
pseudonim. Totuși se știe că
proprietarul și unul din redactori a fost Alexandru Ţinţariu,
scriitor, om cu o educaţie deosebită, care se consideră că și-a
dat contribuţia la redactarea revistei „Familia” a cărui fondator
a fost renumitul intelectual român Iosif Vulcan. Judecând după material, se pare că misteriosul „Dorin” a fost tocmai Ţinţariu, din cauză că majoritatea articolelor au fost scrise într-un
ton critic asemănător, iar un număr mic de texte a fost semnat
cu numele adevărat și prenumele autorilor. În afară de „Dorin”,
nu se știe prea mult despre ceilalţi ziariști și acest fapt astăzi
reprezintă un material de investigare al istoricilor și cronicarilor din Petrovăsâla și Banat.
La această distanţă de timp,
sunt foarte preţioase informaţiile despre evenimentele din Petrovăsâla din anul 1910, văzute
prin condeiele ziariștilor și reporterilor de atunci. În aceast

context, revista raportează despre evenimentele la banca
„Steaua”, scrie despre greutăţile
adaptării la „lumea cea nouă” cu
care s-au confruntat consătenii
care au plecat în Statele Unite
ale Americii, apoi aduce știri
despre corul bisericesc din sat,
raportează despre evenimentele
de la biserică, despre scena politică locală, știri din școala sătească, publică poezii ale celebrului poet George Coșbuc…
Totuși, pe lângă toată necesitatea de cuvântul scris, au fost
editate doar patru numere ale
publicaţiei, una dintre primele
reviste din Banatul de Sud, mai
precis din martie până în iunie a
anului 1910, de când nu mai a
apărut.
Avânt în vedere cele menţionate mai sus, profesorul Traian
Trifu Căta din Petrovăsâla, un
suletist și entuziast, cu mare
devotament, la iniţiativa proprie și cu sprijinul colegilor din
România și Serbia, în anul 1994,
a reactivat revista „Familia” și
de atunci apare cu regularitate.
Astăzi, „Familia” este o revistă
care se deosebște cu mult de cea
din urmă cu 107 ani – se tipărește color, pe hârtie calitativă,
format A3 și are un tiraj mult
mai mare. Din aspect editorial,
public atât teme locale, cât și în
aceeași măsură oferă spaţiu și
evenimentelor din comunităţile
românești de peste hotare, datorită contactelor excelente redacţiei cu diaspora românească.
În momentul de faţă, „Familia” este o revistă modernă pentru români de pe toate meridianele și este un lucru deosebit
faptul că este distribuită și se citește în peste 20 de ţări din lume
– SUA, Canada, Australia, Elveţia, Finlanda, Germania, Ungaria, Suedia, Danemarca, Moldova, Olanda, Franţa, Ucraina, ba
chiar ajunge și până în Costa
Rica!
La sfârșit, în lumina povestirii despre primii ziariști și redactori ai acestei reviste locale,
pioneri ai cuvântului scris al
românilor bănăţeni, cărora
desigur le acordăm importanţa
și recunoaștinţa cuvenită, nici
într-un caz nu trebuie uitat
faptul că „Familia” este unul
dintre primul indiciu al cuvântului scris și al gândirii opiniei
publice a românilor de la începutul secolului XX și desigur,
prezintă o pietricică în mozaicul istoriei poporului român și
tuturor popoarelor din Banatul
de Sud.

NICU CIOBANU, COORDONATORUL DEPARTAMENTULUI PENTRU INFORMARE AL CONSILIULUI NAŢIONAL
AL MINORITĂŢII ROMÂNE DIN SERBIA ȘI DIRECTORUL CASEI DE PRESĂ ȘI EDITURĂ ”LIBERTATEA”

PROMOVĂM VALORILE AUTENTICE ALE ROMÂNILOR DIN SERBIA
continuă din pagina I

De asemenea, Ministerul Culturii și Informării în iecare an deschide concurs la care noi
ne dăm părerea și de regulă am susţinut toate
proiectele în limba română care au concurat
la Minister.
Cum colaborează Departamentul pentru
Informare cu Ministerul Culturii și Informării?
Am avut contacte cu Ministerul Culturii și
Informării
când s-a dezbătut problema Legii privind informarea publică, la care au fost implicate toate Consiliile Naţionale. La fel, Ministerul ni se
adresează când deschide concurs să ne dăm
părerea și să apreciem proiectul dat, iar Con-

siliul Naţional întotdeauna a susţinut proiecte
care promovează valorile românești. Pe de altă parte, noi nu am decis suma de bani care a
fost acordată dar proiectul respectiv întotdeauna l-am sus- ţinut.
Care este situaţia actuală la C.P.E. ”Libertatea”, iind instituţie de bază a informării în
limba română în Serbia?
Libertatea” este o casă de presă profesională
unde lucrează profesioniști și ea există de 71
de ani. Este casa unde jurnalistica este profesie și unde jurnaliștii își câștigă pâinea. Pe lângă săptămânalul ”Libertatea”, avem și publicaţii lunare precum sunt ”Bucuria Copiilor”, care în acest an a marcat 70 de ani de existenţă,
revista pentru tineret ”Tinereţea”, apoi revista
pentru literatură, artă și cultură ”Lumina”, ca-

SE ŞTIE CEVA DESPRE PRIVATIZAREA MASS-MEDIILOR
ÎN LIMBILE MINORITARE?
Nu se vorbeşte nimic dar mi-e teamă că există şi asta în plan. Deocamdată legea
nu prevede privatizarea acolo unde fondatorul sunt consiliile naţionale. Însă, nimic nu
e definitiv pe o perioadă de timp mai lung ci tot depinde de contextul politic, de garnitura politică etc.

Nicu Ciobanu

re l-a avut ca prim redactor responsabil pe
Vasko Popa, și avem compartimente editoriale, unde apar cărţi în limba noastră. Deci Casa
de Presă și Editură ”Libertatea”, este o instituţie foarte importantă pentru promovarea cuvântului scris și exprimarea opiniilor și gândurilor Românilor din Serbia.

CONTRIBUŢIE INESTIMABILĂ
PICTURII BĂNĂŢENE
Profesorul Adrian Negru este

unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai gândului artistic și
practicii artistice a românilor din
Serbia, iar opera sa este cunoscută
și foarte apreciată și în afară graniţelor ţării noastre. Este născut în
anul 1945 la Alibunar, unde a terminat Școala generală, iar apoi
Școla de Învăţători din Vârșeţ și
Școala Superioară de Pedagogie la
Belgrad – Departamentul de Arte
Plastice. La Departamentul de Istoria Artei al Facultăţii de Filozoie
din Belgrad, a absolvit cu lucrarea
”Nicolae Popescu și pictura bisericii din Seleuș”. Studiile universitare
de master și le-a făcut sub mento-

contribuţie inestimabilă păstrării
istoriei, culturii și artei române
din Serbia: ”Ghid turistic și de
afaceri al Banatului de Sud”, ”Familia Popović din Oraviţa”, ”Impulsurile timpului”, monograia
”Biserica Adormirii Maicii Domnului din Alibunar”, ”Parohia Ortodoxă Românească din Alibunar”, ”Mic tratat despre arta modernă”, apoi studiul monograic
despre pictorul Viorel Boleanaţ
Paimă, ”Monograia Alibunarului, anexa de monograie”, îndrumar pentru studenţii Facultăţii de
Învăţători ”Arta scenică – practicum”, ”Constantin Daniil, studiul
monograic”, ”Metodica predării

Dr. Adrian Negru

ratul academicianului Dejan Medaković cu lucrarea ”Pictorii români in Banatul sârbesc în a doua
parte a secolului XIX”, iar teza sa
de doctorat a fost întitulată ”Atelierele de pictură din Banat în secolele XVIII și XIX”. În anul 1998 a fost
numit de profesor la obiectul Arta
scenică la Școala Superioară de
Educatori din Vârșeţ, precum și
docent la același obiect la Facultatea de Învăţători din Belgrad – departamentul din Vârșeţ. De asemenea, în anul 2001 a fost ales de docent la obiectul Metodica artelor,
apoi în anul 2004 de profesor asociat la obiectul Istoria culturii române, iar în anul 2008 a devenit
profesor la această facultate.
Până în prezent, independent
sau în colaborare cu alţi autori, a
publicat multe cărţi care au dat o

artei plastice – manual pentru
studenţi, ”Impulsurile timpului
II” și multe alte titluri de carte,
precum și peste 140 de lucrări
știinţiice, dezbateri, studii,
eseuri, publicate în diferite publicaţii atât în ţara noastră cât și în
străinătate, cu participare la multe întâlniri știinţiice semniicative în Serbia, România și Europa.
Este membru al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă AICA – Assotiation internationale
des critiques d'art iz Pariza.
Despre ainitatea sa faţă de muzică și artă în general, dovedește
faptul că a fost primul solist vocal
de muzică ușoară a Radio Televiziuni Novi Sad în limba română
(1968-1972) cu șase piese de neuitat care se ală în fonoteca radioului.

DIN RECENZIA CĂRŢII " DOUĂ SECOLE
DE PICTURĂ ÎN BANAT” (1718-1918)",
AUTOR PROF. DR ADRIAN NEGRU
Fenomene, evoluția și schimbările în atelierele de pictură, pictori ambulanţi sau atelierele de familie, nu pot fi subsumate sub
un singur criteriu. N-ar fi în măsură să determine cadrul strict
pentru definirea conceptului de atelier de pictură, care ar servi
drept condiţie pentru definirea clară a cadrelor stilistice, tehnice
sau pedagogice. Unul dintre posibilele criterii ar putea fi cu
siguranță acela potrivit căruia în secolele XVIII şi XIX, atelierele
de pictură au deservit în mare măsură picturii bisericeşti, în
care principalul maestru, proprietarul atelierului de pictură sau
ideologul artistic, uneori, fondatorul familiei de pictori, a cărui
activitate se întindea pe parcursul mai multor ani, a avut o
influență educaţională decisivă (...)
Rămâne întrebarea, care sunt realizările artistice ale atelierelor de pictură din Banat în secolele XVIII şi XIX, dacă activitatea lor depășește limitele locale. O astfel de evaluare are sens
și justificare, deoarece în acest mod, pot fi evaluate eforturile
de-a lungul celor două secole. Evaluarea obiectivă a funcționării
atelierelor de pictură din Banat, ar duce la concluzia că acestea
au fost în slujba societății, iar înclinațiile acesteia au fost în concordanţă cu puterea economică și cerinţele artistice relativ modeste. Nu a existat întotdeauna suficientă forţă pentru
depășirea dependenței de autoritățile contractante și îndeplinirea doleanţelor acestora. Fără îndoială că membrii atelierelor
au atins nivelul de competențe şi abilităţi meşteşugăreşti dând
dovadă de expresie stilistică, care în acele vremuri au fost prezente pe teritoriul monarhiei, de obicei oprindu-se aici.
În cele din urmă, este cert că activitatea atelierelor de pictură
din Banat în secolele XVIII și XIX, are un caracter similar precum școlile sau atelierele create în cadrul artei altor
naționalități.
Prof. Dr. Miodrag Jovanović, Facultatea de Filosofie,
Universitatea din Belgrad
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DE VORBĂ CU: ILIE LUPULESCU, CAMPION LA TENIS DE MASĂ

EMISIUNEA ”BANATICA” LA TELEVIZIUNEA
PANCIOVA

"KILLERSPIN" DIN UZDIN

L ocalitatea bănăţeană Uzdin este cunoscută în toată lumea după unul dintre cei mai buni jucători de tenis de masă din Europa
și din lume – Ilia Lupulescu.
Acest sportiv carismatic și-a început aventura sa mondială tocmai din acest sat, iar după o perioadă scurtă, camera sa din casa părintească, era plină de o
mulţime de medalii, cupe, diplome… A fost model tinerilor sportivi, care tocmai de la el au învăţat ce înseamnă joc fără compromis, energie enormă, luptă dar și
fair-play. De multe ori publicul
a rămas mai mult decât impresionat; competiţiile de tenis de
masă sălile de sport au răsunat
de porecla lui (în lumea sportivă
cunoscut ca Lupi), iar datorită
performanţelor sale, suporterii
echipei oponente l-au susţinut
până la victorie. Totuși, într-o
perioadă a vieţii, Ilia a decis să
se deplaseze în Statele Unite ale
Americi și acolo să înceapă o altă carieră, care are tangenţe cu
tenisul de masă. În acest moment, Ilie se ală la Uzdin, iar
pentru cititorii ziarului nostru,
ne-a vorbit despre unele detalii
din peroada vieţii în America.
În anul 2001 Ilia Lupulescu a
plecat în SUA. Cum a arătat deplasarea ta și cu ce te-ai ocupat
acolo?
Ilia Lupulescu: În acel an, am
semnat contract cu o peroană
care a iubit foarte mult tenisul
de masă și dânsul mi-a cerut să
mă ocup de organizarea echipei
din campionatul North American, la care participă în jur de
500 de echipe. În acest team am
jucat Karakašević, Grujić,
Creangă și eu, și am câștigat
acest campionat în 2001 și 2002.
Colaboratorul meu a cumpărat
echipament și a pus însemnele
„Killerspin”, iar eu i-am dat
ideea să îniinţeze o companie
care să producă o gamă completă de echipament sportiv
pentru tenis de masă, cum sunt
mese, palete de tenis de masă și
de aci a pornit totul. Activăm de
15 ani și pot să zic că întreprinderea înregistrează un mare
succes. În aceea perioadă, am
obţinut și pașaport american,
iar proprietarul a cerut de la
mine să joc caliicările de stat
pentru a putea să mă prezint la
Jocurile olimpice din 2004. În
același timp și în continuare am
jucat pentru Serbia, dar din
cauză că am fost departe, Asociaţia de tenis de masă din ţară,
nu mai m-a chemat. Așa am decis să joc în cadrul campionatului American de tenis de masă,
unde mereu am învins la caliicări. Pentru întâia oară am jucat
pentru America la campionatul
mondial și la Olimpiadă. Deși
am putut să joc în tricoul Americii și în următoarea perioadă,
în 2008 și 2012, totuși m-am retras, iar competiţiile le-am lăsat
în seama tinerilor.
Ai zis că ai dorit ca paleta de
tenis de masă să o lași în seama
tinerilor. Care este situaţia în
care se ală tenisul de masă din
America la ora actuală?
Tinerii americani practică tenisul de masă foarte mult, doar

Ilie Lupulescu

când sunt la școala medie. Pot
să spun că sunt mulţi jucători tineri care ar putea să aibă succes
în acest sport, dar la vârsta de
18 ani, când pleacă la college,
antrenează mai puţin și aceasta
este doar un hobby. Am lucrat
cu un jucător bun, Mark Hazinski, cu care am jucat în dublu
și pe care l-am ales să meargă la
Olimpiada din Atena. Totuși,
este greu acolo. În Illinois, Michigan, Wisconsin nu sunt
mulţi jucători de tenis de masă;
cei mai mulţi sunt în California,
New York, Philadelphia, Pennsylvania, în timp ce în Texas
acest sport se joacă foarte serios.
Când faci o comparaţie între
tenisul de masă de la noi și cel
din America, care este diferenţa?
Există o diferenţă mare. La
noi, totul a fost organizat, iar
acolo nu există cluburi adevărate care să se prezinte la competiţii, deși poartă denumirea de
„club”. Pentru ei, tenisul de masă
este mai mult o distracţie și hobby, decât o ocupaţie serioasă.
Cum a parcurs prima ta Olimpiadă în tricoul SUA?
Când m-am caliicat, am crezut că vom avea pregătiri, cum
au existat în Serbia. La noi, când
ne-am pregătit pentru competiţii mari, am antrenat jumătate
de an 5-6 ore la zi, ceea ce nu a
fost cazul în America. M-am
dezamăgit puţin, m-am descurcat cum am știut, iar după jocurile olimpice din Atena am decis să nu mai joc ci în alt mod să
activez în acest sport.
Înainte de-a pleca în America
ai fost cel mai bun jucător de tenis de masă din Serbia, cu cele
mai multe trofee, iar în fosta Iugoslavia, erai pe locul trei. Din
ce motive ai decis să pleci în
America?
Întâmplarea a vrut să plec în
State. Anume, am avut contract
bun, am depăţit vârsta de 30 de

CEL MAI BUN PARTENER DE
ANTRENAMENT
Ai făcut cunoştinţă cu multe vedete. Ai avut şi un scurt antrenament cu Nadal?
Da, aceasta a fost înainte de US Open la New York, când
am avut exerciţii. Am jucat doar câteva minute; Nadal joacă
bine dar tenisul de masă nu e ca şi tenisul de câmp. L-am
lăsat să mă învingă (râde). Este interesant că sunt mulţi
sportivi care foarte bine joacă tenis de masă, de exemplu
Michael Jordan. La fel, multe exerciţii am avut şi cu jucătorii
americani de hochei şi baseball, iar rachetele cu sămnătura
mea, compania „Killerspin” le-a trimis cadou lui Tiger
Woods, Jasin Bieber şi altor vedete.

viaţă. Nu m-a atras să joc în
Bundes liga germană de tenis de
masă și poate că am greșit,
acum cred că trebuia să încerc.
Mai târziu, am semnat contract
cu ei, deși nu am trăit acolo ci
numai am venit în ligă. Pot să
zic că această ligă este organizată excelent, te primesc fantastic,
ai toate condiţiile. Ei privesc tenisul de masă ca pe liga Bundes
de fotbal și sunt foarte serioși.
Totuși, mă simt foarte bine și în
America, dar nicoidată nu cre-

a fost foarte apreciat, în aceeași
măsură cum este astăzi tenisul
de câmp și Novak Đoković, iar
iată că astăzi aproape nici nu
mai există tenis de masă. În
acest sport sunt de ani în șir și
nu pot să tac când este vorba de
asemenea lucruri.
După părerea ta, cine este astăzi cel mai bun jucător de tenis
masă?
Câteva generaţii de jucători
chinezi sunt adevărate mașini.
Dar lor le este ușor din cauză că
acolo milioane de oameni joacă
tenis de masă. Și în trecut în
China s-a muncit mult. Actualmente, ei duc la perfecţionare
iecare mișcare, lovitură… Am
urmărit antrenamentele lor și
cred că europenii nu pot urmări
acest tempo, deși chinezii au
avut și eșecuri tocmai din partea jucătorilor europeni. Tenisul de masă s-a dus departe ca
ramură sportivă.
Care victorie ţi-a adus cele
mai mari satisfacţii sportive, iar
care înfrângere ţi-a fost cea mai
grea?
Am multe medalii individuale, dar totuși cel mai agreat mie argintul olimpic. Cel mai
mult regrete campionatul mondial de la New Delhi din anul
1987, când am jucat cu Primorac în dublu și am pierdut de la
chinezi, deși am avut două
mingi de meci. Și astăzi, de iecare dată când ne auzim, ne
reamintim de aceasta și zicem
că cu siguranţă vieţile noastre
s-ar i schimbat și totul ar i
avut o altă direcţie dacă am i
învins. De asemenea, în anul
1990 am fost campioni europeni și mondiali în echipă,
când am jucat cel mai bine, ţara
s-a destrămat.

ÎNCĂ O SURSĂ DE INFORMARE A
ROMÂNILOR DIN BANATUL DE SUD
La iniţiativa membrilor Societăţii Literar-artistice ”Andrei Șaguna” din

Panciova și în acord cu oicialităţile RTV Panciova, la sfârșitul anului
2002, a început difuzarea emisiuni ”Banatica” în limba română, care în
momentul de faţă, este una dintre punctele cheie ale informării românilor din Panciova și localităţile din împrejurime, atâta cât acoperă recepţia
semnalul TV Panciova. Timp de 14 ani, emisiunea ”Banatica” prezintă
telespectatorilor reportaje din viaţa culturală, spirituală, școlară a românilor din Banatul de Sud și reprezintă unul dintre serviciile mass-media
de care dispune această comunitate naţională. La moment de faţă, emisiunea durează 30 de minute și este difuzată în iecare marţi la ora 19.30,
și în termenul de reluare duminica la 7.30. Cei mai merituoși pentru existenţa programului ”Banatica”, sunt redactorul șef Octavian Suciu și colaboratorii Cristian Bălteanu, Ana Maria Ardelean, Diana Freanţ, Ion Graţian, Željko Katalina, Silvia Maliţa, Maria Simon, Narcis Tendeleu și Lucian Suciu. Desigur că o contribuţie preţioasă la realizarea acestui program și-au dat și participanţii la realizarea emisiuniloe cum sunt Valentin Mic, Livius Vinu, Ioţa Bulic, Teodora Ghilezan, Ionel Malaimare, Stevan Mihajlov și alţii.și

Membrii redacţiei la Iaşi

DE LA FOTBAL PÂNĂ LA PALETĂ
Cum ai început să te ocupi cu tenisul de masă?
Mi-a plăcut să joc fotbal şi am jucat în fiecare zi, iar în clasa
I a şcolii elementare, m-am înscris la şcoala de tenis de
masă din Uzdin. Totul a durat scurt, iar în clasa a III-a iarăşi
am început să antrenez şi am continuat. În timp scurt, doar
în câteva luni, am intrat în primul grup. Peste un an, la
prima mea competiţie mare, la Zagreb, am cucerit locul trei,
anul viitor am fost primul din Voivodina, iar echipa mea
„Unirea” din Uzdin, a fost prima în categorie de individual
şi de echipă şi aşa totul a început.

deam că voi rămâne acolo atât
de mult.
În urmă cu câţiva ani ai revenit în Serbia cu intenţia de-a
restabili tenisul de masă care pe
atunci a avut o direcţie descendentă, pentru a-i redobândi
gloria de altădată. Ce s-a întâmplat?
Am revenit în anul 2012 să
„preiau” echipa naţională și am
cerut să iu în conducerea tehnică a naţionalei tuturor selecţilor. Aceasta mi s-a promis, dar
nu s-a realizat și după un an,
am revenit în America. Nicicând nu am înţeles de ce eu nu
sunt aceea persoană potrivită.
Aveam o strategie, un plan bine
deinit și dorinţa aprigă să ajut
Asociaţia de Tenis de Masă din
Serbia, dar nu mi-a fost acordată nicio șansă. Am vrut să pun
antrenori, să mă ocup de organizarea și am crezut că voi reuși
și voi putea să ajut. După părerea mea, avem jucători excelenţi
cu care trebuie lucrat, dar mi se
pare că Asociaţia nu e interesată
și mă mir că nu se implică Comitetul Olimpic și Ministerul
Sportului. În anii 90 acest sport

În ce relaţii ești cu Primorac?
Relaţiile noastre sunt fenomenale, tot ceea ce s-a întâmplat în
fosta R.S.F.I., nu a înluienţat
asupra prieteniei noastre. Cânad am jucat la Barcelona, în
anul 1992, el pentru Croaţia iar
eu pentru Serbia, în prima zi
am mers în blocul din Satul
Olimpic în care erau cazaţi
sportivii, am discutat, ne-am
distrat.
Fratele tău Nicolae este antrenorul echipei naţionale de junior, iar copiii lui, Lorenţio și
Anelia, la fel sunt jucători de tenis de masă excepţionali și cuceresc premii.
Ei sunt foarte talentaţi, dar totuși cum am mai zis, în acest
sport în Serbia s-au întâmplat
multe lucruri și s-au schimbat
spre rău. Din păcate, patru sau
cinci generaţii de jucători de tenis de masă de la noi, nu și-au
continuat cariera. Să zicem că
din anii 60 până în anii 90, totul
a fost bine organizat, iar acum
pentru unii acest sport a devenit
doar un business și odată cu
aceasta a devenit aproape invizibil pe harta sportivă a Serbiei.

Redacţia acestui program colaborează și cu alte mass-medii ale românilor, cum sunt TV Voivodina, Redacţia Programului în Limba română,
TV Covăciţa, Ten TV din Lugoj și TVR din Timișoara, iar în anul 2006 a
fost semnat un protocol de colaborare cu Studioul Teritorial Timișoara,
ceea ce subînţelege realizarea emisiunilor care relectă viaţa comunităţilor române din regiune. Trebuie menţionat că ”Banatica” este prezentă la
toate manifestările tradiţionale importante pentru românii din Panciova
și Banatul de Sud, cum sunt Crăciunul la Doloave, Paștele la Satu Nou,
sărbătorirea Hramului Bisericii Românești la Omoliţa, dar și la festivalele
”Tinereţea cântă” de la Uzdin, Festivalul de Satiră și Umor de la Torac. De
asemenea, au fost prezentate activităţile Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia, ale Casei de Presă și Editură ”Libertatea” din Panciova, ale Clubului Alternativ Cultural din Satu Nou precum și realizările societăţi cultural-artistice din satele noastre. O emisiune a fost consacrată vizitei fostului președinte al României, Ion Iliescu, în
regiunea noastră. La fel, este important de amintit faptul că în anul 2007,
membrii redacţiei au participat în calitate de oaspeţi la Festivalul Românilor de Pretutindeni ”Euro Callatis” la Mangalia și în cele șapte zile, au
urmărit toate evenimentele culturale, conirmând că ”Banatica” este un
factor important pe scena mass-medii a românilor din Panciova și Banatul de sud.

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар
„Зоки” • Генерални директор: Драган Жујовић • Главни и
одговорни уредник: Синиша Трајковић • Аутор текстова и
преводилац: Кристијан Балтеану • Технички уредник: Александар
Милошевић • Фотографије: приватне колекције и Владимир
Ђурђевић • Лектор: Јулијана Јовић (српски)

„Banatica” în acţiune

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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НЕПРИЈАТНО ИСКУСТВО НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

ОДЛУКА РУКОВОДСТВА ЈКП-а „МЛАДОСТ”

ПЛАТИО ВИШЕ, А ДОБИО МАЊЕ

За ђаке понедељком
бесплатан улаз на базен

Обратите пажњу кад
купујете дрва
Пазите да вас
не преваре
Наш суграђанин Момчило Радосављевић доживео је ових
дана непријатно искуство када
је у једној приватној продавници купио три палете са исеченим буковим дрветом. Када
је дошао кући, видео је да је
платио више, а добио мање.
– У свакој палети, које су
дугачке два метра, а широке
метар или метар и по, требало
је да буду отприлике по два
кубика дрва. Међутим, када
сам дошао кући, исекао и сложио сва дрва, запањио сам се
кад сам видео да је једва кубик био унутра – рекао је Радосављевић.
Одмах се вратио у продавницу и рекламирао куповину,
али продавци у почетку нису
хтели ни да разговарају с њим.
На његов захтев да му врате
новац или дају онолико дрва
колико је платио, одговорили

Има лета, има огрева, нема зиме
су да то не долази у обзир, јер
је сигурно он сам потрошио
дрва која му недостају. После
дужег убеђивања на крају су
пристали да му дају паре, али
је добио мање него што је првобитно платио!?
– Због свега што ми се десило, апелујем на људе који

се спремају да купе огревна
дрва на старом бувљаку да
отворе четворе очи и добро
обрате пажњу зато што сам
чуо да и они варају. Нажалост, то је појава коју мало ко
или нико не контролише. Довољан је тренутак непажње па
да купац буде преварен. Чуо

сам за случај човека који је
недавно наручио камион дрва
и поверовао продавцима на
реч. Након што је стигао кући
и поново измерио дрва, запањио се због оног што је видео.
На жа лост, ка да се вратио,
схватио је да су продавци који су га преварили, нестали –
додао је Радосављевић.
Како извештавају медији,
крађе у продаји дрва се ових
дана дешавају у целој Србији.
Продавци се служе разним
триковима да би преварили
муштерије и иду толико далеко
да, на пример, приликом мерења дрва користе лажне метре.
Жалбе купаца Тржишној инспекцији на преваранте и рекламације су немогуће, с обзиром на то да продавци дрва не
издају фискалне рачуне.
Једино решење је не куповати дрва на пијацама, већ у
радњама које су овлашћене и
за продају огревног дрвета.
Уколико дрва купују на пијацама, грађани треба да инсистирају код продаваца да их
сами поново измере пре него
што плате.

