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ПОЛИЦИЈА СПРОВЕЛА СЕРИЈУ АКЦИЈА У ПАНЧЕВУ И ДРУГИМ ГРАДОВИМА ШИРОМ СРБИЈЕ

УДАРАЦ КРИМИНАЛУ И КРИМИНАЛЦИМА
У више градова прошле
недеље ухапшено 139 особа
Осумњичени за
недозвољено држање
оружја и наркотика
У Панчеву лишено слободе
шест лица, од којих
су заплењени оружје,
муниција и више врста
наркотика
Припадници Министарства унутрашњих послова ухапсили су 139 особа
прошле недеље у више одвојених акција у Панчеву и другим градовима
широм Србије. Они су лишени слободе због основане сумње да су починили кривична дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних
дрога и недозвољено држање, ношење и промет оружја и експлозивних
материја.
Због поседовања наркотика ради
њихове даље продаје ухапшено је 96
особа, од којих је одузето укупно 128,5
килограма дроге, а откривено је и
седам илегалних лабораторија за производњу различитих наркотика.
Недозвољено држање или ношење
оружја разлози су због којих су ухапшене 43 особе. Полиција је код њих,
изме у осталог, открила 14,5 килограма експлозива, два ручна ракетна бацача „зоља", 56 пушака, 36 пиштоља и
револвера, шест бомби и 5.000 метака за различите врсте наоружања.
Потпредседник Владе Републике
Србије и министар унутрашњих послова Небојша Стефановић похвалио је
све припаднике полиције који су уче-

Део оружја и муниције заплењених у прошлонедељним акцијама
ствовали у овим акцијама. Он је истакао да су они захваљујући напорном
раду запленили велику количину наркотика и оружја.
– Као посебно значајну акцију истакао бих ону у којој је одузето 14,5
килограма експлозива, од чега је 11
килограма из фабрике „Крушик". Један
од запослених у њој покушао је да
изнесе и прода више од 11 килограма
војног експлозива огромне разорне
моћи, али је у томе спречен. Желим
да захвалим људима из полиције, јер
су својим залагањем показали да не
постоји период када не раде и нису
активни. Захваљујући њиховој посвећености још једном се показало да је
борба против трговине наркотицима
и наоружањем у врху приоритета полиције и да ће њени припадници и у
наредном периоду настојати да Србија

буде што стабилнија и безбеднија
земља – истакао је Стефановић.
У акцијама хапшења које су изведене у Панчеву припадници панчевачке полиције лишили су слободе П.
Ћ. (1967) због постојања основа сумње да је починио кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних
материја. Приликом претреса стана и
других просторија осумњиченог прона ени су ловачка пушка, револвер
марке ЦЗ, као и двадесет пет метака
за „магнум 357". Он ће уз кривичну
пријаву бити приведен Основном јавном тужилаштву у Вршцу.
Поред тог лица, панчевачка полиција ухапсила је и В. М. (1974) због
постојања основа сумње да је починио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних

уметности

дрога. Током претреса његовог стана
полицајци су пронашли 1,3 килограма марихуане.
Због постојања основа сумње да је
починио исто кривично дело (неовлашћена производња и стављање у промет
опојних дрога) припадници Министарства унутрашњих послова у Панчеву лишили су слободе и П. Ш. (1972).
Од њега је заплењено 670 грама марихуане, која је прона ена приликом
претреса стана у коме живи и других
просторија.
Панчевачки полицајци су ухапсили и Д. Ј. (1984) и С. Ј. (1986). И они
су приведени због постојања основа
сумње да су починили кривично дело
неовлашћена производња и стављање
у промет опојних дрога. Током претреса њихових станова и других просторија пронађено је и заплењено око
250 грама марихуане.
На списку препродаваца дроге у
Панчеву који су ових дана ухапшени
налази се и А. Ч. (1987). Полиција је
приликом претреса његовог стана и
других просторија пронашла и запленила 43 пакетића хероина, мању количину амфетамина и 103 таблете различитих врста. И овај осумњичени ће
уз кривичну пријаву бити приведен
надлежном тужилаштву.
Под се ћа мо, Кан це ла ри ја Вла де
Србије за борбу против наркоманије
објавила је податак да је панчевачка
полиција међу првима у Србији по
резултатима у борби против недозвољене производње и продаје дрога. Само
у две акције које су током прошле
године изведене на територији Панчева и Беле Цркве откривене су две
лабораторије за узгајање марихуане у
вештачким условима и заплењено је
шест килограма тог наркотика.
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Када једна група грађана, па, изненађујуће, „развали” на изборима, може се очекивати да ће прерасти у странку. И то озбиљну.
Али не бива то тако увек: најбољи пример за ову тврдњу је ГГ
„Доста је било”.
Ова група је на локалним изборима у априлу 2016. године освојила 6,95, на парламентарним 6,02, а, поменимо и то, у београдској општини Стари град чак 15 одсто гласова бирача! Али убрзо
након општег еуфоричног стања у редовима групе грађана коју
предводи екс министар привреде Саша Радуловић, кренули су и
сукоби унутар организације. Резултат: њихов вођа Радуловић је
на председничким изборима узео само 1,41 одсто.
Из добро обавештених извора добили смо информацију да се
велики број чланова није слагао са одлукама Саше Радуловића,
које су се и испоставиле као потпуно погрешне. У периоду после
председничких избора поново се поставило питање нетранспарентног трошења новца – ДЈБ је за трошкове председничке кампање из државног буџета добио 29.170.909 динара. Комплетна
средства ГГ „Доста је било” потрошио је тако што је ангажовао
удружење „Доста је било – Рестарт”. Заступник и једне и друге
организације је Саша Радуловић.
Према речима наших саговорника, стање средстава на рачуну
удружења чланству није познато. Последња скупштина удружења
одржана је 13. марта 2016, иако треба да се организује минимум
једном годишње, а то тело усваја финансијски извештај.
Занимљив је случај Дејана Јовановића, доскора одборника Радуловићеве организације у панчевачкој скупштини. Он се на претходној седници жестоко „закачио” са Шандором Ђерфијем, сада
јединим преосталим одборником „Доста је било”. Добили су и
опомену председника градског парламента због препуцавања за
говорницом.
Интересантна је предигра приче: Јовановић је поставио незгодна питања у вези с финансијама унутар странке, што је довело до
његовог сукоба с Радуловићем. Пошто није постојао ниједан реалан разлог да буде искључен из те политичке организације, сервирана је прича о (непостојећем) правилу да супружници и блиски рођаци не могу истовремено да буду одборници, а
општепознато је од почетка било да су Душица Јовановић и он у
браку. Како се највећи број чланова организације у Панчеву није
слагао са оваквим односом Саше Радуловића према њима и није
постојала спремност људи (изузев Шандора Ђерфија) да се јавно
износе неистине, дошло је до потпуног распада панчевачке екипе. Притом, „Доста је било” као један од основних принципа промовише транспарентност.
Тренутно је у току, па, рецимо, хајка против четворо одборника
ДЈБ у Скупштини града Панчева (Дејан Јовановић, Душица Јовановић, Никола Ћебић и Жарко Јелисавчић). Циљ: дискредитација људи који су у протеклом периоду доказали да им је опозиционо деловање у Скупштини града и ван ње основни политички
постулат. Важно је рећи да су четири одборника на чији рачун се
износе разне оптужбе и даље чланови ГГ „Доста је било”, као и
Удружења грађана „Доста је било – Рестарт”. Ко стоји иза ових
напада, може да се наслути, али да не бисмо „слутили”, пружићемо прилику и њима, али и другој страни да изнесу аргументацију.
Поменуто четворо одборника постало је део одборничке групе
„Слободно Панчево”. Одмах потом су обзнанили да сматрају да је
граду потребна једна јака локална организација, која ће циљеве
локалне политике ставити испред интереса појединих странака.
Видећемо колико ће у том рударском послу бити успешни.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Забелео се и Тамиш ових дана.
У нашем граду, почетком недеље
Снимио Владимир Ђурђевић

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Доста је било,
историја пропасти

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Коме смета
француски
хуманитарац?
Звучи невероватно, али је истинито:
некима у Србији смета Арно Гујон,
млади Француз који се прославио по
десетинама тона хуманитарне помоћи
коју је до сада допремио на Косово.
Овај младић, који је након великих
нереда у јужној српској покрајини
2004. године и тадашњих напада

Албанаца на Србе осетио потребу да
помаже нашим сународницима на
Косову, био је ових дана гост телевизије Н1.
У емисији која је трајала једанаест
минута имао је прилику да само прва
три минута говори о жељи да помаже косовским Србима, чему се
последњих седам година безрезервно
посветио.
Преосталих осам минута морао је
да одговара на нападе водитељке која
му је замерила због тога што је пре
шест година био неколико месеци
члан једне француске десничарске
партије. То јој није било довољно, па
је инсистирала да се изјасни да ли је
у реду то што ће он, као бивши десничар, ових дана одржати предавање
студентима београдског Факултета
политичких наука. Замерила му је и
то што је говорио на митингу једног
београдског десничарског покрета
који је организован ради подршке
Србима на Косову.
За разлику од наших политичара,
који често не желе да одговарају на
питања новинара која им се не свиђају, Гујон се није тако понашао.
Говорио је о свему што га је водитељка питала у вези с његовом политичком прошлошћу. Рекао је да његово
некадашње политичко опредељење
ни по чему није спорно и да оно нема
никакве везе с хуманитарним акцијама које покреће да би помагао
косовским Србима. Додао је и да не
сматра проблематичним то што ће
говорити студентима ФПН.
Нажалост, испоставило се да је
емисија у којој је гостовао изазвала
лавину опречних коментара и реакција, које се још увек не смирују. У
складу са српским маниром да се око
свега делимо, јавно мњење се поларизовало на оне који су почели да
нападају Гујона и да тврде да су „од
почетка знали да има нешто у његовој

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

хуманости што је сумњиво” и на оне
који су оштрицу свог незадовољства
усмерили на „америчку” телевизију
Н1 и водитељку која је разговарала с
Гујоном.
Опречне реакције су отишле предалеко, па су Марији Антић, новинарки телевизије Н1 која је водила
разговор с младим Французом, упућене бројне гнусне претње смрћу,
силовањем и физичким нападима.
Фирма у којој ради је поводом тога
затражила заштиту надлежних органа, а наша удружења новинара осудила су нападе на Антићеву.
Нису ћутали ни албански медији
на Косову. Они су известили о овом
догађају, али су своје текстове и прилоге пропратили злурадим коментарима у којима су се ругали Гујону и
косовским Србима.
Откако је почео да им помаже, он
је на Косово допремио хуманитарну
помоћ у 40 конвоја, у износу од 3,5
милиона евра. Реновирао је 27 српских школа и два породилишта – у
Косовској Митровици и у Пасјану. У
српским енклавама је изградио једну
млекару и неколико фарми да би становницима тих места обезбедио
посао. Неколико стотина српских
дечака и девојчица с Косова који
никада нису видели море одвео је на
летовање и организовао за њих посете Београду. Купио је комбајн за
манастир у Великој Хочи и видеокамере за све манастире на Косову
који су били мете напада Албанаца.
Скренуо је пажњу наше јавности на
то да на Косову нема Срба само на
северу те покрајине, око Косовске
Митровице, већ и у јужним енклавама, и да они живе у изузетно тешким
условима.
Да ли је онда битна политичка прошлост таквог човека и може ли му се
нешто замерити?
М. Г.

Марк Твен

ДАЈ СВАКОМ ДАНУ ШАНСУ ДА БУДЕ НАЈЛЕПШИ У ТВОМ ЖИВОТУ.
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„ПАНЧЕВАЦ” ПОЗИВА СВЕ ХУМАНЕ ЉУДЕ

СПАСИТЕ ЖИВОТ
ПЕТОГОДИШЊОЈ ДЕВОЈЧИЦИ
Сањи Јелисијевић
из Иванова вратио
се рак плућа и опет
мора на операцију
Њени родитељи
поново, други пут за
кратко време, морају
да прикупљају новац
Наша хуманост је поново на
испи ту. Пето го ди шња Сања
Јелисијевић из Иванова, за коју
је већ једном прикупљан новац
да би се излечила од тешке
болести, поново мора на операцију, за коју њени родитељи
немају пара, па им је што пре
потребна помоћ.
Драма ове породице почела
је у новембру 2016. године.
Тада је девојчица примљена у
болницу због губитка апетита,
поспаности и вирусне инфекције. Снимак на скенеру показао је да она има све те пробле ме због тумор ске масе.
Нажалост, после биопсије ткива то је потврђено.
Лекари су малој Сањи дијагностиковали редак облик карцинома плућа, од кога болује само
двоје деце у Европи. После годину дана тешке борбе лекара и
њених родитеља да буде излечена, изгледало је да ће се све завршити добро и имати срећан крај.
Међутим, та опасна и непредвидива болест сада јој се вратила.
Иако Сања има само пет година, њен организам је издржао

Сања Јелисијевић
изузетно тешку операцију у којој
јој је одстрањена туморска маса
хируршким путем. Ова девојчица је после тога прошла и
кроз осам циклуса хемотерапије, али то је вредело.
Након што је изашла из болнице, ишла је на контролне
прегледе и сви су показивали
да се опоравља и да се њено
здравље стабилизује. Због тога
су Сањини родитељи били најсрећнији људи на свету.
Нажалост, њихова радост је
кратко трајала. Након контролног прегледа коме је њихова
девој чи ца била под врг ну та,
лекари су им саопштили најстрашнију могућу вест – болест
јој се вратила.

Иако само они знају како су
се тада осећали, нису се предали. Ових дана обилазе медијске куће с молбом да објаве
апел за помоћ. И поред тога
што не губе наду да још има
добрих људи и да ће успети да
сакупе довољно новца за лечење њихове девојчице, страхују
од тога да ли ће то бити завршено на време.
Према речима Сањиног оца
Милана, она мора поново да

иде на операцију и на хемиотерапије. Уколико се то заврши како треба, очекују је дуг
постоперативни период и опоравак, а до сада је потрошен
сав прикупљени новац.
Борба Сањиних родитеља за
живот њиховог детета потресла
је становнике Иванова, па су
решили да им помогну. Ових
дана у Дому културе у том месту
одржана је хуманитарна приредба коју је организовала девојчица Вања Јарковачки заједно
с наставницима основне школе, а приређена је и продајна
изложба ученичких радова.
Апел за помоћ петогодишњој
Сањи објавила је и хуманитарна фондација „Буди хуман” из
Београда. Сви они који желе
да допринесу успешном лечењу ове девојчице, могу то да
учине слањем СМС поруке са
уписаним бројем 411 на телефон 3030.
Сањини родитељи су отворили два рачуна код „Банке
Интеза” за уплату хуманитарне помо ћи. Оба су на име:
Милан Јели си је вић, а број
првог, динарског, гласи 1605800100938892-40. Број другог рачу на (деви зног) јесте
RS35-160-5830200712774-68.
М. Глигорић

Концерт Градског
хора Београд

Фузија доброг звука
и енергије

првих пет на истим листама.
Од свог настанка сарађују с репизвођачима Струка, Беге Фанк,
Тони Зен, Гру. Године 2015. на
место Марка Луиса долази нови
певач – Марко Влаховић.
Састав чине Марко Влаховић (вокал), Андреј Мартиновић (кла ви ја ту ре), Душан
Дамјановић (бубњеви), Милош
Мока Станојевић (бас-гитара),
Иван Ради во је вић (тру ба),
Огњен Готовчевић (сакс) и Стефан Стехлик (гитара).
Карте за концерт по цени од
500 динара можете купити на
благајни на дан концерта.
М. М. В.

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва
и једина установа тог типа у
Војводини, константно ради
на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег
ква ли те та је већ постао
непревазиђен, и то не само
по мишљењу бројних Панчеваца и Панчевки већ и
становника читавог јужног
Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карак те ри сти ка које су
издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна кли-

У дворани „Аполо” Дома омладине у петак, 8. децембра, биће
одржан концерт који ће извести Градски хор Београд, мешовито певачко друштво које негује више врста умет нич ке и
алтернативне музике.
На репертоару хора су традиционална музика, госпел, џез
и поп, као и дела Стевана Ст.
Мокрањца, Моцарта, Кедрова,
Аћимовића, В. Милошевића,
Бетовена, Милера, Н. Савића
и многих других аутора.
Градски хор Београд бави
се концертним активностима
и иза себе има велики број
солистичких наступа, као и
гостовање на фестивалу DEV9T
у Бео гра ду при ли ком све ча ног затварања фестивала. Хор
чини пре ко четр де сет пет
чла но ва, али је стан дард на
рад на поста ва до три де сет
пева ча.

Диригент хора и уметнички
руководилац је Милан Аћимовић. Рођен је у Бањалуци, а
живи и ради у Београду. Студирао је етномузикологију и композицију у класи професора
Константина Бабића и Слободана Атанацковића из Београда. Компоновао је музику за
филм, позориште, хоро ве и
гудачке саставе, као и музику
за соло клавир, за коју је, са
сарадницима, награђиван. Свирао је и певао у неколико музичких пројеката, као што су СПД
„Јединство” и „Ст. Платон Бањалучки”, с којима је освојио велики број златних и сребрних
медаља на такмичењима широм
све та, као и у бендо вима:
„Сопот”, „Jabboko sa negrass”,
„Breakstersi”, „Kartofel” и соло
пројекту „Kawiar Mangueira”.
Улаз на концерт је бесплатан.
М. М. В.

Суботом специјалистичке
ОРЛ прегледе ради др Горан
Митев ски из пан че вач ке
Опште болнице, а уролошке
његов колега из исте установе др Небојша Тасић, док
је за прегледе из области
гине ко ло ги је заду жен др
Јован Рудић из ГАК „Народни фронт”.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
Стога не чуди чињеница
да све већи број Панчевки
и Пан че ва ца бира Завод
„Панчевац”, посебно онда
када је неопходно урадити

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин
УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин
Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ
Општа болница Панчево

Прегледи се врше
САМО СУБОТОМ

ОВОГ ВИКЕНДА У „АПОЛУ”

МУЗИЧКО ВЕЧЕ

Суботње вече у нашем граду
зачиниће наступ београдског
бенда „МараQYа”, који ће Панчевци моћи да чују од 21.30 у
дворани „Аполо” Дома омладине.
Бенд је основан 2008. године, а правац музике који свира
је соул, нео соул, r & b, фанк и
хип-хоп. Издао је два албума:
„Савршен дан” (2010) и „Соул
и бибер” (2015). С песмом „Луда
је” неколико недеља су били
први на популарној „Јелен топлисти”, с песмом „Говор тела”
први на МТВ „Домаћици”, а с
песмама „У мојој соби мрак”,
„Када те видим”, „Stay Down” у

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Заказивање

радним данима 7–14
путем телефона 013/21-90-900

ника у Панчеву, Завод шири
и свој стручни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од најцењенијих стручњака
из Клиничког центра Србије и са Института „Дедиње”
у Београду.
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица Лазић из Клиничког центра Србије. Довољно је рећи
да др Љубицу Лазић колеге
сматрају једним од најбољих дијагностичара у нашој
земљи. Ускоро ће, такође
субо том, заин те ре со ва ни
моћи да ураде и све врсте
ултразвучних прегледа срца,
рачунајући и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И
за ову услугу ангажован је
један од водећих стручњака
у тој области – dr sc. med.
Слободан Томић, кардиолог, доктор медицинских
наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”.

прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим у вези,
треба подсетити и на то да
се у Заводу, примера ради,
све врсте лекарских уверења издају за максимално
два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови
пакети услуга по изузетно
повољним ценама, а више
о томе, као и о додатним
погодностима које остварују сви они који посе ду ју
лојалти картице Ауто-центра „Зоки”, погледајте на
рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додат не инфор ма ци је
можете добити путем телефо на Заво да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а ово су уједно и бројеви путем којих се заказују прегледи. Новости можете пра ти ти и на сај ту
www.zavodpancevac.rs, као
и на „Фејсбук” страници
Завода.
Д. К.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ

Почела исплата
регреса за превоз

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Помоћ за решавање стамбених потреба
Повереништво за избеглице
Града Панчева обавештава
избегла лица која су услед догађаја из периода од 1991. до
1995. године стекла статус избеглице у Републици Србији, без
обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, без трајног решења у земљи
порекла или у нашој земљи,
која живе у приватном смештају или су бивши носиоци
станарског права, а према критеријумима УНХЦР-а, да је у
четвртак, 7. децембра, објављен
јавни позив за доделу помоћи

за решавање стамбених потреба избеглица давањем 40 стамбених јединица у закуп на одређено време с могућношћу куповине.
Пројекат се односи на територију Панчева и реализује се
у оквиру Регионалног стамбеног програма. Текст јавног позива може се прочитати на огласним таблама Града Панчева и
градских месних заједница, као
и на интернет презентацијама
Града: www.pancevo.rs и Комесаријата за избеглице и миграције: www.kirs.gov.rs.
Д. К.

Секретаријат за јавне службе
и социјална питања Градске
управе Панчева обавештава
студенте који су остварили
право на регресирање превоза из буџета АП Војводине за
текућу годину да је у понедељак, 4. децембра, почела

исплата регреса за период
јул–септембар.
Средства се могу подићи
уз личну карту на свим шалтерима Банке „Поштанска
штедионица” и у поштама на
територији Србије.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
ФОРУМ ЖЕНА ДС-а

Нова градска
повереница
Извршни одбор Форума жена
Демократске странке на својој сед ни ци одр жа ној 28.
новембра донео је одлуку да
за повереницу Форума жена
Градског одбора Демократске странке Панчево постави Жакли ну Мијал ко вић,
дипл. библиотекарку, истовремено и чланицу Градског
одбора ДС-а Панчево.
Жаклина Мијалковић је
дугогодишња активисткиња

у борби за људска и мањинска пра ва и као чла ни ца
Демократске странке у ранијем периоду била је одборница и председница Савета
за род ну рав но прав ност
Скупштине града Панчева,
те посланик у Скупштини
АП Војводине. Њеним постављењем Форум жена Демократске странке најављује
период интензивнијег ангажовања чланица ДС-а у Панчеву окупљених око тема и

активности које се односе на
области деловања Форума
жена, а самим тим и на стратешко и акционо планирање
политика једнаких могућности у оквиру локалне заједнице.
У наредном периоду Форум
жена ДС-а у нашем граду
радиће на анализи постојећег стања на локалном плану и јавно ће предлагати мере
и активности у области унапређења родне равноправности. Локална орга ни за ци ја
Форума жена сматра да се кључ не
области у садашњем
друштвеном тренутку од којих директно зависи побољшање положаја жена и
уна пре ђе ње род не
равноправности
тичу запошљавања,
образовања, здравља,
насиља над женама,
јавног информисања и учешћа жена у
креирању политика
и доношењу одлука.
Жаклина Мијалковић каже да је
Форум жена ДС-а у
Панчеву отворен за
сарадњу и решавање потреба и проблема грађана и грађанки на територији града и додаје:
– Као жене имамо своје
свакодневне, индивидуалне
борбе и потребно је врло мало
да се солидарно и заједно
укљу чи мо у сва ко днев ну
колек тив ну бор бу. Једи но
тако стичемо огромну снагу
у отпору дискриминацији и
насиљу, те потенцијал који
ствара услове за развој политика једнаких могућности.

КОНЦЕПТ
Лепо се исвађала опозиција ових дана. И добро позиционирала. Пуна ложа на „Титанику”.
(Бојан Пајтић, некадашњи високи функционер
Демократске странке, „Твитер”, 6. децембар)

***
Ако се Вук Јеремић није слагао с политиком владе у
којој је био министар спољних послова и Резолуцијом
Уједињених нација о Косову из 2010. године, требало је
да одмах тада поднесе оставку, а не да и даље остане на
функцији коју је обављао, а да критикује ових дана.
(Борис Тадић, председник Социјалдемократске
странке Србије, у изјави за „Танјуг”, 5. децембар)
***
У Председништво Социјалистичке партије Србије биће
предложен и Никола Шаиновић. Он је то заслужио јер је
достојно бранио Србију у Хагу.
(Ивица Дачић, председник СПС-а и министар
спољних послова, на конференцији за новинаре
одржаној 3. децембра)
***
Док сам падао ка земљи, размишљао сам само о томе
како ме доле већ чекају српски војници јер сам бомбардовао њихов главни град.
(Дејл Зелко, пилот „невидљивог”, америчког
бомбардера Ф-117 који је срушен марта 1999. године,
за време бомбардовања Србије)
***
Регистрован је растући тренд увоза трајних производа за
широку потрошњу и нетрајних производа стране прехрамбене индустрије. Уочено је и да се тражња за производима за домаћинство окреће ка страним, уместо ка
домаћим производима. Поставља се питање: зашто?
(Економиста Стојан Стаменковић на представљању
публикације МАТ, 6. децембар)
***
Држава даје више новца за мигранте него за борбу против беле куге. С друге стране, буџет који је одређен Славици Ђукић Дејановић, министарки задуженој за демографску и популациону политику, 20 пута је мањи него
што се издваја за субвенционисање страних фирми које
послују у Србији.
(Бошко Обрадовић, лидер Покрета Двери,
на конференцији за новинаре одржаној 6. децембра)
***
Највећи безбедносни ризици за Србију су нерешен статус Косова и Метохије и независност коју је једнострано
прогласила Приштина.
(Генерал армије Љубиша Диковић у интервјуу
за „Вечерње новости”, 5. децембар)
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НА СЕДНИЦАМА ГРАДСКОГ ВЕЋА

О СМАЊЕЊУ СИРОМАШТВА И УГОВОРИМА
Фондација
Б92 поднела Граду
иницијативу за
успостављање сарадње
на реализацији
пројекта који се бави
економским
оснаживањем жена
„Улица новогодишње
чаролије” градска
манифестација
У претходних недељу дана одржане су две седнице Градског
већа: 30. новембра и 6. децембра. Прва је била садржајнија,
не само због већег броја тачака дневног реда.
Неко ли ко тема заслу жу је
пажњу јавности.
Измене планова
Прошлог четвртка се најпре
говорило о Предлогу меморандума о разумевању који потписују „Help-Hilfe” из Београда и
Град Панчево. Поента је у успостављању сарадње у оквиру пројекта „Смањење сиромаштва
кроз могућности запошљавања
у циљу при сту па ња Срби је
Европској унији”, чији је главни донатор Шведска агенција
за међународни развој и сарадњу – SIDA, а који ће бити реализован у 19 градова и општина на територији Србије. Панчево је једна од локација.
Општи циљ про јек та је
допринос укључивању Ромкиња, Рома и осталих социјално
угрожених група становништва
у соци јал ни и еко ном ски
циклус земље, а треба да траје
36 месеци. Веће је прихватило
текст Меморандума.
Потом је прошла информација о упису ученика у основне и средње школе у Панчеву.
У први разред 19 основних школа у граду и селима ове школске године уписано је 1.176
ученика у оквиру 52 одељења,
као и у ШОСО „Мара Мандић”.
Од првог до осмог раз ре да
наставу похађа 9.677 ученика
у оквиру 453 одељења, што је
за 60 ученика и шест одељења
мање него претходне године.
Донето је затим решење о
утврђивању цене услуге становања уз подршку за младе који
напуштају установу социјалне
заштите или хранитељску породицу, а имају пребивалиште на
територији друге општине или

гра да, код пру жа о ца услу ге
Дома за децу и омладину без
родитељског старања „Споменак”. Месечни износ по кориснику је 8.833,33, а дневни
294,44 динара. Градски већници су прихватили и предлог
уговора о пословно-техничкој
сарадњи који ће закључити Панчево с ЈП-ом „Транснафта” ради
регулисања међусобних односа уговорних страна поводом
извођења радова на заштити
постојећег нафтовода на деоници ДН2 – Нови Сад – Панчево.
Одмах потом дата је сагласност на измене финансијских
планова МЗ Јабука, МЗ „Мита
Вуко са вљев” из Доло ва, МЗ
Младост, МЗ Војловица и МЗ
Тесла за 2017, које су у складу
са усвојеним ребалансом буџета Града.
Пројекти из области
електронских комуникација
У среду, 6. децембра, већници су прво прихватили текст
протокола о сарадњи на реализацији пројекта „ОНАснаживање”.
Фондација Б92 поднела је
Граду иницијативу за успостављање сарадње на реализацији
овог пројекта који се бави економским оснаживањем жена
што припадају социјално угроженим категоријама становништва. Пројекат се реализује уз
финансијску подршку Фонда
Уједињених нација за борбу
против насиља над женама, а
изме ђу оста лих држав них
институција подржало га је и

Координационо тело за родну
равноправност Владе Србије.
Циљ пројекта је допринос дугорочном увођењу услуге социјалне заштите за жене које су
преживеле насиље или су под
ризиком од насиља услед лоше
економске ситуације.
Веће је било сагласно с тим
да Град учествује на јавном
конкурсу за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама на територији АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских
комуникација и информацио-

Од првог до осмог
разреда основних
школа на територији
града наставу похађа
9.677 ученика
у оквиру 453
одељења, што је за
60 ученика и шест
одељења мање него
претходне године.
ног друштва за 2017. годину с
предлозима пројеката „Идејни
пројекат увођења информацио не-кому ни ка ци о не инфра структуре – Пољопривредна
школа ’Јосиф Панчић’ Панчево”, „Идејни пројекат система
видео-надзора – Медицинска

школа ’Стевица Јовановић’ Панчево” и „Главни пројекат видео-надзора зграде школе – Економско-трговинска школа ’Паја
Маргановић’ Панчево”.
Укупна вредност ових пројеката је максимално 2.459.474
динара с ПДВ-ом. Град ће код
Покрајинског секретаријата за
привреду и туризам конкурисати за средства у максималном изно су од 2.049.561,67
дина ра, што чини 80 одсто
вредности пројекта. У случају
да пројекат прође, суфинанси ра ње ће бити обез бе ђе но
Одлу ком о буџе ту Гра да за
2018.
Измењен и допуњен је затим
програм пословања ЈП Дирекција за изградњу и уређење
Панчева / ЈП „Урбанизам” са
финансијским планом за 2017.
Следеће две тачке дневног реда
такође су се бавиле изменама
програма пословања: радило се
о ЈКП-у БНС, уз који је прошла и прва измена Посебног
програма коришћења субвенција из буџета Града за 2017,
те о ЈКП-у Качарево.
На самом крају је прихваћен предлог закључка у вези
са утврђивањем „Улице новогодишње чаролије” за градску
манифестацију. Она ће бити
одржана од 25. до 31. децембра у Улици Николе Тесле и на
Тргу Ђорђа Вајферта, а представиће се излагачи-произвођачи домаће радиности и старих заната, као и, у оквиру
мини-сајма гастрономије, произвођачи вина, ракије, пива и
меда.

ЗАВЕТНИЦИ

За јако Панчево
У недељу, 3. децембра, „Заветни ци” су одр жа ли саста нак
Градског одбора уз присуство
председника организације –
Стефана Стаменковског. На
почетку је Стаменковски акцентовао Платформу за Косово и
Метохију „Заветника”, у којој
су сагледани правни, политички и геополитички аспекти проблема. Након разговора о Платформи „Заветници” су најавили максимално ангажовање за
предстојеће изборе у Београду, где очекују добар резултат.
Причало се и о одласку делега ци је „Завет ни ка” у Руску
Федерацију, од 10. до 15. децембра, где ће још више учврстити сарадњу с владајућом „Јединственом Русијом”.
Председник „Заветника” Стаменковски и председник Градског одбора у Панчеву Славко
Радојчић констатовали су да је
у току рапидан раст популарности „Заветника”, чија политика наилази на подршку међу
свим генерацијама.
– Оства ре но је пове ћа ње
капацитета рада од 50 одсто за

град креирају иницијативе и
акције за бољи живот свих нас.
У времену које долази и са
све већим бројем чланова, биће
више иницијатива и акција
„Заветника” у Панчеву. Акценат је стављен на помоћ најугроженијима, али има и предлога за побољшање еколошке
слике града. С већим интересовањем за рад ове организације,
најављене су и трибине које ће
ускоро приближити грађанима
Панчева конкретне предлоге.
Како се двочасовни конструктивни разговор ближио крају,
Стаменковски и Радојчић најавили су да ће ускоро бити отворена врата канцеларије за све
Панчевце који су заинтересовани за рад „Заветника”, као и
за прикључивање тој организацији.
мање од годину и по дана, као
и медијског простора који добијамо, што је јасан показатељ
озбиљности рада „Заветника”
– рекао је Стаменковски.
Радојчић је казао да постоји
већа препознатљивост „Завет-

ника” у Панчеву, што је резултат максималног ангажовања
на терену, и додао:
– Слобода и аутономија у
раду коју „Заветници” на локалу добијају дају довољно простора да људи који воле овај

Страну
припремио

Синиша
Трајковић
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ОРГАНИЗОВАНИ СЛОВЕНЦИ У ЈУЖНОМ БАНАТУ

„ЛОГАРСКА ДОЛИНА”: КАО КОД КУЋЕ
Група Панчеваца који имају словеначко порекло, на иницијативу Јосипа Вебера, почетком септембра 2012.
основала је удружење које окупља
Словенце из Панчева и јужног Баната. Удружење „Логарска долина” званично је регистровано почетком 2013.
Ова регија броји око 200.000 становника, у њој живи 27 нација и националности, од којих један број чине
грађани који се изјашњавају као Словенци или имају словеначко порекло.
У јужном Банату има више од 500
особа које се изјашњавају као Словенци. Највећи број их је у општинама Вршац и Бела Црква, a затим у
Панчеву, Ковину и Пландишту. Циљеви удружења „Логарска долина” су
неговање словеначке културе, историје, традиције и обичаја; чланови се
окупљају на културним манифестацијама и сарађују с друштвима Словенаца у Србији и осталим земљама у
региону. Оно има подружницу у Ковину, која је основана крајем 2013, с
више од 160 чланова и око 120 симпатизера.
Они често посећују друга словеначка и сродна удружења како у Србији,
тако и у земљама у окружењу.
Братимљење Панчева и Птуја
Удружење „Логарска долина” једно је
од најмлађих удружења Словенаца у
Србији, којих укупно има седамнаест,
али према речима надлежних институција из Београда и Љубљане, једно
је од најактивнијих. За пет година
постојања организоване су многе културне манифестације, концерти, изложбе и братимљења са школама у Словенији. Захваљујући Удружењу ученици и наставници панчевачких основних школа „Ђура Јакшић” и „Миро-

томе што се делегације међусобно
посећују на манифестацијама које
организују. Због близине, али и лакшег комуницирања, панчевачко удружење највише сарађује с друштвима
Словенаца из Београда, Костолца,
Вршца, Зрењанина, Руме и Новог Сада.
Оно што је посебно важно, јесте то
да удружење „Логарска долина” нарочито води пажњу о својим најмлађим
члановима. Захваљујући помоћи Канцеларије за дијаспору панчевачки
малишани из словеначког удружења
боравили су ове године у Словенији,
тачније у Постојни и околини, а за

Прослава Дана државности Словеније
слав Мика Антић” одлазе у основне
школе „Људски врт” и „Младика” у
Птују, а сарађују и кадети рукометних клубова „Динамо” и „Птуј”.
Очекује се да ће се ускоро са словеначким ученицима и наставницима збратимити и основне школе „Олга
Петров” из Банатског Брестовца” и
„Ђура Јакшић” из Ковина, као и Економска школа „Паја Маргановић” и
Пољопривредна школа „Јосиф Панчић”, које су протеклих година биле
успешни домаћини Словенцима када
су гостовали на гастрономском догађају „Наши словеначки специјалитети”. Као круна свега, требало би да
се током следеће године званично
збратиме и градови Панчево и Птуј,
за шта је панчевачка градска власт,

ВОЗАЧИ НЕЋЕ МОРАТИ ДА БРИНУ

Путари спремни
за чишћење снега

која успешно сарађује с тим градом,
већ покренула иницијативу.
Радује податак да се број чланова
Удружења из месеца у месец повећава и да се сарадња са сродним институцијама проширује на свим нивоима. Средином 2014. године у издању
Удружења из штампе је изашло прво
изда ње моно гра фи је „Сло вен ци у
јужном Банату” аутора Јосипа Вебера, једина књига ове врсте до сада
објављена о Словенцима на овим просторима, која је до сада доживела
више издања. Издавање монографије, поред словеначких државних институција и Националног савета словеначке националне мањине у Србији,
помогао је и Град Панчево.
Удружење успешно функционише
захваљујући Уреду Владе Републике
Словеније за Словенце в замејству ин
по свету (канцеларије за словеначку
дијаспору), али и великом ентузијазму
појединих чланова. Оно има и представника у Националном савету словеначке националне мањине, с којим
добро сарађује још од свог оснивања.
Курс словеначког језика
За следећу годину планиране су бројне активности и програми. Захваљујући одлично организованом слове-

начком културном празнику Прешернов дан у нашем граду прошле године, панчевачко удружење поново је
добило организацију, али овог пута у
Ковину: програм ће бити реализован
8. фебруара у ковинском Културном
центру. Уследиће обележавање Ускрса и Дана државности Словеније, промоција неколико словеначких градова, учешће на манифестацијама „Ноћ
музеја”, „Дани књиге”, „Дани словеначког филма”, „Глазарјеви дани”,
„Наши словеначки специјалитети”...
Све ове активности организују се у
сарадњи с панчевачким јавним и културним институцијама.
Удружење већ другу годину успешно организује курс словеначког језика за своје чланове у Панчеву и Ковину, а финансира га Министарство за
образовање, науку и спорт Републике
Словеније.
Према мишљењу надлежних у Канцеларији за дијаспору у Љубљани,
панчевачко удружење Словенаца је у
самом врху по активностима и ангажовању у Србији: на трећем је месту,
и то иза београдског и новосадског
удружења, која су уједно и највећа у
нашој земљи. Сарадња с друштвима
широм Србије највише се огледа у

Триглав
следећу годину планиран је одлазак у
Мурску Соботу, где ће бити гости
тамошњих вршњака и имаће прилику да усаврше словеначки језик, као
и да се упознају са обичајима и начином живота тамошњих Словенаца.
Они који су пореклом Словенци, а
желели би да се учлане у Удружење,
могу контактирати са секретаром. Број
телефона је 065/25-222-47, а имејл
адреса logarskapancevo@yahoo.com.
С. Трајковић

НАША АНКЕТА
ШТА ВАМ СЕ ДОПАДА КАДА ПАДНЕ СНЕГ?

Белина и чист ваздух
Овако је било током једне од претходних зима
Фирме „Декоформ” д. о. о. из Београда и „Сремпут” из Руме биће ове
зиме задужене за чишћење путева на
територији Панчева, а надзираће их
недавно формирано Јавно предузеће
„Урбанизам” (правни наследник недавно расформиране Дирекције за изградњу и уређење града). Те две фирме
заједнички су конкурисале и понудиле најповољније услове на јавној набавци коју је 26. августа расписало Градско веће Панчева.
Ово је саопштено прошлог петка,
1. децембра, у Шарпланинској 2 на
Миси, где ће се налазити база за камионе и машине за чишћење снега и
посипање сољу „Декоформа” и „Сремпута”.
Ђурица Доловачки, директор „Урбанизма”, изјавио је новинарима да је
градска власт издвојила довољно новца за чишћење путева током зиме.
Додао је да је предвиђена и буџетска
резерва у случају да зима буде оштрија него што су најавили метеоролози.
Одговарајући на питања новинара,
он је истакао да ће у фокусу пажње
путара ове зиме бити пут према Долову, тамишки мост и путеви у правцу
фабрика у јужној зони, јер су ранијих
зима, када је било више снега, ту били
највећи наноси.
– Механизација је потпуно спремна за чишћење, а за надзор ће бити
задужено шесторо наших људи. Даћемо све од себе да се одржавање путева током зиме обавља најбоље што је
могуће – нагласио је Доловачки.

Он је додао да је за посипање путева припремљено довољно соли и да
ће он и његове колеге бити непрестано у контакту с Републичким хидрометеоролошким заводом, „Путевима
Србије”, МУП-ом и другим институцијама и фирмама од чијих информација зависи чишћење путева током
зиме.
Путари су први испит имали већ
сутрадан, 2. децембра, када је пао
први снег. Иако он није био велики,
оцењено је да су брзо очистили кључне саобраћајнице на територији нашег
града и оспособили их за нормално
одвијање саобраћаја.
Јован Станковић из „Урбанизма”
изјавио је новинарима локалних медија да су путари реаговали одмах чим
је почео снег и да су све време били у
другом степену приправности, као и
„Путеви Србије”. То, према његовим
речима, значи да су за чишћење саобраћајница била ангажована два камиона за чишћење на територији града,
један за општинске путеве и једно
полутеретно возило које се такође
користи за чишћење.
– Путеви су били релативно добро
очишћени, по приоритетима и плану
рада зимске службе. На првом месту
су били приоритетни путеви, као и
највеће улице кроз које пролазе аутобуси градског саобраћаја: Спољностарчевачка ка Рафинерији, Моше
Пијаде, Димитрија Туцовића и Војводе Радомира Путника – истакао је
Станковић.
М. Г.

В. СТАНИШИЋ

М. БАКОШ

У суботу, 2. децембра, пао је први
снег. Свака особа, чак и ако не воли
зиму, тешко може да одоли призору
који се ствара под снежним покривачем. Иако зима није званично почела, улице које су се забелеле означиле су почетак сезоне празника и различитих породичних славља и окупљања.
Први снег буди потребу да планирамо шта ћемо радити током зиме,
да ишчекујемо нову годину, Божић,
да се играмо с децом и уживамо у
ситним радостима. Има пуно људи
који кажу да нема ничег лепшег од
топле собе с погледом на предивну
природу која је украшена пахуљама.
Добра књига, кафа или чај могу само
да појачају уживање. Међутим, поред
своје природне лепоте, снег је веома
значајан за здравље људи, јер ниске
температуре нису погодне за ширење
вируса и бактерија. Снег је такође
добар извор воде у пољопривреди.
Његовим топљењем вода одлази у
дубље слојеве земљишта и на тај начин
се повећава предвегетацијска резерва воде у земљишту. Он је и добар
топлотни изолатор. У зимском пери-

Ц. ЦВЕТАНОВИЋ

И. СТАНОЈЕВИЋ

оду покрива озиме усеве и тај начин
их штити од измрзавања.
С обзиром на то да падавине са
собом носе и позитивне и негативне
стране, питали смо наше суграђане
шта се њима допада, а шта не када
падне снег.
ВУК СТАНИШИЋ, социјални радник:
– Не волим када морам да чистим
аутомобил рано ујутру, а чини ми се
да сам превише матор да волим било
шта. Посматрам снег са ћеркицом
кроз прозор када је све лепо и бело.
Још нисмо почели да се играмо на
снегу, вероватно ћемо ускоро. Иначе,
више волим зиму него лето, јер тешко
подносим врућине.
МИХАЛ БАКОШ, пољопривредник:
– Волим све када падне снег. Униште се све бактерије. Људи су здравији, нема грипа.
ЦВЕТАНА ЦВЕТАНОВИЋ,
пензионерка:
– Волим када је леп снег, не волим
поледицу. Ваздух се лепо прочисти,
па је много пријатније. Искрено, више

Р. БОЈИЋ

С. ДУМИТРАСКУ

волим зиму него лето, јер сам рођена
у крајевима где је хладно. Када почне
да пада снег, просто се осећам другачије. Расположење ми је боље.
ИВАНА СТАНОЈЕВИЋ, трговац:
– Не волим кад је хладно, јер сам
више летњи тип. Радује ме то што ћу
ићи на зимовање. Када пада снег,
уживам, јер имам мало дете. Он је
јако срећан када се напољу све забели. Доста времена проводимо у игри
на снегу.
РАДОЈКА БОЈИЋ, пензионерка:
– Волим снег, али ми се не допада
кад је много хладно. Овако је најлепше – када има снега и сија сунце.
Пролеће је лепше, али волим и зиму,
највише због празника и слава, којих
у овом периоду има највише.
САВА ДУМИТРАСКУ, пензионер:
– Снег је добар јер када пада, хладно је и униште се сви бацили. Једино
није добро што је зима. Ипак више
волим лето.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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У ПОКРАЈИНСКОЈ ВЛАДИ ПОТПИСАН СПОРАЗУМ

ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУПИ ОСАМ ГРАДОВА
НА ИНВЕСТИЦИОНИМ САЈМОВИМА

Др Владимир Филиповић

Третман корова
пламеном
Једна од биоагротехничких
мера која се све више користи у сузбијању корова јесте
третман корова пламеном.
Истраживања на више биљних врста показују практичне могућности коришћења
машина у којима се генерише пламен сагоревањем
пропана. Примена пламена
који настаје сагоревањем
пропана је поступак у ком
се биљ на тки ва изла жу
топлоти. Топлота доводи до
цепа ња ћелиј ског зида и
читавих ткива, што за крајњи резултат има угињавање
биљака. Сагоревањем пропана настаје температура до
1.900 сте пе ни Цел зи ју са,
што веома брзо доводи до
повећања температуре у трети ра ном биљ ном тки ву.
Повећање температуре изнад 50 степени Целзијуса
доводи до угињавања корова, чиме се смањује њихова
конкурентност према гајеним биљкама.