Предраг Стојадинов, директор ЈКП-а „Младост”, изјавио
је да сви ђаци, без обзира на
то да ли је реч о ученицима
основних или средњих школа, могу понедељком да улазе
бесплатно на отворени базен.

– Ту повластицу имаће до
краја лета и сезоне купања на
том базену, сваког понедељка
од 10 до 18 сати. Биће довољно да нашим људима на улазу покажу ђачку књижицу –
изјавио је Стојадинов.

ПИТАЊЕ БЕЗ ОДГОВОРА

Како нас штите
громобрани?

ВАЖНА ОДЛУКА ИЗ БЕОГРАДА

Република подржала реконструкцију Улице 7. јула
Министарство привреде Србије дало је зелено светло за
пројекат реконструкције Улице 7. јула, којим је наш град
конкурисао за новац из републичког буџета, и одлучило да
учествује са 50 одсто у финансирању те, за наш град капиталне инвестиције.
Градска управа је 2. августа
саопштила да ће Панчево захваљујући томе добити 56.500.000
динара, а да ће преостали новац
за тај важан посао бити обезбеђен из кредита.
Иначе, Панчево је аплицирало за новац из програма
„Градимо заједно – ЕИБ 8”. Он
је осмишљен као помоћ Владе
Србије нашим градовима за

побољшање инфраструктуре и
квалитета живота грађана.
Износ намењен Панчеву је
највећи у поређењу с новцем

одобреним осталим градовима који су учествовали на
овом конкурсу. Подсећамо,
реконструкција Улице 7. јула

треба да буде највећи посао у
Панчеву до краја године. Поред реконструкције саобраћајнице и пешачких стаза, планирана је и градња бициклистичких стаза ширине 3,5 метара са обе стране улице, као и
144 обична паркинг-места и
шест паркинга за инвалиде.
У плану је и градња подземних инсталација, монтирање
јавног осветљења и реконструисање водовода, кишне и фекалне канализације. Радови у
Улици 7. јула, која је дугачка
810 метара и широка седам
метара, треба да трају 90 дана,
а када буду завршени, та улица
ће повезивати Стрелиште и
Војловицу.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

Индустријска зона у Банатском Брестовцу
На површини у близини фудбалског стадиона у Банатском
Брестовцу моћи ће да буде саграђен спортски центар и биће дозвољено да се територија
села прошири привредном зоном, у којој ће бити могућа
градња постројења за прераду
и пречишћавање отпадних вода. То су само неке од карактеристика нацрта плана генералне регулације Банатског
Брестовца, који је представљен 2. августа у малој сали
Скупштине града.
Тај докуменат биће изложен
на увид јавности у Градском
услужном центру (преко пута
старе поште) и у Секретаријату за урбанизам, а моћи ће да
се види и на сајту Града Пан-

чева, до 22. августа. То ће бити
последњи рок до када ће заинтересовани моћи да поднесу
примедбе у писаном облику.
Оливера Драгаш, главни урбаниста у Дирекцији за изградњу и уређење града, изјавила је да је план генералне
регулације за Банатски Брестовац први такав докуменат
после важећег, који је био урађен далеке 1977. године.
Према њеним речима, стари план је рађен уз претпоставку да ће се Брестовац дупло увећати у годинама које
следе. Међутим, с обзиром на
то да број становника тог села
последњих година стагнира,
одлучено је да новим планом
генералне регулације углав-

ном буде обухваћена постојећа територија тог места, с тим
да се предвиди мало проширење за индустријску зону.
– Осим тога, месна заједница и једна приватна фирма су
заинтересоване да се северно
од села отвори постројење које ће као енергент користити
отпад с њива. На том месту ће
моћи да се монтирају и соларни панели, па ће се из тог погона добијати енергија како за
то постројење, тако и за Банатски Брестовац. Важно је
рећи и то да је планом генералне регулације тог места
предвиђено да се сачува тзв.
широки шор, што је други назив за велику зелену површину у Улици Жарка Зрењанина.

То је реткост какве нема у
другим селима, па је зато
предвиђено да се том месту не
мења намена и да не буде дозвољена никаква градња – додала је Драгашева.
Говорећи о плану генералне
регулације, она је рекла да је
њиме обухваћено и проширење православног гробља. Изјавила је и да је Дирекција за
изградњу и уређење града све
време током израде плана одлично сарађивала с представницима Месне заједнице у Банатском Брестовцу. Према
њеним речима, захваљујући
томе дошло се до реалних решења, која ће олакшати урбанистичко и комунално уређење Банатског Брестовца.

ПРОБЛЕМ ЗА КОЈИ НЕМА РЕШЕЊА

Не смрди само у Панчеву
Несносан смрад који се већ
годинама крајем јула осећа по
целом граду, не мучи ових дана само нас Панчевце, већ и
Београђане.
У емисији „Летњих 150 минута” Прве телевизије прошле
недеље је објављен прилог о томе, у којем је истакнуто да се
бројни становници главног

Страну припремио
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Смрди пред промену времена
града жале на тај проблем. Истакнуто је да је смрад толико

јак да је чак у центру престонице непријатно да се дише, поготово у вечерњим часовима.
Нажалост, у прилогу није
понуђено никакво ново објашњење за овај проблем, сем
оног које је добро познато –
кривац за све је ПКБ.
Томе у прилог иде изјава
Дарка Драгаша, директора београдског „Беоком сервиса”
(фирме која обједињује сва комунална предузећа у Београду).
Он је објаснио да је проблем
у томе што се сваке године у
ово време ђубре њиве на пољопривредним
газдинствима

ПКБ-а у околини Београда.
Према његовим речима,
смрад органског ђубрива почиње да се осећа у одређеним
метеоролошким приликама –
када су велике врућине пред
кишу и када дува јак ветар из
правца Панчева.
Како је могуће да се малтретирање са снажним смрадом
понавља у исто време, сваке
године, без икакве реакције
надлежних, и да подједнако
трпимо не само ми Панчевци
већ и Београђани – питања су
на која засад нема никаквог
одговора.

Недавна трагедија у Александровцу у којој су две девојчице страдале када их је
ударио гром у близини тамошње хале спортова актуализовала је питањa колико громобрана има у другим градовима у Србији и да ли су они
исправни?
Претпоставља се да на територији Србије има око 700 радиоактивних громобрана, за
чије је уклањање, како је то било предвиђено законом, рок
истекао још пре две године.
Међутим, тај посао још увек
није завршен зато што скидање
старог и постављање новог громобрана кошта око 3.000 евра.
Тај новац треба да издвоје
власници зграда на којима се

они налазе, али је проблем то
што пуно њих нема регистроване власнике, као и то што су
многе од тих зграда припадале фирмама које су угашене.
Због тога застрашујуће звуче процене стручњака да у већини градова у Србији или
уопште нема громобрана или
су тамо где постоје проблематични, јер је нејасно у каквом
су стању и колико би у случају јачих олуја и временских
непогода штитили.
Пре тридесет година у Београду је постојало предузеће
које је контролисало, скидало
и постављало громобране у целој Србији, али је у међувремену оно затворено. Од тада се
нико не бави тим послом.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Гусенице у киселом
купусу
У прошлом броју нашег листа питали смо вас сме ли се
веровати странцу. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак
књиге „После тебе” Џоџо
Мојес за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Сме се све што се не сме.
Ја сам своме поверовала, а
две године касније верујем
му и на нашем језику.”
063/7649...
„Треба отворити четворе
очи, али не стављати наочаре неповерења да не бисмо
видели гусенице и у киселом
купусу, а странца и у оном с
којим смо појели џак соли.”
064/3456...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање у какву су невољу упали

кад су били у магарећим годинама. Они ће освојити по
један примерак књиге „Орлови поново лете” Бранка
Ћопића.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих одговора:
„У мојим магарећим годинама имала сам ножице као
у козице, верала сам се по
дрвећу као веверица. Била
сам лукава као лисица, а увек
сам по потреби лила крокодилске сузе.” 060/6672...
„Једном сам се полила врелом кафом, једном сам прогутала металних 100 динара,
једном сам гурнула ексер у
штекер. Сва три пута сам
преживела. Трећа невоља зачињена је и поштеним батинама. Заслужено.” 064/8662...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.

10

ХРОНИКА

Петак, 5. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

У ПРОШЛОНЕДЕЉНОМ УДЕСУ

САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Девојка погинула
на улазу у Јабуку

НОВЕ МЕРЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ
ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА
Полиција ће одузимати
легално или илегално
оружје насилницима
Постоји могућност
да жртве одмах буду
упућене у сигурне
куће

На улазу у Јабуку 28. јула у
20.30 догодила се тешка саобраћајна несрећа, у којој је
једна особа погинула, а друга
је лакше повређена.
Према информацијама које су пренели београдски медији, до несреће је дошло када је аутомобил у коме су се
те особе налазиле, слетео с
пута и ударио у дрво.
Девојка која је била у том аутомобилу тешко је повређена,

због чега је пребачена у Ургентни центар у Београду, након што
јој је указана помоћ у панчевачкој болници. Нажалост, у Ургентном центру је преминула.
Према незваничним информацијама, возач аутомобила је после удеса изјавио
да је изгубио контролу над
воланом зато што га је заслепело светло возила које му је
долазило у сусрет. Да ли је то
истина, показаће истрага.

У ПЕТАК У ПОДНЕ

Сирене за „олују”
У петак, 5. августа, у подне, у
Панчеву и другим местима
на територији Јужнобанатског округа биће обележен
Дан сећања на страдале и
прогнане Србе у операцији
„Олуја”.
То ће бити учињено пуштањем сирена за престанак
опасности, а тај сигнал ће
трајати 60 секунди.
Централна државна манифестација поводом Дана сећања биће одржана у четвртак,

4. августа, од 20 сати, у насељу
Бусије у општини Земун.
Парастос за све страдале
Србе служиће патријарх српски Иринеј.
Ма ни фе ста ци ја ће би ти
на ста вље на умет нич ким
про гра мом под на зи вом
„На ша је ту га ве ли ка” и
обраћањем мандатара Александра Вучића, председника Републике Српске Милорада Додика и избеглице Јелене Шарић.

СПЕЦИЈАЛНА БРИГАДА ВЕЖБАЛА
НА ВЛАСИНСКОМ ЈЕЗЕРУ

Обука до граница
издржљивости
Увежбавање ронилаца диверзаната за дејства на води,
маршевање под пуном ратном опремом у дужини од 30
километара после веслања од
шест километара, извиђање
командних места непријатеља, као и исхрана и преживљавање у природи – неке су
од активности које су ових
дана имали припадници Специјалне бригаде током логоровања на Власинском језеру.
С њима су вежбали и млади официри који су били на
селективној обуци за пријем

Припадници Специјалне
бригаде су ових дана помагали у испитивању 14 аутоматских пушака различитог калибра, од којих ће најбоље
бити додељене њиховој јединици након завршетка предвиђених проба.
Занимљиво је да су све оне
део програма стрељачког наоружања осмишљеног у крагујевачкој фабрици оружја
„Црвена застава”.
То испитивање се обавља
на војном полигону у Никинцима, а пушке које су испи-

у њихову јединицу. Иако су
током обуке кроз коју су прошли често били на граници
издржљивости, нису се жалили и успешно су прошли
сва искушења с којима су били суочени.

тиване су лакше, ергономски
једноставније за руковање и
прецизније од постојећих.
Користе најновију муницију
из фабрике „Први партизан”,
по квалитету идентичну оној
коју користе војници највећих светских армија.
Најбоље од њих, које ће
бити уврштене у наоружање
Специјалне бригаде, имаће
дневне и ноћне нишане, што
ће додатно повећати борбену
способност наших војника.

Страну припремио
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Поводом све чешћих случајева насиља у породици и примедби заштитника грађана на
неодговарајући однос полиције према овом проблему у последњих пет година, Министарство унутрашњих послова
је саопштило да је предузело
више мера за ефикаснију борбу против тог зла.
„МУП је формирао посебно
одељење које је задужено за сузбијање и превенцију свих случајева породичног насиља у полицијским управама у Србији.
У свакој од њих одређени су координатори чији је задатак
предузимање мера након сваке
пријаве. То су представник криминалистичке полиције и представник полиције опште надлежности”, наведено је између
осталог у саопштењу МУП-а.
У њему пише и да уколико
се утврди да особа која је пријављена због насиља над женама или насиља у породици
има оружје, било у легалном,
било у нелегалном власништву, полиција има право да
му га одмах и без одлагања
одузме.

Након формирања Одељења
за превенцију и сузбијање насиља у породици дежурним
службама у полицији је наређено да с максималном пажњом и озбиљношћу поступају када добију пријаву грађана
о неком таквом случају и да
што брже пошаљу полицијске
патроле на место догађаја.
Приликом интервенисања
се одмах морају раздвојити
жртва и насилник, а разговори
с њима треба да се обављају у
одвојеним просторијама. Полицајци који буду излазили на
терен поводом случајева породичног насиља посебно ће морати да воде рачуна о томе да
ли је насилник под дејством
алкохола или дроге и да ли

жртви или жртвама прети
оружјем.
У случају да се испостави да
постоји неки такав или други
безбедносни ризик, полицајци
одмах морају да о томе обавесте надлежног тужиоца. Он даље треба да процени како најефикасније заштитити жртву
или жртве.
По ли цај ци ко ји бу ду ин тер ве ни са ли по во дом при ја ва о по ро дич ном на си љу мо ра ју о то ме оба ве сти ти и
цен тре за со ци јал ни рад. То
је про пи са но ка ко би жр тве
на си ља од мах мо гле да се
упу те у си гур ну ку ћу уко ли ко се ис по ста ви да по сто ји
по тре ба за тим. Министар
унутрашњих послова је наре-

дио и да се у случајевима поро дич ног на си ља оба ве зно
провери да ли су о тим догађајима, поред полиције, обавештени и надлежни јавни
тужилац, центар за социјални
рад и здравствене установе.
МУП је саопштио и да полиција, када прими пријаву за насиље у породици, мора одмах
да обавести о томе дежурног
криминалистичког инспектора
који је прошао посебну обуку
за суочавање с тим проблемом. Након тога он мора да
обавести тужилаштво о том
случају и да заједно с тужиоцима настави да предузима
одговарајуће мере ради обезбеђивања доказа.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Помоћ за избеглице
Избеглице које живе на територији Панчева и јужног Баната, а немају свој кров над
главом и не планирају одлазак
с наше територије, могу да се
до 29. августа пријаве за доделу новчане помоћи из покрајинског буџета.
Максималан износ који могу добити је 7.000 евра. Педе-

сет процената од тога је бесповратно, а другу половину ће
морати да врате најкасније за
десет година. Важно је истаћи
да тај новац могу искористити
само за куповину празних и
напуштених сеоских кућа.
Предлог за доделу ове помоћи биће сачињен након бодовања. Уколико два подносиоца

пријаве или више њих имају
исти број бодова, предност ће се
утврдити на основу већег броја
малолетне деце или чланова породичног домаћинства, као и
постојања труднице у домаћинству, дужине периода боравка
породице у локалној заједници
за коју се позив расписује и мањег износа прихода по члану

породичног домаћинства.
Заинтересовани за ову понуду за помоћ могу се обратити Фонду за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расељеним лицима (Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 25),
на телефон 021/475-42-95,
или путем имејла на адресу
fond@fondajnfort.rs.

IN MEMORIAM

Јово, хвала ти
За пут од Уба, преко Панчева, све до Банатског Брестовца, Јовану Николићу било је потребно 76 година: ратних, послератних, младалачких, тешких, обећавајућих, разочаравајућих; година надања,
смеха и суза. Опет ратних и поратних. И
зрелих и презрелих. У бити новинарских.
Новинарских година у смислу радозналости, испитивања, пацки и награда,
сензација и већ виђеног. Једном новинар – увек новинар. Писао – не писао,
али новинар, без обзира на то како га
кроз тунеле прохујалих година крстили
или дефинисали.
На Убу комшија славног Драгана Џајића; заједно су по прашини гулили колена. У Панчеву техничар, инструктор
практичне наставе, хонорарни дописник
дневних листова, једно време и београдске телевизије. Коначно новинар ондашњег „Панчевца”, у који се тешко журналистички улазило. Хроничар града и
села, како смо некада називали насељена места, сликар људи и догађаја, увек
заинтригиран да потражи одговоре на
пет основних питања правог новинара.
У Брестовцу брижни син и отац, мали
повртар, заљубљеник у Поњавицу, заражен фото и кино уметношћу у клубу Брестовчана и касније Омољчана. Узгред,
учествовао је на првој омољичкој смотри
фото и филмских остварења с темом живот села 1969, као и на првом „Жиселу”
два августа касније. У време активног писања Брестовцу се враћао неизоставно

сваког викенда и о празницима. По пензионисању му се вратио заувек.
Када се после првог шока од очекиване вести о крају Јовиног пута примире
мисли, навру сећања, све као да је јуче
било. Његова песма била је „Ој, ораје,
ораје”, додуше у „Просветарцу” уз траварицу и музику уторком и петком увече
никада није отпевана до краја. Или, једним поводом, готово комплетна редакција „Панчевца” седела је уз мезе и пиће. Среда увече. Време када се по правилу највише писало и брисало. У Градску
пивницу, која одавно не постоји, упада
тадашњи директор Жика Николић, видно љут. А његов презимењак, Јова „брада”, као из топа: „Не секирај се, Жико!
Радили ми, не радили, новине излазе.
Никад није било да нису изашле”.
Или, лије киша, Јова чека и кисне поред „Пеливановог” излога. „Што не
уђеш, сав си мокар?, питам. „Јес’, па да
ме после сви прозивају да сам био у посластичарници!”
Ко би побројао све успомене с прелома у „Гласу”, рада на терену, редакцијске
догодовштине, путешествије Совјетским
Савезом непосредно после московских
Олимпијских игара 1980. Неке су неповратно отишле с његовим последњим
овоземаљским удахом.
У оном трену између радосног доласка и тужног, коначног одласка, ма колико тај животни трен трајао, протутње
слике, догађаји и људи, као успутне станице и предели забележени крајичком

ЈОВАН
НИКОЛИЋ
(1940–2016)

ока, али урезани негде у тајновитим вијугама мозга.
Јован Николић, новинар, син и отац,
саткан од многих интересовања и знатижеље, човек у пуном значењу те речи.
Отишао је у спокој без мрље и дуга било
коме. На понос онима који остају после
њега.
Њему дугују многи.
С. Зенг
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Петак, 5. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

У ЈАБУЦИ ПРОСЛАВЉЕНА СЕОСКА СЛАВА

ЛЕТЊЕ РАДИОНИЦЕ ЗА МАЛИШАНЕ

СВЕТИ ИЛИЈА ОКУПИО ПРИЈАТЕЉЕ

Едукативна дружења
током распуста

На свечаној седници
– високи званичници
Догађаји се смењивали као на траци
Други дан августа... Јабука је
на ногама, весеље... Слава јабучке месне заједнице је Свети Илија, а 2. августа Македонци прослављају и свој највећи национални празник –
Илинден. Обележавање славе
је централни догађај у селу и
обично траје три-четири дана.
За то време Јабуку посети велики број гостију, међу којима
су редовно и угледне званице
из културног и политичког
живота Србије и Македоније.
Саставни део прославе чине
Гастро-етно фестивал „Гравче
на тавче”, „Фијакеријада”,
такмичења у спортском риболову и фудбалу, као и концерти, изложбе слика, књижевне
вечери и наступи фолклорних
друштава.
Свечаној седници у Месној
заједници, којом је обележен
и јубилеј – седма деценија од
досељавања Македонаца у
Војводину, ове године су присуствовали и Његова екселенција заменик амбасадора Републике Македоније Бојан
Ђорђев, заменик покрајинског
секретара за образовање и национална питања Милан Ковачевић, градоначелник Панчева Саша Павлов, као и председник Националног савета
Македонаца Борче Величковски. Овогодишњу прославу су
увеличали и гости из МЗ Парменац и Криве Паланке.
Челници МЗ Јабука су на
свечаној седници доделили

Ученици из Долова
веома активни
Ангажују се
и предшколци

захвалнице за добру сарадњу
свим удружењима из тог места, школи, амбуланти, али и
појединцима. Посебно признање и златник с посветом
заслужио је Михајло Ђошић,
ученик генерације у ОШ „Гоце
Делчев”.
Током овогодишње прославе
догађаји који су организовани
у Јабуци смењивали су се као
на траци. Одржано је такмичење у спортском риболову за децу, Ловачко друштво „Змај” је
организовало надметање у гађању глинених голубова, а
Удружење Македонаца „Илинден” међународно такмичење
у припремању старих јела.

Одржана је и дечја ликовна
колонија која је имала међународни карактер, као и „Фијакеријада”, коју је организовала
Ергела „Величковић”.
Ипак, највећа атракција био
је турнир у малом фудбалу. За
седам дана је одиграно 38
утакмица, а свакодневно је
преко 1.000 гледалаца уживало у мајсторијама на терену.
Прво место је освојила екипа
из Јабуке под називом „Горан
стакло”, а пехар намењен другопласираном тиму заслужила
је такође домаћа екипа – „Бока
јуниорс”. Треће место је освојио „Слот клуб Империјал” из
Качарева. Новчане награде су

добили и најистакнутији појединци на турниру.
Јабучане и њихове госте током празничних дана забављала је рок група „Период”, а
концерт је одржао и Инклузивни хор Дома за лица ометена у
развоју „Срце у јабуци”. Наступили су и чланови КУД-а „Распевани Кривопаланчани” из
Македоније, одржано је фолквече, приређен је и рок концерт панчевачког бенда „Магацин”, а љубитељи фудбала
могли су да присуствују пријатељској фудбалској утакмици
између домаће „Југославије” и
качаревачког „Јединства”.
А. Живковић

ДОЛОВАЧКИ ОБИЧАЈИ

Црква Водица и лековити извор
Први дан августа у Долову је
резервисан за један посебан
обичај – окупљање код Водице, црквице и извора воде на
изласку из села ка Мраморку.
Тада се служи претпразнично
бденије уз присуство више
свештеника, а често и уз присуство Његовог преосвештенства епископа банатског. Тако
су и ове године у понедељак, 1.
августа, заинтересовани могли да присуствују овом, сада
већ традиционалном догађају.
Извори водица су карактеристични за Војводину, пре
свега за Банат, а датирају из
давних времена, као и обичаји окупљања око њих. Сматра
се да је њихова вода лековита, а нарочито у данима када
се славе светитељи којима су
посвећени. Доловачки извор
је, кажу, благотворан за главу
и очи, а за заштитника је узет
Свети пророк Илија. Зато се
људи и окупљају у овом месту
уочи тог празника. Култ свеца који је у народу познат и
као громовник, везан је за
још једну битну течност на
нашем поднебљу – кишу. Наиме, сматра се да је Илија у

ста рој је вреј ској др жа ви,
проповедајући једнобожачку
ре ли ги ју пре по ја ве хри шћанства, „казнио” тадашњи

мно го бо жач ки на род иза звавши вишегодишњу сушу, а
затим је својом молитвом даровао кишу.

Крајем осамдесетих година
прошлог века тадашњи епископ банатски, Његово преосвештенство Амфилохије, започео је акцију обнове Водице.
До тада је у Долову био само
озидан извор, а 1989. постављен је камен темељац и за цркву – Водицу, која је након неколико година и завршена. С
настанком овог храма првоавгустовско окупљање у близини
ове црквице још више је добило на значају. Иако је Долово
подељено на три парохије с три
цркве, у изградњи нове светиње
учествовало је цело село и она
је постала свачија брига. Тако
је заједничким снагама саниран кров који је прокишњавао,
урађено је „фуговање”, које је
планирано још приликом изградње, а потребно је порадити
и на ентеријеру.
Данас Доловци имају велики проблем с пијаћом водом,
пре свега због застареле и дотрајале водоводне мреже. Срећом имају алтернативне природне чесме, па су многи почели да гасе жеђ на њима. Једна
од њих свакако је и она код
Водице.
Н. Р.

ЛОВАЧКЕ ЗАНИМАЦИЈЕ

Јабучани на другом месту
Ловачка секција „Змај” из Јабуке организовала је прошлог
викенда такмичење у гађању
глинених голубова. Ова традиционална манифестација,
која је одржана 25. пут, и ове
године је окупила велики број
учесника.
Топло време и отежани
услови нису сметали ловцима
да постигну изванредне резултате. Организација је била одлична, а није изостало ни обавезно дружење ловаца. Орга-

низатори и њихови гости растали су се уз традиционалан
ловачки поздрав – „Добар поглед”.
У појединачној конкуренцији најпрецизнији је био Дејан
Смилевски, који је освојио прво место, испред Зорана Додића и Ненада Стевановића. У
екипном надметању најуспешнији су били ловци из Дебељаче, друго место је заузео тим
из Јабуке, а трећа је била екипа из Пландишта.
А. Ж.

У доловачком Дому културе
и овог лета организоване су
радионице за децу. Едукативна дружења малишана
школског узраста одржана су
током јула. Радионице су
осмислили студенти који су
се пријавили за летњу праксу. Њих четворо је ангажовано да месец дана проведу у
Дому културе и покушају да
кроз практичан рад усаврше
своје знање, пре свега из
области за коју се школују.
Радионице је отворила Наталија Болдовина, студент
социологије, интерактивном
едукацијом о насиљу међу
школарцима. Малишани су
кроз инсценирану ситуацију
покушали да уоче грешке
проблематичног понашања и
да реше проблем који настаје због тога. На још једном
дружењу Наталија је уз помоћ Удружења жена „Доловке” представила традиционалне и помало заборављене
занате наших бака.
Дејан Радивојев, као други
летњи практикант, иначе студент саобраћајног факултета,
одржао је низ радионица на
тему познавања саобраћаја,
пре свега са освртом на двоточкаше без мотора. Крајњи
продукт био је полигон спретности, кроз који су малишани
морали да прођу бициклом,
са што мање грешака.

Знања стечена у овим радионицама клинци су имали
прилику да прикажу у уторак, 26. јула, на вожњи бициклом до Делиблатске пешчаре, до насеља Леанка, удаљеног око осам километара од
Долова. Ту су већ ушли у
сферу Бојана Војнова, студента пољопривредног факултета, који је у оквиру своје манифестације „У смирај
дана” приредио еколошку
едукацију.
Импресије из посете Делиблатској пешчари школарци су имали прилику да
пренесу на папир у виду песама и цртежа у две радионице, одржане 27. и 29. јула.
Као продукт тог дружења настало је десетак литерарних
радова и двадесетак цртежа,
који су изложени на завршном дану манифестације
„У смирај дана”, 31. јула, а
неколико најхрабријих малишана је и прочитало своје
радове том приликом.
У доловачкој културној
установи акценат се ставља
управо на рад с најмлађима.
Поред радионица за децу
школског узраста, одржавају се и редовне радионице за
малишане предшколског узраста, средом и четвртком
од 10 сати. Оне ће се наставити и у наредном периоду,
а биће и радионица за школарце, пре свега литерарно-туристичких , које ће се бавити упознавањем малишана са оним што постоји у њиховом месту као туристички
потенцијал.
Н. Р.

ДОЛОВАЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Пловидба мирним
водама блуза

Летњи програм Дома културе Долово настављен је у петак, 29. jула, наступом блуз
састава „Soul Steamers”.
Плато испред зграде доловачке културне установе, где
је и одржан концерт, у великом броју испунили су љубитељи блуза и соула. Убрзо се
над тим простором развио и
звук који је разгаљивао душу.
Момци из ове панчевачке
групе свирали су углавном
своје ауторске композиције,
али и блуз стандарде.
Доловац Душан Павлов,
фронтмен групе „Soul Steamers”, није крио задовољство
што је могао свој рад и труд,

преточен у песме, да прикаже управо пред својим мештанима, на месту где је све
и почело. А своје прве рок и
блуз кораке начинио је управо у доловачкој културној
установи, у музичким радионицама. „Соулстимерси” засад имају неколико снимљених ауторских композиција
и надају се да ће у скорије
време објавити и албум.
Доловачки летњи фестивал наставља се у петак, 5.
августа, такође на платоу испред Дома културе, када ће
од 20.30 бити приређено вече румунског фолклора.
Н. Р.
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Музика
Петак, 5. август, 21 сат, плато испред Културног центра: концерт групе „Amy’s House – tribute band to Amy Winehouse”.
Четвртак, 11. август, 21 сат, плато испред Културног центра: концерт Удружења рок музичара Панчева „Вече панчевачког рокенрола”.

Представе
Уторак, 9. август, 20 сати, двориште Народног музеја: представа „Острво”. Аутор: Меша Селимовић, играју: Братислав
Јанковић и Ивана Терзић.

Књижевност
Четвртак, 11. август, 19.30, читаоница Градске библиотеке:
књижевно вече Васе Павковића и Владимира Пиштала. Разговор с књижевницима водиће њихов колега Вуле Журић.

ЛЕТЊА ШКОЛА КАРИКАТУРЕ

Изложба у септембру
Летња школа карикатуре
Николе Драгаша, коју је организовао Дом омладине
Панчево, трајала је од 25. јуна до 30. јула. Полазници су
била деца узраста основних
и средњих школа из Панчева и околних места.
Школарци су радили портретну карикатуру, вежбу
креативног размишљања, гег
карикатуру (с могућношћу
да им рад буде објављен у
„Вечерњим новостима”, у рубрици „Хумор”) и карикатуре на тему „Борци за људска
права” (ти радови ће бити
изложени 27. августа у оквиру фестивала „Freedom” Дома омладине, а истог дана ће

бити одржана и радионица у
кругу Градског парка коју ће
водити Никола Драгаш).
Завршна изложба радова
полазника биће отворена 9.
септембра у холу Дома
омладине, када ће деци бити уручене дипломе за успешно завршену школу карикатуре.

ДЕЦА СЛИКАРИ СТВАРАЛИ У ЈАБУЦИ

Пејзажи и мртва природа
Међународна дечја ликовна
колонија у Јабуци завршена
је изложбом радова која је
отворена 1. августа у Дому
културе „Кочо Рацин”. Та
манифестација се одржава
девети пут, а на њој је учествовало двадесет шесторо
деце узраста од петог до
осмог разреда из Сједиње-

них Америчких Држава,
Црне Горе и Македоније,
Зрењанина, Панчева, Пландишта, Долова и, наравно,
домаћина Јабуке. На изложби је представљено четрдесетак радова, махом пејзажа и мртве природе, у техникама пастела, темпере,
графита...

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Црни лабуд”
Ника Лаута
Требало је да то буде највећи дан у животу Ерике
Страуд Џоунс, генијалне
младе научнице која је дошла до револуционарног
открића – новог начина да
се победи смртоносна
тропска болест. Милиони
живота могли би да буду
спасени, а смеши јој се и
Нобелова награда.
Ерика је на конференцији у Амстердаму, где треба
да представи свој рад пред
најбољим стручњацима из
читавог света, а подршку
јој пружа и Макс, њена нова љубав.
Међутим, тај дан није
дошао за Ерику. Нестала
је усред ноћи, а с њом и
компјутер с драгоценим
подацима. Све указује на
отми цу, али траго ви су
неод ређени и по ли ци ја
тапка у месту. Макс је убеђен да је Ерика у великој
опасности и не жели да седи скрштених руку. Трагове проналази у ње ном
дневнику, а потрага га во-

Петак, 5. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВРШЕНА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА У ПЕШЧАРИ

АТЕЉЕ ПОД ВЕДРИМ НЕБОМ
Четрдесет осма Ликовна колонија „Делиблатски песак” завршена је 29. јула. Осамнаесторо
учесника спаковало је штафелаје, боје и платна и вратило се
кућама с много лепих утисака.
Задовољни су боравком, дружењем и радом у Пешчари, пуни хвале за организаторе из
Културно-просветне заједнице
Панчево. Задовољан је и Стојан Бошков, директор КПЗ-а,
који истиче да је и ове године
насликано много добрих слика и да је Колонија протекла
у сјајној атмосфери, првенствено захваљујући учесницима. Додаје да ова традицио нал на ма ни фе ста ци ја до приноси имиџу града Панчева као културног, посебно ликовног центра Србије. Претпоследњег дана део атмосфере сликом и речју забележила
је екипа „Панчевца”.
Међу дрвећем расути штафелаји. Слике висе по спољним
зидовима зграде атељеа и простора за смештај. Платна се
суше у хладовини. Изложба
под ведрим јулским небом.
Красимира Кирилова из
града Русе (Бугарска) и њен
колега Трајан Трајковски из
Куманова (Македонија) сликали су пејзаже крајева из којих долазе.
А лепих мотива не мањка ни
у Пешчари. Брежуљци, травнате пољане, шума... Наша млада
суграђанка Јелена Колунџић
недавно је дипломирала и најмлађи је учесник Колоније. Понесена окружењем, сликала је
пејзаже. Каже да је од добрих
људи и још бољих сликара, међу којима су и четири професора, имала шта да научи.
На платну Марије Алексић
из Ниша – голуб.

Разноликост мотива
– Бавим се формом птице –
голуба, као нечег што је савршено, нечег што нас окружује свакодневно и промиче нам стално.
Та лепота је врло ненаметљива.
За рад уметника обезбеђен
је сликарски материјал. Али
професорка Александра Перић Николић из Лесковца је за
сликање, веровали или не, користила и песак – не неки посебан, него онај обични, којег
у Пешчари има напретек.
– Сликала сам први пут вашим песком – Пешчару и војвођанску равницу.
Драган Стокић Рајачки долази из Зајечара и каже да је овде
напунио срце „радошћу и срећом”. Пејзажиста по вокацији
сликао је „вајдуту” – разгледницу краја где је рођен, а онда...

– Делиблатски песак ме је
„ухватио”, па сам прешао на
структуру, па на игру... Ево сад
једна шумска вила, а овде три,
не знам која је лепша од које.
Колеге наслућују да ће то бити
нека статуа у будућности.
Ивана Маркез Филиповић,
сликарка панчевачка, каже да
су се уметници готово отуђили
од уметности, јер морају да
раде и друге послове како би
преживели.
– Овде све то заборавимо, не
размишљамо о свакодневици и
стварамо растерећено, препуштени сами себи и својој инспирацији. Одабрала сам природне
мотиве и урадила два диптиха –
један у плавим тоновима и други у ватреноцрвеним, јер смо
овде пуни енергије.

Панчевац Милосав Урошевић Урош је учесник сусрета
сликара, али и део екипе која
га организује. Каже да су гости
обишли околину како би упознали крај у коме бораве. То је
била и прилика да „сниме”
амбијент и забележе мотиве –
као што је млин на реци Караш.
– Наша колонија, уз много
труда и напора, успева да се
одржи већ 48 година. Толико
дуго трајање сврстава је у једну од најбитнијих културних
манифестација у граду.
За два лета сликари ће прославити и јубилеј – пола века
„Делиблатског песка”. А изложба радова насталих ове године треба да буде организована
почетком следеће године.

„РАЈСКА ВРАТА” ЉУБИЦЕ АРСИЋ

Мирисом до сећања
На књижевној вечери одржаној у четвртак, 28. јула, у Градској библиотеци, представљен
је нови роман Љубице Арсић –
„Рајска врата”. Са ауторком је
разговарао панчевачки књижевник Вуле Журић.
Радња романа је смештена у
два града који се „рукују” –
Београд, који је град детињства
јунакиње, и Фиренцу. У књизи
је, кроз мирисе, представљено
сећање на детињство, али и
живот у коме уживамо.
– Ова књига је зачетак мог
изучавања мириса. Мириса
иглица, старог дрвета, тог старог манастира на брду Фјезоле
који има један специфичан мирис воска, старе одеће која је на
граници да мирише на прашину, лаванду... Мириси су ми били занимљиви због тога што

мислим да нису на свом „престолу” који заслужују, због тога
што су сва чула добила своје
уметности, а мирис је остао запостављен, иако је наше чуло

мириса толико значајно. Мирисањем неког можемо да вратимо одређену емоцију, па можда
и цео доживљај у вези с њом.
Почела сам да истражујем не

само мирисе којих се сећам из
свог детињства – на пример, загорелог млека, већ и неке који
ми отварају и буде за мене значајне догађаје. Сетила сам се
мириса зрелих крушака у чинији која је увек стајала на нашем
столу, ормана где се налази свеже уштиркана и испеглана постељина. Ти су ме мириси навели и да их описујем у овом роману, али и да мало изучим и
парфеме. Мирис је заправо најпродорнији, најиздржљивији и
најжилавији од свег нашег сећања – каже Љубица Арсић.
„Рајска врата” су се ове године нашла у најужем избору
за НИН-ову награду за роман
који је објављен 2015. године.
Књига је доживела већ друго
издање и наишла је на веома
добар пријем код публике.

МУЗИКА ЗА ХАРФУ И КЛАВИР
ди далеко у прошлост и он
се суочава с многим питањима. Шта је Ерика радила деведесетих година у
Африци? И како је то повезано с необичном епидемијом која се шири Амстердамом? Макс схвата
да је једва познавао Ерику,
шокиран мрачним тајнама у срцу жене коју воли.
Граница између истине
и лажи веома је танка. Као
и између живота и смрти.

Два читаоца који до среде, 10. августа, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Шта крије Ерика?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Црни лабуд” Ника Лаута. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Премијерно извођење
Концерт „Музика за харфу и
клавир” камерног дуа који чине харфисткиња Ана Братељевић и пијанисткиња Габриела
Динић одржан је у понедељак,
1. августа, на малој сцени Културног центра Панчева.
Ана Братељевић је бивша
ученица Габриеле Динић и ово
им је први заједнички наступ.
Панчевачкој публици су се
представиле као дуо, али и соло наступима, а део репертоара је изведен премијерно. Наиме, Родригов концерт „Арањуез”, који је у оригиналу предвиђен за гитару и оркестар, панчевачка публика је имала прилику да први пут чује на харфи
и клавиру. Ана Братељевић је
премијерно извела и композиције за соло харфу – „Зиму” и

Клода Дебисија, коју су одсвирале четвороручно на клавиру.
Ана Братељевић је недавно
завршила докторске студије –
специјализација харфа – на
Академији лепих уметности у
Прагу, у класи Јане Боушкове.
Стални је члан Чешког народног симфонијског оркестра,
наступа соло, а професионално свира и клавир. Габриела
Динић је професорка у Музичкој школи „Јован Бандур”,
наступа као корепетитор, солиста или у клавирском дуету.

„Пролеће” из „Четири годишња доба” Астора Пјацоле.
Уследила је српска премијера
– музичарке су извеле четврти

став џез концерта за харфу и
оркестар „Буги-вуги” белгијског композитора Делтуре. На
бис су изашле с композицијом

Стране припремила

Милица
Манић
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ЛЕ(Т)ЊИ РАЗГОВОРИ: ВУК ВУЧКОВИЋ, АКАДЕМСКИ СЛИКАР

КОНСТАНТА МОЈЕ УМЕТНОСТИ ЈЕ ПРОМЕНА
За Вука Вучковића, нашег суграђанина, кажу да је један од
најталентованијих
младих
сликара. Завршио је основне и
мастер студије на Факултету
ликовних уметности у Београду, а 2010. године је уписао
докторске студије. Излаже од
2007. и до сада је имао 17 самосталних и више од 100 колективних изложби. Представљао је прошле године Србију
на изложбама Централне
европске иницијативе у Трсту
и „Дипломатик арт” у Темишвару. Најзапаженије су његове серије слика „Фабрике” (бави се еколошким безнађем),
„Пиктограми савременог друштва” (демистификује људску
интиму и аспекте сексуалности), „Scan Man” (тема је контрола друштва и нарушавање
интиме појединца) и последња – „Градови”. За стваралаштво је добио више признања
и награда, међу којима су награда „Ерсте банке” за уметност, награда за једну од пет
најбољих изложби у 2011. години по избору критичара
„Новости” и прва награда за
цртеж из фонда Владимира
Величковића, а његови радови
се налазе у више колекција,
збирки и јавних простора. Залаже се за нов и иновативан
приступ уметности, уметнички активизам и слободу, трага
за алтернативним излагачким
просторима. Слике „Нови
Сад” и „Њујорк” биће представљене 4. августа у Сомбору, у
оквиру фестивала „Terminal
Music & Arts” на групној изложби слика десеторице аутора
под називом „Између нечега и
ничега”.
• Поново си у жижи јавности
поводом серије слика „Градови”. После Панчева, Њујорка и
Београда недавно си насликао
и највећу слику Новог Сада. На
који начин их бираш и који је
град следећи на твом списку?
– До сада сам редослед градова бирао по томе колико их
добро познајем. Тако сам током 2007. године насликао
свој родни град, Панчево. Девет година касније настала је
друга слика из ове серије, „Београд”, у коме сам студирао,
живео и радио једно време.
Уследио је Њујорк, где сам такође живео и радио два незаборавна лета и који ћу поново
посетити у септембру ове године. Последњи у серији је

Нови Сад, који често и радо
посећујем. Нисам одлучио који је следећи град. Вероватно
ће то бити нека светска метропола, за којом ће уследити
наш град. Волео бих да то опет
буде Панчево, с обзиром на то
да је мој рад много напредовао за ових девет година.
• Већину твојих радова и серија слика карактеришу ангажован уметнички приступ,
провокација, бунт, рушење табуа, слобода изражавања... Јеси ли се умирио или уморио?
– Нисам се умирио, активнији сам него икад до сада.
Уморио – ни случајно, тек сам
се загрејао. Мислим да је ово
што стварам сада веома ангажовано, а може се рећи и провокативно, кад се узме у обзир
да већина слика које настају у
данашње време уопште нису
оптимистичне. За моју уметност једина константа је промена, а ретки су уметници који себи дозволе толику слободу изражавања. После свих
мојих „мрачних” сликарских
фаза сматрам да лепота и љубав које ширим у свом садашњем сликарству имају далеко већи и бољи утицај. Желим
да људе подсетим колико је
град у коме живе леп, да има
пуно тога да понуди и да га
треба чувати и улепшавати.
Овом серијом бих волео да
промовишем српске градове,

тако што ћу и иностраној публици, поред Њујорка и других светских престоница,
представити и наше Панчево,
Нови Сад, Београд...
• Серија радова „Scan Man”
привукла је велику пажњу публике у Србији, али и у иностранству (прошлогодишње
изложбе у Трсту и Темишвару).
Које бољке је Вуков „скенер”
тражио и заправо скенирао?
– Скенирао је све актуелне
проблеме човека данашњице:
терористе, трговце органима,
нарко-дилере, корумпиране
полицајце, неморалне бизнисмене и друге. Ипак, и након
свих награда и пажње коју је
привукао, мислим да је изостао прави ефекат, друштво
није излечено. Мислим да су
наши проблеми скенирани.
Сада се ружноћи супротстављам лепотом. Надам се да је
то лек.
• Дуго си сликао ербраш
техником акрилним бојама и
готово да је то био твој заштитни знак. Јеси ли је напустио привремено, или је то била само фаза, с обзиром на то
да „Градове” (г)радиш уљем на
платну?
– Технику бирам у односу
на тему. Неки мотиви су, једноставно, створени за траг какав производи ербраш у комбинацији са акрилним бојама,
док за друге мислим да се нај-

боље могу исказати уљаним
бојама на платну. Вероватно
ће на том плану бити још доста промена.
• Пратиш ли светске трендове?
– За мене, уметност није
праћење трендова, то би било
као да сликам туђе слике. Идеје и мотиве за радове налазим
у себи; како се мењам ја, тако
се мења и моје сликарство.
• Поред сликања, бавиш се и
другим визуелним уметностима. Како функционише тај спој,
односно како ти преживљаваш
(унутрашњи) судар класичне и
модерне уметности?
– Мој примарни облик изражавања је сликарство, али био
сам радознао да се упознам и
са свим другим видовима визуелних уметности. Верујем да
што више техника, медија и
врста уметности знаш, постајеш виртуознији у свом стваралаштву.
• Убрајају те у веома успешне младе уметнике, али си и
успешан предузетник у тој
области. Докле си стигао са
идејом о стварању интернационалне фирме која би се бавила промоцијом културе и
уметности? Да ли је слика
уметничко дело или роба, или
можда и једно и друго?
– „Wolf Art” је основан крајем прошле године. У тиму је
нас троје стално запослених и
имамо још шест сарадника које повремено ангажујемо.
Основна делатност овог уметничког студија је производња
и продаја графика насталих на
основу слика из серије „Градови”. Засад успешно послујемо
на територији Србије и трудимо се да путем нашег сајта редовно промовишемо и друге
уметнике из наше земље. Намера нам је да до краја ове године остваримо сталну сарадњу с галеријама у иностранству. Ако говоримо о професионалним уметницима, слика
је увек роба, јер од њене продаје живимо. Уметност је субјективна – ако ти се слика
свиди, онда је она за тебе
уметничко дело.
• Бавиш ли се још увек триатлоном?
– Триатлоном се тренутно не
бавим активно, мада негујем
његове дисциплине ради рекреације и уживања. Тренутно
сам посвећен свом уметничком развоју, али жеља ми је да
се једног дана опробам у „ајронмен” триатлону.

ЕВРОПСКИ ОМЛАДИНСКИ ТАМБУРАШКИ ОРКЕСТАР

Од јесени на турнеји
Концерт Европског омладинског тамбурашког оркестра одржан је у суботу, 30. јула, на платоу испред Културног центра
Панчева. Оркестар је формиран
од тридесет тамбураша, узраста
од 15 до 23 године. Њиховом
наступу је претходио недавно
завршен камп на Чардаку, у којем су млади музичари из Србије, Босне и Херцеговине, Македоније, Хрватске, Црне Горе,
Словеније, Чешке и Аустрије
увежбавали разноврстан репертоар за наступ, којим су показа-

ли шта све овај традиционалан
инструмент може. Организатор

кампа је тамбурашки центар
„Тамбураторијум” Панчево.

ЈЕЛЕНА ЈОВОВИЋ И БЕНД

Вече џеза у Дому омладине
Џез концерт Јелене Јововић и
бенда одржан је у петак, 29. јула, у башти Дома омладине
Панчево. Група успешних музичара пуних енергије, коју
поред познате вокалне солисткиње чине Драган Ћалина
(клавијатуриста), Милан Павковић (контрабас) и Пеђа Милутиновић (бубањ), свирала је
џез нумере, међу којима су неке биле и ауторске.

Музичаре и публику су поздравили Мариника Тепић,
председница парламентарног
Oдбора за eвропске интеграције Републике Србије, и
представници организационог
одбора Европског омладинског тамбурашког кампа Миро Маринковић, председник,
професор Будимир Стојановић, координатор, и Марко
Штетин, секретар.
Диригенти – Дамир Бутковић (Славонски Брод), Јован
Травица (Нови Сад), Златан
Мирић (Бањалука), Томислав
Галић (Пожега) и Љиљана
Марјановић (Панчево), који
су предводили оркестар, добили су захвалнице за изузетан
допринос у раду Европског
омладинског
тамбурашког
кампа и допринос у раду и
развијању Европског тамбурашког савеза. Музичари на јесен крећу на турнеју по државама из којих долазе.
Европски омладински тамбурашки камп је настао 2008.
и кроз њега је до сада прошло
више од 500 музичара, а одржава се сваке године у другој
држави.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Рундек, између”
Анте Перковићa
Нови прозор у свет музике
и интиме Дарка Рундека,
хрватског музичара, песника, редитеља и глумца,
једног од оснивача југословенске групе „Хаустор”.
Гласове, песме, сећања
и досад неиспричане приче из живота великог
уметника можете прочитати у књизи „Рундек, између”, коју је написао Анте Перковић.
Књига о Рундековим песмама настала је у дописивању Рундека с новинаром
Антом Перковићем, уз
присуство сарадника, савременика,
сапутника.
Прича нуди низ интимних
исповести којима добијамо
прилику да боље упознамо
Дарка Рундека.
Као и све књиге о музици, и ова вас пре свега жели навести да је још више и
дубље слушате. Показало
се да су песме – ево очекиване метафоре – тек хаустор којим се улази у много већу причу о људима и
временима. Кроз њу се
протежу Рундекови интимни, поетски записи у првом

лицу који боље од било какве биографске фикције
оцртавају човека и његов
рад. Уз гласове сарадника
и сапутника, документе,
сећања и неке фантастичне
приче из живота, филма,
књига и музике, довршили
смо руту овог путовања.
Ако читајући откријете
прозор с неким новим погледом на Рундекову поезију и све лепе звуке што
над њом вијоре, нисмо узалуд дизали једра.

Два читаоца који до среде, 10. августа, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта је то заводљиво у Рундековим песмама?”, наградићемо по једним примерком књиге „Рундек, између” Анте Перковића. Најбоље одговоре ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети
у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
Јапански цртаћи
Марија Јованов,
дипл. педагог
МУЗИКА: Ако волите
џез помешан са електронским звуцима, боса
новом и одличним бас-линијама, моја топла
препорука за ово лето је
јaпански џез пројекат
чији су аутори браћа
Шуја и Јошихиро Окино, који чине „Kyoto
Jazz Massive”, и њихов
одличан албум „Spirit
of the Sun”. То је њихов
први албум, који је издат 2002. године и постигао је светски успех. Музика је чаробна, вокали одишу
чистином тона и милином,
а уколико волите да ђускате,
можете се препустити ритму боса нове, који ће вам у
глави одмах створити слику
неке предивне плаже.
ФИЛМ: За уживање целокупне породице, а и оних који
се осећају као деца, а немају
деце, мојa препорука су анимирани филмови јапанског
студија „Гибли” („Ghibli”).
Филмова има за сваки узраст, цртани су руком и права су уметничка дела. Студио
„Гибли” је раван „Дизнију”,
само ово некако дође источњачка варијанта. Поред лепоте цртежа, сваки од ових
анимираних филмова краси
бајковита прича која вас
просто опчињава и чини да
се заљубите у њих, а најважније је да дотичу битна животна питања и носе веома
лепе поруке. Мислим да би
сваком детету (или ономе ко
се тако осећа) то било веома
значајно. Млађем узрасту
препоручујем „My Neighbor

Totoro”, „Ponyo” и „Arrietty”,
а тинејџерима и оним старијима „Princess Mononoke”,
„Spirited Away” и „Laputa-castle in the Sky”. Уколико
се одлучите и за неки други
филм из њихове богате колекције, сигурно се нећете
разочарати.
КЊИГА: Волим приповетке, легенде, басне и остале
кратке приче, а ако књига
има и неку занимљиву животну поруку, онда је она
пун погодак за мене. Дело
индијског писца Антонија
де Мела „Дамари” напросто
ме је одушевило. У неким
припо веткама се препо знаш, друге те слатко насмеју, а треће те наведу на
дубоко размишљања о неким вечитим филозофским
питањима. Ова књига је занимљива зато што је прошарана причама разних народа, који су различитих
веро испо вести, обичаја и
животних навика, а опет
видимо да нас све повезују
исти проблеми и животна
питања.
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ЖЕЛИТЕ ШЛЕПАЊЕ? НЕ, ХВАЛА!