вредним површинама. Биљне врсте се веома разликују
у толерантности на екстремно високе температуре пламена, при чему су генерално усколисне врсте толерантније од широколисних,
а у оквиру њих вишегодишње врсте су толерантније
од једногодишњих. Применом пламена не ремети се
структура земљишта и смањује се опасност од ерозије.
Примена пламена може се
извести и у условима влажнијег земљишта када се
механичка обрада не може
извести.
Кукуруз и сирак су врсте
које су толерантније на примену пламена у односу на
друге гајене широколисне
врсте, као што је нпр. соја.
Третман пшенице пламеном после ницања није за
пре по ру ку због вели ких
оштећења која доводе до
непри хва тљи во висо ких
губитака приноса. Кукуруз

Могућност
представљања
туристичких
потенцијала
града Панчева
Осам вој во ђан ских гра до ва,
међу којима је и Панчево, потпи са ло је у четвр так, 30.
новембра, с Покрајинском владом и Раз вој ном аген ци јом
Војводине споразум о сарадњи ради заједничког наступа
на међународним сајамским
манифестацијама инвестиционог карактера.
Споразум су потписали градо на чел ни ци: Новог Сада –
Милош Вучевић, Суботице –
Богдан Лабан, Панчева – Саша
Павлов, Зрењанина – Чедомир
Јањић, Сом бо ра – Душан ка
Голубовић, Сремске Митровице – Владимир Санадер, Кикинде – Павле Марков и Вршца –
Драгана Митровић.
Споразумом је предвиђено
да се при крају сваке године
донесе календар најзначајнијих сајамских манифестација
за наредну годину.
Оцењено је да је овај споразум наставак никад боље сарадње гра до ва у покра ји ни и
Покрајинске владе, а заједнички наступи на међународним
инвестиционим сајмовима су
боља и већа шанса за привлаче ње директ них стра них и
домаћих инвестиција, не само
градовима потписницима споразума већ и свим локалним
самоуправама на територији
покрајине.
Потпредседник Покрајинске
владе Ђорђе Милићевић рекао
је да удруживање осам градова
с покрајинском администрацијом и Развојном агенцијом
Војводине представља начин

ФОТО:

Др Владан Угреновић

VOJVODINA.GOV.RS

Развој локалних
самоуправа
у Војводини

на који би се ефикасније и боље
промовисали привредни потенцијали читаве Војводине.
У име града Панчева споразум је потписао градоначелник
Саша Павлов, који је овом приликом истакао значај споразума
за град Панчево и развој локалних самоуправа у Војводини.
– Осам градова у Војводини
потписало је споразум о заједничком наступу на међународним сајмовима у наредној години. Сајмови нису још тачно
дефинисани, а биће дефинисани пре свега у складу с потребама Војводине, а самим тим
и ових локалних самоуправа.
Углавном ће бити оријентисани ка привредним сајмовима
и промоцији инвестиционих
локација, али и туристичких
потенцијала саме Војводине –
рекао је градоначелник.
Он је истакао да је Град Панчево прихватио ову понуду, јер
је организација индивидуалних наступа на сајмовима технички и финансијски изузетно
тешка.
– У склопу заједничког наступа добићемо конкурентна места
на сајмовима, а самим тим и
пажњу – на цео регион Војводине

и локалне самоуправе. Сматрамо то изузетно битним у овом
тренутку за Панчево, будући да
Панчево у првом кварталу следеће године завршава сво ју
северну пословну зону и има
изузетно конкурентан пројекат
за презентацију потенцијалним
инвеститорима. У сваком случају, нећемо се задржати само
на презентацији северне пословне зоне, већ ћемо се трудити да
нађемо адекватне партнере за
развој још увек недовољно развијених туристичких потенцијала, као и за крупније комунално-инфраструктурне радове кроз
методологију јавно-приватног
партнерства. Сматрамо да овај
споразум долази у најбоље време за град Панчево и да ће
Панчево и Вршац, као други
град из Јужнобанатског округа, имати обавезу да у склопу
свог наступа промовишу и евентуалне конкурентне пројекте и
осталих мањих локалних самоуправа из окружења које немају статус града – закључио је
Павлов.
Градоначелник Новог Сада
Милош Вучевић похвалио је
иницијативу Покрајинске владе да се обезбеди заједнички

наступ на важним сајмовима
којима се покривају различите
области привредног пословања и изразио задовољство што
је и Нови Сад део ове заједничке активности.
У име градоначелника који су
се окупили у Покрајинској влади обратила се градоначелница
Сомбора Душанка Голубовић,
која је истакла да је потписивање споразума о сарадњи изузетно важно за локалне самоуправе, јер оне имају мање могућности да појединачно наступају на
сајмовима, с обзиром на значајна финансијска средства која
овакве активности изискују. С
друге стране, овакав приступ
повећава шансе за долазак страних инвеститора, јер се кроз
заједнички наступ може презентовати комплетнија понуда, која
ће више заинтересовати све оне
који су спремни да улажу.
Градоначелници свих осам
градова у Војводини заједнички су закључили да постоје
велике потребе за удруженим
наступом, јер то омогућава бољу
препознатљивост градова у Војводини на међународним признатим сајмовима.
М. Марић Величковић

ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ ГОДИНА ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА ИЗМЕЂУ ПАНЧЕВА И КАРАНСЕБЕША

Традиционална повезаност и сарадња
Трет ман пла ме ном у
односу на гајене биљке може
бити селективан и неселективан. Током примене неселективног третмана (broadcast treatments) све биљке
које се налазе у захвату пламена (коровске и гајене)
изложене су дејству топлоте. Селективни третман пламеном (banded flame weeding) изводи се након ницања гајених биљака у усеву и
циљ је да се коровске биљке третирају а да се не оштети гајени усев. Селективност се постиже конструкцијом дизни или додавањем разних штитника, како
би се топлота усмерила према простору на ком су корови, а заштитиле гајене биљке. При селективном третману третира се међуредни
простор ширином захвата
од око 30 цм, а неселективним третманом захвата се
око 70 цм међуредног простора. Селективним третманом смањује се количина
потребног пропана, али се
намеће потреба додатног
међуредног култивирања,
како би се повећала ефикасност сузбијања корова.
Третман пламеном може
се користити и за тотално
сузбијање корова на пољопривредним и непољопри-

се на овај начин може штитити од корова од ницања
до стадијума десет листова.
Генерално за све усеве, ако
се на адекватан начин примени 50 кг пропана по 1 ha,
неселективним третманом
може се уни штити 90%
широколисних корова који
су у раној фази развоја (до
15 цм висине). Наведена доза
доводи до потпуног сушења
лишћа једногодишњих широколисних корова већ неколико дана након примене
пламена и биљке се не могу
реге не ри сати. У ранијим
фазама развоја коровских
биљака може се применити
и нижа доза пропана, али
како се коровске биљке развијају, постају толерантније
према топлоти и потребна
је већа доза пропана за ефикасно сузбијање. Иста доза
доводи до 80% ефикасности
у случају усколисних корова, али се та ефикасност
манифестује као пролазно
заустављање развоја ако су
коровске врсте у фази од два
до седам листова.
Поред примене пламена
у усевима (кукуруз, соја, сунцокрет), изводе се третмани
и у воћњацима и виноградима, парковима, баштама,
рудералним стаништима,
обалама канала и др.

Историјски архив Панчево је
прошле недеље у оквиру пројекта сарадње с градом Карансебешом из Румуније приредио
изложбу под називом „Двеста
тридесет година од успостављања поштанског саобраћаја
између Панчева и Карансебеша”. Отварању изложбе су присуствовали и градоначелник
Карансебеша Феликс Борчан,
директор Културног центра Јон
Кожокарију, директор Историј ског архи ва мр Ови ди ју
Рошу, саветница Марија Степанеску и вођа пројекта Габријела Банаду.
Изложба је настала из жеље
за ближом сарадњом Панчева
и Карансебеша. Повод је 230
година од успостављања поштанског саобраћаја између ова
два места у Војној крајини. Тај
пут је био дуг 253 километра.
Као у епским црно-белим филмовима, пошту су од станице
до станице преносили јахачи у
седлима, запрежна кола или
кочије. Установе културе у ова
два града покушале су да на
овај начин представе богатство
које имају у својим фондовима, посебно архивског материјала. Време којем је ова изложба посвећена било је време
ратне стрепње, мигра ције,
тешког рада, али и елана у стицању знања, вештина и стварања
стабилног света, заједништва и
самоочувања у различитостима

нација, вера, језика, фолклора
и обичаја.
Аутор српског дела изложбе
је доскорашњи директор Историјског архива Милан Јакшић,
који је рекао да је повод за организовање изложбе потекао од
једног текста који је историчар
Феликс Милекер објавио у књизи „Историја Банатске војне границе”, где је наведено да је
поштански саобраћај између
градова Панчева и Карансебеша отпочео 1787. године.
– Прави разлог је жеља да се
људи из два града боље упознају, представе једни другима и
отпочну сарадњу у свим областима живота. Везе између Панчева и Карансебеша постоје од
давнина. То су градови који су
кроз историју били повезани
чвршће или лабавије, у зависности од историјских прилика
и потреба ових средина за сарадњом и везама. Најстарије трагове који потврђују везе између

два града налазимо од XVIII
века и доба Војне границе у
Аустроугарској. Народи који су
је насељавали принели су жртву
култури Запада, бранећи не само
царску кућу, престо и Монархију него и само хришћанство
– објаснио је Јакшић.
Везе између ова два града почеле су крајем 18. века, да би у 19.
веку доживеле врхунац. Изложба је на неки начин указала на
потребе обнављања тих веза.
То је потврдио и в. д. директора Историјског архива Душан
Миловановић, који је изразио
велику наду да ће, поред културе, ова два града наћи простор
за сарадњу и у области привреде, здравства, спорта и сл.
Градоначелник Карансебеша Феликс Борчан сматра да
је овај географски простор у
историји имао доста културних и других веза и да он претпоставља да су ти односи дужи
од 230 година. Директор Кул-

турног центра Јон Кожокарију
нагласио је да поштовање између ова два града у Банату никад
није нестајало.
– Веома ми је драго што ће
ова изложба доћи и у Карансебеш и што ће превалити та 253
кило ме тра и вра ти ти се на
место где је све пре 230 година и почело, јер је садашњи
културни центар тада био седиште поште у том граду – рекао
је Кожокарију.
Историјски архив у Карансебешу придружио се овом пројекту мало касније, али је без
обзира на то значајно допринео квалитету изложбе.
– Често се питамо шта је
било раније, да ли разумемо
садашњост и да ли ћемо тиме
у ствари успети да предвидимо будућност – рекао је директор Историјског архива мр Овидију Рошу.
Он је додао да је током спремања ове изложбе размишљао
шта све треба да се задржи из
садашњег времена за будуће
генерације, јер се данас ствара
огромна количина докумената и право је питање шта ће од
тога бити сачувано за неких
наредних 230 година.
Сви присутни истакли су значај
дуге сарадње ових двају градова и изразили жељу за отпочињањем неких нових заједничких пројеката у будућности.
М. М. В.
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IDEEA DE A PROVOCA O SCHIMBARE SPRE BINE
Absolventă a Facultăţii
de Jurnalism „Tibiscus”
din Timişoara, România,
specializarea presa scrisă
şi radio
În perioada 2008-2015 a
fost coordonatoare a revistei
„Tinereţea” din Panciova
Teodora Smolean, redactor șef al săptămânalului “Libertatea” din Panciova, se implică activ în aproape toate proiectele ce ţin de
unicul săptămânal în limba română din
Serbia. Ani în șir iind organizatoarea manifestării sportive „Cupei școlarilor”, la care au participat elevi din mai toate școlile
generale din Voivodina cu limba română
de predare. În perioada (2008-2015). a fost
coordinatoare a revistei ,,Tinereţea” din
Panciova. redactor-șef la săptămânalul. În
acelaţi timp, Teodora Smolean este femeia
de succes pe care am ales-o pentru a discuta despre cariera de jurnalist.
De ce presa și nu altceva? Ce v-a inluenţat să vă alegeţi cariera de jurnalist?
Pentru că este o meserie dinamică și interesantă. Mereu se petrece ceva, nu este plictisitoare și are și multe avantaje. Printre care
amintesc călătoriile și ocazia de a cunoaște
multă lume. Trebuie să recunosc că la început pledam mai mult pentru știinţele exacte,
eram îndreptată spre economie și matematică, și chiar la un moment dat îmi doream să
înscriu o facultate din acest domeniu. Apoi,
pasionată de literatură și scris, iind începătoare în apele gazetăriei, m-am decis totuși
pentru jurnalism. Dintotdeauna mi-a plăcut
să scriu și cred că prin coincidenţa întâmplărilor, se pare că așa trebuia să ie. Încă din
băncile școlii elementare am colaborat la revista „Tinereţea” și așa practic a și început
colaborarea mea cu C.P.E. „Libertatea”.
Ce trebuie să cunoască un jurnalist bun?
Ce consideraţi că îi trebuie unui jurnalist
ca să aibă succes în această carieră?
- Gândirea și exprimarea liberă, să se implice cu maximă dăruire și ceea ce face să o

facă cu pasiune. Prin textul jurnalistic se relectă felul de gândire al ziaristului, cum el
judecă anumite situaţii, subiecte tratate etc.
Nu oricine poate i un jurnalist bun. Desigur
că, la fel ca și oricare altă meserie, și aceasta
necesită anumite calităţi. Dacă o persoană
nu posedă acel ler gazetăresc, nu știe să
simtš dacă un subiect merită sau nu să ie
tratat în pagina unui ziar, atunci el nici nu
trebuie să se concentreze pe ziaristică. Responsabilitatea și forţa morală sunt desigur
alte principii, de la care nu trebuie să deraieze acela care pledează pentru jurnalism.
Dacă revenim la semniicaţia termenului de jurnalist, adică cel care își asumă o
misiune de informare corectă, ce mesaj
puteţi transmite tinerilor jurnaliști?
- tinerii care doresc să se avânte în această meserie, trebuie de la început să ie conștienţi de faptul că această meserie este una
complexă și foarte diicilă. Mai ales în prezent, când tinerii de astăzi nu sunt

obișnuiți să citească, decât de pe tablet, calculator sau telefon mobil. Foarte puțini citesc presă. De cărți, să nu mai vorbim.
Aceasta este adevărul trist, de care suntem
conștienți cu toții. Nici viitorul minoritarului român nu este unul promițător. Suntem tot mai puțini la număr, clasele de elevi
români se închid, familiile de români se
înjumătățesc.
Dacă revenim însă la semniicaţia termenului de jurnalist, adică cel care își asumă o misiune de informare corectă, care
încearcă să își facă meseria corect, care
poate sta în faţa publicului onest și fără
senzaţia că îi atîrnă o tinichea de coadă,
atunci nu putem vorbi despre o majoritate
– în minoritatea noastră, nu există foarte
mulţi care chiar au înţeles despre ce este
vorba în această meserie.
Jurnalistul este acela care trebuie să descopere anumite lucruri și vrea să atragă
atenţia în ideea de a provoca o schimbare

în bine. Din păcate, în general, în presa
noastră nu se întîmplă acest lucru. Și mai
este o chestie: subiectele grave sunt tratate
supericial. Există presiunea de a produce
repede, mult, redacţiile au personal puţin,
care trebuie să producă, și atunci se ajunge
la încropirea la repezeală a unui subiect. Sa pierdut noţiunea de investiţie cronofagă
în jurnalism. Nimeni nu te aude când spui
că vrei să lucrezi două săptămâni doar pentru un subiect. S-a pierdut și noţiunea de
lucru în echipă. Astăzi se vrea de la un singur jurnalist să facă de toate. Să ilmeze, să
vorbească la TV, să scrie, să fotograieze, să
monteze etc. S-a pierdut noţiunea că a investi resurse într-o echipă va face ca proitul să crească, pentru că și produsul rezultat va i mai bun. Mesajul meu către tineri
este să îmbrăţișeze această profesie complexă cu deplină moralitate și responsabilitate. Să încerce să producă schimbări spre
bine, prin produsele lor jurnalistice, să se
implice cu maximă seriozitate și respect faţă de instituţia la care sunt angajaţi și desigur tot ceea ce fac să facă cu pasiune și devotament, pentru că doar așa nici rezultatele nu vor lipsi.
Ce înseamnă pentru D-vs libertatea de
expresie în jurnalism?
- Înseamnă foarte mult. Fără libertatea
presei, nici nu poate exista presă de calitate.
Din păcate, la noi în Serbia, dar și în România situaţia este similară, peisajul mass-media este complet periclitat.
Presa este vândută, încrederea oamenilor în mass-media a scăzut îngrijorător în
ultimii ani, tabloidizarea presei este iminentă, jurnaliștii aleargă numai după
senzaţional– aceasta este, per ansamblu,
imaginea presei. În acest net de clișee cu
care ne-am obișnuit, există însă și presă de
calitate, și jurnaliști de excepţie. Noi, minoritarii, încă mai încercăm să oferim
presă de calitate. În conţinutul săptămânalului „Libertatea” nu veţi găsi presă de
bulevard, ne orientăm să problematizăm
anumite lucruri, să promovăm identitatea
românească și să cultivăm tot ceea ce
avem de valoare.
Continuăre la pagina II
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A FOST MARCAT HRAMUL CAPELEI ORTODOXE
ROMÂNE DIN PANCIOVA

SF. MARE MUCENIC DIMITRIE
OCROTEȘTE ROMÂNII DIN ACEST ORAȘ

De sărbătoarea Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir,
panciovenii și-au onorat sfântul
lăcaș prin prezența lor la Sfânta
Liturghie oiciată de preotul paroh Mircea Munteanu, alături
de un sobor de preoți de la bisericile din Ovcea, Cuvin și de la
Biserica din localitatea Nerău
din România.
Pentru românii din Panciova,
serbarea hramului bisericesc
este un adevărat eveniment și
din acest motiv cu toții se străduiesc să decurgă într-o atmosferă creștinească cuvenită
numelui și faptelor sfântului ce

ocrotește biserica din acest
oraș.
Datorită donațiilor de prapori (steaguri) făcute din partea Floricăi Brăgean cu familia
ei și a creștinilor din localitatea
Nerău, prezenți la sfânta liturghie și nu în ultimul rând, datorită străduințelor și angajamentului Consiliului parohial
și a preotului Mircea Munteanu, ce anunță o surpriză mare
în ceea ce privește aspectul interior al sfântului lăcaș, Capela
Ortodoxă Română din Panciova va i în viitor mult mai dotată cu toate cele necesare bunei
desfășurări a vieții religioase.

TEODORA SMOLEAN REDACTOR-ȘEF LA
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O SCHIMBARE SPRE BINE
continuă din pagina I

Câte ceva despre revista de tineret
“Tinereţea…”
- Cândva „Tribuna tineretului”,
astăzi „Tinereţea”, unica revistă în
limba română menită tinerilor de
naţionalitate română din Voivodina, anul acesta sărbătorește jubileul de 45 de ani de existenţă. Este
o revistă de 28 de pagini, format
A4, care apare, din anul 2008, color în întregime. În dependenţă de
perioada de apariţie, atât concepţia, cât și aspectul izic au fost modiicate. De la inclinaţia spre o
scriere dulceagă, poetică și fără
implicări serioase în problemele
tinerilor, prin noua sa concepţie,
revista „Tinereţea” a dobândit și
latura care i-a lipsit dintotdeauna:
curajul de a se confrunta cu problemele și de a le spune pe nume.
Săptămânalul
“Libertatea”
creează conţinut informaţional.
Care este cartea de vizită a acestui
ziar?
- Fondată în anul 1945, Casa de
Presă și Editură „Libertatea” este
singura instituţie românească de
acest gen din Serbia și deţine un
rol deosebit de important în asigurarea și realizarea dreptului la
informare și exprimare în limba
maternă. De 72 de ani contribuie
la păstrarea limbii, promovarea
creaţiei literare și a valorilor românești. Publicaţia centrală a Casei - săptămânalul „Libertatea”, a
fost martorul nelipsit din viaţa românului din Serbia. Astăzi, prin
cele 52 de numere din cursul unui
an calendaristic, reprezintă imaginea de ansamblu a comunităţii românești din Serbia. Apare în iecare sâmbătă, se distribuie în așezările populate de români – în Voivodina și în Serbia de Răsărit, precum și în România, Franţa, Suedia, Germania, S.U.A. și Canada.
Poate i citit și pe site-ul www.libertatea.rs. Ziarul, prin cele 24 pagini, își propune să răspundă cerinţelor populaţiei românești în
ceea ce privește spaţiul cultural,

politic, informativ, economic,
sportiv... evident în centrul atenţiei iind acele subiecte care vizează etnicii români.
Săptămânalul are tematică diversiicată, un conținut echilibrat
și se adresează unui public mai
larg, de vârste diferite. Este conceput spre a satisface nevoile publicului cititor. Așadar, pe parcursul
a șapte decenii, conținutul a fost
adaptat vremurilor. Au fost unele
perioade foarte grele pentru Casa
de Presă și Editură „Libertatea” și
pentru publicațiile acesteia, mai
cu seamă pentru publicația centrală - săptămânalul „LibertateaFiind unicul ziar de acest gen în
Voivodina, R. Serbia, care săptă-

mână de săptămână oferă
informații din comunele Alibunar,
Panciova, Vârșeț, Zrenianin,
Jitiște, Covăcița, Plandiște, Biserica Albă, Seciani, dar și mult mai
larg, prin variatele sale rubrici,
concursuri periodice, dar și
activități, cum este, spre exemplu,
mult îndrăgita competiție sportivă
„Cupa Libertății” (care anul acesta
a ajuns la ediţia a 58-a), săptămânalul a devenit o tradiție în numeroase familii de români.

REVISTA „TINEREŢEA” LA 45 DE ANI

CONTRIBUȚIA EVIDENTĂ A TINERILOR
Cea de-a 45-a aniversare a presei românești pentru tineretul
din Voivodina și a 45-a aniversare a revistei "Tinerțea", a avut
loc la 10 noiembrie 2017 în amiteatrul Școlii de Înalte Studii de
Specialitate pentru Educatori
„Mihailo Palov“ din Vârșeţ. Unica revistă pentru tineret în limba română . "Tinerețea" (Tribuna Tineretului), a fost îniințată
în 1972 ca necesiate a tinerilor
români de a se implica în mediul
social, politic, economic și cultural în care trăiesc.
De-a lungul anilor, pe paginile
revistei "Tinerețea". au fost publicate eseuri, raportaje, interviuri. Revista a realizat diverse
activități: concursuri literare și
literare, concurs de frumuseţe,
concerte și manifestărea sportivă “Cupa școlarilor", care cuprinde competiții sportive: tenis
de masă, fotbal, volei, handbal
și șah, care anual reunesc 200 de
tineri.
Paginile, formatul și conținutul revistei, s-au modiicat
în conformitate cu schimbările
din societate și în conformitate
cu concepţia redactorilor șei și
responsabili ai revistei, care sau perindat de-a lungul celor 45
de ani de existenţă a revistei:
Doru Trifu, Teodor Munteanu,
Petru Tomici, Costa Roșu, Radomir Munćan, Eufrozina Greoneanţ, Valentin Mic, Teodora
Smolian și redactorul actual,
Mircea Lelea.
Festivitatea cu prilejul marcarii a 45 de ani de presă românească pentru tinerii din Voivodina și 45 de ani de la apariţia
primului număr al revistei „Tinereţea“ („Tribuna tineretului“),
a fost marcată în mod decent
așa cum și merită o asemenenea
revistă.

Foștilor redactori ai revistei
precum și membrilor redacţiei,
care în ultimii ani s-au remarcat
prin activitatea lor au fost acordate diplomă de merit pentru
contribuţii remarcabile la editarea revistei.
La începutul festivităţii, tânărul și talentatul Kevin Fane din
Torac, elev al Școlii secundare
de muzică "Josif Marinkovic“
din Zrenjanin, a interpretat minunatua melodie" Casa Soarelui
Răsare. "
Tânărul jurnalist Mircea Lelea, actualul redactor-șef al revistei „Tinerețea“, a declarat
printre altele că „dăinuirea de
45 de ani a revistei tinerilor români din Voivodina, care înain-

te de toate este un prilej de bucurie, pentru că ceea ce au zămislit tinerii anului 1972, când
se simţea nevoia editării unei
publicaţii prin care să se audă
vocea tinerilor iată că perpetuează și în zilele noastrei. În
aceste circumstanţe, revista trebuie să ie și mediul în care se
întâlnesc pulsaţiile tinerilor români din din Voivodina.“
Nicu Ciobanu, directorul
C.P.E. „Libertatea” a menţionat
între altele: “Revista va persista
atâta timp cât va reuși să respire
cu cititorul, cât va reuși să asigure libertatea de gândire, să
respecte libertatea, dreptul la libera opinie, competiţia onestă,
dar și pentru modul în care vor

i respectate aceste valori. Conștientizăm că la 45 de ani, revista este un simbol, o prezenţă
printre tinerii români ceea ce
face cinste generaţiei care a iniţiat-o și bineînţeles generaţiilor
care au adus-o până în zilele
noastre.”
În programul muzical distractiv au delectat publicul cu
apariţia lor pe scenă: Anelia
Băbuţ, Anisia, Liviana Băbuţ și
David Lazi precum și elevele
Gheorghina Lucreţia Stefan,
Vasilia Victoria Vărădean și
Patricia Măda premiate la concursul literar al revistei „Tinereţea”.Moderatorii programului
au fost Amelia Bălăgen și David Luca,

MONOGRAFIA ROMÂNILOR DIN SATU NOU (2)

VALOROROŞI INTERPREŢI LA ACORDEON
După anul 1965 au apărut tinerii interpreţi la acordeon Dorel
și Valeri Tașcă, care au avut taraf, cu care au cântat la nunţi. În
taraful lor, au fost încadraţi
acordeonistul Tiberiu Constantin, clarinetistul Sevi Bogdan,
taragotistul Victor Crișan –
Boambă, saxofonistul Ionel Sudom, ei activând și în cadrul
Căminului Cultural din loc.
Trebuie menţionaţi și acordeoniștii Ionel Șublea, Dorel Blaj,
Ilie Birgean și Dorel Mic.
Sorin Boleanţu, unul dintre
cei mai valoroși interpreţi la
acordeon, de talie mondială, s-a
născut în anul 1961 și este descendent (din partea bunicii) al
cunoscutei familii de învăţători
și preoţi. Victor Bojin din Seleuș, preot și învăţător (n.1889 –
d. 1935) care a pus bazele orchestrei din Seleuș, iar fratele
lui, Traian (1895-1958), preot la
Uzdin, a reîniinţat „Reuniunea
de Citire și Cântări”, denumindo „Doina”, iind totodată un
muzician foarte capabil. Din
partea mamei, Sorin Boleanţu
este descendent al familiei Nicolaevici din Marcovăţ, cunoscută și după bunicul său, Gheorghe Nicolaevici, vestit dirijor
de coruri (Marcovăţ, Nicolinţ,
Vârșeţ ...).
Sorin Boleanţu a învăţat primele note de la Ștefan Sfera, iar
încă de mic, a cântat în orchestra
de muzică populară „Petru Albu” din Vârșeţ, condusă de prof.
Gheorghe Velici. La vârsta de
numai nouă ani, este deţinătorul
locului întâi la Festivalul „Copiii
noștri cântă” de la Uzdin. În anul
1973 a participat cu Ansamblul
„Petru Albu” la Festivalul de la
Scornicești (România). În anul
1978 a devenit conducător al orchestrei Căminului Cultural din
Satu-Nou, care a cucerit locul I la