БАКА ИНСТРУКТОРКА

Лажне службе на
путевима у Србији
Избегните превару
Лажан новац, злато, производи… Зашто онда не би постојале и лажне шлеп-службе?
Звучи помало невероватно,
али овај вид „предузетништва” заиста постоји у Србији
и региону, а сезона најбољег
„пословања” је лето – време
годишњих одмора.
Заобилазите Коридор 10
Породица је кренула на одмор, а добро расположење јој
је покварио квар на возилу. Да
ствар буде још гора, ту се затекла „шлеп-служба” која је понудила услугу шлепања до
оближњег сервиса. Људи у
оваквим ситуацијама најчешће не размишљају, већ желе
што пре да реше проблем и
наставе путовање. Тек када
утоваре аутомобил на камион
за превоз возила који их одвози у сервис, схватају да нешто
није у реду. Цена услуге превоза је знатно виша, а аутомобил се налази у сервису који је
„сумњив”. Мајстор им испоставља астрономски рачун, јер
је квар био „велики” и морао
је да замени много делова.
Тек тада возач схвата да је
преварен! Ова појава је честа,
јер лажне шлеп-службе постоје већ неколико година, а с

временом је ово постао акутни проблем на нашим путевима. У прилог томе говори чињеница да је Ауто-мото савез
Немачке (АЦАД) својим члановима саветовао да избегавају Коридор 10 баш због ове
појаве. Међутим, рад нелегалних шлеп-служби није забележен само код нас. Према
наводима АЦАД-а, у Хрватској и Италији постоје преваранти који имају лого тог савеза и представљају се као
њихови сарадници, те на тај
начин веома лако извлаче но-

вац. Странцима који пролазе
кроз нашу земљу на путу ка
туристичким дестинацијама
одскора се и у Србији нуди помоћ АЦАД-ових „партнера”,
што треба да буде први знак
да је у питању превара, јер је
на територији наше земље једини овлашћени сарадник те
организације Ауто-мото савез
Србије.
Шта урадити?
Да бисте избегли друге непријатности, поред оне која вас је
већ задесила, најбоље је позвати АМСС на број телефона
1987, објаснити у чему је проблем и сачекати упутства. У
случају да Савез шаље шлеп-возило, рећи ће вам број камиона и податке о возачу како
би се избегле све недоумице.
Оно што треба истаћи, јесте
да су поједина возила нелегалних шлепова опремљена уређајима за ометање сигнала мобилног телефона. Стога, уколико је нека од сумњивих служби већ дошла до вас, закључајте аутомобил и одмакните
се од њега неколико десетина
метара како бисте неометано
телефонирали. Најбољи начин

да избегнете потенцијалне неприлике јесте да постанете
члан Савеза.
Годишњом уплатом чланарине добијате сигурну услугу,
а зависно од пакета чланарине који одаберете, ово удружење ће вам рефундирати и
трошкове смештаја у хотелу
док се аутомобил не поправи
или путне трошкове ако не
можете да наставите путовање. Ове услуге нуде и овлашћени продавци возила у Србији, па је савет да позовете
или посетите овлашћеног
продавца марке возила које
поседујете и распитате се о
овим погодностима.
Ауто-мото савез Србије је у
сарадњи с надлежним државним органима већ започео акцију уклањања нелегалних
шлеп-служби, а резултати ће
бити видљиви у наредном периоду. Пре поласка на пут проверите исправност возила, понесите резервне количине флуида за мотор и испланирајте
пут. Ако вам се и деси квар, поступите по инструкцијама из
овог текста и нећете имати додатних проблема. „Панчевац”
вам жели срећан пут.

Најшири ауто-пут се налази
у Бразилу, а већи део те деонице има по девет трака у
једном смеру. У појединим
деловима те саобраћајнице
постоји и више трака, а процењује се да када бисмо поређали аутомобиле један до
другог, на пут би могло да
стане близу сто аутомобила.
Иако мушкарци сматрају да
су жене лоши возачи, статистички подаци говоре другачије. Мушкарци изазивају
двоструко више саобраћајних удеса него жене.
У Сједињеним Државама
тинејџери са шеснаест година стичу право да управљају
аутомобилом и они су мо-

жда најмлађи возачи на свету. У Нигерији су најстарији, јер у тој афричкој држави се може добити дозвола
тек с навршене двадесет три
године живота.
Најстарији инструктор вожње била је Лора Томас из
Западног Велса. Када је отишла у пензију, госпођа Томас је имала 95 година, а од
1938. године, од када се бавила тим послом, обучила је
хиљаде возача.
Словачка је највећи произвођач аутомобила у односу
на број становника. У тој земљи се годишње произведе
више од сто возила на хиљаду становника.

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - -

МАЛИ, АЛИ ИПАК „АУДИ”
„Аудијев” компактни хеџбек А3, који се производио
од 2003. до 2005. године,
наследник је веома успешног модела који је више
него конкурентан моделима
у „голф класи”.
Почев од кабине, која је
направљена квалитетно, с
детаљима који су одлика више класе, па до спољашњости, која одаје утисак снаге
и робустности, „ауди А3” ће
се допасти готово свакоме.
Позиција возача је добра,
чему доприносе седишта и
волан подесиви у свим правцима, што ће олакшати про-

озбиљнијим перформансама, препоручујемо дволитарски ФСИ агрегат са округло 150 „коња”. Дизел-мотор
1,9 ТДИ, иако мали потрошач, такође је слаб као базични бензинац, тако да уколико баш желите А3 дизел,
нека то буде погонска јединица од два литра са 138
коњских снага.
Основни нивои опреме не
обухватају „климу” и музички
уређај, тако да би следећи СЕ
пакет опреме био добар избор. Одржавање „аудија” је
генерално скупо, поготову
ако га сервисирате у овла-

налажење идеалног положаја за управљачем. У односу
на претходну генерацију,
кабински простор је већи,
али не и довољан за комфорно смештање пет одраслих особа. Вожња је удобна
и поред тврђег огибљења, а
овим аутомобилом се управља директно и лако.
Палета мотора који су
уграђивани у А3 у овом раздобљу је широка, па тако купци имају избор од пет бензинаца и два дизел-агрегата.
Базичан модел од 1.600 кубика је са својих сто „коња”
тром, па се у овом рангу препоручује куповина нешто
„живахнијег” 1,6 ФСИ са 115
коњских снага. Онима који
би желели аутомобил са

шћеним центрима, мада овај
податак не треба да вас плаши јер је модел А3 један од
поузданијих. Не постоје „аутентични” кварови код „тројке”, мада су се спорадично
јављали проблеми с брисачима и другом електроником. Пажњу ипак обратите
на дизеле произведене 2004,
јер је један број возила опозван на ванредни сервис како би им се замениле пумпе
за гориво, које су пуштале.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ЈУГО 45, 1990. годиште, плин, регистрован годину дана, екстра стање. 065/98727-24. (СМС)
ФОРД фијеста 2001,
регистрован до краја
априла 2017, 1.300
евра. 060/600-28-12.
(224791)
ФОРД фокус караван 1.8 ТДЦИ, 85 кв,
без улагања.
064/580-45-18,
063/387-826. (22487)
РОВЕР 414, si, 1997.
годиште, 1.4, бензин,
103 кс, 700 евра, договор. 064/888-4244. (224914)
ГОЛФ 1.9 ТДИ, 2005.
годиште, регистрован, урађен сервис,
аутоматска клима,
темпомат. Власник.
063/837-71-99.
(224937)
ПРОДАЈЕМ рено
клио 1998. годиште,
дизел, тек регистрован. 062/165-88-66.
(225039)
ОПЕЛ кадет лимузина, регистрован и полин. 063/114-98-01,
064/866-20-70.
(225054)
ГОЛФ 2 дизел, голф
3 бензин, делови и
уградња. 061/159-7473. (225068)
ПУНТО 1.2, 2002, 3
В, металик, плав, одличан, бензинац.
064/142-55-93.
(225081)
СЕАТ ароса 2000. годиште, жена власник,
добар, регистрован.
063/871-74-61.
(225082)
ПРИКОЛИЦА, нерегистрован, 100, тоос
тори, 300 евра одлични. 064/179-2861. (225803)

ФИЈАТ стило 1.9 ЈТД,
аустријанац, 2002, 5
В, црн, одличан, повољно. 063/430-452.
(225169)
ГОЛФ 5, 2006. годиште, 1.9 ТДИ, 5 В, 5
брзина, регистрован,
власник. 064/088-0908. (225150)
СКАЛА 55, 1996, истекла регистрација,
може и у деловима.
064/130-36-02.
(225160)
СТИЛО 1.6, 16 В,
2002, петора врата,
клима, плин, регистрован. 064/130-3602. (225160)
КОРСА 1.2, 2002, петора врата, у првој
боји, 90.000 км, власник. 064/130-36-02.
(225160)
БРАВА, 1.6, 16 В,
1998, све од опреме,
у првој боји, атестиран плин.
064/130-36-02.
(225160)
ПРОДАЈЕМ голф 3,
1997. годиште, прешао 82.000, тамно
плав. 061/254-17-08.
(225139)
АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила сервисирамо, пунимо гасом дигиталном машином, пуњење
2.500 динара. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(225118)
ЛАДА 112, 1.5 li, гаражиран, 2003. годиште, први власник.
062/847-13-62.
(225102)
НИСАН примера, караван 1600, одличан
мотор,повољно.
065/333-55-25.
(225200)
ЛАДА 110 1.5 , 2003,
500 евра.
063256-191.
(225213)

ОГЛАСИ
ВОЗИЛА
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ГАРАЖЕ

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО све врсте
возила, хаварисаних,
неисправних и страна возила. Долазим
по позиву, од 100 до
1.500 евра. 069/20300-44, 013/403-736.
(224310)
НАЈПОВОЉНИЈИ
стални откуп свих
врста возила, комбија, камиона и аута,
од 80 до 3.000 евра.
068/423-95-60,
064/552-31-19.
(224310)
ОТКУП свих врста
возила, катализатора, акумулатора,
продаја половних делова. 066/409-991,
063/782-82-69.
(224310)
КУПУЈЕМ возила
свих врста до 1.500
евра, стање небитно.
063/165-83-75.
(224644)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
90 до 800 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(224880)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
од80 до 1.500 евра.
062/193-36-0’5.
(225166)
МАШИНЕ

ТРАКТОР универзал,
тањирача леминд,
једнобраздни и двобраздни плуг, циклон, приколица три
тоне, као нова.
063/880-00-63.
(224845)
ПРОДАЈЕМ мотокултиватор мута горење
рекс, са плугом и
фрезом. 063/865-8006. (225075)

ИЗДАЈЕМ гаражу са
каналом на Тесли,
25 м2, преко пута
Фабрике сијалица,
40 евра. Тел.
063/305-729.
(224775)
АПАРАТИ

ПРОДАЈА ТВ LG,
екран 50 инча, у супер добром стању.
063/743-29-54.
(224908)
ВЕШ-МАШИНА,
фрижидер и половни
делови од веш-машина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(224696)
ТВ 54, 60, 80 екрани,
шпорет, фрижидер,
машина за судове,
веш-машина, бицикл
КТМ. 061/631-99-26.
(2252299
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ДОМАЋЕ свеже млеко кравље и козје.
Бесплатна достава.
066/174-241 . (СМС)
ПРОДАЈЕМ козе, јариће, козје млеко и
сир.Тел. 013/632581, 065/828-0 4-17
(СМС)
ПРОДАЈЕМ два кревета самца са кутијом за постељину. Телефон 063/878-5683. (СМС)
ШАПУРИНЕ и прасиће продајем. Пелистерска 24, 372-768,
064/172-44-10.
(223834)
ПРОДАЈЕМ старији
намештај и белу технику, повољно. 343370. 224827)
ФРИЖИДЕР, веш-машина, ТВ на продају,
повољно. Тел.
065/586-01-41.
(224883)
ПРОДАЈЕМ краву
стеону, продајем
приколицу три тоне.
629-169. (224857)
АГРЕГАТ хонда ,
плинске боце, црева
за заливање.
062/600-365.
(224846)
ПРОДАЈЕМ мађарског пулиа и пластична бурад за комину. 063/355-932.
(224870)
ПРОДАЈЕМ породичну гробницу на старом православном
гробљу, близу капеле. 062/860-80-87.
(224874)
ПРОДАЈЕМ покућство, шпорете, лустере, тепихе, телевизоре,чаше и сер висе.
063/716-48-68.
НОВ агрегат ломбардини дизел, снаге 10
киловата. 063/74329-54. (224908)

ПРОДАЈЕМ бибер
цреп, замена црепа,
реновирање крова
повољно, превоз
шљунка, песка и
остало.
063/711-77-54
(224877)
ПРОДАЈЕМ дечју собу за девојчице.
0672/807-78-18.
(2248959
ВИБРО жабе, скакавац, вакер дизел,
нова и половна.
063/743-29-54.
(224908)
ЋЕВАБЏИНИЦИ
„Код ваше тетке”,
В. Радомира
Путника 2-а,
потребан радник за
роштиљем. Доћи
лично пре подне.
(224896)

НА ПРОДАЈУ круњач, мало радио.
063/831-48-74. (225)
ПРОДАЈЕМ стари
писаћи сто, круњач/прекрупач, пет
собних врата.
064/139-04-48.
(224915)
ПРОДАЈЕМ гаражна
клизна врата, 6 м х
2.10. 069/213-97-37.
(224925)
ПРОДАЈЕМ штендер
за четири бицикла.
064/125-22-20.
(224923)
ПРОДАЈЕМ двосед и
фотељу на развлачење. 069/111-40-14.
(224958)
ХИТНО продајем регал – цео 5.000 динара, и кауч. 064/42525-96. (224965)

ПРОДАЈЕМ фотеље,
бео брачни кревет,
старински креденац,
струњаче, трпезаријски сто. 013/232-2130, 063/162-50-00.
(224976)
РАСПРОДАЈА намештаја и беле технике
због селидбе. Све
ствари су купљене
пре две године. Мало
коришћене, као нове. 060/369-42-31.
(224973)
ПРОДАЈЕМ пчелиња
друштва у ЛР кошницама. 063/787-13-33.
(224964)
ПРОДАЈЕМ комплет
штапове за пецање
са свим прибором,
као ново и крека весо. 062/165-88-66.
(225034)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ полован
шпорет смедеревац
9, леви, добро очуван. 064/205-00-61.
(224979)
ПРОДАЈЕМ очуван
двосед јефтино.
062/873-62-98.
(2214980)
ХИТНО продајем
столарски циркулар
са четири операције.
062/415-359.
(224984)
БРАКО камп-приколица од чврстог материјала са тендом.
062/817-42-67.
(224985)
ПРОДАЈЕМ брачни
кревет из два дела.
063/700-70-77.
(225001)
ЕКСТРА повољно
продајем велики и
мали формат цигле.
063/887-09-04,
062/856-50-17.
(22502)
ТОПЛОТНЕ пумпе од
2150 евра (70 – 350
м2), најекономичније
грејање, гаранција.
062/118-26-81.
(225020)
ПРОДАЈЕМ мотокултиватор, потапајућу
пумпу, косилице,
тренажер, мотоцикл,
ормане. Тел.
064/462-43-74.
(225026)
ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост
+ регал, гарнитуру
мојца, сто + 4 столице, спаваћа соба
комплет, комплет кухиња, дечја колица,
ел. шпорет, ТА пећи,
пећ на дрва, машину
за веш, суђе, тепихе,
половне ауто гуме,
бицикле разне.
063/107-78-66.
(224498)

КИРБИ, нов трпезаријски сто, столице,
фриз три фиоке, терасни сто, столице,
фотеља. 064/955-5185. (225040)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја: столице
од 1.000, столови од
3.000, кревети од
9.000, судопера
3.500. Кухињске клупе од 7.000. 060/60014-52. (225191)
ШЉИВА, крушка,
бресква, за ракију,
на продају. Тел.
063/898-53-08.
(225175)
НА ПРОДАЈУ капути,
одела – 15 евра; клупе и столови за славља, расвета, пулт и
рекламе за радње.
066/335-859.
(225181)
ПЕЛЕТ, преостале
количине продајем,
буква, квалитетно.
063/322-847.
(225017)
ПРАСИЋИ, свиње,
балирана детелина,
150 – 250 динара.
Мића, 064/303-2868. (2251939
ПРОДАЈЕМ коцку,
М. Горог 28.
013/420-761. (22515)
ТА пећ 3 кв, 80 евра,
ел. Шпорет, кухињски делови. Тел.
064/894-12-03.
(225157)
ПРОДАЈЕМ старински ормар, два кауча
и две ТА пећи.
064/130-36-02. (220)
ПРОДАЈЕМ прозор
са ролетном, 20
евра, две кварцне пећи по 1.000 динара,
радни сто – 1.000 динара. 064/348-01-41.
(225165)
ПРОДАЈЕМ комплетан горионик за пелет са дисплејом.
062/348-137.
(225105)

ОГЛАСИ

КОМБИНОВАНИ
фрижидер, замрзивач 240 л, веш-машина, фрижидер 265 л,
ТА 2,2 кв, судопера с
радним висећим,
угоана гарнитура,
кауч, трпезаријски
сто са столицама.
063/861-82-66.
(225100)
ЦЕДИМО парадајз,
Немањина 8 код Зелене пијаце.
064/517-52-91.
(225215)
ПОВОЉНО, трпезаријски сто и шест
столица. 013/251-3214. (225225)
ПРОДАЈЕМ стан,
власник, Савска
14/27, 57 м2, 28.000,
договор. 060/321-5360. (225218)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ
цер 3 кв, 100 евра, с
постољем. 064/18093-03. (225146)
ПРОДАЈЕМ прасад,
припуштам нерасте,
природна оплодња
пиетрен, јоркшир,
ландрас. Позовите
063/311-277.
(2251319
БРИКЕТ, висококалоричан еколошки
огрев од храста и букве с превозом, преостало количине.
061/296-91-67. (и
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, старе
славине, веш-машине, фрижидере, акумулаторе, каблове и
остали метални отпад. 060/521-93-40,
060/521-93-40. (224)
КУПУЈЕМ значке, ордење, сатове, новац,
пенкала, медаље.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
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КУПУЈЕМ полован
намештај, ТА пећи и
остало, покућство.
063/898-00-82.
(224990)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА на продају,
вреди погледати.
069/697-507.
ПРОДАЈЕ се кућа,
Србијанска 55, Панчево. 064/651-16-22.
(222307)
ПРОДАЈЕМ кућу,
232-08-04, 064/41424-71. (223605)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у Јабуци, 300 м2,
6.5 ари, геотермичко
грејање, клима.
063/378-357.
(223545)
ПРОДАЈЕМ 53 ара
градског грађевинског земљишта на
Караули, улица Рибарска. 060/555-6935. (223994)
КУЋА са 10 ари плаца, помоћним објектима, Горњи град.
064/133-32-02.
(224022)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Качареву, нову, 170
м2, одмах усељиво,
све чисто. 013/601472, двадесет минута
до Панчева. (224073)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Опову. 063/169-2568, 069/631788.(224408)
ПРОДАЈЕМ седам
ланаца земље.
060/153-25-15. (224)
ЈАБУЧКИ пут, мењам/продајем кућу и
помоћне објекте, 240
м2, легализовано.
Тел. 064/060-64-20.
(224817)
НОВА МИСА, четворособан стан, без
улагања, новоградња, продајем или мењам за кућу. Хитно,
повољно. (224812)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Кудељарском, на 9
ари плаца, усељиву.
064/040-82-72.
(224811)
МАРГИТА, солидна
кућа 110 м2, на 5 ари
плаца, договор.
063/720-55-66.
(224891)
МОШЕ ПИЈАДЕ, 4.5
ара плаца и старија
кућа. 063/720-55-66.
(224891)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, 10 х 10 м, са
пословним објектом,
ауто-перионица од
120 м2, на Новосељанском путу. Хитно.
064/12065-33.
(224879)
ПРОДАЈЕМ кућу 80
м2, Панчево, шири
центар, хитно, могућ
договор. 064/902-2880. (2248849
НА ПРОДАЈУ кућа,
Старчево, центар.
063/831-48-74.

ГРАЂЕВИНСКИ плацеви, 2,7 и 4-.3 ара,
Доњи град, угао Тозе
Марковића и Боре
Шипоша код Црне
мачке и Стоматолошког факултета. Погодно за куће или пословне објекте. На
мањем плацу уцртан
објекат, власник 1/1.
063/880-00-63.
(224845)
ПЛАЦ, Сефкерин, 15
ари, 3.500 евра, договор, 20 метара
фронт, улица ЈНА.
063/878-40-52.
(224842)
ПРОДАЈЕМ кућу
Горњи град, Маргита, 35.000 евра.
060/728-46-02.
(224868)
ПРОДАЈЕМ плац под
воћем, Улица Пелистерска, Панчево,
14,37 м2, грађевинска зона. 063/491250. (224865)
ВЕЛИКИ избор кућа,
све локације. (396),
„Гоца”, 899-77-00.
(225096)
ЦЕНТАР, 100 кв, 3.7
ари, 38.500, 70 м, 5
ари, 45.000. (396),
„Гоца”, 899-77-00.
(225096)
СТРЕЛИШТЕ, кућа
55 м2, 4 ара, усељива, сређена, 36.000.
(396), „Гоца”, 89977-00. (225096)
НОВОСЕЉАНСКИ
пут, 70 м, 22 ара,
27.000; 120 м2, 8.5
ари, 38.000. (396),
„Гоца”, 899-77-00.
(225096)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 50 м2, 10 ари,
28.000. (396), „Гоца”,
899-77-00. (225096)
ПРОДАЈЕМ део куће
у центру града, повољно, вреди погледати. 063/756-06-04.
(225088)
ПРОДАЈЕМ кућу,
шири центар, повољно. 062/196-53-04.
(225091)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Банатском Брестовцу
за 18.000 евра. Тел.,
013/626-691,
065/628-48-33.
(225087)
КУЋА, Доситејева 8а, укњижено, 2 ара.,
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025. (22505)
ПРОДАЈЕМ кућу у
центру града.
063/272-594. (2250)
УЖИ центар, 70 м2, 3
ара, 80.000. „Трем”
01, 332-031,
063/836-23-83.
(225066)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу, Долово, близу
центра, 16.5 ари.
061/134-37-08.
(225065)
ПРОДАЈЕМ плац с
викендицом.
063/865-80-06.
(225075)
ПРОДАЈЕМ четири
ланца земље, преки
пут. Тел. 060/031-5262. (225076)

НА ПРОДАЈУ земља,
1 хектар, 14 ари, 93
м2. Старчево.
064/210-68-87.
(225077)
БАЊА ВРУЈЦИ, кућа
60 м2, 6 ари, укњижено, продајем/мењам. 064/955-51-85.
(225040)
НА ПРОДАЈУ викендица на Новосељанском путу, 15 ари.
063/336-461.
(225043)
КУЋА 150 м2, 4 ара,
23.000 евра, Козарачка. 061/664-3926. (225045)
КУЋА 70 м2, 3 ара,
17.000 евра. Козарачка. 061/664-3926. (225045)

ОДЛИЧНЕ куће, Качарево, Опово, Дебељача (15.000 –
25.000). (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(225051)
ТЕСЛА, типска, 95
м2, 3.5 ара, за сређивање, 36.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (225051)
ГОРИ ГРАД, уредна,
усељива 88 м2, 2 ара,
27.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (225048)
ПОЧЕТАК Војловице,
одична, 115 м2, 7.5
ара, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (225048)

КУЋА, насеље Мали
рај, 90 м2, 10 ари,
продајем/мењам.
064/955-51-85.
(225040)
НОВА МИСА, 112 м2,
1 ар, 25 м2, 55.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (224)
ЦЕНТАР, кућа 163
м2, 4.5ара, 73.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(224987)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље у Качареву.
Тел. 601-281.
(225158)

ПЛАЦ, Баваништански пут,до пута, 7
ари, ограђен, 1.800
евра/ар. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(225007)
ТЕСЛА, кућа у мирном крају, 80 + 40
м2, канализација, асфалт, одмах усељива, замена за двособан, доплата. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(225007)

ПРОДАЈЕМ кућу, Трг
мученика 18.Тел.
064/167-04-77.
(225029)

ГРАЂЕВИНСКИ плац,
10 ари, Стрелиште,
Јоакима Вујића, власник, 1/1. 063/88000-63. (224957)
ПРОДАЈЕ се кућа у
центру, 6 ари плац,
могућа градња
П+3+ПК. 064/23954-03. (224958)
КАЧАРЕВО, кућа 150
м2 на 4 ара, спрат,
усељива. Може замена за стан у Панчеву,
27.000 евра.
064/271-7467.(224947)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у
Војловици, легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(224976)
ПРОДАЈЕМ њиву у
селу Војловица, 44
ара, дозвољена градња. Тел. 064/256-3540. (224907)
ЈАБУЧКИ пут, кућа
на 5 ари.
069/213-97-37.
(224925)
ПРОДАЈЕМ 14 ари
грађевинског земљишта на Старој Миси.
063/771-18-49.
(225163)
ТЕСЛА, нова кућа
110 м2, мирна улица.
063/783-39-97.
(225153)
НОВА КУЋА, Војловица 180 м2, одмах
усељива, 52.000
евра. Тел. 061/60499-93. (225147)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
квалитетну кућу на
новој Миси, 160 м2,
цена повољна.
060/821-15-87.
(225132)

Петак, 5. август 2016.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ три хектара, мали Надо, један хектар српско
поље, пола ланца
стари црепајски пут,
после 16 сати.
064/578-78-73.
(225109)
ВОЈЛОВИЦА, 119 м2
на 11 ари, 26.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(225110)
КУДЕЉАРСКИ насип, кућа 40 м2, на
29,3 ара, 30.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(225110)
КАРАУЛА, 43 м2, на
50 ари, 214.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(225110)
ДОЊИ град, кућа
сређена, са два стана, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97.
(224499)
КУЋА, центар, 84 м2.
063/389-972. (22517)
ПЛАЦ 50 ари, центар, идеално за предузетнике. 063/389962. (225170)
КУЋА, 120 м2, на 5
ари, Преспанска 15.
Власник, легализовано. 063/731-10-00.
(225191)

КУЋА, Тесла, легализована на екстра локацији за бизнис и
становање. 063/329464. (225220)
ПРОДАЈЕМ дворишну кућу у Панчеву,
Владимира Жестића
11. 062/423-933,
19.000 евра. (25196)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, 200 м2, Максима Горког, 3.8 ара.
063/301360.(224618)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, трособан, IV,
ЦГ, 80 м2, терасе,
сређен. Тел. 331-079,
063/770-45-55.
(223339)
ЦЕНТАР, продаја
станова 59-120 м2,
укњижено, етажирано, 600-850
евра/квадрат са
ПДВ-ом. 063/323584. (223414)
СТАН, 45 м2, IV
спрат, Котеж 2, Кикиндска. 063/272152. (223900)
МИСА, 40 м2, 55 м2,
15.000 евра.
063/377-835. (22377)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, може и са стварима, VII спрат, без
посредника. Тел.
064/069-14-11.
(223942)
ПРОДАЈЕМ стан, Тесла, дуплекс, 81 м2, II
спрат, Илариона Руварца 4, Панчево.
063/334-430.
(2245167)
ТРОСОБАН стан, Котеж 2, продајем/мењам за стан, кућу
или две стамбене јединице. 063/771-1568. (224478)
ДВОРИШНИ стан,
Стрелиште, 50 м2 +
подрум испод 60 м2,
повољно. 064/41019-52. (224406)
НОВА МИСА, 52 м2,
код школе, други
спрат. Тел. 062/310822. (2248869
МАЊИ једноипособан, центар, Стрелиште, 37 м2, 17.000
евра, власник.
063/892-12-09
(224843)
ВЕЛИКИ избор станова, све локације.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(225096)