Festivalul de la Ruma. Din anul
1979 este solist al Postului de Radio Novi Sad, unde are 24 de imprimări. În anul 1975 a avut
onoarea de a cânta în faţa M.S.
Regina Elisabeta a Marii Britanii, ca reprezentant al românilor
din Iugoslavia. Regina i-a acordat o diplomă. În anul 1982 a
cântat și la Chicago (S.U.A.), la
Clubul românilor de pe lângă Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”,
apoi la Los Angeles, în 1987 – interpretând muzică românească
împreună cu Miroslav Aranđelović-Kemiš, în Elveţia, în 1988,
la Sasfee, în Clubul românilor
din Banatul iugoslav. A condus
orchestra „Lukić i Sin” în anii
1991-1992, cucerind, cu aranjamente muzicale de melodii populare românești, Cupa Belgradului și a Serbiei, iar cu orchestra „Dušan Petrović-Šane” locul
întâi din Serbia, interpretând un
potpuriu de melodii populare
românești din Banat. A colaborat și cu Ansamblul folcloric

profesionist „Kolo” din Belgrad,
unde a scris aranjamente muzicale pentru jocurile autentice
din Satu-Nou, pregătite în coregraia lui M. Marčetić, care se
dansează și astăzi. Cu orchestra
sa, Sorin Boleanţu a cântat de
șapte ori consecutiv în Suedia.
Pe lângă muzica populară autentică, maestrul Sorin Boleanţu cultivă și alte genuri de muzică, cântând cu formaţia lui Ognjen Popovici, originar din Satu-Nou după tată. Cu formaţia
lui Ognjen, în anul 2001,Sorin a
cântat la München (Germania),
interpretând muzică etno-jazzclasic, cu prilejul decernării diplomelor doctorilor în știinţe
muzicale care au apsolvit Academia de Muzică din Bavaria.
Trebuie să evidenţiem meritele sale pentru școala de acordeon, din Satu Nou pe care a
deschis-o în anul 1990 și care,
până în prezent, a fost frecventată de aproape 70 de elevi, dintre care majoritatea au devenit

acordeoniști calitativi și deţinători ai numeroaselor premii, diplome și menţiuni în cadrul
ncometiţiilor și manifestărilor
cultural-artistice.
Vom enumera pe cei mai talentaţi dintre ei, care deja au dus
faima muzicii populare din Satu-Nou, participând la ediţiile
Festivalul de Folclor și Muzică
Românească al Copiilor din
Voivodina, Republica Serbia
dar și ale adulţilor.
Cu acest prilej îl amintim pe
Sinișa Dogan, premiant atât la
competiţiile din ţară cât și în
străinătate (inclusiv în România).
Janiel Șublea, laureat la Festivalul de Folclor și Muzică Românească al Copiilor din Voivodina, Republica Serbia (de
patru ori consecutiv cucerind
locul I), iar în anul 1997 este de
asemeena laureat la Festivalul
de muzică populară de la Slatina (România).
Victor Gașpăr a cucerit locul
III la Festivalul de Folclor și
Muzică Românească al Copiilor
din Voivodina, Republica Serbia, caee s-a ţinut la Satu-Nou,
(1996), iar la Begheiţi, în anul
1998, locul de frunte.
O altă speranţă este și Marcel
Todorov, care a cucerit premii la
ediţiile festivalului amintit mai
sus. De asemenea și premianţii
Marinel Dimitriev și Marcel
Bogdan, talentatul Graţian Petrovici (doi ani consecutiv locul
de frunte) și Alexandru Pomană,
cel mai tânăr premiant din această generaţie de acordeoniști din
școala lui Sorin Boleanţu. Menţionăm că informaţiile de mai sus
datează până în anul 2000.
Valentin Mic şi Ilie Baba
“Monografia românilor din
Satu Nou” (până în anul 2000)
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ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

НЕПРО ЦЕ ЊИВ
ДОПРИ НОС
МЛА ДИХ
» страна IV

ТЕОДОРА СМОЛЕАН, ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК НЕДЕЉНИКА „ЛИБЕРТАТЕА”

ИДЕЈА ДА МЕЊАМО СТВАРИ КА БОЉЕМ
Дипломирала је
на Факултету новинарства
„Тибискус” из Темишвара
у Румунији
Специјализација:
писана штампа и радио
Теодора Смолеан је активна у свим
пројектима јединог недељника на
румунском језику у Србији. Била је
организатор спортске манифестације „Школски куп”, на којој су учествовали ученици из скоро свих основних школа на румунском језику из
Војводине. Дуги низ година била координатор омладинског часописа „Тинерецеа” (2008–2015). Она је успешна
жена коју ћемо представити.
• Зашто писано новинарство, а не
неки други облик? Шта је утицало на
вас да се бавите овим позивом?
– Ова професија је веома динамична и занимљива. Стално се нешто
дешава, није досадно и има више
предности, као на пример путовања
и упознавање нових људи. Одувек сам
волела да пишем и мислим да је тако
требало да буде. Као ученица основне школе сарађивала сам са часописом за младе „Тинерецеа и на тај
начин почела је моја сарадња с Новинско-издавачком установом „Либертатеа”.
• Шта треба да зна добар новинар?
Које квалитете, по вашем мишљењу,
треба да има успешан новинар?
– Слободно изражавање и мишљење, максимална посвећеност и, наравно, да воли ову професију. Новинарски текст одражава начин новинарског размишљања, начин на који прикаже одређене ситуације, теме. Сам
новинарски текст је одраз стваралачког размишљања. Не може свако да
буде добар новинар. Као уосталом и
у свакој професији која такође захтева одређене квалитете. Ако особа не

поседује тај таленат, не зна како да
„осети” да ли одређена тема заслужује да буде написана и публикована
у новинама, онда не треба чак ни да
се фокусира на новинарство.
• Ако се вратимо значају новинарске професије и коректном информисању, коју поруку бисте пренели
младим новинарима?
– Ако желе да постану новинари,
треба од самог почетка да буду свесни тога да је новинарство веома сложени и тежак занат. Нарочито у данашње време, када млади нису навикли
да читају, сем на таблету, рачунару
или мобилном телефону. Веома мали
број младих чита новине. О књигама
да не причамо. Тужна истина које смо

сви свесни Ни будућност националних заједница није обећавајући. Све
мање нас има, све је мање ученика
који похађају наставу на румунском
језику, тако да се одељења укидају,
породице Румуна се преполове. Када
се вратимо и причамо о значају новинарства односно ономе који има ту
мисију да се на коректан начин бави
новинарством, не можемо говорити у
множини јер су у румунској националној заједници малобројни они који
су схватили о чему се ради у овој професији. Новинар је тај који треба да
открије пуно ствари и који жели да
промени нешто набоље. Нажалост, у
нашим писаним медијима није такав
случај. Има ту још нешто: тешке теме

су приказане површно. Постоји тај
притисак да се уради нешто на брзину, много материјала, редакције имају мали број новинара с којима раде и
тада долази до непријатне ситуације,
до конципирања неке теме на брзину.
Нико те не чује када кажеш да хоћеш
да радиш две недеље само на једној
теми. Изгубио се и појам тимског
рада. Данас се тражи од једног новинара да ради све. Да снима, да прича
за ТВ, да пише, да слика, да монтира
материјал итд. Моја порука младим
људима је да се баве овом сложеном
професијом с пуно етике и одговорности. Да покушају да промене набоље, својим новинарским достигнућима, да се баве новинарством на најбољи могући начин са озбиљношћу и
поштовањем према институцији у којој
су запослени и, наравно, да све раде
предано, јер се само на тај начин могу
постићи резултати.
• Једно је познавање језика, а друго
је слобода изражавања. Шта за вас значи слобода изражавања у новинарству?
– Значи пуно. Без слободе штампе
не могу да постоје ни квалитетне
новине. Нажалост, код нас у Србији,
али и у Румунији, ситуација је слична, јер је простор мас-медија угрожен. Писана реч је продата задњих
година, поверење људи у мас-медије
је забрињавајуће опало, жута штампа
преовладава, новинари јуре за сензацијама. То је, по мом мишљењу, слика и прилика новинарства. На овај
клише смо навикли, али на сву срећу
постоји и квалитетно новинарство,
као и добри новинари. Ми, новинари
националних заједница, трудимо се
да пружимо квалитетно новинарство.
Садр жај недељ ни ка „Либер та теа”
никада неће изгледати као жута штампа, оријентишемо се ка томе да приказујемо пуно тема, да промовишемо румунски идентитет и да негујемо све што је вредно.
» Наставак на страни II

ТАЛЕНТОВАНИ
ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ
НА ХАРМОНИЦИ
» страна IV
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» страна V
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ЊЕНА СТРАСТ
» страна VI
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СЛАВА РУМУНСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ
ЦРКВЕ У ПАНЧЕВУ

СВЕТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИК
ДИМИТРИЈЕ ШТИТИ РУМУНЕ
На дан Светог Великомученика Димитрија – Димитровдан Панчевци су својим присуством увеличали литургиу
поводом црквене славе и били
почаствовани литургији жупника Мирће Мунтеануа, заједно с групом свештеника из
Овче, Кови на и из цркву
румунске православне цркве
из Панчева, као и из места
Нерау у Румунији.

За Румуне из Панчева прослава црквене славе је прави
догађај и управо због тога сви
су настојали да црквена прослава буде достојна Светог
Великомученика Димитрије,
светог штићеника ове православне црве из нашег града.

Захваљујући солидарности других цркава из Баната, пронађено је решење тако да је наша
црква успела да опстане.
Вредно је напоменути донацију црквених застава од стране Флорике Брађеан с породицом и верника из места
Нерау (Румунија) који су присуствовали миси. Захваљујући
њиховим напорима и посвећености парохијског савета и

свештеника Мирће Мунтеануа, најављује се велико изнена ђе ње у уну тра шњо сти
румунске православне цркве
у Панчеву, која ће имати лепши изглед и бољу опремљеност за несметано одвијање
црквених активности.

ТЕОДОРА СМОЛЕАН, ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ
УРЕДНИК НЕДЕЉНИКА „ЛИБЕРТАТЕА”

ИДЕЈА ДА МЕЊАМО
СТВАРИ КА БОЉЕМ
» Наставак са стране I
• Реците нам нешто о часопису за младе „Тинерецеа”.
– Некада „Трибуна тинерету луи”, данас „Тине ре цеа",
једини часопис на румунском
јези ку наме њен мла ди ма
румунске националности, ове
године слави јубилеј – 45 година постојања. „Тинерецеа" је
часопис који садржи 28 страница формата А4. Све странице су у боји.
• Недељник „Либертатеа”
ствара информациони садржај који је визит кар та тог
недељника.
– Новинско-издавачка установа „Либертатеа”, основана
1945. године, једина је румунска установа ове врсте у Србији и има значајну улогу у остваривању права на информацију и изражавање на матерњем
језику. Седамдесет година даје
свој допринос очувању језика, промовисању књижевног
ства ра ла штва и вред но сти
националне заједнице Румуна. Основна публикација куће,
недељник „Либертатеа”, био
је неизоставни сведок живота
Румуна у Србији. Данас, кроз
52 броја током календарске
године, представља једну целину румунске заједнице Србије. Излази из штампе сваке
субо те, дистри бу и ра се у
местима с румунским живљем
– у Војводини и јужној Србији, као и у Румунији, Француској, Шведска, Немачка, САД
и Канада. Налази се и на сајту www.libertatea.rs. „Либертатеа” са своје 24 странице
одговара захтевима румунске
националне заједнице, када је
реч о информисању из свих
области као што су култура,
политика, економија, спорт.
У центру збивања се налазе
они садржаји који се односе
на румунску заједницу. Недељник „Либертатеа” има разно-

врсну тематику, уравнотежен
садржај који је намењен људима различитих животних доба.
Конципиран је да задовољава
захтеве читалаца. Дакле, током
седам деценија непрекидног
излажења садржај је био у
складу с временима. Постојали су изузетно тешки периоди за Новинско-издавачку кућу
„Либер та теа”, као и за све
публикације ове реномиране
куће, а нарочито за недељник.
Пошто је једини лист у Војводини, Републици Србији, који
сваке недеље пружа информације из општина Алибунар,
Панчево, Вршац, Зрењанин,
Житиште, Ковачица, Планди-

ште, Бела Црква, Сечањ, а и
шире, постао је традиција у
мно го број ним румун ским
породицама. Од активности
овог недељника, споменула
бих спортско такмичење Куп
„Либертатеа”.

ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА ЧАСОПИСА „ТИНЕРЕЦЕА”

НЕПРОЦЕЊИВ ДОПРИНОС МЛАДИХ
Свечаност поводом обележавања 45 година румунске штампе за омладину у Војводини и
45 година постојања часописа
„Тинерецеа” („Трибуна тинеретулуи”) одржана је 10. новембра 2017. године у амфитеатру
Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило
Павлов” у Вршцу. Једини омладински часопис на румунском
језику „Тинерецеа” („Трибуна
тинеретулуи”) основан је 1972.
године, као потреба младих
припадника румунске националности да се укључе у друштвено, политичко, економско
и културно окружење у којем
живе.
Током година на страницама
часописа „Тинерецеа” објављени су новинарски садржаји као
што су уводници, есеји, мемоа ри, изве шта ји, интер вјуи,
репортаже. Часопис је реализовао различите активности:
књижевне и ликовне конкурсе, избор за мис, концерте, као
и традиционалну манифестацију „Школски куп” – спортска такмичења у стоном тенису, фудбалу, одбојци, рукомету и шаху – која годишње окупља 200 младих.
Странице, облик и садржај
часописа променили су се у
складу с променама у друштву,
као и са уређивачком концепцијом уредника Доруа Трифуа,
Тео до ра Мун те а нуа, Петра
Томића, Косте Рошуа, Радомира Мунћана, Еуфрозине Греонеанц, Валентина Мика, Теодоре Смољан и тренутног уредника Мирче Лелее.
Четрдесет пет година румунске штампе за омладину у Војводини и четрдесет пет година
постојања часописа „Тинерецеа”, чији је значај непроце-

њив за румунску заједницу у
Војводини, обележено је достојно, као што и доликује.
Свечаност је обухватила више
уметничких тачака, од музике и
рецитала, до модерног плеса. Том
приликом додељена су признања за учешће и изузетан допринос у објављивању часописа
„Тинерецеа” бившим главним и
одговорним уредницима часописа, новинарима и сарадницима
који су учествовали у уређивању
часописа, као и књижевне награде за најбоље радове на књижевном конкурсу часописа.
На самом почетку свечаности млади и талентовани Кевин
Фанеа из Торка, ученик Средње музич ке шко ле „Јосиф
Маринковић” из Зрењанина,
извео је на кла ви ру чуве ну
песму „Кућа излазећег сунца”.

Мла ди нови нар Мир ча
Лелеа, сада шњи одго вор ни
уредник часописа „Тинерецеа”
(који је на почетку носио назив
„Трибуна тинеретулуи”), изразио је велико задовољство због
45 година постојања часописа младих Румуна из Војводине, јер је те далеке 1972.
годи не часо пис настао из
потребе и ентузијазма тадашње омладине румунске националности да има свој часопис за младе на румунском
језику и тај континуитет траје
до данашњег дана. Данас се
на страницама часописа сусрећу другачије потребе младих
Румуна из Војводине.
Нику Чобану, директор НИУ
„Либертатеа”, рекао је: „Часопис ће трајати све док може да
дише са читаоцем, онолико

дуго колико ће успети да обезбеди слободу мисли и право на
слободно мишљење, конкуренцију. Свесни смо да је током
ових 45 година часопис оставио траг у животу младих Румуна, поштујући генерацију младих од којих је потекла идеја
за оснивање таквог часописа,
да би генерације младих одржа ле часо пис до дана шњег
дана”.
У музичком-забавном делу
програма учествовали су Анелија Бабуц, Анисија Ливијана
Бабуц и Давид Лази, као и ученице награђене на књижевном
конкурсу које су читале своје
радове: Георгина Лукреција Стефан, Василија Викторија Варадеан и Патриција Мада. Модератори програма били су Амелија Балађеан и Давид Лука.

МОНОГРАФИЈА РУМУНА ИЗ БАНАТСКОГ НОВОГ СЕЛА (2)

ТАЛЕНТОВАНИ ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ НА ХАРМОНИЦИ
Сорин Бољанац има
изузетне заслуге
када је реч о школи
хармонике у Банатском
Новом Селу
Његови ученици су
носиоци значајних
награда
Након 1965. године појавили
су се први хармоникаши, Дорел
и Валери Ташка, који су имали свој оркестар с којим су
музицирали на свадбама. У том
истом оркестру свирали су и
следећи музичари: Тиберију
Константин (хармоника), Севи
Богдан (кларинет), Виктор Кришан Боамба (тарагот) и Јонел
Судом (саксофон). Они су били
активни и у оркестру месног
дома културе. Споменућемо
још неке инструменталисте на
хар мо ни ци, а то су: Јонел
Шубља, Дорел Блаж, Илије Бирђан и Дорел Мик.
Сорин Бољанац, врсни музичар, познат и у земљи и у иностранству, рођен је 1961. године и с бакине стране има традицију познатих учитеља и свештеника Божина из Селеуша
– Вик то ра Божи на (1889–
1935), који је основао оркестар у Селеушу, и његовог брата Трајана (1895–1958), свештеника у Уздину, који је основао Друштво за читање и певање „Дојна”.
Сорин је учио прве ноте код
наставника Штефана Сфере, а
још као дете свирао је у Народном оркестру „Петру Албу” из
Вршца, под диригентском палицом Георгеа Велићија. Када је
имао девет година, Сорин је
учествовао на фестивалу „Наша

деца певају”, на којем је освојио прву награду. Године 1973.
наступио је на фестивалу у
месту Скорнићешти у Румунију са ансамблом „Петру Албу”
из Вршца. Године 1978. постао
је диригент оркестра Дома културе из Банатског Новог Села,
с којим је учествовао на покрајинској смотри у Руми и освојио је прву награду. Од 1979.
године солиста је Радио Новог
Сада, где има преко 24 снимка. Године 1975. имао је част
да свира Њеном величанству
краљици Елизабети на енглеском двору, као представник
Румуна из Југославије. Том приликом Њено величанство краљица доделила му је признање. Сорин Бољанац је свирао и
у Чикагу (1982. година) у Клубу Румуна при Цркви Светог
Јована Крститеља, да би 1987.
године свирао у Лос Анђелесу
заједно с Мирославом Аранђело ви ћем Кеми шем. Годи не
1988. свирао је у Швајцарској,

у Клубу Румуна из Југославије. Био је шеф оркестра „Лукић
и син” у периоду 1991–1992.
године и освојио је награду
„Куп Београда и Србије” са
сплетом румунских песама. Са
оркестром „Душан Петровић
Шане” освојио је прву награду
у Србији, такође са сплетом
румунских песама из Баната.
Сарађивао је и с професионалним фолклорним ансамблом
„Коло” из Београда, где је написао музич ке аран жма не за
народне аутентичне игре из
Банатског Новог Села, а кореограф је био М. Марчетић. Са
својим оркестром Сорин Бољанац свирао је и у Шведској.
Поред народ не музи ке,
Сорин Бољанац негује и друге
музичке жанрове свирајући у
ансамблу Огњена Попо вића
„Огњен и пријатељи”. С тим
оркестром је наступио у Минхену 2001. године. Том приликом је изводио етно-џез-класичну музику на прослави пово-

дом додељивања дипломе доктора наука на музичкој академији у Баварској.
Вредно је споменути његове
заслуге када је реч о школи
хармонике која је почела да
ради 1990. године, а ради и
данас, кроз коју је прошло преко седамдесеторо ученика, а
многи од њих су постали познати хармоникаши.
Наве шће мо нај зна чај ни је
инструменталисте на хармоници који су били носиоци румунске народне музике на фестивалима фолклора деце, а који
су освојили значајне награде.
Један од њих је Синиша Доган,
носилац значајних награда и у
иностранству. Жањел Шубља
је четири године заредом освојио прву награду на Дечјем
фестивалу фолклора и музике,
као и на Фестивалу народне
музике у Слатини, (Румунија)
и на другим фестивалима.
Виктор Гашпар освојио је
треће место на Дечјем фестивалу музике и фолклора из Војводине – Република Србија који
је одржан 1996. године у Банатском Новом Селу, а на истом
фестивалу одржаном две године касније у Бегејцима освојио
је прву награду. Велике наде
су и Марчел Тодоров, Маринел Димитријев и Марчел Богдан, који су освојили значајне
награде на Дечјем фестивалу
фолклора и музике. Најмлађи
солисти на хармоници Грацијан Петро вић и Алек сан дру
Помана наступили су на истом
фестивалу и освојили значајне
награде.
Валентин Мик и Илије Баба,
„Монографија Румуна
из Банатског Новог Села”
(до 2000. године)
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МОНИКА БОЛДОВИНА БУГЛЕ, ГЛУМИЦА

ПОЗОРИШТЕ – УНУТРАШЊА РАВНОТЕЖА
Запослена је у
Народном позоришту
„Стерија” у Вршцу

са причама”, „Тајне Деда Мраза”, „Зачарани замак”, „Страшило и другари”, „Три прасета”, „Временко” итд. Позоришне представе „Зла жена” и
„Три прасета” изведене су у десетак градова како у Србији, тако
и у Босни и Херцеговини, Македонији, Хрватској и Словенији.
О позо ри шној умет но сти
Моника нам је рекла:
– Позоришна уметност пружа нам изузетне тренутке јер
упознајемо људе који сањају
исти сан, пружа нам прилику
да останемо вечито дете које
се радује изнова и изнова за
сваки наступ. За мене позориште значи унутрашњу равнотежу, мој извор енергије.
Када је реч о награ да ма,
Моника каже:
– Награде су веома значајне
зато што стимулишу уметника, али најзначајнија награда
за мене су аплаузи публике.
Када осетим да сам успела да
пренесем своје емоције публици, ја сам заиста срећна.
Током ових година Моника
је реализовала неколико радио-

Дипломирала на
Факултету драмских
уметности у Орадеи
(Румунија)
У другом разреду Основне школе „Олга Петров Радишић” у
Вршцу на питање учитеља шта
ће бити када порасте, Моника
је кате го рич ки одго во ри ла:
„Глумица”. Највећа награда за
Монику Болдовина Бугле су
аплаузи публике, јер када осети да је успела да пренесе емоције публици, осећа се срећном и испуњеном.
Моника рођена је 11. јануара 1970. године у Панчеву, а
до своје пете године живела је
у Уздину. У лепом сећању остали су јој тренуци из детињства
и веома емотивно говори о својој мајци Мариоари, оцу Адријану и брату Мирчи.
Сарадња с позоришним
групама
Када су се преселили у Вршац,
похађала је наставу у Основној
школи „Олга Петров Радишић”,
где је одиграла прву улогу у
једној дечјој представи. Већ у
првом разреду основне школе
додељена јој је занимљива улога у комаду „Авантуре из зачаране шуме” и с том представом је учествовала на манифестацији „Позоришни дани деце
Румуна из Војводине – Република Србија”. Тај позоришни
комад спремио је учитељ Панта Чебзан, а ова улога је Моники на неки начин одредила
будуће звање.
Након тога следиле су друге
улоге, које су јој остале у срцу
до данас, као најдрагоценија
сећања из детињства. Сећања
која су јој одредила судбину!
Уписала је Гимназију „Борислав Петров Браца” у Вршцу,
када постаје члан књижевног
кружока „Млада пера”, који је
осмислио и иницирао професор Јон Берлован. Као ученица
гимназије игра у пет позоришних комада и учествује на
„Позоришним данима Румуна”
и тада добија значајне награде

за одигране улоге. Затим следи сарадња с позоришним групама из Николинаца и Банатског Новог Села, с позоришном
групом „Јонеско” и Културноуметничким друштвом „Лућеафарул” из Вршца, где је такође одиграла значајне улоге у
више позоришних комада. У
том периоду одиграла је улоге
у петнаест значајних позоришних комада.
Први контакт с професионалним позориштем из Вршца
следи 1997. године, као и прва
оди гра на уло га у кома ду
„Боинг-боинг”, који се пет година одржао на репертоару.
Дипломирала је на Факултету
драмских уметности у Орадеи
(Румунија). Као члан позоришне
групе тог факултета, остваривала је значајне и успешне улоге.
Године проведене у Орадеи од
великог су значаја за Монику,
јер тамо упознаје будућег супруга, Флорина Буглеа, инжењера
електронике. Године 2008. рођен
је њихов син Виктор Влад и тада
Моникин живот добија другу
димензију, улогу мајке, која је
неупоредива и непроцењива.

Моника прича с поносом о
свом сину, ученику трећег разре да Основ не шко ле „Олга
Петров Радишић” у Вршцу, и
каже да је веома талентован и
савестан што се тиче школских
обавеза, а притом је и члан
фудбалског клуба „Јунајтед” из
Вршца, као и атлетског клуба
ВАК. Виктор Влад је и члан
рецитаторске и позоришне секције у школи.
Позоришна уметност пружа
нам изузетне тренутке
Моника Болдовина Бугле запослена је у Народном позоришту „Стерија” у Вршцу, где игра
улоге на српском и на румунском језику. Свакако би нам
тре ба ло мно го про сто ра да
набројимо све улоге, позоришне комаде, режисере, као и
изванредне колеге глумце с
којима је сарађивала.
У последње две сезоне одиграла је више премијера на српском и на румунском језику,
као као што су „Ожалошћена
породица”, „Зла жена”, „Стара
времена”, „Лаку ноћ, мајко”,
„Мама”, „Пигмалион” и позоришни комади за децу „Кутија

драма на Радио Војводини, одиграла је значајне улоге у документарним филмовима „Еминеску и Вероника” и „Каруца с
при ча ма”, као и у про јек ту
„Није тешко бити фин”, а недавно је одиграла епизодну улогу
у серији „Козје уши”.
Вредно је напоменути да је
Моника Болдовина Бугле радила у Радио Вршцу као водитељ-орга ни за тор, у Ради ју
„Оскар” као главни и одговорни уредник, као и на телевизији „Викторија” у Вршцу.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР МАРИЈУС МАЛИЦА

ЗАВОД ЗА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА
У НОВОМ САДУ

ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНЕ
И КУЛТУРНЕ МИСИЈЕ
Завод за издавање уџбеника
у Новом Саду основан је далеке 1957. Током шест деценија постојања бавио се издавањем уџбеника и пропратних
издања и учила намењених
образовању, па је тако постао
синоним за школство, образовање, васпитање, културу и
знање у пуном смислу те речи.
У данашњој ситуацији, када
на тржишту има на десетине
издавача који се баве издава њем уџбе ни ка, Завод за
уџбенике у свом издавачком
програму има неколико приоритета, као што су: уџбеници, радни материјали за ученике, материјали за учење

јим садржајем пружају ученицима додатне информације у вези са историјом, културом и уметношћу националне мањине којој они припадају. За друге предмете у процесу образовања преводе се
са српског језика на језике
националних заједница уџбеници у издању Завода за уџбенике.
С обзиром на то да велики
број уче ни ка при пад ни ка
националних мањина с терито ри је Вој во ди не поха ђа
наставу на српском језику,
исказала се потреба да се
њима обезбеди учење матерњег јези ка са еле мен ти ма
националне културе.

кроз игру и забаву, сликовни це за основ не шко ле и
предшколске установе, приручници итд. Као јединствени ослонац просвете у Републици Србији, Завод за уџбенике издаје уџбенике и друга наставна средства за све
ученике, од предшколског до
средњошколског узраста, како
на српском језику, тако и на
језицима националних заједница. У склопу Завода за уџбенике постоји и одељење у
Новом Саду, где се првенствено издају уџбеници за
ученике који похађају наставу на мађарском, словачком,
румунском и русинском језику. Ту се припремају уџбеници и додатна наставна средства за предшколце и за све
предмете у основном образовању, као и велики број
уџбе ни ка за уче ни ке који

И у том делу образовања
Завод за уџбенике је добио
своју улогу и задатак да обезбеди те уџбенике. Последњих
неколико година стручни тим
одељења Завода у Новом Саду,
састављен од уредника, графичких и ликовних уредника, уз ангажовање угледних
аутора из редова тих националних заједница, припрема
уџбе ни ке за уче ни ке који
похађају часове мађарског,
словачког, румунског, русинског, укра јин ског, чешког
језика са елементима националне културе и буњевачког
говора са елементима националне културе. Завод за уџбенике има у својој богатој продукцији и уџбенике намењене ученицима који похађају
наставу на босанском, бугарском и албанском језику, као
и за оне који уче македонски

похађају гимназије на свом
матерњем језику у Војводини. Поред тога, последњих
година у издању Завода за
уџбенике објављени су и уџбеници за неколико предмета
у основном образовању за ученике који похађају наставу
на хрватском језику. За све
ове ученике обезбеђене су
оригиналне читанке, граматике и радне свеске за матерњи језик и оригинални уџбеници за предмет Музичка
култура, као и оригинални
додаци уз уџбенике „Природа и друштво”, „Историја”,
„Ликовна култура”, који сво-

и ромски језик са елементима националне културе и влашки говор са еле мен ти ма
националне културе.
На тај начин Завод за уџбенике доприноси унапређењу
образовања у нашој земљи,
успешно остварујући своју
образовну и културну мисију.
Издавачка оријентација Завода за уџбенике усмерена је на
издања која прате развој савремене педагошке науке и подржава иновационе процесе у
образовању, што доприноси
непрекидном побољшању квалитета уџбеника.
Кристина Јовановић

ПАЦИЈЕНТИ НА ПРВОМ МЕСТУ
Дипломирао је на
Медицинском
факултету
у Темишвару
Начелник
Пријемно-ургентне
службе панчевачке
болнице
Маријус Малица је лекар специјалиста уролог у Општој болници у Панчеву. За себе каже
да инсистира на поштовању,
скромности, вредном раду и
доброј сарадњи с колегама. Др
Маријус Малица је веома
цењен лекар специјалиста како
међу колегама, тако и међу
пацијентима из Јужнобанатског округа. Пацијенти га памте као изузетног стручњака у
области урологије.
Маријус Малица рођен је 11.
августа 1974. у Банатском Новом

Селу. Основну школу је завршио у родном месту, а затим
Гимназију „Урош Предић” у
Панчеву. По завршетку средње

ФУНКЦИЈЕ
У периоду од 2014. до 2016. вршио је функцију заменика
начелника одељења урологије, као и шефа ендоурологије
и оперативног блока, а 2016. постао је начелник Пријемно-ургентне службе панчевачке болнице.

школе одлази у Румунију и уписује Медицински факултет у
Темишвару. Дипломирао је
2000. године.
Након тога уписује специјализацију ургентне хирургије у
Ургентном центру у Темишвару.
Враћа се у земљу, полаже
државни испит и почиње да
ради као лекар опште праксе у
Панчеву. Године 2004. потписује уговор са Општом болницом у Панчеву као клинички

лекар на урологији, да би 2005.
године добио специјализацију.
Од 2007. до 2010. био је на специјализацији у Клиничком центру у Београду, на одељењу урологије. Након завршене специјализације враћа се у Панчево,
где почиње да ради као лекар
специјалиста уролог. Др Маријус Малица веома је поносан
на бројне награде и признања.
У лепом сећању му је остала
награда за најбољег лекара-уролога на нивоу града Панчева,
коју је добио 2014.
Упућивање лекара на добро
осмишљене конгресе у иностранству веома је важно, јер
лекар примењује стечена знања, а пацијенти добијају квалитетније лечење. Конгреси су
прилика за сарадњу свих лекара специјалиста, јер се на њима
представљају резултати рада,
размењују искуства и преносе
нова сазнања и актуелна научна достигнућа у савременој
светској медицини.
У периоду 2011–2017. Маријус Малица едуковао се на конгресима из урологије у Паризу,
Барселони, Лисабону, Марсељу, Милану, Мадриду, Москви,
Стокхолму, Лондону, као и на
бројним конгресима како у
Србији, тако и у региону.
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Петак, 8. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОРТРЕТ: ФИРУЦА ЋИНА
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ„РАПИД” ИЗ НИКОЛИНАЦА

МУЗИКА – ЊЕНА СТРАСТ
Дипломирала је на
Високој школи
студија „Михајло
Палов” из Вршца
Тренутно је студент
на мастеру
Још од детињста Фируцина
страст била је музика. Волела
је да пева, а истовремено и да
имитира певаче. Када је имала четири године, родитељи
су је уписали на дечји хор, где
је певала заједно са својом
сестром Лидијом. Када је имала аудицију, сва деца су имала трему, једино она је желела да се прва представи комисији.
Фируца је родом из Овче. У
детињству је била окружена
музиком. Њена сестра Лидија
такође се бави музиком и професор је музичког васпитања;
завршила је мастер-студије у
музици. Отац Дорел Ћина
познати је извођач румунске
народне музике на хармоници, био је увек уз своју ћерку и
вежбао је с њом, сугеришући
јој одабир песама, а истовремено пружајући јој могућност
и слободу да сама бира и тако
развија своју креативност.
Фируца је тачно знала да ће
увек волети музику и да је музика њена страст.
Пошто је њен таленат за
музику откривен веома рано,

већ са шест година, родитељи
су одлучили да је упишу у нижу
музичку школу у Панчеву. Мајка Дорина је своју ћерку свакодневно доводила из Овче у
Панчево и током свих ових
година била је уз њу.
Фируцин таленат није остао
незапажен. Већ са седам годи-

на постала је добитник прве
награде на фестивалу „Златна
сирена” у Београду, где ју је
запазила и професорка Драгана
Бокан, која ће јој касније бити
ментор припремајући је за дечје фестивале како у земљи, тако
и у иностранству – у Румунији,
Црној Гори, Бугарској и Маке-

МУЗИЧКО УСАВРШАВАЊЕ
Фируца је похађала и уметничку школу у Темишвару, одсек за народно певање, у класи професорке Кармен Поповић Думбрава. То је било изузетно искуство за Фируцу зато што је имала прилику да пева на концертима и да то певање овековечи на снимцима за телевизију и
радио. Активна је у Културно-уметничком друштву „Стеауа” из Овче, као вокални солиста,
али и као члан групе певача, а свира и виолину у оркестру тог друштва. Заједно са сестром
Лидијом ради с младим талентима из Овче како би им пренела своје знање и умеће.

УПОРНОСТ, РАД И ЕНТУЗИЈАЗАМ

донији, где је била носилац значајних награда.
На фестивалу „Златна сирена” побрала је осам пута прву
награду, од првог до осмог разреда основне школе.
Друга Фируцина страст је
компоновање музике и с тим
песмама је учествовала на дечјим фестивалима. На концертима је наступала као вокални
солиста, као и у дуетима. По
завршетку средње школе уписала је Високу школу струковних студија „Михајло Палов” у
Вршцу и укључила се у разне
ваннаставне активности.
Поред народне музике, Фируца воли и све остале музичке
жанрове. Први наступ имала
је на Дечјем фестивалу румунске музике и фолклора из Војводине- Република Србија, да
би 2009. године учествовала
први пут на Великом фестивалу румунске музике и фолклора у Ечки. Изузетно искуство
стекла је и на фестивалима у
Румунији, као што су „Илеана
Рус” и „Марија Танасе”, где је
добила специјалну награду. На
тим фестивалима имала је част
и задовољство да пева уз пратњу најпознатијег румунског
оркестра „Лаутари” из Кишинева, под диригентском палицом Николаја Ботгроса.
Значајан наступ имала је и
на Фестивалу романси уз пратнју оркестра Националног савета Румуна, под диригентском
палицом Романа Бугарија Према њеном мишљењу, романсе
треба изводити са осећајем и
из душе.
– Последњи фестивал на којем
сам учествовала ове године био
је „Златни грозд” у Алба Јулији
у Румунији, где ме је публика
веома лепо прихватила и где
сам награђена громким аплаузима. Била сам много срећна и
то ми је највећа награда за
наступ – изјавила је Фируца.

ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ РАДА ПРОФЕСОРА ЈОНА БЕРЛОВАНА (2)

УМЕТНОСТ ОТКРИВАЊА ЛЕПОТЕ
Страст професора Јона Берлована била је уметност и откривање лепоте у уметности, што
је с љубављу пренео својим ученицима. Веома често је волео
да им каже да је онај ко заборавља традицију, породицу и језик
у сталном трагању, човек без
прошлости и будућности. Професор Јон Берлован постао је
прави носилац културног живота Румуна са ових простора.
У периоду од четири деценије
стваралаштво ученика сакупљено је и објављено под будним
оком професора Јона Берлована у више антологија: „Боје и
дуге” (антологија поезије ученика Гимназије „Борислав Петров Браца” из Вршца 1984); „На
извору чежње” (анто ло ги ја
народних умотворина које су
прикупили његови ученици,
1996); „Хроматска азбука” (антологија поезије ученика Гимназије, 1996); „Љубичасте слике”
(антологија поезије ученика
Гимназије, 1996); „Де профундис” (антологија поезије ученика гимназија из Вршца, Темишвара и Решице, 2008); „Боје
генерација” (2008); „Записи”
(Лугож, 2009; збирка песама
ученика који су учествовали на
фестивалу поезије „Лучијан Блага” у Лугожу); „Велика потрага” (Лугож, 2010; збирка песама ученика који су учествовали
на фестивалу поезије „Лучијан
Блага” у Лугожу); „Амалгам”
(2008, часопис Гимназије „Трајан Лалеску” из Решице, у којем
су ученици гимназије из Вршца
објављивали своје радове).
Поезија и позоришне представе биле су годинама у цен-

тру интересовања проф. Јона
Бер ло ва на. Био је изу зет но
поносан на своје ученике, као
и на њихове родитеље, који су
својевремено такође били његови ученици. Сви заједно су били
добитници значајних награда,
изложених с великом пажњом
у про сто ри ја ма Гим на зи је
„Бори слав Петр ов Бра ца” у
Вршцу. Споменућемо следеће:
награда UNESCO за поезију

(Београд, 1977); Велика награда „Морска звезда” (Калатис,
2005); уметнички спектакл у
Дому синдиката у Београду;
уметнички спектакл два пута
заредом на телевизији „Еуропа нова” из Темишвара (2008);
снимање два компакт-диска с
народном музиком у студију
Радио Новог Сада, уз пратњу
Народног музичког оркестра
РТВ (2006–2007); друга награда на државном нивоу за позоришни комад „Спиритус, анима, корпус” (1991); друга награда на државном нивоу за позоришни комад „Две просидбе”
А. П. Чехова; друга награда на
„Позоришним данима Румуна

из Војводине” за позоришни
комад „Поглед нагоре” (1987);
прва награ да за позо ри шни
комад „Жак или подређеност”
у оквиру „Позоришних дана
Румуна из Војводине” (1988);
трећа награда у конкуренцији
полупрофесионалних позоришта за позоришну представу
„Буђење пролећа” (1990).
Страст професора Јона Берлована била је уметност и откри-

вање лепоте у уметности, што
је с љубављу пренео својим ученицима. Веома често је волео
да им каже да је онај ко заборавља традицију, породицу и
језик у сталном трагању и постаје човек без прошлости и будућности, с маском или без ње.
Управо због тога његови бивши

ученици, који негују љубав према писаној речи, неће никад
заборавити да је оно што су
научили у Гимназији „Борислав
Петров Браца” у Вршцу право
богатство информација и идеја
и сви који су завршили ту школу, треба да знају да је, ако
цитирају савременог песника
Јона Барбуа, Гимназија „светло
место где се сусрећу с песмом”.
Сваки ученик који долази из
Баната и који је, до одређене
тачке, имао прилику да упозна праву поезију, као ученик
Гимназије у Вршцу, имајући за
про фе со ра Јона Бер ло ва на,
открио је највећа достигнућа и
најсветлије тајне поезије, фолклора и праве књижевности.
Професор Јон Берлован постао
је прави носилац културног живота Румуна, прави узор који је
неговао смисао за лепоту, изузетног квалитета за генерације
ученика који су тражили прави
смисао постојања, ментор банатског образовања. Упркос томе
што нас је напустио веома рано,
таква личност као што је он остаје упамћена у мислима читавих
генерација ученика, јер је његова мисао била од ширег значаја.
Увек је имао нове идеје и увек је
био уз своје ученике.
Др Вирђинија Поповић

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

Одувек је у Николинцима
постојало посебно интересовање за стони тенис. Годинама су овде тренирале генерације и генерације дечака и
девојчица који су свој таленат
покушали да покажу на различитим такмичењима, као
што је Куп „Либертатеа”. Године 1998. на чело клуба долази
Милан Агадишан, који већ
2000. године започиње озбиљан тренинг с младим талентима, тако да је Стонотениски
клуб „Рапид” из Николинаца
веома брзо постао познат у свету спорта у нашој држави.

ке клуба „Рапид” победиле су
с резултатом 3 : 0 новосадску
екипу, у којој су биле Софија
Влајков, Данијела Мићин и
Тамара Хинић. У финалном
мечу су изгубиле од јуниорки
из Сенте с резултатом 3 : 1.
Потом је 28. фебруара одржан Отворени турнир града
Бечеја у следећим категоријама: предшколска деца, I-II,
III-IV, V-VI и VII-VIII разреди. На том турниру Стонотениски клуб „Рапид” из Николинаца у женској категорији
су представиле Теодора Миул
(предшколски узраст), Алеси-

Покушаћемо да прикажемо
највеће успехе у последње две
године, иако о младим људима и деци који овде свакодневно тренирају имамо још
пуно тога да кажемо.
У Сенти је 27. фебруара
2016. године одржан јуниорски државни шампионат по
екипама. Јуниорке из клуба
„Рапид”, у саставу: Анђела
Менгер, Лаура Кожокар и
Данијела Перић, успеле су да
освоје друго место, сребрну
медаљу и титулу вицешампионки Србије. На том шампионату су победиле јуниорке
из Бачке Тополе с резултатом

ја Туркоње (I-II разред), Марина Пинку (II-IV разред) и Тамара Туркоње (V-VI разред), а у
мушкој категорији Адријан
Ђибан (III-IV разред) и Антонио Ћурћија (V-VI разред).
Такмичарке клуба „Рапид”
оствариле су неколико победа: Теодора Миул је заузела
прво место и златну медаљу у
категорији предшколског узраста, Алесија Туркоње освојила је сребрну медаљу, а Марина Пинку бронзану.
Што се тиче националног
женског такмичења које је
организовано у 14 етапа, женска екипа Стонотениског клу-

3 : 2. Две победе је остварила
Анђела Менгер против Еле
Халас и Кате Дудаш, као и
Лаура Кожокар против Кате
Дудаш. Победиле су и јуниорке из клуба „Црвена звезда”
из Београда с резултатом 3 : 0
– Анђела Менгер је савладала Марију Стајић, Лаура Кожокар – Ану Александрић, а
Данијела Перић – Нору Оклобдја. Такође, младе такмичар-

ба „Рапид”, у саставу: Татјана
Туркоње, Анђела Менгер, Лаура Кожокар и Сузана Васиљевић из Београда, освојила је
осмо место, с три победе и
десет изгубљених мечева, али
с надом да ће следеће године
поново учествовати на овом
такмичењу.

(Наставак у следећем броју)
Лаура Кожокар

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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DE VORBĂ CU: MONICA BOLDOVINĂ BUGLE, ACTRIŢĂ

TEATRUL - ECHILIBRUL INTERIOR
Monica Boldovină
Bugleeste angajată
la Teatrului Naţional
”Sterija” din Vârşeţ
Facultatea de actorie
a absolvit-o la Oradea,
România
În clasa a II-a a Școalii Generale
”Olga Petrov-Radišić” din Vârșeţ,
la întrebarea învăţătorului ce va i
când va crește mare, Monica Boldovină a răspuns categoric: ”Actriţă”. Cel mai mare premiu pentru ea sunt aplauzele publicului.
Atunci când simte că a reușit să
transmită emoţiile publicului, se
consideră împlinită.
Monica Boldovină Bugle s-a
născut la Panciova, iar primii
cinci ani ai copilăriei i-a petrecut
la Uzdin. Potrivit celor airmate
de ea, din acea perioadă, i-au rămas doar amintiri frumoase. Clipe frumoase alături de mama
Mărioara, tatăl Adrian, precum și
de fratele Mircea.
Colaborarea cu trupele de
teatru

Stabilindu-se cu familia la Vârșeţ, urmează Școala Generală
”Olga Petrov-Radišić” și chiar în
cadrul acestei școli, face primii
pași în lumea teatrului. Încă din
clasa I i-a fost acordat un rol inte-

resant și anume, rolul ”Iepurașul”
în piesa ”Aventuri din pădurea
vrăjită”, cu care a participat la manifestarea ”Zilele de Teatru ale
Copiilor din Voivodina- Republica Serbia”, micii actori iind pre-

gătiţi de învăţătorul Panta Cebzan. A fost acesta primul ei rol, de
care își amintește cu drag.
Au urmat și alte roluri, pe care le
păstrează într-un colţișor de sulet,
ca pe cele mai de preţ amintiri din
copilărie. Amintiri ce i-au determinat destinul. Ca elevă a Liceul ”Borislav Petrov-Braca” din Vârșeţ,
Monica devine membră a Cenaclului Literar ”Tinerele Condeie”, condus de profesorul Ion Berlovan,
astfel că în perioda liceului, prezintă în cadrul ”Zilelor” cu cinci spectacole , iar și apar și primele premii.
Urmează colaborarea cu trupele de
teatru din Nicolinţ, Satu Nou, trupa
independentă ”Ionesco” și din cadrul S.C.A “Luceafărul” din Vârșet.
Au fost ani în care la aceiași ediţie a
”Zilelelor” s-a prezentat cu trei
spectacole. În această perioadă a
realizat aproximativ cincisprezece
spectacole realizând memorabile.
Primul contract cu Teatrul profesionist din Vârșeţ îl semnează în
anul 1997, iar primul spectacol iind ”Boing-Boing” care s-a menţinut pe repertoriu cinci ani.

Facultatea de actorie a absolvito în România, la Oradea, perioadă
în care este membră a trupei de
teatru E.T.C din Oradea în cadrul
căruia a realizat câteva spectacole
care s-au bucurat de mare succes.
Anii petrecuţi la Oradea au o
importanţa deosebită pentru ea,
deoarece aici il cunoaște pe viitorul ei soţ, Florin Bugle de profesie
inginer electronist, iar în anul
2008 se naște iul lor Victor Vlad
și viaţa Monicăi primește o nouă
dimensiune, un alt rol, rolul de
mamă care nu are termeni de
comparaţie și e de nepreţuit.
Arta teatrală oferă momente
deosebite

Victor este elev in clasa a treia a
Școlii Generale ”Olga Petrov Radišić”din Vârșet și este implicat în
tot felul de activităţii. Pe lângă
obligaţiile școlare, pe care le indeplineste cu succes, Victor Vlad antrenează la Clubul de fotbal “United” și clubul de atletism VAK. Este membru al secţiei de recitatori
și secţiei de teatru a școlii.

Monica Boldovină Bugle este
angajată la Teatrul Naţional ”Sterija” din Vârșeţ și joacă și în spectacolele scenei în limba sârbă dar
și în ale scene în limba română.
Ne-ar lua pagini întregi doar să
enumerăm spectacolele și rolurile
sau regizorii și actorii minunaţi
cu care a colaborat.
- În ultimele două stagiuni, am
avut parte de foarte multe premiere (în limba sârbă și în limba
română) dar și reluarea unor
spectacole mai vechi, realizând
spectacole pentru adulţi (”Familia îndoliată”, ”Femeia rea”, ”Vremuri vechi”, ”Noapte bună, mamă”, ”Mama”, ”Pigmalion”) , dar
și pentru copii (”Cutia cu povești”, ”Misterul lui Moș Crăciun”, ”Castelul fermecat”, ”Sperietoarea și prietenii”, ”Trei purceluși” etc.). Spectacolele ”Femeia rea”, și ”Trei purceluși” au fost
prezentate în deplasare aproape
în zece orașe din ţară, dar și în
Bosnia și Herţegovina, Macedonia”, Croaţia și Slovenia - mărturisește Monica.
Despre arta teatrală, Monica
spune următoarele:
-Arta teatrală îţi oferă posibilitatea de a trăi momente deosebite,
de a cunoaște oamenii care visează același vis, de a rămâne eternul
copil care se bucură din nou și
din nou cu iecare rol, cu iecare
spectacol. Teatrul este echilibrul
meu interior, este sursa mea de
energie, iar referitor la premii,
Monica airmă:
Premiile sunt importante deoarece te stimulează, dar cel mai
mare premiu pentru mine, sunt
aplauzele publicului. Atunci când
simt că am reușit să transmit
emoţiile publicului, mă simt împlinită.
Pe parcursul acestor ani, Monica a împrimat în jur de zece piese
radiofonice la Radio Voivodina, a
jucat în două ilme documentarartistice: ”Eminescu și Veronica”
și ”Carul cu povești” , in serialul
umoristic ”Nije teško biti in”, iar
recent a interpretat un rol epizodic in serialul ”Urechile caprei”.
Monica Boldovină Bugle a fost
angajată la Radio Vârșeţ pe post
de crainic-organizator, la Radio
”Oscar”, ca redactor-șef responsbil, precum și la Televiziunea
”Victoria”.