ПЕНЗИОНЕРИ, доживотно издржавање, куповина стана
са Вашим плодоужитком, смештај у
геронтолошком центру, пуна правна сигурност. Консалтинг
тим „Елпис”.
Инфомaције,
061/324-40-85, од 1.
VIII до 20. VIII viber.
060/532-05-92.
(224651)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан у строгом центру, ТА, III спрат.
064/832-46-38.
(224826)
ПРОДАЈЕМ или издајем двособан стан,
у центру, реновиран,
у лепој чистој згради,
III спрат, два лифта,
грејање, тераса. Тел.
063/895-70-25.
(224899)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
гарсоњеру на Тесли,
V, ТА, повољно. Тел.
063/867-58-19.
(224902)
СТАН, 38 м2, нова
Миса, укњижен,
15.000 евра.
063/728-36-78.
(224864)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 1, може
замена за мањи, власник.
061/164-53-41.
(224851)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
стан, Котеж 1, 58 м2,
за два мања. Власник. 065/820-73-83.
(224851)
ДВОРИШНИ једнособан стан са грејањем и баштом, продајем. 062/885-4320. (224938)
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ПРОДАЈЕМ трособан
комфоран стан са
нуспросторијама, Тесла. 060/488-21-15.
(224935)
КОТЕЖ 1, 61 м2, двособан, комфоран,
леп двостран, 35.500.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(225096)
ЦЕНТАР, улични део
куће, 56 м2, хитно,
17.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(225096)

ЦЕНТАР, 45 м2, двособан, 22.000; 60 м2,
39.000; 64 м2, двоипособан стан,
42.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(225096)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан, 22.000, 70 м2,
трособан, 38.500.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(225096)
СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
двособан, 22.000
38 м2, једнособан,
23.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(225096)
КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан, 27.000; 71 м2,
трособан, 38.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(225096)
ПРОДАЈЕМ стан, 53
м2, на седмом спрату, Стрелиште,
22.000 евра.
063/868-02-06.
(225032)
СТРОГИ центар, одличан двоипособан,
63 м2, V, 43.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(225048)
ХИТНО, Стрелиште,
леп двособан, 62 м2,
ВП, 29.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(225048)

СТРОГИ центар, 56
м2, двособан, I, ЕГ,
тераса, 33.000. (49),
„Мустанг, 062/226901. (225051)
ГОРЊИ град, Кутко,
57 м2, I, прелеп
35.000. (49), „Мустанг, 062/226-901.
(225051)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53м2, III, тераса,
ТА, беспрекоран,
23.000. (49), „Мустанг, 062/226-901.
(225051)
ДВОИПОСОБАН, без
улагања, неусељив,
договор, пензионерка, опширније на тел.
063/138-10-06.
(224954)
ТЕСЛА, новоградња,
790 евра/м2, 62 м2,
68 м2. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (224987)
ТЕСЛА, двособан, 47
м2, III, ТА, 24.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(224987)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 74 м2, ЦГ, IV,
34.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (224987)
ТЕСЛА, једнособан,
29 м2, ЦГ, 18.500.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(224987)
СОДАРА, једноипособан, 45 м2, V.
27.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (224987)
НОВА МИСА, једноипособан, 47 м2, I,
21.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (224987)
БАВАНИШТАНСКИ
пут 83 м2, трособан,
башта, двориште,
16.500. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(224989)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан у центру без посредника. Тел.
064/290-46-55.
(225004)
ДВОИПОСОБАН, Котеж 72 м2, II спрат,
одличан, одмах усељив, два ве-цеа.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(225007)

ЦЕНТАР, двособан, I,
спрат, 52 м2, две терасе, идеално за канцеларију. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(225007)

ЦЕНТАР, двособан,
ТА, III спрат, одмах
усељив, 28.000, договор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (225007)
КОТЕЖ 1, кружни
ток, продајем гарсоњеру, може замена.
065/251-03-55. (225)

ЈЕДНОСОБАН, Доњи
град, реновиран,
ПВЦ, клима, I спрат,
22.000 евра, замена.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(225007)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж 1, 25 м2,
ЦГ, 15.000 евра.
069/127-59-43.
(225013)
ДВОСОБНИ, 57 м2,
Тесла 30.000; Котеж,
30.000. (324), „Медиа, 315-703,
064/223-99-20.
(224989)
ДВОИПОСОБАН, 71
м2, Котеж, 43.000;
Тесла, 37.000. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(225007)
ЈЕДНОСОБНИ, 36 м2,
Стрелиште, 21.500;
Миса 21.000. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(225007)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан, 61 м2, двориште, гаража, башта, укњижен.
064/938-41-99.
(225058)

ВЕЛИКИ избор дворишних станова нуди
(1734), „Трем” 01,
332-031, 063/836-2383. (225066)
КОТЕЖ 1, комфорн
једнособан, ВП, 37
м2, ЦГ, реновиран,
24.500. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (225051)
СТРЕЛИШТЕ, добар
двособан, 57 м2, VI,
ЦГ, 24.500. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (225051)
СТРОГИ центар, једноипособан, 40 м2, I,
ЦГ, одличан, 34.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (225)
САМАЧКИ, ВП, 17
м2, ЦГ, комплет реновиран, 13.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (2250
ПРОДАЈЕМ дуплекс
37 + 17 м2 пословног
простора, центар,
35.000. 064/186-5087. (225174)
ХИТНО продајем
стан на Тесли, 70 м2,
без посредника. Тел.
064/867-48-48.
(225155)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, завршна фаза
изградње и плацеве.
013/341-789.
(225059)
СТАН, Тесла, II
спрат, двособан, 45
м2, без грејања,
28.500 евра.
063/341-821.
(225136)
ТЕСЛА, 58 м2, ЦГ, I,
35.000. (1734),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83.
(225066)
СОДАРА, двоипособан, 67 м2, ЦГ, VI,
усељив + гаража.
(1734), „Трем” 01,
332-031, 063/836-2383. (225066)
ТЕСЛА, 64 м2. ЦГ, VI,
лифт, 25.000. (1734),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83.
(225066)
СТРЕЛИШТЕ, 57 м2,
ЦГ, III,
30.000.(1734),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83.
(225066)
КОТЕЖ 2, 58 м2, ЦГ,
I, сређен, 30.000; 54
м2, ТА, IV, сређен,
27.000. (1734),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83.
(225066)

ПРОДАЈЕМ једнособан, двособан, трособан, стан на Стрелишту, ниже спратности, повољне цене.
(661), „Весна два”,
066/937-00-13.
(225115)
СОДАРА, двособан,
57 м2, тераса, 28.000.
(661), „Весна два”,
066/937-00-13.
(225115)
ПРОДАЈЕМ ексклузиван стан са двориштем, 24.000. (661),
„Весна два”,
066/937-00-13.
(225115)
СТАН, продаја, договор, замена кућа
Војловица, Кудељрац. 064/130-27-34,
062/157-86-27.
(225121)
СТРЕЛИШТЕ, стан
43 м2, ВП, ЦГ + подрум, тераса.
061/224-47-97. (224)
КОТЕЖ 1, двособан,
59, 30.000, једнособан, 40, ЦГ, 25.000.
(338), „Јанковић”.
(225122)
КОТЕЖ 2, гарсоњера, 22 м2, ЦГ, II, сређена, 18.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(225111)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера, 28, 14.000, Котеж 2, двособан, 56,
30.000; Стрелиште,
двособан, 28.000.
(338), „Јанковић”.
(225122)
СОДАРА, двоипособан са гаражом,
35.000, договор; двособан, 27.000; трособан, 39.000.
(396),„Лајф”,
061/662-91-48.
(225126)
СОДАРА, приземље,
двоипособан, 34.000
и двособан 27.000;
Доситејева троипособан, договор.
(396),„Лајф”,
061/662-91-48.
(225126)
ЗЕЛЕНГОРА, леп
двособан, 26.500,
близу центра, дворишни, 15.000.
(396),„Лајф”,
061/662-91-48.
(225126)

КОТЕЖ 2, трособан,
45.000; двособан
31.000; центар сређен двособан,
37.000. (396),„Лајф”,
061/662-91-48.
(225126)
СТРЕЛИШТЕ, 60 м2,
двособан, IV, ЦГ,
сређен, 30.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(225111)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 30.000, гарсоњера 14.500; 7. јула 39
м2, 17.000.
(396),„Лајф”,
061/662-91-48.
(225126)
СТРЕЛИШТЕ, 39 м2,
новија зграда, једнособан, III, ЦГ, центар
насеља, 24.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494898. (225111)
КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, III, ЦГ, 26.000.
(336), „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(225111)
КОТЕЖ 2, 63 м2, III,
ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(225111)
ТЕСЛА, 64 м2, двоипособан, комплет
сређен, алу столарија, две терасе, ЕГ, IV,
40.000, договор.
(336), „Олимп”,
351-061,
063/494-898.
(225111)

ЦЕНТАР, двоипособан, 61 м2, 42.000;
двособан, 53 м2, дворишни, 17.500. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(225110)
КОТЕЖ, двоипособан, 72 м2, 43.000;
трособан, 78 м2,
46.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (225110)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ, једнособан,
37 м2, 25.000; гарсоњера 25 м2, 15.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(2245110)
ТЕСЛА, једнособан,
27 м2, 16.500; двособан, 49 м2, 25.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(225110)
СОДАРА, двособан,
56 м2, 26.500; двособан, 53 м2, 20.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(2261105)
МАРГИТА, једнособан, 35 м2, двориште,
16.500. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (225110)
МИСА, четворособан, 92 м2, 46.500;
двоипсообан, 54 м2,
32.500. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (225110)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37 м2, 21.000,
двособан, 61 м2,
34.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (225110)
ЦЕНТАР, једноипособан, 46 кв
м,21.000; трособан
80 м2, 48.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (225110)
КОТЕЖ , једноипособан, 39 м2, 19.000;
двособан 61 м2,
27.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (225110)

КОТЕЖ, једноиособан, 58 м2, 24.500,
једнособан, 45 м2,
25.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (225110)
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ТЕСЛА, трособан, 69
м2, 39.000; трособан,
60 м2, 30.000. КОТЕЖ, једноиособан,
58 м2, 24.500, једнособан, 45 м2, 25.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(225110)
СОДАРА, двособан,
63 м2, 33.000; двоипособан 75 м2,
40.000. КОТЕЖ, једноипособан, 58 м2,
24.500, једнособан,
45 м2, 25.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(225110
МАРГИТА, трособан,
64 м2, 40.000; троипособан, 96 м2,
65.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(225110)
МИСА, једноипособан, 35 м2,
20.500;трособан, 85
м2, 38.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (225110)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, 23.500,
трособан, 80 м2,
39.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (225110)
ПРОДАЈЕМ поткровље са свим прикључцима, легализација у току. 065/33355-25. (225200)
ХИТНО, продајем
двоипособан.
064/559-28-51.
(225209)

ТЕСЛА, 44 м2, I
спрат, реновиран,
брзо усељив.
062/424-128,
064/423-31-43.
(225214)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, центар, ЦГ, без
посредника, може и
замена за мањи у
Панчеву. 064/50282-41. (225206)
СТРЕЛИШТЕ, 62 ,
нова столарија, купатилио, паркет, храстов, сређен.
064/260-05-34.
(225210)

ИЗДАЈЕМ комфоран
једноипособан намештен дворишни стан
+ гарсоњера. Стрелиште. 013/362-406,
064/218-83-45.
(224247)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на дужи
период, депозит обавезан и двособан
стан. 063/617-421.
(224426)
ИЗДАЈЕМО комплет
намештену кућу. Тел.
063/841-16-27.
(224479)
ИЗДАЈЕМ двособан
климатизован, празан стан. 063/178-9948. (223542)
ИЗДАЈЕМ собу, Краљевића Марка бр.
91. Тел. 063/811-7375. (224825)
ИЗДАЈЕМ комфоран
једноипособан намештен дворишни стан
+ гарсоњера. Стрелиште. 013/362-406,
064/218-83-45.
(224247)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан у центру Панчева. Тел.
063/868-04-27.
(224876(
ИЗДАЈЕМ собу на
Стрелишту са употребом купатила и
кухиње. 060/157-0015. (224830)
ИЗДАЈЕМ ненамештен двособан стан
на Стрелишту.
063/805-59-36.
(224934)
ИЗДАЈЕМ мањи стан,
повољно, Стрелиште,
позивати од 18 до 20
сати. 069/017-57-04.
(224916)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар,
ТА, 95 евра + депозит. 064/186-50-87.

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове,
куће на свим локацијама. (1734), „Трем
013/332-031,
063/836-23-83.
(225066)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

СТУДЕНТКИЊИ, запосленој самици издајем собу. ЦГ, интернет, центар. Повољно.069/164-7080. (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
+38163/313-005.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Котежу 1.
062/807-79-27,
069/674-089. (СМС)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, празан,
на Котежу 2.
063/846-02-35.
(224903)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан,
Стрелиште. Клима,
паркети, грејање.
013/362-094,
060/144-85-80.
(224898)
ИЗДАЈЕМ ученици
намештену собу,
строги центар, Његошева. 060/027-10-46.
(224881)
СТАН за издавање
на Тесли, у кући. Тел.
063/849-94-07.
(22485)
НАМЕШТЕН двособан стан, посебан
улаз, спрат, клима,
стара Миса.
060/357-82-21.
(224847)
ИЗДАЈЕМ дворишну
гарсоњеру, wi/fi, кабловска + комплет
намештена, код Болнице. 065/204-11-09.
(224831)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли.
063/805-59-36.
(224934)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештен стан, одмах
усељив, центар, паркинг, wi/fi, повољно.
065/691-88-23.
(225183)
НА МИСИ издајем
трособан стан.
063/893-27-96.
(225178)

ИЗДАЈЕМ собу ученици, употреба кухиње, интернета, са
грејањем, Содара.
061/167-77-46.
(225148)
ИЗДАЈЕ се стан 30
м2, пословни простор, 30 м2. Цара Душана 38. 062/88656-02, 351-477.
(225149)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

СОБА ученику-ци,
ЦГ, кабловском ТВ,
интернетом, употреба кухиње. 064/15259-91, 064/866-2498. (225152)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
брачном пару, војном лицу или суповцу. 061/306-79-81.
(225156)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан на
Котежу 2, почетак
Војвођанског булевара. 013/310-740,
064/929-98-49.
(225159)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 32 м2,
Браће Јовановић
33-д.
063/163-19-90
(2251629
ИЗДАЈЕМ намештен
стан 30 м2, ЦГ, у близини „Авив парка”.
064/224-60-22.
(2249629
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, нова Миса, Тимочка 32.
371-635,
064/297-81-68,
064/993-71-74.
(2249729

ИЗДАЈЕМ кућу у Војловици, од 1. сепембра. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(224976)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 40 м2, празан,
сређен. 061/254-1708. (225134)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Котежу 2.
Тел. 064/866-23-49.
(225138)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 50 м2, Миса,
пеле, депозит 110
евра. 066/029-556.
(225140)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, Котеж 2. 069/770-598.
(225145)
ЂАЦИ, студенти, две
собе, ЦГ, клима, центар града., Тел.
069/256-19-31.
(225130)
НА дуже, празан
стан, 63 м2, зграда,
ЦГ. Стрелиште.
064/164-77-66.
(225137)
ИЗДАЈЕМ кућу, етажно грејање.
066/80’7-10-40.
(224955)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
у Самачком.
064/351-18-78.
(225103)
ПОВОЉНО издајем
собу, употреба кухиње, купатила, зграда,
на Тесли. 063/82091-38. (225106)
ИЗДАЈЕМ новију кућу 120 м2, са окућницом у центру Старчева. Тел. 353-500.
(225119)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1, 50 м2, опремљен.
065/665-75-10.
(224688)
ВОЈВОЂАНСКИ булевар, једнособан,
празан, 45 м2, 70
евра. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (225110)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, строги
центар.
064/280-60-36.
(225127)

ОГЛАСИ
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ИЗДАЈЕ се стан,Савска 10, Содара. Тел.
065/809-45-52.
(2252133)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ намештен
дворишни стан, ученицима, самицама
или супружницима.
013/333-517,
064/160-46-39.
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру.
064/83-16-20.
(225086)
ИЗДАЈЕ се намештена соба с купатилом
у центру. 063/76103-56. (225063)
ПОТРЕБНА стара кућа или помоћне просторије у закуп, за
магацин, радионицу.
064/476-58-00.
(225078)
ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан.
066/209-400.
(225084)

ИЗДАЈЕМ стан 60 м2,
двособан, кућа Карађорђева. 063/118-9289. (225041)
ИЗДАЈЕМ мањи стан
на Тесли. 062/87362-98. (224980)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Котеж 2, V
спрат, тераса, клима,
лифт. 064/122-19-02.
(224998)
ПОЛУНАМЕШТЕН,
Вељка Влаховића 25,
46 м2, Стрелиште, 80
евра. 062/382-434.
(225008)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, 54
м2, насеље, Стрелиште, 120 евра.
074/330-88-88, Нада.
(225015)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, Тесла,
ЦГ, клима, интернет.
063/836-02-77.
(225010)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Стрелиште. 065/331-6358. (224946)
ИЗДАЈЕМ комфорно
намештен једнособан стан. 063/498981. (224947)
ИЗДАЈЕМ празну
гарсоњеру, ЦГ, кабловска, ТВ. Котеж
1, лепа локација, на
дуже. 013/317-864,
062/152-71-76.
(224949)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у згради, без
грејања. Содара.
013/344-167,
064/950-23-40.
(224919)
ИЗДАЈЕМ једнособан
комплетно намештен
стан у строгом центру града. ТВ, телефон, интернет, високо приземље.
064/659-34-68.
(224233)
ИЗДАЈЕМ нов трособан стан у новоградњи, Горњи град.
063/870-64-70.
(225234)

ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан,
Котеж 1. 065/975-0020. (225230)
ИЗДАЈЕМ мањи стан
за самце или ученике
у Панчеву. 014/34452-97. (225212)
БЕСПЛАТНО, собу,
кухињу, купатило,
издајем станарки у
Иванову. 064/37294-71. (225211)

ХАЛА 200 м2, Јабучки пут, погодно за
све делатности, издајем. 064/041-84-18.
(224792)
ЛОКАЛ, 55 м2, Кочина, 1-а, код Зелене
пијаце, сређен, усељив, хитно. 069/26698-20. (224814)
ИЗДАЈЕМ локал на
ћошку, Светог Саве
1, 25 м2. 065/863-1261. (224861)
ПРОДАЈЕМ локал,
центар, 97 м2, договор. 064/329-48-40.
ЗА ИЗДАВАЊЕ локал
на Тесли, може аутоперионица, магацин,
гаража. Тел.
063/849-94-07.
(224858)
ЦЕНТАР, локал-стан,
90 м2, 45.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
ХАЛА, магацин 500
м2, са канцеларијама, екстра локација.
Повољно. 062/10520-12. (224325)
ИЗДАЈЕМ локал, Хајдук Вељкова 18, 37
м2, повољно.
064/829-29-02.
(225134)
ИЗДАЈЕМ радионицу
40 м2, канал, посебан
улаз, Карађорђева.
063/118-92-89.
((225041)
ПОТРЕБАН простор
100 – 300 м2, у подручју града, околина
не, купујем. 062/14067-16. (224849)
ИЗДАЈЕМ локал на
Миси. 065/337-1016. (224997)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал, нова Миса, 70
м2, погодан за више
делатности. 066/372745. (224951)

ПОВОЉНО издајем
пословни простор у
строгом центру.
064/267-72-17.
(224893)
ЛОКАЛ 12 м2, строги
центар Београда код
Дома омладине, подземни пролаз, 16.000
евра, власник. Тел.
063/217-087.
(224885)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач Ц и
Е категорије са искуством, за каду.
069/301-17-00. (СМС)
ПОТРЕБНЕ конобарице са искуством.
062/307-015. (22419)
ПОТРЕБНИ радници
са искуством перионици „Пионир”.
013/258-02-17.
(224526)
ПОТРЕБНИ промотери – продавци за рад
на терену. 062/82527-25. (223322)
РАД у Немачкој, потребна жена за чување старих лица, пасош мађарски, хрватски, ЕУ. 062/571007. (224727)
ПОТРЕБНА девојка,
жена са познавањем
енглеског и немачког
језика. 063/156-7657. (224151)
ПОТРЕБНА радница
за „Maycaffe”. Доситеја Обрадовића 8-к.
Тел. 013/230-10-13.
(224807)
ГРАЂЕВИНСКОМ
предузећу из Панчева потребни радници. 013/333-311.
(2224813)

ПОРОДИЦИ у Немачкој потребна жена за негу старих лица са познавањем
немачког језика.
062/571-007.
(224747)
ЋЕВАБЏИНИЦИ
„Код ваше тетке”,
В. Радомира Путника
2-а, потребан радник
за роштиљем. Доћи
лично пре подне.
(224896)
ИНОСТРАНИ пензионер тражи жену за
помоћ у кући у Омољици, стан, храна,
плата по договору.
064/336-72-65.
(225188)

АУТОМЕХАНИЧАРСКОЈ радионици потребан механичар.
064/128-03-78.
(225164)
ПОТРЕБНА девојка
за рад на бувљаку.
064/003-11-20.
(225098)
ПОТРЕБНА помоћна
радница у штампарији.
063/341-881.
(224987)
ПОТРЕБНИ радници
у кухињи и пословођа за ресторан „Пилећи дућан” у „Авив
парку”.
277-230,
064/259-96-62.
(225104)
ПОТРЕБАН кувар.
Винарија „Ђурић”.
Максима Горког 71.
(225117)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а
Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати
ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.
Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,
ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст
огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о
оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на
надокнаду трошкова.
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ЧАСОВИ, основе
електротехнике, професор са искуством.
062/801-97-58.
(224051)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА радница
са искуством за рад у
фризерском салону у
Качареву. Хитно, договор. 064/132-3645. (225078)
ПОТРЕБНИ радници
са искуством са аутоперионицу.
060/707-67-25.
(225085)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у
центру града потребне девојке за рад на
роштиљу. 063/83488-10. (225030)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац” потребне раднице за рад на
роштиљу. 063/89755-04.
ПОТРЕБНА радница
за шивење са искуством, и на штепу.
063/143-65-71.
(22987)
КАФЕУ „Империјал”
потребна девојка за
рад, са искуством.
063/372-221.
(225011)
ПОТРЕБНА девојка
за рад на Зеленој пијаци. 064/294-21-40,
062/424-128.
(225214)
КУВАР/ица потребан
ресторану. 060/02405-73. (225198)

marketing@pancevac-online.rs

ПОТРЕБАН музичар
који свира један од
инструмената, кларинет, флаута, виолина. 061/412-44-50.
(224950)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни пица-мајстор и раднице на
палачинкари. Доћи
лично. (224966)
ПОТРЕБАН радник
за рад у урамљивачкој радионици, на
дужи период, без искуства. 060/017-0062, 064/210-68-94.
(224967)
ФИЗИЧКИ радник са
Б категоријом потребан дисконту пића.
013/333-679, од 8 до
15 сати. (225210)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЧАСОВИ енглеског,
немачког и српског,
преводи. Телефон
064/486-05-98. (СМС)

КЕРАМИЧАР, квалитетно, ефикасно, повољно.
063/318-780.
МОЛЕРСКО- гипсарски радови, мајстори
из Ковачице.
060/066-08-60 .
(СМС)
ПОПРАВКЕ славина
купатила, мајстор
поуздан, тражи посао. 065/221-72-24.
(СМС)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински
сечемо влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13.
(223726)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке старе,
уградња нове инсталације, машинска одгушења санитарија.
062/382-394.
(224459)

АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, венецијанери, ролетне,
уграђујем, поправљам гуртне.
064/181-25-00.
(224013)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
тракасте завесе, венецијанери, уграђујем, поправљам.
063/882-25-09.
(224181)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња,
одржавање, воде,
канализације,
кабина, славине, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(224487)
ЗАМЕНА црепа, поправка крова, продаја бибер црепа.
065/535-24-56.
(224361)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка, лакирање паркета као
и бродских подова.
064/341-79-60,
065/543-21-53.
(22112)

МОЛЕРСКИ радови,
квалитетно,цена по
договору. Неша,
069/444-23-76.
(225027)
ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање
и лакирање.
061/314-90-18,
601-892.
(224941)
КОШЕЊЕ траве, обарање стабала, ископи, одношење непотребних ствари.
060/035-47-40.
(224603)
РАДИМО све физичке послове, рушења,
бетонирања, разбијање бетона, одношење
ствари, итд.
064/122-69-78.
(224945)
БРАВАРИЈА, све врсте браварских радова, квалитетно,
договор.
061/236-09-38.
(2124956)
ПОПРАВКА кровова
и осталих грађевинских радова.
064/866-25-76,
013/361-601.
(224961)
БРАВАРИЈА, капије,
ограде, терасе, надстрешнице, монтажне конструкције.
063/812-48-93.
(224890)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја, аутомбила.
Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(224897)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све остало,
најповољније.
065/361-13-13.
(224888)
РЕНОВИРАЊЕ кровова, зидање, малтерисање, извлачење
кошуљице, стирпор,
бавалит, фасаде.
063/865-80-49.
(224834)
КУПУЈЕМ очувано
покућство, угаоне кухињске и собне гарнитуре, плинске боце. 066/900-79-04.
(224833)
ПРЕВОЗИМ мањим
комбијем, селидбе и
разну робу. 060/52193-40. (224837)
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством. Уградња свих
врста подних и зидних плочица.
064/128-38-49.
(224878)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, фарбање столарије, чисто, повољно,
квалитетно.
063/864-67-16.
(224840)

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(2124918)
КЊИГОВОДСТВЕНЕ
услуге, повољно.
069/403-51-38.
(224921)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање и лакирање
паркета, дугогодишње искуство, повољно. 062/967-5573, 064/190-96-74.
(2248634)
ГРАЂЕВИНСКИ радови, зидање, малтерисање, реновирање
крова, равнајући
слој. 064/138-68-13,
372-799. (225144)
КОШЕЊЕ и крчење,
сечење дрвећа, вађење пањева, фрезирање баште. 064/19617-32. (225143)
СПРЕМАЊЕ станова,
пеглање, кување, чување деце. Тел.
061/807-62-99.
(225112)
ТВ и сателитске антене, монтажа и дигитализација вашег ТВа. 064/866-20-70.
(224686)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде,
терасе, врата, капије:
роштиљи по мери,
ситне поправке, врло
повољно. 060/14054-44, Дуле.
(225128)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута
малим кипером, до
два кубика.
065/334-23-38.
(225099)
НЕГОВАТЕЉИЦА мења пелене, ране,
ноћно дежурство,
звати од 15 до 21
сат.
060/366-63-69.
(225094)
КЕРАМИЧАРСКЕ
услуге, квалитетно и
повољно. Мирослав.
062/824-11-51.
(225055)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипсарски радови, повољно, пензионерима попуст.
061/626-544-06.
(225061)
ТРАНСПОРТ робе и
селидбе, брзо, повољно, ефикасно.
Никола, 061/159-7473. (225068)
МЕДИЦИНСКИ и
естетски педикир,релакс, медицинска и
антицелулит масажа.
061/308-95-86,
013/351-907.
(225068)

МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови.
013/251-19-81,
063/852-22-43. (2250
СТОЛАРСКЕ и браварске, услуге. Александар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(225037)
СПРЕМАМ станове,
пословне просторије,
за послодавце посебне повољности. Тел.
062/821-87-31.
(225037)
СЕРВИС, допуна,
уградња клима уређаја. 064/520-48-80,
063/740-83-98.
(225235)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка, израда инсталација, бојлера,
најјефтиније у граду.
063/804-57-99.
(225227)
ДЕЗИНФЕКЦИОНО
прање тепиха и дубинско прање намештаја у вашем стану.
063/329-464.
(225220)
ПОВОЉНО спремам
станове, пеглам веш.
066/940-53-48.
(225224)
ПЕГЛАЊЕ, спремање кафића, ординација, канцеларија.
063/430-409.
(225033)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења судопере,
купатила, адаптације, поправке, замена.
013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(225208)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(225203)
КЕРАМИЧАР, повољан и квалитетан и
молер траже посао.
061/203-70-87.
(225036)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
реновирање купатила, славине, одгушење канализације одмах. 063/269-173.
ЗИДАР, тесар, преправке крова, цреп и
све радове. 061/19300-09. (224978)
ДРВОСЕЧА, исећи
ће моторном тестером свако дрво које
вам смета.
063/369-846. (4992)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализације, адаптације купатила, сервис, повољно, одмах. 377930,064/586-85-39.
(224981)
ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтирање
бојлера, шпорета,
грејача. Слободан.
063/865-80-74.
(224980)

ОДГОВОРНО бих водила бригу о старој
особи, кување, набавка, лекар, одржавање стана,
могуће и становање.
069/351-63-63.
(225002)
ЧУВАЛА бих ваше
дете са
посвећеном пажњом.
065/883-73-88.
Мими.
(225019)
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ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(22324)
УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак сејанац, одвоз шута
малим и великим кипером.
064/664-85-31,
013/342-338.
(СМС)
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665220, 063/847-74-38.
(219407)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту намештаја, 024, сваког дана
и недељом.
Бесплатан долазак и
процена посла.
Плаћање могуће
чековима и преко
рачуна. Борис.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs.
(224498)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина,
Србија, са или без
радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(224498)

ОГЛАСИ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(224498)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за
заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (224498)
КАМИОНСКИ превоз, песак, шљунак,
шут, најповољније,
1.300 динара.
062/355-154,
066/355-154.
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РОЛЕТНЕ, комарници, венецијанери,
ново и поправљам.
„Орка”. 064/189-4091, 354-777.
(217759)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчево,
даље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(223422)
СЕЛИДБЕ, 1.000, попуст на ванградске,
радници.
064/482-65-53.
(223457)
ПОВОЉНО, превоз
робе, селидбе, комбијем, цена по договору. 064/147-14-77,
013/311-514.
(223571)
СЕРВИС ТВ, аудио
уређаја, таблета, мобилних телефона, ауто-електричар, електричар. Дејан,
063/800-01-96.
(2234)
ИЗДАЈЕМ рамске
скеле, металне подупираче, мешалице за
бетон.
064/351-11-73.
(224844)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 024, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах. 013/348139, 064/493-44-63,
061/317-26-33.
(2324424)
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УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117,
013/365-051.
(224912)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
канализације, адаптације, замене, поправке. 013/331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21.
(225208)
СТАНДАРД 013, керамичарски и остали
унутрашњи радови,
вода, струја, молерај, гипс, фасада.
064/492-79-58.
(225205)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе камионом и
комбијем већ од
1.500 динара. 0-24
сата. Ми смо ту због
вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32, Поповић. (225173)
ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидере, замрзиваче, климе поправљамо квелитетно с
гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
КЛИМЕ свих типова
и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са
овереном гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-6805.
МОЛЕРСКОФАРБАРСКИ радови и
фасаде. 061/283-6641, 064/317-10-05.
(224676)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови,
гипс, ламинат, повољно, проверите.
061/141-38-02,
063/177-69-74.
(225095)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и
фасаде. 061/283-6641, 064/317-10-05.
(224268)
РОЛЕТНЕ, ПВЦ и АЛ,
комарници, венецијанери, тракасте завесе... 065/337-0409, 013/370-409.
(2250499

СЕЧЕЊЕ иверице по
мери, кантовање
АБС траком, најбрже
и најповољније. Дисконт намештаја, Баваништански пут
329. (01`3/335-438.
(224971)
РАДИМО кровове,
фасаде, зидао куће
од темеља до крова.
064/206-50-91,
www.pangradjevina.rs (225005)
РОЈАЛ МГ, ролетне,
комарници, венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата,
роло заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
СЕЛИДБЕ комбијем
и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније. Иван.
063/107-78-66.
(224498)
СЕЛИДБЕ робе и
ствари комбијем и
камионом, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(224498)

РАЗНО

УПОЗНАО бих слободну жену за заједнички одмор у бањи,мору. 064/37294-71. (224689)
ПЕНЗИОНЕР са солидном пензијом, 70
година, тражи жену
за законски брак, од
55 – 65 година.
013/343-850.
(225069)
НЕМАЧКИ пензионер, 69 година, усамљен, тражи особу
за заједнички живот,
без икаквих обавеза,
од 55 до 60 година.
013/236-72-95,
064/501-91-05.
(225042)
МУШКАРАЦ, 53 године, тражи жену за
дружење.,
064/045-66-31.
(224915)
МУШКАРАЦ, 55 година, материјално
обезбеђен, жели да
упозна жену или девојку до 40 годоина,
ради дружења, излазак. Звати око 21 сат.
013/352-203.
(225096)
ТУРИЗАМ

МОНТАЖА и сервис
клима уређаја, поправка беле технике.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(224941)

СОКОБАЊА, апартмани и собе, близу
центра, кабловска,
двориште, ново.
061/636-08-57,
www.soko-banja.org
Зорица. (200638)
ИЗДАЈЕМ собе у Добрим водама.
0038230-364-524,
352-490. (224779)

ОГЛАСИ

СУТОМОРЕ, издајем
собе са помоћном
кухињом, цена повољна. Тел.
00382/303-747-94.
(223606)
БАОШИЋИ, Херцег
Нови, једнособан
стан, 100 м до мора,
климатизован.
060/321-60-07.
(224335)
ИЗДАЈЕМ апартман
на Златибору, повољно. Центар, кабловска, паркинг, ново.
063/759-98-77.
(223934)

ПОВОЉНО, летовање СутоМоре, Шушањ, пун пансион са
превозом „фудекс”.
064/193-15-92.
(224639)
КРАШИЋИ, апартмани 8 – 10 евра, кревет. +381/63243-859,
+381/60512-19-54,
+382/32679-098,
+382/67839-218.
(224446)
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ВРЊАЧКА БАЊА, у
апартманском насељу, лоцираном
200 метара пре
извора Снежник,
издајем мањи
двособан апартман
са терасом, лепо
опремљен. Цена
повољна.
060/823-26-06.
(224677)
БАЊА ВРУЈЦИ, издајем апартман и собе.
064/616-33-83.
(225154)

СОКОБАЊА, издајем
смештај, центар, борићи, кабловска, паркинг. www.sokobanjaapartmanimira.com
063/485-829. (i)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
ПОВОЉНО апартман Бања Врујци, четири кревета, само
12 евра дневно.
063/254-686. (22437
СОКОБАЊА, нов
комплетно опремљен
апартман, паркинг,
кабловска. 060/32727-10. (224859)
ИЗДАЈЕМ комфоран
стан у Будви, 10 минута хода од плаже.
064/140-04-98.
(224924)
ДОБРОТА, Котор,
Св. Стасије издајем
два апартмана и студио. Повољно.
065/802-56-40,
013/235-74-57.
(225168)

понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати
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Последњи поздрав вољеном брату

Последњи поздрав другу и пријатељу

После кратке и тешке болести преминуо је наш вољени

РИСТИ
КАРАВЛА

РИСТИ КАРАВЛИ

РИСТА КАРАВЛА

Био си ми друг од детињства, а искрени пријатељ наших породица
до смрти.

1936–2016.

1936–2016.
Ожалошћени: брат
СВЕТОЗАР ЦВЕЛЕ,
снаја АНКИЦА
и братанац МИРОСЛАВ
с породицом
(130/225184)

Почивај у миру.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

ЛАЗА и КОСТА и СТОЈАН с породицама
(147/225222)

Твоји најмилији: супруга СОФИЈА, син БАНЕ, снаја
ИВАНА и унуци ДЕЈАН и ЈЕЛЕНА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Пет година није с нама супруг, отац, деда и прадеда

Последњи поздрав драгом куму

(135/225197)

Последњи поздрав нашем драгом

АНЂЕЛА

ГАВРИЛО ЈОВАНОВИЋ

БАЧЕВИЋ

2011–2016.

РИСТИ КАРАВЛИ
ДУШАНУ БАЛАНУ
ЦРЕПАЈАЧКОМ

Бачевић и Милићевић.

(82/225012)

Другарице ДРАГАНА
и БЕБА

(156/

игуману Пантелејмону

ЖИВАНА

1. XII 1938.
Постоји сећање које никада не нестаје. Живећеш док год је мене.
Твој син СТЕВАН

(151/4673)

(152/4673)

(79/224951)

Последњи поздрав драгој мајци

Последњи поздрав колеги

РАДЕТУ ОСТОЈИЋУ

20. X 1935 – 29. VII 2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга
АНА, син ИЛИЈА
и унуци МИЛАН
и МИРОСЛАВ

Остаје ми да Вас се са
дивљењем сећам.

Породице БУГАРИНОВ и ЖУРЖУЛ

Последњи поздрав брату и ујки

МИЛАН
СИMИЋ
БРАНИСЛАВ
СТОЈАДИНОВ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

(47/224917)

Напустио ме је, заувек,
отац кога би свако пожелео

БРАНИСЛАВ
СТОЈАДИНОВ

(153)

Саучешће породицама

од сестре СЛАВНЕ, сина ЂУРЕ
и ћерке ЗВЕЗДАНЕ с породицом

С поштовањем

Време пролази, бол и туга остају.
Почивај у миру.
Твоји најмилији

РАДЕТУ ОСТОЈИЋУ
игуману Пантелејмону

Ожалошћени: сестра НАДА, сестричина
КОСАРА и сестрић ГОРАН

од колегиница: МИЛАНКЕ, ОЛГЕ,
ЕРИКЕ, СЛАВИЦЕ, ГОРИЦЕ, ЉИЉЕ,
АНЂЕ, ЈАСМИНЕ, СТОЈАНКЕ
и другарице РОЗИКЕ

(154/

(155/

Последњи поздрав

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а
Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати
ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

СТОЈАНКИ
МАРИЋ

СТОЈАНКИ
МАРИЋ
1945–2016.

1945–2016.
од ћерке МАЈЕ и сина
ЖЕЉКА с породицом

од комшија у Улици
Горана Ковачића

(129/225

(128/225181)

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ,
ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је
уз текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са
Законом о оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права
клијента на надокнаду трошкова.

Петак, 5. август 2016.

У суботу, 30. јула, на Новом гробљу у Панчеву,
опростили смо се од наше Данке, која је била стуб
наших живота, наш ослонац, ваздух који дишемо.
„... живи се значи и без ваздуха.”

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Отишла је изненада
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Шансу си несебично свима пружала, а ти
је ниси добила, зашто?

Последњи поздрав драгој

ДАНКИ

др ДАНКА ПРВАНОВ

мр. сци. мед. др ДАНКА
ПРВАНОВ
1957–2016.
Речи више нема, утехе нема, само туга, бол и
неверица.
Остаје нам само да захвалимо свој родбини,
кумовима и пријатељима, који су делили са нама све тешке тренутке кратког ишчекивања, да
се догоди немогуће и који нам помажу да прихватимо овај велики губитак.
Хвала Данкиним колегама и сарадницима, на
лепим речима којима су се опростили од ње у
Дому здравља.
Хвала Секцији опште медицине Српског лекарског друштва, који су се такође достојанственим речима и присуством опростили од
свог дугогодишњег члана и сарадника.
Хвала Панчевцима, који су је поштовали и волели и који су узвишено испричали њену животну причу.
Хвала пацијентима којима се она несебично
давала, који су дошли да се опросте од своје
докторке.
Хвала њеним Иланџанима што су у великом броју последњи пут поздравили њихову Данку, када
нису дочекали да се она врати Иланџи, јер је баш
у њој желела да заврши своју животну причу.
Породица ПРВАНОВ

Твој изненадни одлазак
затекао нас је у болу и
неверици.
Тешко је опростити се
од оданог пријатеља,
још теже када је то заувек.

Доктор, човек и пријатељ посебан.

ЂОЛЕ, СНЕЖА и ПЕЦА

Твоја СТАНКА

(73/224992)

(74/224992)

Последњи поздрав

(114/225127)

Последњи поздрав

Вољена моја

др ДАНКИ
ПРВАНОВ

ДАНКА ПРВАНОВ

др ДАНКИ ПРВАНОВ

Твоји: МИЛЕВА,
АЛЕКСАНДАР
и МАРИЈА БРЕЂАН

Не. Ти ниси отишла, анђеле мој. Ту си у мом срцу и ту остајеш.
Стоматолошка служба Дома здравља Панчево

Твоја ЗУМРА

Колектив РТГ кабинета
Дома здравља

(39/224904)

(22/224852)

(54/224930)

(1227225156)

Последњи поздрав изванредној лекарки и жени, мојој драгој колегиници

С поштовањем опраштамо се од наше драге колегинице

др ДАНКИ ПРВАНОВ

др ДАНКЕ ПРВАНОВ

Била је привилегија, част и срећа познавати је и сарађивати са нашом Данком.

спец. опште медицине

Последњи поздрав поштованој колегиници

мр сци мед. др ДАНКИ
ПРВАНОВ
специјалиста опште медицине

Др ГОРДАНА ВЕЉОВИЋ с породицом

Колектив Дома здравља Панчево

Колектив Опште болнице Панчево

(32/224871)

(103/ф-13139

(23/ф-1310)

Последњи поздрав бившем сараднику и пријатељу

др ДАНКА
ПРВАНОВ
Вашим прераним одласком у нашим срцима
остаје огроман бол.

др ДАНКИ
ПРВАНОВ

Последњи поздрав драгој пријатељици

ДАНКИ
Сећање и драге успомене остају да трају.

Нека те анђели чувају.

Вољени не умиру, већ
остају у срцу

др ДАНКИ
ПРВАНОВ

ДАНИЈЕЛА ДАЦА

ЈОВАНКА и ДРАГАНА

Породица
БОЛЕСНИКОВ

Нашем анђелу од њене
САНДРЕ ВУЧИНИЋ
с породицом

(140/225221)

(57/224932)

(89/225031)

(138/225202)

Последњи поздрав поштованој колегиници

Последњи поздрав нашој докторки

прим. Др ДАНКИ ПРВАНОВ
спец. опште медицине
ДЛВ СЛД ПОДРУЖНИЦА ПАНЧЕВО
(116/Ф-1314)

Последњи поздрав нашој

др ДАНКИ
ПРВАНОВ

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав драгој пријатељици

др ДАНКИ
ПРВАНОВ

ДАНКИ
ПРВАНОВ

од ЧЕДЕ, МИЛЕ,
ЈЕЛИСАВЕТЕ,
ДРАГУТИНА
и ТОМИСЛАВЕ

Породица ШТЕТИН

МАРИЈАНА и РАСТКО
РАДИВОЈЕВ

(42/224906)

(102/225089)

(7/224823)

Последњи поздрав

ДАНКИ ПРВАНОВ

др ДАНКИ ПРВАНОВ

Недостајаће нам Ваш професионализам, искреност и
топлина.
Ваш колектив ЗА „Центар”

По доброти ћемо Вас памтити, с поносом помињати и
од заборава чувати.
С поштовањем баба КАЈА, ТИЈАНА, ЈЕЛЕНА и ЖАРКО

(50/224926)

(105/225102)

Време ће пролазити, а
туга и сећање на Вас никада.
ЦЕЦА и МАЈА КРСТИЋ
(51/224927)
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Последњи поздрав

Последњи поздрав

КАЈО

КАТАРИНА МИТОВСКИ
КАТАРИНИ МИТОВСКИ

1997–2016.

КАТАРИНИ МИТОВСКИ

Недостајеш нам. Твоја
раздраганост, брижност
и посвећеност.
Бака ТЕРЕЗА
и ЉИЉАНА

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

(150/225232)

Твоји: тата ЈОВАН, мама ВИОЛЕТА, брат
ДАНИЈЕЛ и многобројна родбина
и пријатељи

МАРЈАН, ВИОЛЕТА, СНЕЖАНА, ДАРКО
и МИЛАН СТАНКОВИЋ

ДРАГЕ, ВЕСНА и ДАНИЈЕЛ
НИКОЛОВСКИ

(61/224948)

(18224842)

(19/224842)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав синовцу

Последњи поздрав другарици

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав драгој комшиници

КАЈИ

СЛОБОДАНУ
ДАБИЋУ

БОБАНУ

Његови Маргићани: ЈОГИ, ПЕПИ, ЈОЛЕ,
БАТА, МАЗИЛА, МИЛАН, ЈОВИЦА,
ЧИЛЕ, РАША, ЦОКА, МАРКОНЕ, ЗЛАТО,
Д УЈА, ДРАГАН ДЕБЕЛИ, ЋУП, АЦА,
МИЋА ПЕКАР, ТОМА ПЛЕХ и ФРЕНКИ

БОБАНУ

КАТАРИНИ
МИТОВСКИ

од МАКЕ и ДАЧЕ
(145/225217)

КАТАРИНИ

од брата ПЕТРА
с породицом, чика
СЛАВКА с породицом
и чика ЖАРКА

од бабе, чике, стрине,
сестре ИВАНЕ
и АНДРИЈАНЕ

од другара из основне
шоле, учитељице
и разредног старешине

Комшије МИЛАН,
ВЕРИЦА, МАРТИН
и ИВАН

(13/224832)

(133/225184)

(81/225008)

(64/2249609

Последњи поздрав нашем анђелу

Осмеху наш најлепши, прерано си отишла.
Почивај у миру љубави

Заувек у нашим срцима

КАЋИ
од тета СНЕЖЕ и бака
ДЕСЕ

(17/224839)

(136/225199)

Последњи поздрав

КАТАРИНА
МИТОВСКИ

СЛОБОДАН
ДАБИЋ

Твоји: чика ЈОЦА, чика ДЕНИС, стрина МИРЈАНА,
сестре ВЕРА и ЛУНА

Последњи поздрав вољеној сестри

(127/225176)

1982–2016.

од другара из краја: СРКИ, ПЕЂА, ГАЛЕ, ДАРКО,
ШУЛЦ, САЛЕ, БОРА, САША и МАРИНА

Мајка ЉИЉАНА
и сестра ДРАГАНА

Нашем драгом анђелу
последњи поздрав
од кума БОЈАНА
с породицом

(134/225194)

(132/225184)

(92/225044)

СЛОБОДАНУ ДАБИЋУ

Последњи поздрав колегиници и пријатељици

СЛАВИЦИ ОКА
КАТАРИНА МИТОВСКИ

Последњи поздрав драгој

Твоја бајка наставља да живи у вечности, јер принцезе
никада не умиру.
III-5 са разредном

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Породица ПУРИЋ,
сестра РАДА,
зет МИЛИВОЈ,
РАША и ДРАГАНА

(47/224917)

др ДАНКИ ПРВАНОВ

,,
ПАНЧЕВАЦ

ДАНКИ

Породица МУГОША

Заувек ћемо памтити твоју доброту и племенитост.
Породица ЛАЛИЋ

(68/224970)

(139/225207)

Последњи поздрав

Драгој

(53/224929)

телефон:
013/301-150

Тужна срца обавештавамо да је наша драга мајка

СЛАВИЦА ОКА
рођ. Томашевића
Последњи поздрав сестри од МИЛИЈАНЕ КОВАРЧИК
с породицом
(76/224993)

др ДАНКИ
ПРВАНОВ
Увек ћемо те се радо сећати.

ДАНКА
ПРВАНОВ

ДАНКИ

СЛАВИЦА ОКА
рођ. Томашевић

Без тебе је тешко.

Хвала ти на свему.

Породица ЦАРАН

Породице КЉАЈИЋ
и ХРАНУЕЛИ

МИЛОШ, БОРИС
и БИЉАНА СУСЛОВ

(113/225125)

(16/224838)

(125/225173)

преминула 30. јула 2016, у 62. години.
Ожалошћени: син ДАЛИБОР, снаја ЗОРИЦА,
унуци ВЕЉКО, МИХАЈЛО, МИЛИЦА
и многобројна родбина
(77/22499)

СЛАВИЦА ОКА
рођ. Томашевић
Последњи поздрав од брата РАДИВОЈА
ТОМАШЕВИЋА с породицом
(75/224993)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 5. август 2016.
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Последњи поздрав

Последњи поздрав

ПЕЦИ КЕВЕРИШАНУ

С тугом и болом обавештавамо да је наш драги
супруг, отац и деда

ЈОВАНУ НИКОЛИЋУ
1940–2016.
од његових другара са Тесле: МУНГОС,
СОЋА, ЖЕЉА, ЗОКИ, ЋИКАНА,
БАНЕ ИГЊА, ВЛАДА ИГЊА, БОРИС,
СИЋКО, КОКА, БИСЕРА и ТИНА

Оче, хвала ти за све.

(124/223382)

МИЛОЈКО ЂЕДОВИЋ
преминуо 27. јула 2016. године у 83. години.

Последњи поздрав куми

Последњи поздрав мајци

Ожалошћена супруга НАДА, ћерке СВЕТЛАНА
и МИЛЕНА, унуке НАДА и ЕМИЛИЈА и остала
родбина и пријатељи

Твој неутешни син РАДИСАВ
(34/224882)

(40/224903)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

МИРИ

СНЕЖАНИ МУНИЋ
„Тамишка” д. о. о. Панчево

од породице
МЛАДЕНОВИЋ

од сина МИЉАНА,
снаје НАТАШЕ и унука
МИЛОША и НЕБОЈШЕ

(10/224828)

(9/224828)

Последњи поздрав комшиници

(45/ф)

Последњи поздрав ујни

МИРИ

ЗОРАНУ
ЂОРЂЕВИЋУ

ЗОКИЈУ

РТГ техничару Дома
здравља Панчево

Драгом пријатељу и поштованом пословном партнеру.

Последњи поздрав ујни

Последњи поздрав

После кратке и тешке
болести 29. јула 2016,
преминула је наша драга супруга, мајка и баба

Последњи поздрав мајци

ЗОРАН СТАВРЕВСКИ
с породицом

Колектив
предшколског
диспанзера

(137/225201)

(14/224835)

Последњи поздрав вољеном брату

Последњи поздрав

МИРИ
МИРОСЛАВА
ШПИЦА
СНЕЖАНА
МУНИЋ

СНЕЖАНА
МУНИЋ

МИРИ

Породица
СТАМЕНКОВИЋ

рођ. Вила
1950–2016.

(63/224956)

Заувек ћеш живети у
нашим срцима.

од МАЈЕ с породицом

од БАЦКА и СОФИЈЕ

од ћерке БИЉАНЕ, зета
ГОРАНА, унука ЂУРЕ,
унуке СОЊЕ
и пријатеља ЋУРЧИНА

(3/224821)

(4/224821)

(11/224828)

Последњи поздрав драгој заови и тети
Ожалошћени супруг
РАЈКО
(8/224828)

СИНИШИ
МАРИНКОВИЋУ
САШИ
1967–2016.
Твој прерани одлазак
превише боли. Волим те.
Твоја сестра од тетке
САЊА ТЕПИЋ

ЗОРАНУ
ЂОРЂЕВИЋУ

Колектив РТГ Кабинета
Дома здравља
(55/224930)

(2/224809)

Последњи поздрав поштованом колеги и пријатељу

Последњи поздрав вољеном

МИРИ

ВАСО ЂУКИЋ

МИРОСЛАВА
ШПИЦА

МИРОСЛАВА
ШПИЦА

од снаје КАТЕ,
братанаца ПЕРЕ
и МИКИЈА
с породицама
(67/224967)

МИРОСЛАВА
ШПИЦА

Последњи поздрав
комшиници од ЉУБИЦЕ
и РАДОВАНА ТРИВКОВИЋА с породицом

ЗОРАНУ ЂОРЂЕВИЋУ
зубни техничар – РТГ служба
Општински савез здравствених радника Панчево
(117/ф)

(52/224928)

1939–2016.

Наш вољени преминуо
је 25. јула.
Живеће вечно у нашим
срцима.
Ожалошћени: супруга
ЈЕЛА, син БОШКО,
унука УНА и ћерка
НЕНА с породицом
(27/224861)

Последњи поздрав тети
од ПЕТРА и АНЂЕЛЕ
с децом

Последњи поздрав
од брата ПЕТРА ВИЛЕ
с породицом

(72/224991)

(110/225120)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

Последњи поздрав комшиници

МИРИ
од породица
СИМОНОВИЋ
(20/224848)

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

ЗОРАНЕ
Вољени не умиру никад. Почивај у миру.
Кума МИРА с породицом
(98/225074)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав колегиници

ДРАГАНА
ЈАКОВЉЕВИЋ
рођ. Дивац
1967–2016.

ДРАГАНИ ЈАКОВЉЕВИЋ

ДРАГАНА ЈАКОВЉЕВИЋ

Чекале смо те на кафи,
као и раније, али овај
пут ниси дошла. Нема
више нашег четверца.
Заувек ћеш нам недостајати.

рођена Дивац
1967–2016.

Дипломирани инжењер машинства, запослена у „Азотари”. Амбициозна, успешна, поштена, вредна, савесна, добар човек, друг, пуна разумевања, бивша рукометашица Панчева, борац, мајка троје дивних синова. Понос родитеља, сестре, мужа и целе породице, трагично настрадала 28. јула 2016. године, сахрањена у Београду, на гробљу Збег,
1. августа 2016. године.
Драгане нема, ништа не може да се поправи.
Време ће тешко ублажити бол коју тренутно осећамо.