SCHIȚĂ DE PORTRET: DR MARIUS MALIȚA

PACIENȚILOR ACORDĂ ATENȚIE CUVENITĂ
A absolvit Facultatea
de Medicină din
Timişoara.
Șef al Departamentului
de Urgență la Spitalul
din Panciova.
Marius Maliţa este specialist în
urologie la Spitalul General din
Panciova. Despre sine airmă că
insistă asupra respectului, modestiei, muncii asidue și asupra bunei colaborări cu colegii. Dr Marius Malița este un medic specialist foarte respectat atât în rândul
colegilor, cât și al pacienților din
Districtul Banatul de Sud.
Pacienții îl respectă ca pe un expert excepțional în domeniul
urologiei, ca pe un om deosebit.
Dr Marius Maliţa s-a născut la
Satu Nou unde a terminat Școala
Generală iar Liceul "Uroš Predić"
la Panciova. După terminarea liceului, înscrie Facultatea de Medicină din Timișoara pe care a ab-

solvit-o în anul 2000. Înscrie specialitatea chirurgiei la Centrul de
Urgență din Timișoara.
În anul 2004, revine în ţară și se
angajează pe postul de medic generalist. Când a primit specializarea, se angajează la Spitalul General din Panciova ca medic specia-

FUNCȚIILE PE CARE LE-A ÎNDEPLINIT
În perioada 2014-2016 dr Maliţa a îndeplinit funcţia şef adjunct
al Secţiei de Urologie precum şi şef la enduorologie, şef al Departamentului Chirurgie iar din 2016. îndeplineşte funcţia de şef al
Unităţii de Primire a Urgenţelor din cadrul Spitalului din Panciova.

list în urologie. Din 2007 până în
2010, dr Marius Maliţa, se specializează în urologie la Centrul Clinic din Belgrad. După terminarea
specializării, revine la Panciova,
unde începe să lucreze ca medic
specialist în urologie la Spitalul
General din Panciova.
Dr. Marius Malița este extrem de mândru de numeroasele premii ovţinute dat fiincă
premiile sunt o contribuție
semnificativă la realizarea rezultatelor excepționale în domeniul muncii. În plăcută memorie i-a rămas premiul pentru
cel mai bun medic-urolog, pre-

miu acordat de Municipiul Panciova în anul 2014.
Dr Maliţa consideră că medicii
trebuie să se perfecționeze mereu,
să participe la cursuri de formare
medicală continuă, la consfătuiri,
conferințe, congrese ie în ţară ie
în străinătate
pentru ca
cunoștințele dobândite să le aplice
în practică, să ofere pacienților un
tratament mai bun și calitativ.
Congresele reprezintă o oportunitate de cooperare a tuturor
specialiștilor în medicină, în care
sunt prezentate rezultatele muncii,
experiențele comune, cunoștințele
noi și realizările științiice actuale
din medicina în general, cupinzând cele mai actuale realizări din
iecare domeniu al medicinii.
În perioada 2011-2017, dr
Malița a participat la congrese și
la numeroase conferințe din domeniul urologiei în străinătate și
anume la Paris, Barcelona, Lisabona, Marsilia, Milano, Madrid,
Moscova, Stockholm și Londra.
În plus referitor la noile
cunoștințe pe care le-a dobândit
și aplicat în practicî, dr Maliţa
consideră că pentru buna desfășurare a muncii, este nevoie de o
bună organizare a muncii în echipă, și în acest sens trebuie să existe mare respect faţă de pacienţi,
respectarea strictă a protocoalelor de tratament, precum și o bună colaborare între medici.

INSTITUTUL PENTRU EDITAREA MANUALELOR
DIN NOVI SAD

ÎNDEPLINIREA MISIUNII CULTURALE

Astăzi, când există zeci de editori a căror preocupare este publicarea manualelor, Institutul
pentru Editarea Manualelor are
câteva priorități prevăzute prin
programul său de publicare: manuale școlare, materiale de lucru
pentru elevi, materiale de
învățare prin joc și divertisment,
cărți ilustrate, diferite materiale

tate, Istorie, Arte Plastice, care
în cuprinsul lor oferă elevilor
informații legate de istorie, cultură și arta minorităților
naționale din care fac parte.
Pentru alte discipline prevăzute în procesul educațional se traduc manuale din limba sârbă în
limbile comunităților naționale,
care sunt, după aceea, publicate
în ediţia Institutului pentru Editarea Manualelor.
Având în vedere că un număr
mare de elevi care provin din
rândul minorităților naționale
de pe teritoriul Voivodinei frecventează cursurile în limba sârbă, este necesar să le ie asigurate manuale pentru învățarea
limbii materne cu elemente ale
culturii naționale.

educative pentru școlile primare
și instituțiile preșcolare, etc.
Fiind un sprijin unic în învăţământul din Republica Serbia,
Institutul pentru Editarea Manualelor, publică manuale școlare și alte resurse didactice
pentru toţi elevii, de la
preșcolari până la elevi de liceu,
atât în limba sârbă, cât și în limbile minorităţilor-comunităților
naționale.
În cadrul Institutului pentru
Editarea Manualelor există un
Departament la Novi Sad, unde
se publică în primul rând manuale pentru elevii care frecventează cursurile în limbile
maghiară, slovacă, română și
ruteană.
Aici se pregătesc manuale și
alte materiale didactice suplimentare pentru preșcolari și
pentru toate disciplinele din

În acest domeniu de educație,
Institutul pentru Editarea Manualelor a primit rolul și sarcina
de a asigura aceste manuale. În
ultimii ani, o echipă de experţi
din cadrul Departamentului din
Novi Sad, compusă din redactor, redactori de graică și de aspectul vizual, prin implicarea
unor distinși autori din rândurile comunităților naționale,
pregătesc manualele pentru elevii care frecventează școlile cu
limbile de predare maghiară,
slovacă, română, ruteană, ucraineană, cehă cu elementele culturii naţionale și a graiului bunievţilor cu elemente de cultură
naţională.
Institutul pentru Editarea
Manualelor deţine în bogata lui
ediţie și manuale pentru elevii
cu limba de predare bosniacă,
bulgară și albaneză, precum și

învățământul primar, precum și
un număr mare de manuale
pentru elevii care frecventează
liceul în limba lor maternă pe
teritoriul Voivodinei.
Pe lângă aceasta, în ultimii
ani, Institutul pentru Editarea
Manualelor publică manuale la
disciplinele școlare pentru elevii a căror limbă maternă este
limba croată.
Pentru toți acești elevi sunt
prevăzute cărţi de citire originale, gramatici și caiete de lucru pentru limba maternă precum și manuale originale pentru Cultura Muzicală, manuale
suplimentare la Natură și Socie-

pentru cei ai căror limbă maternă este macedoneana și limba
rromă cu elemente de cultură
naţională și limba română cu
elemente de cultură naţională.
În felul acesta, Institutul pentru Editarea Manualelor contribuie la îmbunătățirea educației în
țara noastră, realizând cu succes
misiunea lui educațională și culturală. Fiind orientat spre ediţiile
care urmăresc dezvoltarea
științelor pedagogice contemporane, sprijină pe deplin procesele
de inovare în educație, ceea ce
contribuie la îmbunătățirea continuă a calității manualelor.

Institutul pentru Editarea Manualelor din Novi Sad este îniinţat încă în anul 1957. Timp de
șase decenii de existenţă aici au
fost publicate manuale și ediţii
auxiliare menite învăţământului, devenind astfel sinonimul
pentru educaţie, învăţământ,
cultură și știinţă, în adevăratul
sens al cuvântului.

Cristina Jovanović
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DE VORBĂ CU FIRUŢA CINA, SOLISTĂ VOCALĂ

CÂND MUZICA DEVINE PASIUNE
A absolvit Şcoala de
Înalte Studii pentru
învăţători "Mihailov
Palov" din Vârşeţ,
studentă la Master
A terminat Şcoala medie
de Muzică “Dr Vojislav
Vučković” din Belgrad,
secţia vioară şi canto clasic
Încă din fragedă copilărie, prima pasiune a Firuţei Cina a fost muzica. Îi
plăcea să cânte piesele pe care le auzea, dar și să imite pe interpreţi. De
la 4 ani, părinţii au înscris-o într-un
cor de copii unde cânta împreună cu
sora ei Lidia. Când a intrat la audiţie,
toţi copiii aveau emoţii, doar ea nu
avea și dorea să cânte prima...
Firuţa este de origine din Ovcea.
Copilăria ei a fost însoţită de muzică
așa cum este și astăzi. Tatăl ei, Dorel
Cina, renumit interpret la acordeon de
muzică populară românească, i-a oferit posibilitatea să-și manifeste aptitudinile și creativitatea, întrumând-o
mereu. Așa cum proceda și când este
vorba de sora ei Lidia, de asemenea talentată în domeniul muzicii, master în
muzică,profesoară de vioară.
Firuţa știa precis că va iubi muzica și
că aceasta îi va i marea ei pasiune.
Dat iindcă talentul Firuţei faţă de
muzică a fost descoperit foarte de
timpuriu, părinţii ei au decis ca la
vârsta de 7 ani, să o înscrie la Școala
Inferioară de Muzică din Panciova.
Mama Dorina o ducea în iecare di-

minenaţă la Panciova, se întorcea
acasă, o pregătea pentru școala elementară, luând același drum spre
Panciova, cu sora ei, Lidia.
Talentul ei nu a trecut neobservat.
La vârsta de 7 ani, cucerește premiul
întâi la Festivalul "Sirena de aur" (Belgrad). Acolo, profesoara Dragana Bokan a auzit-o cum cântă, a înţeles talentul ei și mai târziu i-a devenit mentor
pregătind-o pentru festivaluri de copii
în ţară și străinatate: Muntenegru, Bulgaria, Macedonia și România unde a
obţinut numeroase premii de vârf.
La Festivalul "Sirena de aur", a
fost laureată de opt ori consecutiv,

din clasa a I, până în clasa a VIII-a.
O altă pasiune a Firuţei este aceia de
a compune piese muzicale cu care sa prezentat la ediţiile Festivalului copiilor de Muzică românească din
Voivodina, Republica Serbia.
Prezentându-se la festivaluri, talentul ei nu a trecut neobservat, întotdeauna a obţinut premii de vârf. În cadrul numeroaselor concerte, s-a prezentat ca solistă vocală dar în același
timp, interpretând melodii și în duet.
Dat iindcă după școala medie a
înscris Școala de Înalte Studii de
Specialitate pentru Învăţători„Mihailo Palov” din Vârșeţ pasiunea fa-

PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL MUZICII
La Şcoala de Arte din la Timişoara, a absolvit un an la secţia canto popular, fiind instruită de profesoara
Carmen Popovici Dumbravă. Era o experienţă deosebită dat fiindcă s-a prezentat în cadrul multor concerte în România dar în acelaşi timp, a realizat o mulţime de imprimări la radio şi televiziune..
În cadrul S.C.A. "Steaua" din Ovcea, activează ca solistă vocală, dându-şi contribuţia deplină
atât în grupul vocal cât şi în orchestra Societăţii Cultural- Artisstice. Împreună cu sora ei, Lidia,
profesoară de educaţie muzicală, solistă talentată la vioară, pregătesc solişti vocali şi instrumentişti
din Ovcea pentru Festivalul de Muzică populară al copiilor din Voivodina, Republica Serbia.

ţă de muzică a nu s-a oprit aici, iindcă la Facultate a fost inclusă în
multe activităţi.
Pe lângă muzica ușoară, îi place să
interpreteze și muzica populară românească. Prima ei apariţie pe scenă,
era la Festivalul de folclor și muzică
populară românească al copiilor ca în
anul 2009, să participe pentru întâia
oară, la Marele Festival de Folclor al
Românilor din Voivodina - Republica Serbia, care s-a ţinut la Ecica.
Au urmat apoi apariţii pe scena
festivalelor din România cum sunt
“Ileana Rus” și “Maria Tanase” unde
a obţinut premii speciale. Era o experienţă deosebită ceea ce i-a pricinuit deosebită onoare și plăcere de a
se prezenta în faţa minunatului public, iind acompaneată de minunata
orchestra “Lăutarii” din Chișinău,
sub bagheta renumitului dirijor Nicolae Botgros.
- La ediţiile Marelui festival de folclor al românilor din Voivodina-Serbia de la Coștei și la SânMihai a cucerit Premiul I, iar în Programul de gală.
La Concertul internaţional, a obţinut
premiul III. La ediţia festivalului de la
Uzdin, Programul de gală, am obtinut
premiul II - ne-a mărturisit Firuţa.
La Festivalul de Romanţe și Cântece
de Pahar. unde interpreţii au fost
acompaniaţi de Orchestra Consiliului
Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia, dirijor - magistru
Roman Bugar, La acest festival, Firuţa
se prezintă cu mare drag, iindcă iubește foarte mult acest gen muzical.
Potrivit opiniei sale, “ romanţele trebuie să le simţi și să le interpretezi din
sulet. La ediţia din acest, a interpretat
romanţele "Romanta crizantemei" și
"Vrei să ne-ntâlnim sâmbătă seară".
- Ultimul festival la care m-am
prezentat anul acesta era Festivalul
Naţional de Folclor "Strugurele de
Aur", de la Alba Iulia unde a predominat o atmosferă nemaipomenită!
Publicul ne-a acceptat foarte frumos, cu aplauze frenetice… totul era
minunat și nu pot să explic cât de bine mă simţeam pe scenă in faţa acestui public extraordinar- ne-a spus
Firuţa.

PATRU DECENII DE ACTIVITATE A PROFESORULUI ION BERLOVAN (2)

ARTA DE A DESCOPERI FRUMOSUL
Pasiunea profesorului Ion Berlovan
a fost arta și descoperirea frumosului în artă ceea ce a transmis cu mare devotement și elevilor săi El airmă de multe ori elevilor că „cine-și
uită neamul, familia, limba și tradiţiile populare este mereu un impostor și un om fără de trecut și viitor.
Profesorul Ion Berlovan a devenit un
adevărat aristocrat al vieţii culturale
a românilor de pe aceste meleaguri.
Creaţia elevilor timp de patru decenii a fost adunată, selectată și apoi
publicată sub patronajul profesorului Ion Berlovan în mai multe antologii: Culori și curcubee (Antologie
de poezii a elevilor de la Liceul „Borislav Petrov Braca” din Vârșeţ, 1984
); La izvorul dorului (Antologie de
creaţii populare, culese de elevii liceului, 1996); Alfabet chromatic
(Antologie de poezie a elevilor de
liceu, 1996); Imagini în violet - (Antologie de poezie a elevilor de liceu,
1996); De profundis (Antologie de
poezie a elevilor de Liceu din Vârșeţ, Timișoara și Reșiţa, 2008); Culorile vârstei – 2008; Inscripţie, Lugoj 2009 (volum alcătuit din creaţia
poetică a elevilor participanţi la Festivalul de Poezie „Lucian Blaga” din
Lugoj); În marea trecere – Lugoj
2010 (volum alcătuit din creaţia
poetică a elevilor participanţi la Festivalul de Poezie „Lucian Blaga” din
Lugoj); Amalgam – 2008 (Revista
Liceului teoretic „Traian Lalescu“
din Reșiţa, revista cuprinzând creaţii ale elevilor din liceul din Vârșeţ.
Poezia, spectacolul artistic, teatrul, au fost ani de-a rândul distinse
și premiate în ţară și străinătate,
profesorul Ion Berlovan bucurându-se de succesul elevilor săi, iind
mândru de ei, la fel iind mândru
de părinţii elevilor care în urmă cu

mai mult de un deceniu și ei erau
elevii domnului profesor Berlovan.
Toţi laolaltă au adus un număr însemnat de premii care sunt cu mare
dragoste, cu mare atenţie păstrate și
aranjate în încăperile liceului din
Vârșeţ, în cabinetul de limbă și literatura română: Premiul UNESCO
pe ţară pentru poezie, Belgrad
1977; Marele premiu „Steaua de
mare” - Calatis 2005; Spectacol artistic excepţional la Casa Sindicate-

lor din Belgrad; Spectacol artistic
(timp de două ore în direct) la Tele
Europa Nova din Timișoara, 2008;
înregistrarea a două CD-uri cu muzică populară realizate in studioul
Postului de Radio din Novi Sad, în
compania Orchestrei de muzică
populară a Radioteleviziunii Voivodinei (2006/2007); Premiul II, la
nivel de ţară, pentru spectacolul de
teatru ,,Spiritus, anima, corpus“
(1991); Premiul II, la nivel de ţară,
pentru spectacolul de teatru „Două
cereri în căsătorie” de A.P.Cehov;
Premiul II, „Zilele de teatru ale românilor din Voivodina“ pentru
spectacolul „Vedere de sus” (1987);
Premil I, pentru spectacolul „Jacque sau supunerea”, prezentat la

,,Zilele de teatru ale românilor din
Voivodina” (1988); Premiul III, în
concurenţa teatrelor semi-profesioniste, pentru spectacolul „Deșteptarea primăverii” (1990).
Tinerii poeţi ai Cenaclului literar „Tinerele Condeie”, timp de patru decenii s-au bucurat de sute de
premii de excepţie iar talentaţii recitatori, poate cei mai numeroși, și
cu cele mai multe prezentări în public, s-au bucurat în cele patru de-

cenii lăsate în urmă, de numeroase
aprecieri și premii.
Pasiunile domnului profesor Ion
Berlovan iind arta și descoperirea
frumosului în artă, cu evlavie transmiţându-l semenilor săi de ieri, de
azi și de mâine. El airmă de multe
ori elevilor că „cine-și uită neamul,
familia, limba și tradiţiile populare
este mereu un impostor și un om fă-

ră de trecut și viitor, cu și fără mască”
(I. Berlovan).
De aceea, foștii elevi, moștenind
iubirea faţă de „slova scrisă”, nu vor
uita niciodată că ceea ce au învăţat
în băncile liceului din Vârșeţ, este
un tezaur de informaţii și idei și toţi
care au terminat această școală trebuie să știe că dacă l-ar cita pe poetul modern Ion Barbu, pentru ei liceul este un „loc luminos unde[...]
se întâlnește cu poezia”.
Fiecare elev care vine din sânul
nostru bănăţean și care până la acea
oră nu s-a întâlnit cu adevărata poezie, în băncile liceului din Vârșeţ,
sub patronajul domnului profesor
Ion Berlovan, va descoperi și cele
mai înalte și cele mai luminoase
mistere ale meseriei de a face poezie, folclor, o adevărată literatură.
Profesorul Ion Berlovan a devenit un aristocrat al vieţii culturale și
școlare de aici, el iind un uluitor
model de conducător, de o calitate
excepţională pentru generaţiile de
elevi alate în căutarea unui sens
existenţial, mentorul învăţământului bănăţean. Și dacă a dispărut
brusc de lângă noi, memoria unui
profesor de talie europeană, întotdeanuna cu idei noi și atașat suletește de elevul său, va rămâne să
dăinuiască peste timpuri. Cel care a
avut norocul să-i ie elev, pe drept
se consideră un om bogat.
dr. Virginia Popović
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CLUBUL DE TENIS DE MASĂ
„RAPID” DIN NICOLINŢ

PERSEVERENŢĂ, MUNCĂ ŞI ENTUZIASM
Dintotdeauna la Nicolinț a existat un interes deosebit pentru tenisul de masă. Pe parcursul anilor s-au perindat multe
generații de băieți și fete care au
participat la competiții sportive,
mia ales la „Cupa Libertății” organizată de săptămânalul „Libertatea”. În anul 1998 în fruntea clubului vine Milan
Agadișan iar din anul 2000 începe să se ocupe serios de tinerele talente, astfel că Clubul de Tenis de Masă „Rapid” din
Nicolinț, devine cunoscut în lumea sportului din țara noastră.

Aleksandrić, iar Daniela Perić, pe Oklobdja Nora. De asemenea, jucătoarele de la ”Rapid” au învins echipa din Novi
Sad cu 3:0 obținând o victorie
în fața lui Vlajkov Sovija, Mićin Danijela și Hinić Tamara.
În meciul final, au fost învinse
de junioarele de la Senta cu
rezultatul de 3:1.
Pe 28 februarie a.c., s-a organizat Turneul deschis al
orașului Bečej la categoriile:
grădiniță, clasele I-II, III-IV,
V-VI și VII-VIII. La acest turneu, Clubul de tenis de masă

Vom încerca să facem o
scurtă prezentare a celor mai
importante succese obținute în
ultimii doi ani, cu toate că despre tinerii și copiii care antrenează zi de zi, despre succesele
lor ar i foarte multe de spus
. Retrospectivă activităților și
succeselor în anul 2016
La 27 februarie a.c. la Senta
s-a desfășurat Campionatul
pe țară la juniori și junioare
pe echipe. Junioarele de la
”Rapid”, în formația Angela
Mengher, Laura Cojocar și
Daniela Perić, au reușit să
ocupe locul II, obținând medalia de argint și titlul de vicecampioane ale Serbiei. La

„Rapid” din Nicolinț, la categoria fete, a fost reprezentat de
Teodora Miul (grădiniță), Alesia Turcoane (cls. I-II), Marina
Pincu (cls. II-IV) și Tamara
Turcoane (cls. V-VI), iar la categoria băieții, de Adrian Giban (cls. III-IV) și Antonio
Ciurcia (cls. V-VI).
Jucătoarele de la „Rapid”, au
adus câteva victorii: Teodora
Miul a ocupat locul I și a
obținut medalia de aur la categoria grădiniță, Alesia Turcoane, a fost medaliată cu argint și
Marina Pincu. medaliată cu
bronz
. Când este vorba de Super
divizia națională la fete, s-au

acest campionat au fost învinse junioarele din Bačka Topola, cu rezultatul de 3:2, două
victorii obține de Angela
Mengher în fața lui Halas Ela
și Dudaš Kata, și de Laura Cojocar în fața lui Dudaš Kata.
Le-au învins pe junioarele de
la „Crvena Zvezda” din Belgrad cu rezultatul de 3:0 Mengher învinge pe Stajić
Marija, Laura Cojocar pe Ana

desfășurat 14 etape iar echipa
feminină de la „Rapid”, în
componența: Tatiana Turcoane, Angela Menger, Laura Cojocar și Suzana Vasiljević din
Belgrad, ocupă poziția VIII-a
cu trei victorii și zece înfrângeri cu certitudinea că nu vor
retrograda și că anul viitor vor
juca din nou Super divizia
națională.
(contînuare în nr. următor)

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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ОДРЖАНА ПАНЕЛ-ДИСКУСИЈА НИС-а И EXIT ФОНДАЦИЈЕ О ПОДРШЦИ МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ У ЕНЕРГЕТИЦИ

НЕМОГУЋА МИСИЈА, ДА ИЛИ НЕ?

Панчевачка ТЕ-ТО
државни интерес

Тјурдењев: „Енергија
знања” је енергент
који најбоље покреће
успех
Вратити и задржати
позитивне узоре
EXIT фондација и компанија
НИС су у понедељак, 4. децембра, у све ча ној сали АКУД
„Лола” у Београду приредиле
панел-дискусију на тему „Подршка младим талентима у Србији – немогућа мисија, да или
не?”. Скуп је организован у склопу обележавања пет година од
покретања НИС-овог програма
за сарадњу с научним и образовним институцијама „Енергија знања”. На панелу посвећеном унапређењу услова за
останак младих талената у Србији говорили су: Младен Шарчевић, министар просвете, науке
и технолошког развоја, Иван
Петровић, председник УО EXIT
фондације, Снежана Лакићевић, саветник директора Функције за организациона питања
за сарадњу с научним и образовним институцијама Нафтне
индустри је Срби је, Мир ко
Топалски, оснивач компаније
„Eipix” Нови Сад – водећег светског произвођача HOPA видеоигара, Коста Јовановић, научник у области роботике и добитник награде „Youth Heroes” 2015.
године у области образовања и
науке, и Марко Ванић, стипендиста НИС-а. Домаћин дискусије био је Жарко Малиновић
из Привредне коморе Србије.
На почетку је Кирил Тјурдењев, генерални директор компаније НИС, проректорима Београдског и Новосадског универзитета уручио захвалнице у
име успе шне дуго го ди шње
сарадње. У свом поздравном
говору Тјурдењев је истакао да
су успешни појединци разумели да је најважнији део одрживог развоја улагање у људе.
– Задовољство је водити компанију у чијој је стратегији већ
пет година „Енергија знања”.
Још је веће задовољство радити с младим колегама који су
у НИС дошли управо кроз тај
програм. С нашег гледишта,
могућност да се млади стручњаци образују и усавршавају у
свету, али да се врате у своју

земљу и имају право запослење – јесте сасвим могућа мисија. Зато је ово права инвестиција и зато је НИС овде да вам
у томе помогне. „Енергија знања” је енергент који најбоље
покреће успех – нагласио је
генерални директор НИС-а.
Убрзани развој
Организатори истичу да је циљ
скупа био да се на овај начин
покре не дија лог и про на ђу
систем ска реше ња која ће
допринети останку младих у
Србији, као и повратку оних
који су стекли знање и праксу
у иностранству. Најављена је
дугорочна сарадња и велики
број заједничких акција EXIT
фондације и НИС-а како би се
у наредном периоду унапредили услови за останак младих

бисмо ухватили корак са четвртом технолошком револуцијом,
учинили смо велике ствари –
од увођења информатике као
обавезног предмета у петом разреду основне школе, преко нових
одељења за надарене за информатику у гимназијама и повећања квота за ИТ студије, па до
опремања школа информатичком опремом. Следеће године у
процес дигитализације биће уложено чак 70 милиона евра –
изјавио је Шарчевић.
Улагање у будућност
Учесница дебате Снежана Лакиће вић, савет ник дирек то ра
Функ ци је за орга ни за ци о на
питања за сарадњу с научним
и образовним институцијама
НИС-а, рекла је да су у НИС-у
пре пет годи на покре ну ли

генерације наших стипендиста
већ раде у НИС-у, стварају и
напредују. Наредне генерације долазе. Поносни смо на њих
јер су они енергија која ће донети бољитак и НИС-у и целом
нашем друштву – навела је Снежана Лакићевић.
Да подсетимо, НИС-ов корпоративни програм „Енергија
знања” подразумева партнерство са образовним и научним
институцијама у Србији и ван
земље с циљем образовања високостручног кадра. Током пет
година трајања програма НИС
је у унапређење квалитета образовања уложио пет милиона
евра и подржао адаптацију више
од 40 учионица и лабораторија у
школама и на факултетима
широм Србије, остварио сарадњу

талената у Србији, чиме ће се
остварити неопходни предуслови који ће допринети да
наша земља крене на пут убрзаног развоја.
Младен Шарчевић, министар
просвете, науке и технолошког
развоја, током дискусије похвалио је компанију НИС због улагања у образовање и позвао друге
компаније да следе тај пример:
– Многи наши истраживачи и
научници се након усавршавања у иностранству враћају у Србију, то се не дешава масовно, али
постоји и наш је циљ да таквих
примера буде што више. Чињеница да ће буџет Министарства
просвете, науке и технолошког
развоја у 2018. години бити много већи говори о приоритетима
Владе Републике Србије. Да

„Енергију знања” верујући у то
да су млади, знање и наука
покретач онога чему теже као
компанија. Истакла је да су у
тој компанији уверени да могу
допри не ти ства ра њу бољих
услова у образовању подстицањем и пружањем подршке онима који желе више, који сањају знање и вредно на томе раде.
– Посвећеност покреће на
акцију. Акција води ка остварењу планова, а наш план је да
створимо услове да најбољи
остану у Србији, да овде заједно са свим другим чиниоцима
створимо амбијент који ће им
омогућити напредак, усавршавање, рад на себи, али и добар
живот и стварање породице. На
делу смо доказали да се може
оства ри ти пла ни ра но. Прве

са 47 међународних научних и
образовних установа у земљи и
иностранству и стипендирао
више од 90 студената. Програм
„Енергија знања” део је друштвено одговорног пословања
НИС-а, који традиционално
подржава развој шире друштвене заједнице, културне и спортске манифестације и установе,
као и афирмацију талентованих поједина ца. Улагање у
добробит заједнице један је од
стратешких приоритета компаније НИС. Резултати вишегодишњег пројекта „Youth Heroes” и његове активне промоције позитивних узора младима
стимулишу долазеће генерације да активно учествују у друштву које вреднује знање, креативност и рад.

Влада Србије недавно је донела уред бу која дефи ни ше
стратегију развоја енергетике у Србији до 2025. године.
Тим документом предвиђено
је да се у наредном периоду
угаси осам термоблокова у
српским термоелектранама
које не испуњавају еколошке
услове из европске Директи-

свим хидро е лек тра на ма.
Вреди истаћи да је ЕУ проду жи ла рок до када наша
држава мора да реши ово
питање – уместо 2017, када
је требало да се превазиђе
проблем еколошки неприхватљиве производње струје, то ће морати да се уради
до 2023. године.

ве о великим ложиштима.
Проблем представља то што
гашењем осам термоблокова
Србија остаје без доброг дела
производње електричне енергије и тај губитак мора да се
надокнади. Недостатак произведене струје из угашених
термоблокова Србија би, по
стратегији Владе, надоместила изградњом осам ветроелектрана, парно-гасном термоелектраном у Панчеву и
завршетком радова блока Б3
у ТЕ Костолац Б, али и ревитализацијом агрегата у готово

Да подсетимо, Србија је
потписница Уговора о енергетској заједници југоисточне Европе и због тога смо у
оба ве зи да при ме њу је мо
Директиву о великим ложиштима. Европа не трпи технологије које загађују животну средину и део наших обавеза које нам Брисел диктира
везан је за избацивање из употребе застарелих технологија у српским термоелектранама, или се мора урадити
пот пу на рекон струк ци ја у
складу са ЕУ прописима.

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ

Да брига о животној средини постане трајно опредељење
Расте број учесника
и партнера
Сарадња државе и
невладиног сектора
„За чистије и зеленије школе у
Војводини”, програм који је
пре девет година покренут са
идејом да се у школама и локалним заједницама широм Војводине подигну свест и лична
одговорност за бригу о животној средини, наставиће да се
реализује с новим партнерима
и у школској 2017/18. години.
Тим поводом је прошле недеље у Покрајинској влади потпи сан про то кол о сарад њи
између Покрајинског секретаријата за образовање, прописе,
управу и националне мањине
– националне заједнице, Секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, еколошког покрајинског секретари-

Страну припремиo

Зоран
Станижан

јата, Покрета горана Војводине и RECAN фонда за рециклажу лименки. Од ове године
пројекту се придружио и Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију
и равноправност полова. Према речима надлежних у Покрајини, у наредном периоду ће
се интензивирати сегмент едука ци је у обла сти зашти те
животне средине и енергетске
ефикасности.
Важна кампања
Потпредседник Михаљ Њилаш
захвалио је невладиним органи за ци ја ма и вој во ђан ским
институцијама што су сагледале значај ове важне еколошке
кампање.
– За свих ових осам година
циљ нам је био подстицање рада
у области заштите животне средине у васпитно-образовним
установама на територији АП
Војводине, како би се допринело развоју свести деце, младих и одраслих да прихвате и
сносе одговорност за коришћење при род них и кул тур них
потенцијала средине у којој
живе, развоју оних знања и компетенција које ће их научити
да воде бригу о животној сре-

дини и њиховом потенцијалу.
На овај начин желимо да подржимо једни друге, а посебно
просветне раднике у настојању да брига о микросредини и
окружењу у којем свакодневно
боравимо постане начин размишљања и деловања, да буде
трајно опредељење свих нас –
рекао је Њилаш и додао да је
од 2009. године у овај програм
било укључено више од педе-

сет одсто установа на територији АП Војводине (предшколске установе, основне и средње школе), те да је установама
и појединцима додељено 260
награда за најуспешније реализоване активности.
Вршилац дужности подсекретара у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту
животне средине Бранкица
Табак истакла је да формирање

еколошке културе није нимало
лак задатак, због чега је програм „За чистије и зеленије школе у Војводини” веома битан.
Како је рекла, човек је део природе, али и део друштва и, нажалост, у урба ном животу он
непримерено загађује природу.
Нове активности
Председник Покрета горана
Војводине Алекса Јефтић изра-

зио је задовољство што се из
године у годину у овај пројекат укључују нови партнери, а
њихова помоћ води ка још бољој
реализацији очувања животне
средине. Менаџерка RECAN
фонда за рециклажу лименки
Јелена Киш похвалила је резултате активности овог пројекта
у установама у АП Војводини
и додала да ће RECAN од ове
године уврстити још неке новије програме за реализацију пројекта програма „За чистије и
зеленије школе у Војводини”.
На овогодишњи јавни позив
одазвале су се 104 васпитно-образовне установе, а резултати избора најуспешнијих биће објављени до 5. јуна 2018. године. Да
подсетимо, ову значајну акцију
покренули су Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине и Покрајински
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, у
сарадњи с Покретом горана Војводине. Од прошле године партнери су постали и Покрајински
секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај и RECAN
фонд за повраћај и рециклажу
лименки.
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ХРОНИКА
МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Х РАНА З А Д У ШУ

ШТА НАС СПАЈА, А ШТА
(ЈОШ УВЕК) РАЗДВАЈА

Игра(ње)

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, без обзира на
то колико времена већ ходамо својим животним путем,
увек се радо сећамо тренутака испуњених игром, смехом и раздраганошћу. Подсети нас усхићеност детета
обичним, свакодневним и за
нас неприметним стварима
да је игра много више од
занимације којом се малишани умире и не сметају
одраслима.
Безбрижност дечјег јурцања и истраживања с циљем
да се сазна како свет функционише, веома успешно смо
заменили играма кроз које
се упознају страх, насиље,
грамзивост... Играчке више
не покреће дечја машта, већ
батерије и дугмићи. Тако се
касније крећемо кроз живот
следећи упутства путем
малих или великих екрана.
Једино што сигурно стичемо на такав начин јесу осећање несигурности, страх од
(не)успеха и недостатак самопоуздања, иницијативе и
одлучности.
Није баш да нам је играње сасвим ускраћено. Стално се живот с нама игра мачке и миша: јуримо некога
или нас хватају, уплићемо
се у разне друштвене, социјалне или економске мреже.
Пре него схватимо шта се
догађа, већ смо дебело умршени и запетљани, намамљени у клопку слатким речима
и празним обећањима. И
игра(ње) се наставља све док
у потпуности не прихватимо

правила оних који осмишљавају модерне игр(ариј)е или
док не осетимо потребу да
напустимо мрежу у коју смо
се упецали. Да бисмо што
касније (или још боље никада) приметили да су уређаји паметнији од власника,
да су наметнуте вредности
и стандарди све што је
супротно нашој суштини,
пажњу нам окупирају туђим
животима да не видимо свој.
Све је данас на клик, зум
или провлачење. Речи скоро да и нису потребне, процедуре и стандарди су дати
за скоро сваку ситуацију, не
постоје тајне које се откривају постепено, све и свако
може да има цену науштрб
вредности. Радозналост уступа место продорности и
наметљивости. Такмичење
није само спортска категорија, већ се провлачи кроз
сваки сегмент живота где је
једини смисао бити бољи од
других у количини материјалног и тренутно популарног. Ауторитет се постаје
наметањем и оно што је
раније било неприхватљиво
постаје пожељно и недодирљиво.
На срећу, увек постоји неко
дете око нас од којег можемо да учимо из почетка. Да
се сетимо како се маштом
покреће свет и да пустимо
дете у нама да се пробуди.
Да откривамо мале радости
које ће нас одвести до оних
већих, за нас значајних. Да
будемо попут најмлађих –
без предрасуда, страха и
мржње. Да се сетимо како
се осмехом топе тврдичлук
и мрзовоља, да научимо да
људима прилазимо с поверењем, да одговоре тражимо у себи, да стално учимо
нешто ново, упознајемо људе
сличне нама и да бирамо
речи које појачавају сјај у
(туђим) очима.
Шта вас покреће – машта
или екран(и), одлука је, као
и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Мезотерапија
дермафиксом

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Дермафикс или дермапен је
напредни апарат за мезотерапију с микроиглицама. Као
што је већ познато, мезотерапија је метода којом се
витамини, минерали, антиоксиданси и остале активне
супстанце уносе у дубље слојеве коже, с циљем да се стимулише производња колагена и еластина, која с годинама опада.
Током овог третмана користи се само један наставак
са иглицама за лице, којих
може бити од једне до тридесет шест. Који ће се наставак и с којим бројем иглица
употребити, зависи од проблема који се решава. Наставак с једном иглицом користи се за фине танке боре
око усана и очију; наставак
са седам иглица служи за
дубоке боре, а наставци са

два на ест и три де сет шест
иглица користе се за третирање целог лица. Овим апара том може се пре ци зно
одредити дубина уласка иглице, која се кре ће од 0,25
милиметара за зону око очију до два милиметра за назолабијалне и дубоке боре.
Ове танке наноиглице стварају микроповреде на кожи
и тако „терају” кожу да користи механизам самозацељења, при чему се стварају колаген и еластин. Такође, ове
игли це ства ра ју у кожи
микроканале преко којих се
у њу убацују стерилне активне супстанце, као што су хијалурон, витамини, минерали,
олигоелементи... Ови каналићи се самостално затварају сат времена након третмана.
Када се уради третман, није
пре по руч љи во кори сти ти
пудер наредна 24 сата. За најбоље резултате потребно је
ура ди ти сери ју од чети ри
третмана, између којих треба правити паузу од седам до
десет дана.
Индикација за дермафикс
су боре свих дубина, пигментације, ожиљци од акни, опуште на кожа, про ши ре не
поре... Може се користити и
за уклањање стрија, као и за
мршављење и за ослобађање
од целулита.

Петак, 8. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Позоришна представа
и изложба у дворани
„Аполо”
Помоћ Града
не изостаје, али
још много проблема
чека на решавање
Обећана већа
подршка догодине
Изложбом ручних радова члано ва неко ли ко пан че вач ких
удружења која окупљају осетљиве друштвене групе и позоришном представом „Ромео и
Јулија” у изведби чланова Друштва за помоћ ментално недовољ но раз ви је ним осо ба ма
(МНРО) у понедељак, 4. децембра, у дворани „Аполо” обележен је Међународни дан особа
са инвалидитетом.
Овај велики скуп организовала су поменута удружења у
сарадњи са Саветом за родну
равноправност Скупштине града, а уз подршку Добриле Јовановић, дефектолога и ауторке
познате радијске емисије посвећене особама са инвалидитетом „И ми смо ту”.
Креативност као лек
Наши суграђани који су се окупили у „Аполу” имали су прилику да погледају занимљиве
рукотворине чланова Друштва
за помоћ МНРО, Међуопштинске орга ни за ци је глу вих и
наглувих, Међуопштинске организације Савеза слепих, Удружења инвалида рада, удружења „На пола пута”, Удружења
оболелих од мултипле склерозе, као и деце смештене у Сигурној кући.
Након тога модерни приказ
Шекспировог комада „Ромео и
Јулија”, који је адаптирала Ксенија Милосављевић, извели су
чла но ви Дру штва за помоћ
МНРО, измамивши бурне аплау зе публи ке. Пре ма речи ма
Мирјане Адамов, председнице
тог друштва, ова представа је
настала 2015. године и више

Шекспир на мало другачији начин
пута до сада је изведена, но
учесници у сваком наступу уживају као да је први.
– За наше чланове је ова представа заиста велика и изузетно
важна ствар. Уживали су и у
самој припреми. На свакој проби су се могли видети њихов
велики ентузијазам и обиље
позитивне енергије. Све то увек
кулминира када се они нађу на
сцени и публика то уме да препозна и награди. Поред драмске секције, реализујемо и велики број других активности, као
што су кројачка и спортска
радионица, као и радионица
животних вештина. Дружимо
се сваког дана од 13 до 18 сати.
Тако ђе, пру жа мо бес плат ну
прав ну помоћ роди те љи ма
наших чланова. Имамо велику
подршку града, без које ништа
од набројаних активности не
би било могуће – истакла је
Мирјана Адамов.
Увек може боље
Свечаности у дворани „Аполо”
при су ство ва ла је и Мили ца
Тодоровић, председница Савета за родну равноправност. Она
је подсетила на то да Савет већ
дуги низ година сарађује са
удружењима која окупљају осетљиве друштвене групе и најавила да ће догодине уследити
још већа подршка.
– Савет за родну равноправност и Град ће следеће године
усмерити свој рад и активности управо ка удружењима која

ОБЕЛЕЖЕН 1. ДЕЦЕМБАР

Поново ради кондомат
Првог дана децембра широм
планете покрећу се кампање
поводом обележавања Светског
дана борбе против AIDS-а, како
би се скренула пажња јавности
на значај превенције и раног
откривања инфекције узроковане ХИВ-ом. Србија се и ове
године прикључила том глобалном тренду, а овогодишња
национална кампања реализована је под слоганом „Тестирај
се на ХИВ, јер је важно да знаш”.
У нашем гра ду, пово дом
Светског дана борбе против
сиде, Завод за јавно здравље и
организација „Нова +” омогућили су нашим суграђанима
бесплатно саветовање и тестирање на ХИВ, а обележавању
овог дана прикључио се и Креативни омладински центар за
борбу против сиде (КОМПАС),
чији су активисти приредили
целодневни програм. Поред
тога што су 1. децембра центар града окитили црвеним тракама, у знак подршке људима
који живе с ХИВ-ом/ејдсом и
њиховим породицама, „компа-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

совци” су скренули пажњу и
на важност превенције.
– На платоу испред Музичке
школе приредили смо уличну
манифестација под слоганом
„КондоМАТирај – бирај прави
потез”, током које смо суграђанима делили бесплатне кондоме, а заинтересовани су могли
да се информишу о заштити од
заразе ХИВ-ом и оста лим
важним темама у вези са сидом.
Такође, уочи 1. децембра оспособили смо кондомат у Културном центру, те је то сада једини апарат те врсте у граду који
функционише. Кондомат је власништво КОМПАС-а, а већ неколико година, нажалост, није
радио. У плану нам је да следеће године поставимо још један
– рекла је Вера Богосављев,
активисткиња КОМПАС-а.
Део активности овог омладинског центра била је и трибина на тему ХИВ-а и сиде која
је одржана 1. децембра у Градској библиотеци. Заинтересова ни су има ли при ли ку да
сазнају новости које се тичу
лекова и терапије против сиде,
а било је речи и о томе како
ХИВ утиче на социјални живот
инфи ци ра них и коли ко је
важно укинути дискриминацију и стигматизацију оболелих
од сиде.

окупљају особе са инвалидитетом и маргинализоване групе.
Ни до сада подршка није изостајала, али увек можемо више.
Тежићемо да сагледамо шта је
то што је удружењима најпотребније и радићемо на томе
да ојачамо њихове капацитете
– најавила је Тодоровићева.
Добрила Јовановић је оценила да су особе са инвалидитетом, струка и локална самоуправа, радећи заједно током протеклих година, успеле да разбију одређене предрасуде, тако
да се у Панчеву особама са инвалидитетом више не приступа из
позиције сажаљења. Оно што је
још преостало, констатовала је
Јовановићева, јесте да у наредном периоду буде имплементирана законска регулатива за чије
усвајање су се особе са инвалидитетом и заступници њихових
права већ изборили.
Препреке на путу
О томе колико локална самоуправа чини за особе са инвалидитетом, нешто више је рекла
Гордана Стричевић из Удружења оболелих од мултипле
склерозе.

– Већ 22 године болујем од
мултипле склерозе и у колицима сам се осећала као грађанин
другог реда, па и горе од тога.
Град мора мало више пажње да
посвети решавању наших проблема, међу којима су највећи
архитектонске баријере, односно недостатак рампи, као и градски превоз, будући да не постоји
возило специјализовано за транспорт особа са инвалидитетом.
Похвално је то што су Суд и
један део Болнице направили
рампе које нам олакшавају прилаз. Много нам значи и то што
су Диспанзер за жене и Стоматологија добили лифт. Напретка има, али има и још пуно проблема које треба решити – истакла је Гордана Стричевић.
Дан посве ћен осо ба ма са
инвалидитетом, 3. децембар,
установљен је 1992. године,
када је Генерална скупштина
Уједињених нација усвојила
резолуцију којом се све земље
позивају да обележавају тај дан
с циљем да се особама са инвали ди те том омо гу ћи јед на ко
уживање људских права и равноправност у друштву.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Хумус
Леблебија је високовредна
намирница за људску исхрану, а позната је и као наут,
сланутак, слани пасуљ или
слани грах. Посебно се препоручује трудницама, деци
у развоју, вегетаријанцима,
дијабетичарима и особама
алергичним на глутен.
Доступна је током целе
године, а углавном се може
наћи у сушеном облику или
у конзерви. Због орашастог
укуса и путерасте текстуре
може се ком би но ва ти с
разним јелима. Користи се
као вариво, додатак поврћу,
у сала та ма, за при пре му
пецива, као замена за кафу,

као намаз или пак као здрава грицкалица. Најлакши
начин да укључите леблебију у своју исхрану, јесте
да направите једноставан и
здрав, али укусан намаз.

Потребно: 250 грама сирових леблебија, једна кафена кашичица
соде бикарбоне, пет супених кашика сусамове пасте (тахини, таан),
пет супених кашика маслиновог уља, сок од пола лимуна, три чена
белог лука, кафена кашичица соли, пола кафене кашичице бибера и
мало течности од кувања леблебија.
За декорацију: по укусу – сецкани першун, млевена паприка, печени сусам.
Припрема: потопити леблебије у воду с пола кафене кашичице соде
бикарбоне и оставити преко ноћи. Сутрадан променити воду и ставити да се кува с пола кафене кашике соде бикарбоне. Кувати око
30 минута (док се добро не раскува) и процедити.
У блендер ставити куване леблебије, сусамову пасту, маслиново
уље, лимунов сок, уситњен бели лук, со, бибер и миксати док маса
не постане глатка попут паштете. По потреби током миксања додати течност од кувања како би се разредила маса. Служити уз танак
хлеб или гриловани тост.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЛЕП ДОГАЂАЈ У НАШЕМ ГРАДУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

САЈАМ СПОРТА – ПРВИ ПУТ
Учествовало око
2.000 малишана

Девојчице су обично више и
паметније. О овоме не би
требало више да расправљамо. Тачка! Љубица и њене
другарице порасле су у
шестом разреду и потпуно
другачије гледају на дечаке.
Они су тако мали. Тако су
наивни. Имамо исти број
година, а разликујемо се пет
спратова. Али ово није само
роман о томе да девојчице
улазе у пубертет пре дечака,
него и о кошарци, о другарству и о… ономе што се деси
кад љубавно писмо напише
– Дарко Коњ.
Ову урнебесну и дирљиву
причу аутора који одлично
познаје лепоту и проблеме
одрастања илустровао је Александар Стојшић. Роберт Такарич је професор и педагог
драме, драмски писац и писац

Најмасовнија
манифестација
Први пут у нашем граду одржан је Сајам спорта, који су
организовали Спортски савез
Панчева, као и савези за школски и предшколски спорт нашег
града. А све то уз несебичну
помоћ двадесет основних школа... Тако се долази до броја од
2.000 малишана, који су имали прилику да се опробају у 25
спортских дисциплина.
Манифестацију у Хали спортова на Стрелишту званично је
отворио председник Спортског
савеза Панчева, најбољи српски каратиста Слободан Битевић, а с малишанима се дружио још један велики спортски
ас из нашег града – Душан Борковић.
На првом Сајму спорта учествовало је преко шездесет панчевачких клубова, који су заједнич ким сна га ма напра ви ли
један заиста леп догађај, што
је уједно и најмасовнија манифестација за децу млађег школског узраста у овој години.
– Мисија Спортског савеза
јесте да деци омогући приступ
свакој спортској дисциплини.
Наставићемо да правимо овакве, бесплатне манифестације.

Сајам спорта у граду спорта
само делимично је завршен,
јер ћемо наставити реализацију овог пројекта, заједно са Савезом за предшколски спорт и
спортску анимацију и Савезом
за школски спорт Панчева, и
верујем да ће ова манифестација постати традиционална –
рекао је председник Спортског
савеза Слободан Битевић.
Деца су имала прилику да
се опробају у веслању у кајаку
и кануу на ергометрима, триа-

тлону на тренажним бициклима,
ритмичкој гимнастици, рагбију,
америчком фудбалу, стрељаштву, стреличарству... Пробали су опрему за роњење, играли су лопташке спортове, бадминтон... Атлетика је била неизбежна дисциплина, а велико
интересовање привукли су и
шах, борилачки спортови и стони тенис. Осмехе малишана
изазвали су и опрема за планинарење и шатор који је био
постављен у Хали спортова.