САЊА, ЈЕЛЕНА
и ЛИДИЈА

Колектив ХИП „Азотара” д.о.о. Панчево
(28/ф-1311)

(104/225093)

После кратке и тешке болести преминуо је наш

ЖАРКО ДУКУЉЕВ МУРАТ
Неутешни: мајка РУЖИЦА, отац РАДОШ,
сестра ВИЛМА, синови КОСТА, ПЕТАР и МАРКО,
муж НЕНАД и остала фамилија

Остаћеш заувек у нашим срцима, а неизбрисиви траг који си оставио у сећању сваког ко те је упознао неће никада избледети.

(48/224920)

Твоји пријатељи, другови, комшије, колеге...
(109/225119)

Последњи поздрав нашој вољеној другарици

Последњи поздрав

МИЛАН БАБИЋ

ДРАГАНИ ДИВАЦ

ЖАРКО ДУКУЉЕВ
ДРАГАНИ

Њено одељење „Змајеве школе”

1960–2016.

Заувек у нашим срцима.
Брат ЈОВА и братић
РАЦА

(123/225161)

(121/225142)

Наш вољени Жарко преминуо је 30. јула 2016.
Заувек ће живети у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга ФЕМКА, ћерке ЈЕЛЕНА и ДРАГАНА
од колега из Техничке
припреме „Азотаре”

(86/225024)

31. јула 2016, упокојио се
у Господу наш драги пријатељ

Сећање на родитеље и брата

ПАНТЕЛЕЈМОН
(РАДЕ)
ОСТОЈИЋ

МИЛОМИР АНДРИЈА ДРАГИЦА

Нека га анђели чувају а
ми ћемо га чувати у лепом сећању.
ВЕСНА, СМИЉКА,
ГОЛУБ и МИРСАД

Oстаје љубав коју смрт не прекида, и туга коју
време не лечи.
Ваше ћерка и сестра ГОРИЦА с породицом

ПАВЛОВИЋ

(118/2251329

Поштованом

Последњи поздрав драгом зету

Последњи поздрав

Вољеном

ЖАРКУ ДУКУЉЕВУ

МУРКАНУ
СВЕТОЗАРУ
ВЛАШКОМ
од другара фудбалера
РНП које је он успешно
предводио: БОГИЦА С.,
ИВАН К., РАДЕ Н.,
Н. БАНЧАК.,
Љ. ПРШИЋ., МИЊА Ж.,
МАКСА В., М. АНКИЋ.,
М. КАРАНОВИЋ.,
ВЛАСТА В., П. БОРИЋ,
„ВАСА” Ж. Р.

ЖАРКУ
Породице АЛМАЖАН
и МИХАЈЛОВ

Од ИВКАНА
и ВЛАЈКАНА

(94/225067)

(126/225175

Последњи поздрав

(88/225028)

ПАНЧЕВАЦ

ЖАРКУ

телефон:
013/301-150

човеку са обичним манама и са непревазиђеним врлинама.

од породице КОМАНОВ
(66/224968)

последњи поздрав
СТЕВАН и ЉИЉАНА
РАМЈАНЦ
(85/(225023)

4. IX 1997 – 2016. 10. VIII 2009 – 2016. 30. VII 2007 – 2016.

(120/225141)

(131/225182)

6. августа, у 11 сати, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом супругу, оцу и деди

6. августа 2016, у 11 сати, на Новом гробљу у
Панчеву одржаћемо годишњи помен нашем вољеном

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

РАДОВАНУ ТОДОСИЈЕВИЋУ
Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав
јача од заборава.

ДРАГАНУ ШАРЦУ
1944–2015.

Твоји најмилији: супруга РАДА, синови, снаје,
ћерке, зет и унучад

Заувек у нашим срцима и мислима.
Супруга РАДМИЛА, син МИЛОШ, ћерка ИВАНА
и унуке ЈАНА и АЊА

(100/225080)

(83/225014)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 5. август 2016.

СЕЋАЊЕ
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10. августа 2016. године навршава се четрдесет дана откад те нема,
а 11. августа би славио рођендан

СВИРЧЕВИЋ

ВЛАДИМИР
ОСТОЈИЋ
2013–2016.

др МИРОСЛАВ
БАТА

МАКИ

др МИЛАДИН

педијатар
2014–2016.
2014–2016.
Пролази друга година откада нисте са нама, били смо породица
пуна љубави, среће и радости коју смо делили са својим пријатељима, сада имамо велику бол која се не може делити. Она је само
у нашем срцу. Живите у нашим успоменама, јер вољени никада не
умиру.
Породица

Воли те, болује и пати твоја тетка
(99/225679)

Четрдесет тужних дана
откад није с нама наша
драга

Све што бих ти рекла тешко је и болно. Три године туге за тобом. Биће довољно пар речи,
док сам жива плакаћу
за тобом.
Никада те неће
заборавити твоја
супруга СЛАВИЦА
(141/225211)

(87/225025)

Прошло је четири године откад није с нама наш драги

ВЛАДИМИР ОСТОЈИЋ
2013–2016.

ЉУБИНКА
ПЕТРОВСКА
Туга се не мери временом већ празнином
уместо осмех и лепих
речи, само сећање, бол
и сузе. Нека те чувају
анели

РАДИВОЈ МИЛИЋ
1935–2012.

Брат СТАНКО
с породицом

Прошле су три године откад ниси с нама, туга и
бол за тобом не пролази.
Воле те и чувају од заборава твоји најмилији:
супруга СЛАВИЦА, синови РАТКО и ВЛАДАН
и ћерка БРАНКИЦА с породицама
(142/225211)

У суботу, 6. августа на Новом гробљу, у 10 сати,
даваћемо годишњи помен нашем сину и брату

ВЛАДИМИР
ОСТОЈИЋ
2013–2016.

Драги деко, поносно

(115/(225129)

носим твоје презиме.
Чуваћу те од заборава.

Био си и остао део наших живота.
Твоја породица

6. августа 2016. године
дајемо четрдесетодневни помен нашој сестри

СЕЋАЊЕ

Шестомесечни помен

ЉУБИНКИ
ПЕТРОВСКИ

СЛОБОДАНУ НОВКОВИЋУ

ЉУБИНКА
ПЕТРОВСКИ

С љубављу: ћерка ДРАГИЦА,
унуци ЖИКА и СЛОБА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: супруг РАДОЈКО,
син СЛАЂАН
и ћерка ЖАКЛИНА
с породицама

(112/225123)

(148/225226)

Постоји нешто што не умире, а то је љубав и сећање на тебе.

6. августа 2016. године, у 11 сати, на Котеж гробљу даваћемо шестомесечни помен нашем драгом тати, тасту и деди

Воли те твој унук
СЕРГЕЈ

ЈОВАНУ ЋИРОВИЋУ
ЈОЦИ ЋИРИ

(91/225035)

Заувек ћеш бити с нама.
Нека те чувају анђели.
Сестре МИЛЕВКА
и ЈАНКА и брат
МИЈАЛЧЕ

(143/2252119

1987–2015.
Даци, наш мили прође година од твог одласка
али ти ћеш увек и заувек бити с нама и уз нас, у
нашим срцима, мислима и сећањима.
Воле те твоји: мама ЉИЉА, тата МИЛОШ и брат
МАРКО
(106/225103)

Годину дана нема нашег другара

ВЛАДИМИР
ОСТОЈИЋ

(15/224836)

2013–2016.
Обавештавамо породицу и пријатеље да ће се
6. августа 2016. године,
у 11 сати, навршити годину дана откад није с
нама

СЕЋАЊЕ

ЈОЦЕ ЋИРЕ
1987–2015.
Друже где год да смо ми: на Звездари, на Ади, у
Земуну, Ужицу, Севојну, Гучи, „Бир фесту”, Егзиту, са нама си и ти...
Знамо, сећамо се и памтимо...
Почивај у миру.
Твоји другови: НЕША, СЊЕЖА, АЦА, ИВА,
ДУЛЕ ЕНГЛЕЗ, СРКИ, ЗОКИ СЛОВЕНАЦ, ЗОКИ
БОЈ, МУНИ, ЉУБИЦА и РУЖИЦА

Без тебе оче остадох ја,
за тобом оста туга велика, свега имам сад,
имам живот свој.
Празна ми је душа без
тебе, оче мој.
Недостајеш: твој син
РАТКО са супругом
АЛЕКСАНДРОМ
(144/2252119

(108/225113)

Мила наша

Година прође откако нема брата мог

СЛОБОДАНУ НОВКОВИЋУ

ВЕРА
КОСТЕВСКА

АНА
НИКОЛИЋ

Дани пролазе, али ни један без сећања на тебе.
Остају погледи који те свуда траже и срца у којима ћеш вечно живети.
Заувек у срцу: ЗОРИЦЕ, ПЕТРА и БОЈАНЕ
с породицом

5. IX 1965 – 4. VIII 2004
– 4. VIII 2016.
С љубављу
и поштовањем
породице КОСТЕВСКИ
и МИЦКОВСКИ

Ожалошћени: супруг
РИСТО, син ЗОРАН
и ћерка МАРИНА
с породицама

(111/225123)

(101/224475)

(146/225219)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним
данима осим средом.

ЈОЦЕ ЋИРЕ
1987–2015.
Нема више брата мог, брата мог рођеног, јединог, узео га себи Бог.
Батице, ти си увек у мојим мислима и сећањима
на наша путовања. Било где да сам ја, и ти си ту,
јер само је небо између нас.
Твој брат МАРКО
(107/225102)

ПЕПИ
И после четрнаест година бол и туга су исти.
Твоји најмилији
(149/225321)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
7. августа навршава се пет тужних година
откако ниси с нама...

Пролазе дани и године, за нас вечност и туга, јер наши најдражи нису
с нама

МАРКО
КРСТЕСКИ

СПАСИЋ
МАРКО КРСТЕСКИ

1994–2011.
Дани пролазе, наизглед све је исто. Ипак
није. Време донекле помаже да научимо
да живимо са својом тугом. Увек си ту као
вечита инспирација, најискренија емоција, животни правац, кроз све оно што јесмо а и нисмо, онда и сада.
Знаш... Најдубљи траг за собом остављају
они који ти створе највише лепих успомена.
Недостајеш пуно.
Твој тата БОБАН с породицом

ДРАГАН

ЖИВАН

1967–2000.

1937–1997.

7. VIII 2011 – 7. VIII 2016.
Душо моја, твоје велико
срце и несебична доброта заслужује да Те
чувамо вечно у нашим
срцима.
Тета АНКИЦА
с породицом
(60/334940)

СЕЋАЊЕ

(59/224938)

У суботу, 6. августа 2016, у 11.30, на Новом гробљу
у Панчеву даваћемо шестомесечни помен нашем
вољеном

МИЉАНА
МИРЧЕТИЋ
2004–2016.

„Уграђени у простор не умиремо то ми, то се растеже небо и уздиже

Док је нас, живеће и сећање на тебе.
Син ЈОВАН и снаја
ЉИЉАНА с породицом

нас ка звездама.”

БОЖИДАРУ НЕШКОВИЋУ
Ваши најмилији
(44/202297)

1940–2016.
Ми који те волимо знамо колико боли живети
без тебе. Заувек ћеш остати у нашем срцу и нашим мислима.
Твоји најмилији: супруга ВЕРА, ћерка САЊА,
зет ЗОРАН и унуци ТЕОДОР и EMMANUIL

(65/224963)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

(38/224894)

У суботу, 6. августа 2016, у 11.30, на Старом
православном гробљу окупићемо се да обележио годину дана откада нас је 11. августа
2015, напустила наша мајка, бака и прабака

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
10. II 2016 – 10. VIII 2016.
Прошло је шест месеци од смрти наше мајке и
баке

ПОМЕН

БЕЛА КИШ
8. IX 1970 – 4. VIII 1997.
Године пролазе, бол и
туга вечно остају.
Твоји најмилији

ЦЕТА БУРСАЋ
НЕДЕЉКЕ МАРАВИЋ

МЕЛАНИЈА МАРИНКОВИЋ

1927–2015.
Увек позитивна, насмејана, пуна љубави и
разумевања била си нам ослонац и подршка до последњег дана.
Недостајеш нам и често те спомињемо.
Почивај у миру.
Твоји најмилији: син ЈОВАН
и ћерка НЕВЕНА с породицама

(37/224892)

9. VIII 2002 – 9. VIII 2016.

Постојиш и трајеш кроз најлепше успомене које
подсећају на тебе.
Ожалошћени: син РАДОВАН и ћерка НАДА
с породицом

Прошло је четрнаест година, бол је претешка,
љубав велика а туга вечна.

(70/224982)

(78/224950)

У суботу, 6. августа 2016, у 10.30, на Новом гробљу дајемо шестомесечни помен вољеној

У суботу, 6. августа 2016, у 10 сати, на Новом
гробљу, даваћемо годишњи помен

Твоји најмилији

2009–2016.
Седам година вољен,
незаборављен и непрежаљен.
Почивај у Божјем миру.
Твоји: КЕКА, ДУШКО
и ВЕРА с породицом

(69/224971)

3. августа 2016. навршиће се четрдесет тужних дана, а 6. августа 2016. десет година
од смрти наших најмилијих

(93/225046)

СТЕВАНУ ЂЕРФИЈУ

НАТАЛИЈИ ГАВРИЋ

ЋОСИЋ

ЖИВАН
СТОЈАНОВ

1948–2016.
Бол у души и срцу остају заувек.

СЕЋАЊЕ

С љубављу породица

Ћерка ОЉА с породицом

(95/225070)

(80/225006)

У суботу, 6. августа, у 10.30, на Новом гробљу даваћемо четрдесетодневни помен

БОЖАНА

ЗДЕНКА
КАЛУЖА

ДИМИТРИЈЕ

1941–2016.
1940–2006.
Нека вас анђели чувају, а ми ћемо вас вечно памтити и с поносом помињати.
Од породица ЋОСИЋ, ЂУРИШИЋ
и ВУКОВИЋ
(96/225071)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син АЦА, унуци ФИЛИП и НАЂА

2010–2016.
Ни после шест година
туга и бол не престају.
Заувек у срцима
супруга ЈОСИПА, ћерки
СЛАВИЦЕ, КАТИЦЕ и
ОЛГИЦЕ с породицама

(97/225073)

(31/224869)

СТЕВАН ЂЕРФИ

РАДОСЛАВУ ЛАЗАРОВУ

1967–2016.
Заувек у нашим срцима.

Твоји најмилији
(84/225018)

Петак, 5. август 2016.

7. августа навршава се година од смрти
наше вољене мајке, свекрве и бабе

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Својим родитељима
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СЕЋАЊЕ

АМБРУШ

ЗОЛТАН АПРО

СТОЈАНЕ МИРОСАВЉЕВИЋ
из Долова
С поштовањем и љубављу чувамо успомену на тебе.
Твоји: син ВОЈИМИР, ћерке НАДА и
МИЛИЦА, снаја ВЕРА, унуци и праунуци
(25/224856)

ДАНИЦА

ЛАСЛО

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

24. VI – 3. VIII 2016.
1985–2016.
Прошло је четрдесет тужних дана од смрти наше мајке Данице и тридесет једна тужна година од смрти нашег оца Ласла.
Хвала вам што постојимо, и за све што сте
нам учинили да постанемо људи.
Љубав и лепа сећања на вас заувек носимо у нашим срцима.
Ваша деца: ћерке КЛАРА и ВЕРОНА и
синови ШАНДОР и ЛАСЛО с породицама

1963–1982–2016.
Вољени, наша љубав је
велика, истинска и изнад времена. Свих ових
година ти си уткан у
сваки наш дан.
С љубављу мама МУЦИ,
сестра ИЛУШ
и сестрићи ИВАН,
КРИСТИНА и ЕСТЕР
(71/224983)

(30/224867)

У недељу, 7. августа, у 11 сати, у Старчеву дајемо годишњи помен нашој мами

ГОСПИ
МИЛИЈИ
САВУ
ИВАНОВИЋ ФИЛИПОВИЋ ИВАНОВИЋ
12. VIII 2015 – 12. VIII 2016. 1997–2016.

3. августа навршава се осам година откад те нема

2001–2016.

СЕЋАЊЕ
Волимо вас и чувамо од заборава.
Ваша породица
(21/224812)

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИР М. СТОЈСАВЉЕВИЋ

ВЛАДИМИР СТОЈСАВЉЕВИЋ

РАДМИЛА
ЗДРАВКОВИЋ

1935–2016.

1935–2008–2016.

10. VIII 2006 – 10. VIII 2016.

Ти и твоја несебичност у сећањима увек са нама.
Никад те нећемо заборавити.
Твој брат СВЕТКО с породицом

Твоји: син МИОДРАГ, браћа НИКОЛА и СВЕЛЕ,
сестре НАДА и ВЕРА с породицама

Радо те сећају твоја
деца с породицама

(26/224860)

(35/224887

(41/224905)

9. августа 2016. навршава се шест месеци од преране смрти нашег драгог пријатеља

У суботу, 6. августа 2016, у 11.30 сати, одржаћемо четворогодишњи помен

ПАУН Д. ДАВИДОВИЋ
1. VIII 1966 – 1. VIII 2016.
Туга се не мери протеклим годинама већ поносом, љубављу и вечном сећању на тебе.

СЕЋАЊЕ

Твоји: син БРАНИСЛАВ и супруга СЛАВИЦА
(6/224820)

ШАНДОР БИРО

АЛЕКСАНДРУ С. ПОПОВИЋУ
САШИ

БОРЕ ЈАЊИЋА
Вечно захвални његове сарајлије
МИРКО и МАРИЈА МУТАПЧИЈА

дипл. авио инжењеру, Шаци из „Утве
Само је време прошло, а бол и туга остају.
Супруга НЕНА, ПОПОВИЋИ, ТОДОРОВИ
и ШУМАРАК
(62/224953)

(33/224872)

6. августа, у 10 сати, даваћемо четрдесетодневни
помен нашем вољеном

1998–2016.

7. августа 2016. навршава се четрдесет дана од
изненадне смрти нашег
вољеног супруга, оца и
деде

СЕЋАЊЕ
Отац, кад год да оде,
прерано је отишао.

С поносом те спомињемо, с љубављу чувамо, у
нашим срцима и с тугом
живимо без тебе.
Твоји најмилији

СТЕВАН
ТУЦИЋ

(12/224829)

ДУШАНА
КАРАЊЦА

Навршава се четрдесет
дана од смрти нашег
драгог

2002–2016.

Његови најмилији

Почивај у миру тата.
Син БАТА

(56/224931)

(58/334936

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН БИХЛЕР
9. VIII 2015 – 9. VIII 2016.

СЛАВКУ МРКОЊИЋУ

СЛАВКА
МРКОЊИЋА

Прошла је година пуна
бола и туге, откада те
нема.

ЖАРКО
СТОЈАНОВ

Имао си велико срце препуно доброте, био си
наша снага. Остала нам је бол и туга. Волимо те
и у срцу чувамо.
Твоји најмилији: ВЕЦА, МИЛОШ,
ДУЊА и ДАЦА

Заувек у нашим мислима.
Брат и снаја

Супруга МАРИЈА и син
ЈОВАН с породицом

Најмилији

(43/224909)

(119/225135)

(49/224911)

(24/224855)

Петогодишњи помен драгом

2014–2016.
Сећање на тебе не умире.

Сећање на драге родитеље

БОГОМИР
АЛЕКСИЋ

1930–2007.
1924–1994.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на вас.
Син СЛОБОДАН и ћерка СЛОБОДАНКА с породицама

2012.
Незаборављен и вољен.
СЕКА, НАТАША, ВЕСНА
и ИВАНА с породицама

(5/2324819)

(1/

МИРОСЛАВА

ЂУРИ КЕРИЋУ
(90/225032)

МИРЈАНА ТОДОРОВ

2008–2016.
2015–2016.
Ваш одлазак оставио нам је велики бол и вечну тугу.
Ваша породица
(29/224860)

12. августа навршава се шест месеци од смрти нашег
оца, деде и прадеде

ЂОКОВИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Супруга СТАНКА с децом

МИЛАН ЛАЛИЋ

ВИТОМИР

МИОДРАГА КРЧАДИНЦА
Успомену на њега чувају ћерка ЛЕЛА
и син БАТА с породицама
(36/224891)
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ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
РОЂЕНИ

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

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

Добили ћерку
3. јула: Мартину – Јелена Милосављев и Далибор Соколовић; 4. јула: Елену – Наташа Радоњић и и Милан Павловић; 12. јула: Петру – Милица и Новица Брковић; 15. јула: Нађу – Марија и Владимир Немчек, Анастасију – Славица Констандинов и Срђан Страјиновић, Ему –
Катарина Урошевић и Небојша Стојановић; 16. јула: Дару – Фатима Весељи и Ђурица Хорват, Анђелу – Драгана и Александар Креко; 17. јула: Елену – Јелена Косановић и Саво Тешановић; 20. јула: Касију – Сузана и Едвард Арко, Милу – Нена и Александар Гајић, Теу – Валентина и Ђура Свилар; 22. јула: Тијану – Мира Раду и Јован Петровић, Софију – Милица и
Владимир Окука; 25. јула: Луну – Жељка и Бојан Проле.

Добили сина
30. маја: Маела – Корин Раес и Срђан Славковић; 23. јуна: Дамјана – Марина и Душан Петровић; 25. јуна: Александра – Данијела Стојановић и Бојан Николић; 27. јуна: Андреја – Ивана
Петровић и Милан Васић; 29. јуна: Андрију – Драгана и Иван Панић; 1. јула: Луку – Ивона Јованов и Иван Адамов; 4. јула: Ивана – Анита Новаков; 10. јула: Стефана – Даница и Далибор
Антевски; 13. јула: Милана – Ивана и Радован Милићевић; 17. јула: Михајла – Катарина Марковић и Марко Тасић; 18. јула: Илију – Јелена и Даворин Стојановић; 19. јула: Василија – Марија и Горан Илић, Алексу – Бранимир и Јасмина Петровић, Оскара – Виолета Бечеи и Михаљ
Татар; 20. јула: Стефана – Сузана и Никола Златановић, Алексеја – Ивана Станојчев и Иван
Недељковић, Вукашина – Данијела Жерављев и Душко Вренгић; 21. јула: Михајла – Татјана и
Владимир Лазаров, Луку – Јелена и Ђорђе Анђелков; 23. јуна: Стефана – Живана и Горан Јовић; 24. јула: Уроша – Јелена и Филип Симин, Костадина – Љубица Стошић и Вуле Јовановић;
25. јула: Стефана – Трајанка и Миле Васовић, Михајла – Ивана Шукунда и Слађан Трајиловић.

Партнер ће вас непрестано изненађивати, водити на најнеобичнија места и куповати шаљиве поклоне. Могуће је да ћете,
поред краћих путовања, пред
крај седмице отићи и на неки дужи пут. Немојте пропустити прилику да се одморите.

1

2

3

4

5

6

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО:

Oвај празник
код хришћана
красе јаја
oфарбана.

1

3

2
Кад довољно
пара скупим,
тад ћу справу
ја да купим.

(23. 10 – 21. 11)
Враћају се бивше љубави, људи

и старе везе и направите заокрет.
Мислите о томе шта је добро за
вас. Не заносите се превише и
све ће кренути својим током. Не
живите у прошлости.

које дуго нисте видели ни чули,
пријатељи из младости. Можда
ће се неке Шкорпије срести с
бившим љубавима. Ма колика
ватра да букне, нећете се огрејати на њој – неколико сладуњавих
речи и готово.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Блистате. Коначно сте на правом путу да оставите бреме иза
себе и кренете даље. Понекад
вам је тешко, али знате да прикријете своју тугу и своје проблеме. Окрените се пријатељима,
партнеру и породици.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)
Увек постоје лепи тренуци и

ићи у потрагу за љубављу. То се
једноставно догоди. Ако сте у вези, притисак се повећава партнеровим захтевима да се ствари
истерају на чистину. Радите, нађите неки хоби, додатни посао...

чврста подлога за везу. Полако,
без журбе, идите степеницу по
степеницу. Ако сте заузети, само
одржавајте постојећу блискост и
стабилност. Сами Јарчеви треба
да гледају да удварања не буду
само пука прича.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

људима, можете запоставити везу и додати себи пун џак проблема. Они у дугим везама неће
имати превише проблема, али ће
флертовати, па се ствари могу
отети контроли.

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

3

(19. 2 – 20. 3)

Врста
цвећа (мн.)

Други
вокал

Мајстор за
тенде

Древни
град у
Месопотамији

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једно
правило римског права, које се примењује и у савременим
судским поступцима.

Жаба која
крекеће
Немачка
смучарка
(Мартина)
Канцеларка
Меркел

Мрља,
срамота
Акционарско
друштво
(скр.)

Преурањен
Словеначки
писац
(Станко)

Први и
трећи вокал
Град у Грчкој

Војни
заповедник
ВЕЛИКИ
Место код
ПАНЧЕВАЧКИ Новог
ДОБРОТВОР Кнежевца

Ратар за
плугом

Циганин

Предводница
Шесто слово
Енигматски
азбуке
клуб (скр.)
Ознака
ауто-школе
Бугарска
монета

ЛИЧНОСТ
СА СЛИКЕ

Војвођански писац
(Карољ)

Узвик за
дозивање
Ознака за
литар

Возач скеле
Саставни
везник

Перуанска
товарна
животиња
Дивови,
џинови

Оријентална
посластица

ДО-

НЕ

-НАЈ

ПО-

-ТИ

О-

-БИ-

-ВА-

А

КО

О-

-КА-

ТВР-

МО-

КО

-ЈА.

-РА

-НАЈ

-ЗИ-

-ДИ,

АНАГРАМ
УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ

А, ТО? СКРЕНИ, СКРЕНИ?

Међутим
Симбол
радијума

Црквени
сабор (лат.)
Коњ (песн.)

Ваздушна
бања у
Пиринејима

КОЊИЋЕВ СКОК

Изложбени Италијанска
простор на авио-компасајму
нија

РЕШЕЊА – Стиховни квадрат: Васкрс, апарат, Савета, кредит, рати-

Име панчевачке
Ознала за
Египат
лекарке
Деановић

6

ло, статор. Скандинавка: крекетуша, љага, Ертл, ад, ран, аи, коман-

Сакатост,
кљастост

5

дант, авангарда, Ђорђе Вајферт, л, Аро, концил, али, лама, скелар, еј,

БАНКАР И
ИНДУСТРИЈАЛАЦ

Сваки ротор
бити мора
у кућишту
oд мотора.

ствима свих врста су извесне, па
пробајте да останете хладне главе. Заузете Рибе мало ће лутати
на више страна и из ничега стварати напете ситуације. Пустите
партнера да вам помогне и пружи вам руку.

Ач, титани, алва. Анаграм: кинески ресторан. Коњићев скок: Дока-

Одлучио
ратар Бода
да ралицу
своју прода.

кога преко посла, на јавном месту или некога ко није из вашег
места. Осећаћете се поново као
деца, пожелећете да се удварате
некоме на најнеобичнији начин.
Једноставно уживајте.

Стресне ситуације у партнер-

зивати мора онај ко тврди, а не онај ко побија.

Mесецима
рате плаћам,
врло тешко
зајам враћам.

4

6

5

Млађа особа може ући у ваш
живот. Уколико нисте сами, имаћете незаборавно време проведено с вољеном особом. Осмех
на лицу је пола пређеног пута до
нечијег срца.

Девица
Могуће је да ћете упознати не-

4

Нови позиви, нове приче, нови
изазови, али не понављајте старе грешке. Мало опрезности није наодмет. Имаћете и много
пријатних и лепих тренутака, поготово ако сте у вези или браку.
Препустите се свом инстинкту.

Будите сами, не морате стално

2

Дама даје
савет свима,
с правом ово
име има.

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

Окренути ка послу и другим

СТИХОВНИ КВАДРАТ
1

Бик
Разјасните све старе проблеме

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић

(23. 9 – 22. 10)

жеље и требало би да их остали
поштују, али немојте бити превише себични и искључиви. Мислите на друге. Добра комуникација
с партнером мотивисаће вас у
послу.

УМРЛИ
22. јула: Ђока Митић (1949), Сава Мунћан (1955), Маринка Малица (1933), Пало Јонаш (1934),
Сребре Ђорђијевски (1955), Бранислав Стојадинов (1938), Милена Вукмировић (1924), Зоран
Милојевић (1985); 23. јула: Марија Зорић (1955), Недељко Секулић (1949), Јулијана Суботић
(1927), Драган Тасић (1953); 24. јула: Оливера Постоловић (1945), Стојан Милевски (1922),
Антон Банчов (1951); 25. јула: Милосава Сабовљев (1933), Бошко Рабљеновић (1937), Светозар Влашки (1942), Драган Јагодић (1947), Смиљка Тамбурић (1936), Розмир Марковић
(1939); 26. јула: Марија Милић (1936), Зоран Ђорђевић (1967), Боривоје Гвоздић (1932), Весна Батањски (1967), Србољуб Миленковић (1942), Михајло Јусуфоски (2010); 27. јула: Михајло Пеић (1949), Снежана Мунић (1956), Драгица Бојковић (1949), Мира Новаковић (1940).

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Усмерени сте на своје тренутне

ВЕНЧАНИ
21. јула: Маја Киш и Ђуро Кусовац, Маријана Иконић и Бранко Радић, Божица Станишковић
и Дејан Дамњановић, Невена Савић и Милош Стојановић; 23. јула: Гордана Станојевић и Миле Тодоровић, Милана Макивић и Миљан Миловановић, Нада Кањуга и Небојша Хубер, Кристина Петровић и Небојша Шупић, Тијана Вујашковић и Владимир Беке, Наташа Видић и Драган Пуповац; 24. јула: Радмила Анђелковић и Горан Илић, Маријана Шајић и Владимир Аралица, Владана Јовановић и Нинослав Субин, Јасмина Добресков и Драган Спасојевић, Снежана Атанацков и Марјан Алулоски, Кристина Тодоровић и Владимир Радић, Љиљана Спасић и Владимир Столески; 28. јула: Јелена Живков и Драгче Илић, Моника Пал и Мирослав
Савановић, Драгана Станковић и Саша Ђорђевић.

Ован
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ОДРЖАНИ 22. „ЖЕТЕЛАЧКИ ДАНИ”

ЗРНО ЗЛАТА КОЈЕ СПАЈА ТРИ НАРОДА
Једна од манифестација по
којима је Војловица препознатљива и позната и ван граница
наше државе свакако су „Жетелачки дани”, који су протеклог викенда одржани 22. пут.
Овим својеврсним вишедневним свечаностима Мађари,
Словаци и Срби из Војловице
већ деценијама прослављају
завршетак жетве.
Очување традиције, мултикултуралности и мултиетничности, као и развој пољопривреде, екологије и туризма, циљеви су који мотивишу организаторе – СКПД „Ђетван” и МКУД
„Тамаши Арон” да из године у
годину овој манифестацији дају печат све бољег квалитета.
Нажалост, због недостатка финансија, програм је ове године
био нешто скромнији и сама
манифестација је трајала два

Централни и најживописнији
део програма – такмичење у косидби жита на старински начин
и велика поворка војловачким
улицама – одиграо се у суботу,
30. јула. Косачи у народним ношњама, окупани сунцем, показали су своје вештине, а послууместо четири дана, али они
кључни и најлепши сегменти
којима се радују сви посетиоци
нису изостали.
Првог дана, у петак, 29. јула, у дворишту СКПД-а „Ђетван” приређен је тројезични
културно-уметнички програм,
а бројна публика уживала је у
игри, песми и музици. Посебну пажњу су привукли гости
МКУД-а „Тамаши Арон” који
су дошли из Трансилваније и
представили се са три кореографије из свог краја.

жен је и традиционалан сеоски
доручак. По завршетку жетве
вредни радници су продефиловали Војловицом уз музику и
добро расположење.
Задовољство због добро обављеног посла није силазило с
лица Војловчана ни у вечерњим сатима, када су одржани
традиционални жетелачки балови.
Д. Кожан

ДОЛОВО – ФИЛМСКО МЕСТО

„Разбојници” у нашем атару
У овим врелим летњим данима Долово је поново постало
филмско место. Екипа филма
„Разбојници Баната” и овог
лета је у атару покрај поменутог места на снимању наставка свог играно-документарног
филма.
Филм ће бити састављен из
четири приче о исто толико
разбојника, који су од средине
18. до почетка 20. века били
страх и трепет у појединим банатским местима и њиховим
атарима. Прича је заснована
на историографским чињеницама, а све су то у сценарио
преточили Мирча Маран, Симон Ђармати и Иван Ракиџић,
који је и редитељ овог остварења. У режији му помаже
млада асистенткиња Људмила
Шајтинац, а секретарица режије је Љиљана Спасић.
У Долову се снима трећа
прича овог филма, о разбој-

нику Маринку Маријашу, чији лик тумачи Никола Марко-

вић. Време у којем је Маријаш био озлоглашен код бога-

таша и жандара, али популаран код обичног народа, покушали су кроз аутентичне ликове да оживе глумци Божидар Стошић, Милан Цаци
Михаиловић, Властимир Велисављевић, Бранислав Платиша, Младен Совиљ, Мирослав Жужић, Алиса Лацко,
Катарина Стојановић, Весна
Паштровић и многи други.
Организатори читаве приче
и уједно продуценти филма су
Ивана Митровић и Душан
Синђић. За потребе снимања
ангажовани су и статисти из
Долова, којима је било задовољство да још једном помогну у реализацији овог пројек-

та. Кадрови су снимани на локалном хиподрому, у згради
старе школе, филмској кући
Павлов, али и у приватним кућама, попут домаћинства Ивана Првуља, који је своје просторије уступио филмској екипи за пресвлачење, шминкање
и одмарање.

За улепшавање глумаца
шминком задужена је Розалија Кризик Танасијевић, а бригу о костимима и улепшавању
ентеријера и екстеријера водила је Светлана Зојкић, уз
асистенцију Катарине Бахћук.
Треба поменути и део екипе
без којег овај филм не би могао да се пренесе на платно и
ТВ пријемнике, а то су сниматељи Драган Веселић и Виктор Тоадер, као и сниматељи
звука Никола Бјелица и Новица Радић.
Доловачка клапа је завршена. Остаје да се до краја године сними остатак филма, а да
се затим одраде завршни радови, али све у највећој мери
зависи од финансија. Сви који
већ неколико година вредно
раде на овом филму, надају се
да ће и они и публика моћи да
уживају у њему до краја 2017.
године.
Н. Р.
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ЈОШ ЈЕДНА АКЦИЈА ПАНЧЕВАЧКИХ АВАНТУРИСТА

РАЈ НА ЗЕМЉИ – КАЊОН БРЊИЦЕ
Голубачки град или Голубац је средњовековна тврђава, споменик културе од
изузетног значаја, у Националном парку Ђердап, на
десној обали Дунава, четири километра низводно од
данашњег насеља. Налази
се на високим литицама,
на месту где се река сужава, на самом улазу у Ђердапску клисуру. Голубац је
имао бурну историју. Током средњег века око њега
су се водиле многе битке,
нарочито између Османског царства и Краљевине
Мађарске. Године 1867.
предат је српском кнезу
Михаилу Обреновићу. У
савремено доба Голубац је
популарна туристичка
атракција на Дунаву.
И баш ту, недалеко од чувене
тврђаве, у ђердапском парку,
налази се још једно чудо природе – кањон реке Брњице.
Панчевачки планинари и авантуристи су поранили једног јутра, те сложно кренули као
својој омиљеној дестинацији.
Форсирали су пут за Кучево,
где су направили прву паузу за
кафу и покуповали воду и остале потрепштине за „живот у
дивљини”.

Комби је возио до места око
два километра удаљеног од
улаза у кањон. Од тог тренутка
наши суграђани су били препуштени сами себи и – чудима
природе. Лагано су препешачили тих 2.000 метара, а на
уласку у кањон обукли су во-

доотпорна одела и фото-апаратима овековечили почетак
своје авантуре. Многи су тада
још били насмејани, јер нису
знали шта их чека у кањону...
Првих пола сата протекло
је у лаганој шетњи у води до
ко ле на, а за тим је по че ло
право узбуђење. Теснаци кроз
које су пролазили пливајући,
стрмине низ које су се клизали као на тобогану, а онда и –
водопад. Уследило је скакање
у реку, купање, а било је и показних вежби спуштања људи низ во до пад уз по моћ
ужади. Краћи одмор је искоришћен за фотографисање, а
потом је уследила још жешћа авантура.
Невреме је порушило многобројна стабла, па су наши суграђани морали да их прескачу, да се провлаче испод и између њих... Било је ризично,
јер је лако могло доћи до падо-

ва и повређивања. Дно кањона
је било прекривено оштрим
стенама, а вода прилично мутна, па се није добро видело где
се гази... После вишечасовног
хода кроз мирнији део кањона
Панчевци су стигли и до другог теснаца. Литице су им се

пружале високо изнад глава, а
кањон је на појединим местима био толико узак да су могле да се додирну обе његове
стране. Морало се и запливати по леденој води, чија је
температура износила око 16
степени.

Полако је почео да их стиже
умор, али авантуристи су тврдоглаво гурали напред. И време се „намрштило”, почели су
да пуцају громови и да севају
муње... Напослетку је пала киша... А до изласка из кањона
требало је још око сат времена. Предаје није било. Јунаци
наше приче пробили су се
кроз густу коприву и коначно
су били на сувом.
До села где су се пресвукли,
препешачили су око два километра, а онда су скокнули и до
оближње продавнице, на заслужено пивце. При повратку
у Панчево свратили су у Градиште на вечеру, где су још
мало сабирали утиске.
Видно уморни, помало изударани од стена, али што је најважније – презадовољни. Свима ће у лепом сећању остати
једна сјајна авантура у кањону
Брњице.
A. Живковић

СТАРЧЕВАЧКИ ИЗВИЂАЧИ НА ТАБОРОВАЊУ

Корисна авантура у Пешчари
Да би се дете правилно развијало, изузетно је важно да што
чешће борави у природи. Ако
успут нешто о њој и научи, онда је то права комбинација.
Најлакши начин да се то
оствари, нуди извиђачки покрет. То добро знају чланови
Одреда извиђача „Надел”, једног од најактивнијих у земљи.
Они, поред осталог, веома
брину о подмлатку, редовно
организују разне едукативне
садржаје и користе сваку прилику за боравак у природи.
Извиђачи из старчевачког одреда „Надел” већ неколико година у ово време организују
табор у најближој оази шаролике флоре и фауне, чистог
ваздуха и душевног мира –
Делиблатској пешчари. Овог
пута, у периоду од 18. до 24.
јула, група од четрдесетак скаута обрела се у шуми старог

ма највише истакла Ања Недељковић.
Треба истаћи и чињеницу да
извиђачи након кампа иза себе
могу оставити само две ствари
– ништа од смећа и захвалност, коју су овог пута дуговали
продавници „Мој рај” из Делиблатске пешчаре, на чијем
имању је камп одржан, и фирми Агроцентар „Волођа”.
С обзиром на то да извиђачи
поштују шуму, посебна је
вредност то што током боравка није посечено ниједно шумско стабло, нити је на било који начин нарушена природа.
Органски отпад је пажљиво
одлаган, а неоргански раздвајан и однет на рециклажу.
И на крају – оснивач скаутизма у свету Лорд Баден Пауел је рекао: „Једна недеља на
извиђачком табору вреди као
месеци рада у учионици”.
Ј. Ф.

багрема и гледичије обрасле
бршљаном, надомак Девојачког бунара, и тамо направила
привремени дом.
Све је почело два дана раније, када је шесторо коначара
припремало терен и подигло
главне таборске објекте. Дневну и спаваћу собу и купатило
заменили су ватриште, шатори
и соларни туш с гравитационим притиском, а убрзо су никли и трпезарија, кухиња, економат, амбуланта и осматрачница. Током седам дана извиђачи су украшавали камп патентима израђеним од канапа
и материјала пронађеног у шуми. Нашло се места и за клупе,
држаче, заклоне, оградице и
лежаљке.
Циљ табора је стицање нових вештина и решавање задатака применом већ стеченог
знања. Тако су извиђачи много
тога научили из кулинарства,
преживљавања у природи,
употребе пионирског алата,
ужарства, услужних делатности,
осматрања, здравог живота,
очувања природе, оријентације
и астрономије. Радионице су
одржаване након контроле
шатора, јутарњег збора и доручка, а остале активности биле су резервисане за по подне.
Нашло се времена и за активности попут ноћне потраге за
скривеном поруком, воденог
најлон тобогана, полигона с
блатом, шетње кроз природу,
одлазака на базен...
Након вечерњег збора и вечере пали се ватра, уз коју кре-

ће и забава с различитим садржајима, све до повечерја, чиме
се заокружује дан. Током ноћи
су организована дежурства уз
ватру све до буђења.
Приређена је и игра „тајни
задатак”, која је трајала од почетка до краја кампа, а победили су Данило Радосављевић
и Никола Мијајловић. Поред
тога, најуреднији шатор имале су Теодора Јовић и Александра Костић; најдисциплинованији извиђач био је Лазар
Балог, а за најбоље извиђаче
табора проглашени су Бранислав Никић и Александра Костић, док се међу полетарци-
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ПАНЧЕВАЧКИ ОЛИМПИЈЦИ ОТПУТОВАЛИ У РИО ДЕ ЖАНЕИРО

ЛЕТЊЕ ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ПЛИВАЊУ

АЊА И ЧАБА ПРВИ СТАРТУЈУ

ВАЊА ГРУЈИЋ НАЈБОЉА КАДЕТКИЊА

Жестока конкуренција
у базену
Панчевци навијају и
за Милену Рашић
Делегација српских спортиста
отпутовала је у Бразил, у Рио
де Жанеиро, где 5. августа почињу тридесет прве Летње
олимпијске игре. Боје Србије
на највећој светској спортској
смотри браниће и наши пливачи Ања Цревар и Чаба Силађи, чланови Динама и Тамиша, али и њихови тренери
Марко Спасов и Себастијан
Хигл, а очи панчевачких заљубљеника у спорт биће упрте
и у Милену Рашић, сјајну одбојкашицу која је у репрезентацију ушла из ЖОК-а Динамо.
Нажалост, сплетом неких
„чудних” околности, на Олимпијским играма неће учествовати Александар Владисављев, који је као помоћник селектора Терзића учествовао у
свим акцијама наше националне селекције, а био је и важан део тима у тренуцима када се српска репрезентација
квалификовала за Рио де Жанеиро.
Најмлађи члан српског олимпијског тима је Ања Цревар, чи-

ји дневник из Бразила свакодневно можете пратити на сајту
www.prastanjeuspeha.rs.
– Припреме су добро протекле. На основу свих тих тренинга надам се да ћу поправити време које сам остварила
на Првенству Европе. Бићу задовољна ако дам свој максимум. Тренинзи показују да сам
пливала боље него икада, али
има доста фактора који ће
утицати на мој наступ, па ћемо видети. Најбитније ми је да
уживам у олимпијском духу и
да се не преоптеретим трком –
рекла је Ања Цревар на конференцији за новинаре одржаној
непосредно пред лет за Рио де

Жанеиро у згради аеродрома
„Никола Тесла”.
Шеснаестогодишња Панчевка биће најмлађи члан српског
олимпијског тима на играма у
Рију, а остаће уписана у историји српског спорта и као најмлађа учесница Олимпијских

игара. Ипак, од Ање свакако не
треба очекивати медаљу, јер
најбоље светске такмичарке
дисциплину 400 м мешовито
пливају испод четири минута
и 35 секунди, а Ањин лични
рекорд износи 4:41,54.
Без обзира на исход, Ања
Цревар је већ победник ових
игара.
Пред нашим најбољим прсашем Чабом Силађијем су
треће Олимпијске игре, јер се
он надметао и у Пекингу 2008.
и у Лондону 2012. године.
Чаба и његов тренер Себастијан Хигл вредно су се припремали за највећу светску
спортску смотру, а самим пласманом у Рио де Жанеиро показали су да су на добром путу.
Три пута узастопно учествовати на Олимпијским играма –
свакако је чињеница вредна
пажње и сваке похвале.
Срећно!

На базену СЦ-а „Милан Гале
Мушкатировић” у Београду
прошлог викенда је одржано
Летње првенство Србије у
пливању за кадете. Учествовало је 218 такмичара из 35
клубова, а међу њима су била
и четири члана ПК-а Динамо: Вања Грујић, Дуња Нишић, Милош Цвејић и Милош Петровић.
Најуспешнија је била Вања
Грујић, која је освојила најсјајније одличје у трци на
200 метара леђно у конкуренцији кадеткиња.

После кадеткиња и кадета,
такође у оквиру Летњег првенства Србије, надметали су се и
пионири. У конкуренцији 240
најмлађих пливачица и пливача Динамо се представио са
једанаест својих такмичара.
Јелена Врховац је освојила
сребрно одличје у трци на 100
метара делфин, а Катарина
Белић се окитила с двема
бронзама – трећа је стигла на
циљ у надметањима на 400 м
слободно и 200 м мешовито.
У укупном пласману Динамо је заузео осмо место.

ВАТЕРПОЛО: ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

ЈЕЗЕРО ДУБОКО ЗА МЛАДОСТ

КВА ЛИ ФИ КА ЦИ ЈЕ ВЕЋ У СУ БО ТУ
Наши пливачи ће на такмичарским искушењима бити већ у
суботу, 6. августа.
Квалификације за Чабу на 100 м прсно на програму су од
14.53 до 15.14, а истог дана полуфиналне трке се пливају
од 23.06 до 23.16.
Ања стартује у квалификацијама на 400 м мешовито, од
14.18 до 14.50, а полуфинале је планирано за време од
22.45 до 22.53. Квалификације на 200 м мешовито су 8.
августа од 14.15 до 16 сати.
Одбојкашице Србије прву утакмицу играју с Порториком,
8. августа, од 17 сати.

Утакмицама шестог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за
бодове у Другој лиги група
„Север” за ватерполисте.
Еки па пан че вач ке Мла дости је гостовала у Белој
Цркви и поделила мегдан с
домаћим Језером. Наши сугра ђа ни овог пу та ни су
имали свој дан... Белоцрквани су им се реванширали за пораз у првом делу

СВЕТСКИ КУП У РАФТИНГУ

ПАНЧЕВЦИ „УКРОТИЛИ” И ТИБЕТ
Интересантно и
узбудљиво путовање
Борба с дивљим
рекама
Чланови панчевачког клуба
Вир, после напорног и исцрпљујућег пута, поново су у Србији. Они су у протеклих седам дана учествовали на Светском купу у рафтингу, који је
одржан на Тибету.
Иако се нису окитили трофејима, било је то веома узбудљиво и значајно путовање за
наше суграђане. Имали су
прилику да много тога науче о
веслању на тибетанским помахниталим рекама, али и о
самој традицији и култури Тибетанаца.
Да ће то бити узбудљиво путешествије, било је јасно већ
на самом почетку. Након што
су променили три авиона како
би стигли на Тибет, у град Јусху, који се налази на око 4.000
метара надморске висине, наши суграђани су схватили да
им није стигао пртљаг – ни
торбе с личним стварима, али
ни опрема (весла, прслуци, кациге и одела), без које три дана
нису могли да тренирају. Загубљене торбе стигле су дан пред
трку, па су Панчевци успели да
одраде само један тренинг.
– Дочекани смо на највишем
нивоу, а већ на самом доласку

Страну припремио

Александар
Живковић

шампионата, па су тријумфовали с 10:5.
После ове рунде првенства
Младост има скор од три победе и два пораза, а са освојених девет бодова тренутно заузима треће место на табели.
Већ у среду, 3. августа, панчевачки ватерполисти су на
свом базену одмерили снагу
са суботичким Спартаком.
Био је то дерби седмог кола, а
можда и целе групе „Север”.

ПЛИВАЧКИ МАРАТОН

СТИГЛИ ТРОФЕЈИ ИЗ ВРШЦА

домаћини су нас окитили белим шаловима, што у тибетанској култури представља највећу почаст. Организација такмичења била је на највишем
нивоу, а самој церемонији
отварања је присуствовало преко 20.000 људи. Учествовали су
такмичари из петнаест земаља,
а ми смо поносно носили заставу Србије на раменима и представили наш град Панчево –
рекао је Ненад Миковић.
Првог дана такмичења наши суграђани су учествовали у
дисциплини спринт, у којој су

заузели седмо место, као и у
трци Х 2 Х, у којој су се пласирали на десето место. Другог
дана су одржане две трке у дисциплини слалом, а чланови
РК-а Вир су заузели десето,
односно седмо место. Најзахтевнија дисциплина – спуст, у
дужини од 8,5 километара, на
програму је била трећег дана
Светског купа. У овом такмичењу Панчевци су заузели
осмо место. Веслало се на две
реке – Ланцангу и Јангцеу, која је четврта река по величини
у свету, позната и по томе што

је однела највише људских
живота.
У укупном пласману наши
суграђани су заузели девето
место.
– Нисмо баш задовољни резултатом. Били смо физички
убедљиво најспремнија екипа,
али нисмо навикли да весламо на овако захтевним рекама, јер смо се ми спремали на
Тамишу и Дунаву. За овакве
реке требају права вештина и
искуство, што су Чеси са Влтаве и потврдили победивши у
укупном пласману. Друго место су заузели Руси с Кавказа,
а треће место је припало Новозеланђанима. Нећемо да тугујемо, доста тога смо научили, стекли смо нова искуства,
па сада чекамо неку следећу
прилику да се домогнемо победничког постоља – завршио
је Ненад Миковић.
Србију и Панчево у далеком
Тибету представљали су: Бранислав и Мирослав Барашевић, Ненад Миковић, Милош
Петровић и Ненад Томић.

Пливачки маратон који се
одржава на градском језеру у
Вршцу уврштен је у званични календар за даљинско и
маратонско пливање у нашој
земљи. Ове године је учествовало 29 такмичара из 13
клубова из Мађарске, Македоније и Србије.
Чланови ПК-а Спарта из
нашега града постигли су запажене резултате.
Милош Михајловић се
надметао у групи пливача од
15 и 16 година, у којој је
освојио прво место, а златна
медаља припала му је и у апсолутној конкуренцији. У истој категорији је пливао и
Милош Трајановски, али он
се окитио двема сребрним
медаљама. Сјајна је била и

Гордана Крстић, која је у
групи пливачица од 50 до 54
године старости прва стигла
на циљ, а у апсолутној конкуренцији је била четврта.

ШАХОВСКИ КУТАК
Chariot
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дц4)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним
подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију
с летовања с назнаком где је она снимљена.
Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 23.
септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...
Уживање... Баба Бага и њени унучићи.
Поздрав из Делиблатске Пешчаре
Благица Јањић, Јастребачка 2

Круг
„Овај круг сам смислио, овај круг сам створио.
Овај круг сам разбио, у ветар расуо.
Ветар мисли, ветар зна све што знамо ти и ја.
Он ме воли, он ме носи, он ме разбија.
Као да сам уморан и као да сам стар,
као да је досадно и сувише да знам.
Овај круг сам скупио и опет склопио.
Он ме воли, он ме носи, он ми опрашта.
Као не и као да, као забрана и као дозвола,
као не, не, не, као да, да, да,
као забава и као досада...”

Благице, Доротеа
и Матеја честитамо!
Од првог октобарског
броја „Панчевац” ће стизати
на вашу адресу.

Ти си сав мој бол
„Размичеш завесе, гледаш обећани град,
светла се пале, тиња жеља у теби.
Још увек ти ђаволи вире из рукава,
сваки нокат крије отров љубави.
Ти си сав мој бол.
Испитујеш заборав, обараш алиби.
Бираш улогу као хаљину за вече.
У пролазу ме дотакне мирис ноћи и каже:
пробуди се, покрени се...”

Јако сунце песак суши, капа чува главу, уши. Несебар 2016.
Доротеа и Матеја Рукавина, Иве Лоле Рибара 15, Опово

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

Очи боје меда

Филип Глишић,
ученик:

Јана Милиновић,
ученица:

Кристина Кртeнић,
ученица:

– Недавно сам био у
Сомбору код баке.
Дане углавном проводим
дружећи се с
пријатељима, константно
сам напољу и често
возим бицикл.

– Често излазим
напоље с другарима,
користимо време да се
играмо. Била сам на
одмору, у околини
Ваљева, па сам се
тамо купала на
базенима.

– Често одлазим до
Тамиша. Такође,
с другарицама идем
напоље, користим то
што сам на распусту.
Највероватније крајем
августа идем у Грчку
на море.

„Вода пада, у твоје очи боје меда.
Ја сам дечак из воде, имам траг под левом мишком.
На твоје усне боје меса, спустићу кап своје воде,
пустићу глас из грла: ај, ај, ај, ај, ај, ај...
Твоје усне на мени, твоје руке на мени.
И гурам нож међу зубе, и мењам облик као видра.
Носим сабљу око бедра, скупљам зној са чела.
На твоје усне боје меса, спустићу кап своје воде.
Ај, ај, ај, ај, ај, ај...”

µ

В. Ђурђевић
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