– Сви су талентовани да се
баве спортом. Свако ко је упоран, може да успе. Сањајте своје снове и будите упорни. Онда
ће се снови и остварити – рекао
је оку пље ним мали ша ни ма
Душан Борковић.
Наредни корак организатора Сајма спорта у нашем граду
јесте обилазак школа у насељеним местима и спровођење
так ми че ња за децу мла ђег
школског узраста.
А. Живковић

ЧЕТРДЕСЕТ ОСМИ РОЂЕНДАН БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ”

Обележени значајни јубилеји
Балетска школа „Димитрије
Парлић” прославила је четрдесет осми рођендан традиционалним концертима који су
одржани у уторак и среду, 5. и
6. децембра, у дворани Културног центра Панчева. Том
приликом обележени су и јубилеји: десет година рада средње
школе и двадесет година издвојеног одељења у Алибунару.
Панчевачка балетска школа
у почетку је била у саставу
Музичке школе, али по одлуци Владе Републике Србије
1995. године основана је Основна балетска школа „Јован Бандур”, која је верификована 1997.
године. Тек 2001. мења име у
Основ на балет ска шко ла
„Димитрије Парлић”.
– Много је боље за школу
што постоји као засебна установа. Имамо више простора,
али и могућности да се развијамо. Сада поред основне школе имамо два одсека средње
школе: за класични балет и
савремену игру, као и издвојена одељења у Алибунару и Зрењанину. То је преко триста ученика, у зависности од најмла-

ђих, који се уписују током целе
године – рекла је директорка
школе Татјана Крга.

Број уписаних ђака у овој
школи зависи од различитих
фак то ра, али су пре суд ни

спрем ност на сва ко днев но
вежба ње и афи ни тет пре ма
уметности. Директорка школе
је истакла да је она веома задовољна досадашњим успесима
својих ученика.
– Имамо доста њих који сада
играју у ансамблу Народног
позоришта, као и две солисткиње у Београду: Татјану Татић
и Теодору Спасић. Оне јесу
завршиле средњу школу у Београду, али су похађале нашу
основну школу. Катарина Кљајић игра у Новом Саду, Борис
Видаковић у Сарајеву, а Ања
Ахчин је солиста у Каиру –
рекла је директорка.
Она је додала да је једина
ствар због које није задовољна
то што се балет ски игра чи
тешко запошљавају, иако имају бројне награде на међународним такмичењима.
Школа редовно организује
концерте сваког полугодишта.
Овом приликом било је у оба
дана по седамнаест тачака, у
којима су се представили скоро сви ученици Балетске школе „Димитрије Парлић”.
М. М. В.

Нови успеси „Електриних” плесача

такође су били успешни и заслужили су прво место. Кореограф
ових група је Ивана Павлица.

Више група деце узраста од
осам до дванаест година освојило је друга места, а хип-хоп

за децу из Сенте. Написао је
више књига за децу и добио
престижне награде, као што
су „Мали принц”, „Невен” и
„Доситејево перо”.

Два читаоца који до среде, 13. децембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Који је ваш
омиљени филм за опуштање?”, наградићемо по једним примерком књиге „Девојчице су обично више” Роберта Такарича. Најбоље
одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Четрнаеста колонија” Стивa Бериja
Котон Малон има четрдесет
осам сати да открије планове опасног човека који годинама из прикрајка чека праву прилику да се освети.
Рим, 1982. године. Када
Роналд Реган пређе преко
прага папиних приватних
одаја, Јован Павле II тражиће да их оставе насамо. То
представља озбиљно кршење протокола и ризик за безбедност. Ипак, нико не сме
да сазна за њихову тајну...
Вашингтон, данашњица.
Након два мандата за председника Денија Данијелса
дошло је време да се он опрости с Белом кућом. Његов
наследник већ је најавио
велике промене, међу којима је и расформирање „Магелан билета” као непотребног
трошка.
Оборен у Сибиру, Котон
Малон је присиљен на борбу
са Александром Зорином,
човеком који планира да
изврши напад у Америци и
поседује моћно тајно оружје:

запањујућу тајну скривену у
архивима најстарије америчке братске организације. У
трци с временом, која почиње у замрзнутим врлетима
Русије и завршава се у самој
Белој кући, Малон мора да
се суочи са Зорином, али и
са својим најдубљим страхом, који сада прети да угрози све.

Два читаоца који до среде, 13. децембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико често
читате стручну литературу?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Четрнаеста колонија” Стивa Бериja. Најбоље одговоре ћемо
објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети
у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

НА ТАКМИЧЕЊУ У ПОЖАРЕВЦУ

На плесном такмичењу под
називом „Амадеус фест”, које
је одржано у суботу, 2. децембра, у Пожаревцу, плесачи Плесног студија „Електра” освојили су више признања. Овог пута
представили су се с дванаест
кореографија у неколико плесних стилова и узрасних категорија. Најбољи пласман имала је кореографије „Виле”, коју
су извеле девојчице узраста од
пет година. На другом месту су
биле девојчице узраста од две
и по до четири године с кореографијом „Оџачари”. Кореограф
обеју група је Зорица Познан.
Јуниори с кореографијом „What
About Us” и сениори с кореографијом „Routs” освојили су прво
место у модерном балету. Јуниори хип-хоп тима с кореографијом „Joker Has Evil Girlfriends”

„Девојчице су обично више”
Роберта Такарича

кореографија „Електра хоп
денс” награђена је и специјалном наградом и бесплатном
котизацијом на такмичењу на
Копаонику. Исту награду добила је група јуниор модеран
балет за кореографију „What
About Us”.
– Имали смо прилику да нам
међу судијама буду угледна
имена из света савременог балета, представници Балетске школе „Лујо Давичо” из Београда.
Неке од „Електриних” кореографија тог дана су премијерно
изведене, а остале нове кореографије премијерно ћемо извести
у Културном центру Панчева
21. децембра на „Електрином”
децембарском плесном концерту – рекла је кореографкиња Ивана Павлица.
М. М. В.

Празничне дилеме
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас када почињете да купујете новогодишње
украсе. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један
примерак књиге „Запамти
моје име” Меган Абот за два
наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Не купујем новогодишње
украсе, само их извадим из
шпајза.” 060/0536...
„Кад ми се полупају стари.” 064/3217...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање

која је њихова омиљена славска храна. Они ће освојити
по један при ме рак књи ге
„Подземна железница” Колсона Вајтхеда.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Она која се поједе у здрављу, слози и весељу!” 063/8434...
„Сва ке годи не за сла ву
жеље и прохтеви су другачији, па тако и храна и колачи.” 060/6672...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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ИНТЕНЗИВНА АКТИВНОСТ ПОЛИЦИЈЕ

КОНАЧНА ОДЛУКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Широм Србије
ухапшено још 97 особа

ДЕЈАН СИМЕУНОВИЋ НИЈЕ КРИВ

Припадници Министарства
уну тра шњих посло ва су у
сарадњи с надлежним тужилаштвима током претходних
неколико дана ухапсили 97
особа које се сумњиче за кривич на дела тешке крађе,
крађе и разбојништво.
У више одвојених акција
на сузби ја њу имо вин ских
деликата које су реализоване на територији полицијских управа Београд, Панче во, Кра гу је вац, Нови
Пазар, Леско вац, Пирот,
Пожаревац, Смедерево, Бор,
Вра ње, Заје чар, Јаго ди на,
Сремска Митровица и Прокупље ухапшени су осумњичени који се терете да су у
протеклом периоду извршили више од 300 тешких кра
а, кра а и разбојништава.
Након ових акција поднете
су и кри вич не при ја ве у
редовном поступку против
још 48 особа.
Полиција је од осумњичених одузела више украдених
предмета као што су четири
аутомобила, мотоцикл, скутер, уметничка слика, више
мобилних телефона и SIM
картица, два компјутера, као
и више комада намештаја и
техничких уређаја који су
украдени у кућама и становима оштећених грађана.
У оквиру тих акција је и
она коју су извели панчевач-

ки полицајци. Они су на основу потернице ухапсили Ф. Т.
(1980) због постојања основа сумње да је починио кривична дела тешка крађа и
крађа.
Он се терети да је крајем
октобра и почетком новембра ове године украо два контејнера. То је извео тако што
је ангажовао шлеп-службу и
одвезао их на Старо сајмиште у Београду, где их је
продао лицу који врши репарацију и фарбање контејнера. Након хапшења осумњиченог контејнери су прона
ени и враћени оштећеним
фирмама.
Припадници Министарства унутрашњих послова у
Панчеву по налогу надлежног тужилаштва поднели
су кривичну пријаву у редовном поступку против тридесетдвогодишњег мушкарца
због постојања основа сумње да је починио кривично
дело тешка крађа.
Сумња се да је он употребом физичке снаге и калауза про ва љи вао у куће и
викендице на подручју Панчева и Старчева и из њих
крао ствари које је касније
продавао. Полиција је приликом претреса стана и других просторија осумњиченог пронашла део украдених предмета.

ХАПШЕЊЕ У КОВАЧИЦИ

Полицајац украо
хиљаду динара
Припадници Сектора унутрашње контроле у Министарству унутрашњих послова поднели су кривичну пријаву у редовном поступку против руководиоца сектора у
Полицијској станици Ковачица због постојања основа
сумње да је извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја.
У саопштењу које је тим поводом објавило Министарство
унутрашњих послова он се

терети да је 20. новембра ове
године, у раним јутарњим
сатима, док је вршио обезбе
ење места дога аја у једном
трго вин ском пред у зе ћу у
месту Падина, где је претходно извршено кривично
дело тешка кра а, из приручне кутије у радном столу канцеларије украо две новчанице у апоену од 500 динара,
чиме је себи прибавио противправну имовинску корист
у износу од 1.000 динара.

У АКЦИЈИ „АРМАГЕДОН”

Приведена
два педофила

Пресуда после
девет година
Пуцао,
али у самоодбрани
Апелациони суд у Београду ових
дана је ставио тачку на деветогодишње суђење нашем суграђанину Дејану Симеуновићу
прогласивши да није починио
убиство за које се теретио и да
није крив.
Симеуновић је био оптужен
да је 15. новембра 2008. око 4
сата ујутру испред некадашњег
кафића „Шестица” (на углу улица Жарка Зрењанина и Марка
Краљевића) као члан обезбеђења тог објекта починио кривично дело убиство тако што
је хицем из пиштоља усмртио
Игора Бирташа.
Међутим, Виши суд у Панчеву је 27. јуна 2014. донео првостепену пресуду у којој је писало да је Симеуновић повукао
обарач и лишио живота Бирташа, али да је то урадио у нужној
одбрани и у стању јаког афекта
с обзиром на то да се бојао за
живот јер је био нападнут.
Више јавно тужилаштво у Панчеву жалило се на ту одлуку, али
је Апелациони суд у Београду
одбио ту жалбу. У образложењу
одлуке те судске инстанце између осталог пише да су неосновани наводи из жалбе тужилаштва
да је Симеуновић својом реакцијом прекорачио нужну одбрану. Према закључку Апелационог суда, Симеуновић је повукао обарач у тренутку док је

одбијао противправни напад
покојног Бирташа.
Подсећамо, Симеуновић и
други припадници обезбеђења
кафића испред кога се одвијао
тај догађај најпре су затражили од Бирташа да изађе јер се
неприкладно понашао и узнемиравао госте. Он је тако поступио, али се онда вратио с још
два друга и запретио Симеуновићу да ће дићи кафић у ваздух
и све побити.
Након тога је пришао Симеу но ви ћу с леђа, репе ти рао
пиштољ и уперио га у Симеу-

новића. Овај је тада скочио на
њега, ухватио га за руку у којој
је држао пиштољ и почео да
га гура даље од кафића. Тада
су Симеуновића с леђа напала
још два лица и због тога је код
њега, како пише у одлуци Апелационог суда, наступио осећај снажног афекта и страха
за живот. У једном тренутку
он је отео покојном Бирташу
пиштољ. Међу тим, овај је
почео да га удара главом у стомак и да га стеже за руку покушавајући да опет узме пиштољ.
У томе су помагала још два

лица која су стезала Симеуновића за руку, али је у једном
тренутку он повукао обарач.
Од задобијених повреда Бирташ је два дана касније преминуо.
Због свега тога Апелациони
суд у Београду преиначио је
првобитну квалификацију оног
што је Симеуновић учинио.
Такав закључак је усвојен, јер
је закључено да је Симеуновић
без своје кривице доведен у
стање јаке раздражености и
страха за свој живот услед напада од стране убијеног.

ВЛАДА СРБИЈЕ ПРОМЕНИЛА ПРВОБИТНУ ОДЛУКУ

Повишицe плата и за судије и тужиоце
Плате судија, тужилаца и њихових заменика биће за пет одсто
више од јануара идуће године –
одлучила је Влада Србије на седници одржаној 29. новембра.
То ће бити прво повећање њихових личних доходака од 2014.
године, када су они смањени на
основу одлуке Владе Србије да
почне спровођење мера штедње.
Поред те одлуке, Влада је на
седници одржаној 29. новембра потврдила да ће се од јануара 2018. повећати примања и
запосленима у Министарству
унутрашњих послова, Министарству одбране, Безбедносноинформативној агенцији, Пореској управи, Управи царина и
Заводу за извршење кривичних санкција. Проценат раста
њихових зарада је 10 одсто.
Поводом одлуке о повећању
плата реаговало је Друштво

судија Србије. Та организација је у саопштењу које је објавила похвалила Владу Србије
због те одлуке и подсетила да
у првобитном плану буџета за
2018. годину није било предвиђено то повећање.
Међутим, након тога су реаговала струковна удружења судија и тужилаца, па је Влада
накнадно одлучила да ипак повећа плате запосленима у правосуђу који обављају те послове.
Одлуку о повишици плата
поздравило је и Удружење
тужилаца Србије. И та организација је објавила саопштење
у коме је похвалила Владу, јер
се повећањем плата „ојачава
финансијска самосталност
судија и тужилаца”.
Одлука Владе Србије о повишици плата запосленима у правосуђу донета је након што је

средином прошлог месеца
Високи савет судства тражио
састанак представника те организације с председницом Владе Србије и министром финансија.
Високи савет судства је тада
упозорио да ће се ако не буду
повећане плате запосленима у
правосуђу, наставити тренд
њиховог смањења. ВСС је тада
истакао и да плате судија нису
само економска категорија, већ
и материјална гаранција њихове независности, која сада не
одговара нивоу знања, искуству и одговорности која се захтева од носилаца правосудних
функција.
Високи савет судства скренуо је пажњу и на то да се одржавањем плата на истом нивоу
нарушава углед и значај судијске функције, као и Уставом

гарантовани принцип поделе
власти, што може довести до
незадовољства судија у Србији.
Занимљиво је да је захтеве
судија и тужилаца за повећање плата подржао Синдикат
правосуђа Србије, који окупља
раднике у правосуђу са средњом и нижом стручном спремом и помоћне службенике.
Та организација је објавила да
су захтеви судија и тужилаца у
потпуности оправдани, јер се
из године у годину повећава
обим послова које обављају
запослени у правосуђу.
„Судије, тужиоци, али и сви
остали који раде у правосуђу
оправдавају и заслужују својим радом сваки динар који
добијају и ни на који начин
нису привилеговани. Напротив, они су дискриминисани”,
став је тог синдиката.

ВАЖАН ПОСАО ЈОШ НИЈЕ ЗАВРШЕН

Још нису уклоњени радиоактивни громобрани

У оквиру сталне акције „Армагедон”, која је покренута ради
хапшења педофила, припадници Службе за борбу против
организованог криминала
ухапсили су А. М. (1987) и Р.
К. (1978) због основане сумње да су починили кривична
дела приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала и искоришћавање малолетног лица за порнографију.
Приликом претреса стана
првог ухапшеног полицајци
су му одузели 23,7 гигабајта
материјала с дечјом порнографијом, 234 видео-сним-

ка у којима се види сексуална експлоатација деце, као и
један компјутер и пет харддискова.
Компјутер је одузет и од
другог ухапшеног, а у њему
је такође пронађена велика
коли чи на пор но граф ског
материјала с дечјим снимцима.
Он се терети да је заједно
с другим педофилима размењивао тај материјал. Утврђено је и да је злоупотребио
вај-фај везу једног од комшија тако што се преко ње,
без комшијине сагласности,
повезао на интернет.

У градовима широм Србије још
увек има доста радиоактивних
громобрана, који зраче, због
чега су одавно морали да буду
уклоњени и демонтирани. Пре
осам година Скупштина Србије усвојила је Закон о нуклеарној сигурности и заштити од
јонизујућих зрачења, којим је
између осталог прописано да
они морају да буду скинути до
краја 2014. године. Међутим,
тај посао ни до данас још увек
није завршен.
На овај проблем упозорава
група Новосађана који су на
„Фејсбуку” формирали групу
„Радиоактивни громобрани
Новог Сада”. Они су саопштили податак да само у њиховом
граду има око 50 радиоактивних громобрана, а да се процењује да их је још око 700
широм Србије.
Иако су по закону за уклањање радиоактивних громо-

брана сада задужене скупштине станара, тај посао не може
да се заврши јер скидање и
складиштење само једног громобрана кошта око 3.000 евра.
Слађан Велинов, директор
Агенције за нуклеарну сигурност и заштиту од јонизујућег
зрачења Србије, тим поводом
изјавио је за наше медије да се
делегација те агенције ових

дана налази на једном међународном скупу у Норвешкој
и покушава да од донатора
добије новац који би се искористио за уклањање радиоактивних громобрана.
Он је истакао да је скидање
радиоактивних громобрана
посао који смеју да раде само
фирме које су овлашћене за то.
Додао је да би у супротном, ако
би се тиме бавили нестручни
људи, то за њих могло да буде
веома опасно. Велинов је објаснио да се након скидања громобрана са зграда они пакују у
контејнере и одвозе посебним
возилима до специјалног складишта које се налази у оквиру
Агенције за нуклеарну сигурност и јонизујућа зрачења.
На интернету се могу прочитати опречне информације
о томе да ли су радиоактивни
громобрани опасни и колико.
У једнима пише да они пред-

стављају проблем само уколико падну на земљу, или ако
они који обављају радове на
крововима покушају да их
нестручно скину.
С друге стране, има информација у којима пише да радиоактивни громобрани штите
1.200 метара у пречнику, али
да исто толико и зраче. Наведен је податак да су Завод за
јавно здравље у Београду и
Институт у Винчи пре више
година обавили испитивање
након којег је утврђено да је у
радиоактивне громобране стављан радиоактивни елемент
еуропијум 103, који изузетно
јако зрачи.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 31. ДЕЦЕМБРА
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

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

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА УРЕЕ цена: 90 динара
• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА цена: 90 динара
• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ цена: 90 динара
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
Т3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
TSH - цена: 450 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара, fPSA - цена: 750 динара
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара
Прегледе обавља

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

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

•

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 8. децембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт Градског хора Београд.
Субота, 9. децембар, 21.30, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт бенда „MaraQYa”.
Понедељак, 11. децембар, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”:
концерт „Знакови поред пута”, посвећен 125. годишњици од рођења
Иве Андрића.
Среда, 13. децембар, 18 сати, Музичка школа „Јован Бандур”: јавни час учесника свих одсека.

Изложбе
Петак, 8. децембар, 20 сати, галерија Историјског архива у Панчеву: ауторска дизајнерска изложба радова Маје Стајић „Прошири
свој ум”.
Уторак, 12. децембар, 19 сати, фоаје Културног центра: изложба
илустрација Маје Веселиновић „Цветомисли и књигоцрт” и Биљане
Михајловић „У покрету”.

Тематски програм
Петак, 8. децембар, 19 сати, Градска библиотека: предавање Георгија Назарова „Тајне чишћења организма”.
Субота, 9. децембар, 19 сати, Градска библиотека: уметничко –
музичко и поетско – стваралаштво за децу Оливере Цветић и Миливоја Илића.
Понедељак, 11. децембар, 19 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: предавање и пројекција фотографија на тему Атос и Света гора у
организацији Планинарско-еколошког клуба „Соко” из Панчева.
Уторак, 12. децембар, 19 сати, Градска библиотека: представљање
збирке поезије и кратких прича „Последњи урлик вукова” Николе
Јовановића.
Среда, 13. децембар, 19.30, Градска библиотека: вече савременог
руског афоризма и савремене руске поезије, представљање књиге
„Велико у малом”.
Среда, 13. децембар, 21 сат, сцена Културног центра: савремена
играчка представа „Панонска сага”.

Представе
Субота, 9. децембар, 12 сати, Културни центар: представа за децу
„Патролне шапе”.
Уторак, 12. децембар, 12 и 17 сати, Културни центар: представа за
децу „Пепељуга” Игора Бојовића.
Уторак, 12. децембар, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине:
представа „Секс за почетнике” по мотивима истоимене књиге
Јасминке Петровић, у режији Владана Ђурковића.
Среда, 13. децембар, 12 сати, Културни центар: позоришна представа „Покондирена тиква”.

Петак, 8. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

„НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ” У САВРЕМЕНОЈ ГАЛЕРИЈИ

ТЕХНИКА КАО ПОДРШКА УМЕТНОСТИ
Радови ће бити
изложени
до 15. децембра
Изло жба мул ти ме ди јал них
инсталација у простору под
називом „Нове технологије”
отворена је у уторак, 5. децембра, у Галерији савремене уметности у Панчеву.
Овај пројекат је настао у складу с временом у ком уметници
тренутно живе, када је могуће
про ми шља ти умет ност на
сасвим другачији начин.
– Како иде време и технологија практично застарева, уметници су почели да размишљају
у неком сасвим другом правцу,
па је техника ту само да подржи њихо ве радо ве и да им
помогне да се што боље изразе
– рекла је Ивана Маркез Филиповић, уредница програма визуелних уметности Културног центра Панчева.
Она је истакла да је овогодишња тематика другачија и
представља начин на који уметници долазе до самог рада.
Селектор визуелног програма уметник Селман Тртовац
изабрао је радове једанаест аутора, међу којима је и један његов
рад, али је овом при ли ком
нагласио да сам процес бирања није био лак, јер је Србија
ипак једна сиромашна земља у
којој су могућности уметника
да раде с неким високим технологијама веома ограничене.

– Продукцијске могућности
уметника уз коришћење такозване хај-енд технологије релативно су скромне. Разлози за
то су веома скупа опрема и
ком плек сна зна ња која су
потребна за уметност нових технологија. Ипак, постоје уметници који тако раде. Већина
њих је већ раније учествовала
на некој од изложби нових технологија. Нове технологије у
уметности данас у Србији се у
језичком смислу материјализују најчешће у облику видеорадова, веома ретко у коришћењу роботике, комплексног хардвера или напредних програма. Такав приступ, у коме се те

технолошке могућности користе, међутим, не мора нужно
да значи да се ту ради о уметности која у својој суштини указује на нове могућности мишљења, нити да је таква уметност у
складу с духом времена у коме
живимо. Некада је у питању
пука фасцинација технологијом. То је, по мом мишљењу,
слепа улица у уметности. Већи
изазов нам је био да размишљамо шта је то нова технологи ја мишље ња и како смо
дошли до појма технологије –
рекао је Селман Тртовац.
Своје радове су ове године
изло жи ли Сања Лати но вић
(СРБ), Бра ни слав Нико лић

(СРБ), Владимир Фрелих (ХР),
Горан Драгаш (СРБ), Селман
Тртовац (СРБ), Раденко Милак
(БиХ), Биљана Ђурђевић (СРБ),
Драган Војводић (СРБ), Весна
Токин (СРБ), Милорад Вујашанин Цујо (СРБ) и Ненад Глишић (СРБ).
Селектор програма је нагласио да ови уметници нису једини који се баве технологијама
у нашој земљи, већ да њихови
радови представљају један приказ процеса стварања помоћу
нових технологија који постоји на нашој уметничкој сцени.
Програм је суфинансирало
Министарство културе и информисања Републике Србије.

ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ

избор

МОЈ
МОЈ
Одисеја у свемиру
Милан Манић Ујка, уметник
СЕРИЈА: Више волим филмове. Серије ретко гледам јер
захтевају непрекидно праћење како бисмо били у току са
следом догађаја. Међутим,
„Балканска мафија” ме је
освојила због своје интригантности и, нажалост, актуелности. Рекао бих да верно осликава савремени друштвени
тренутак. Посебно онај тајновити део који осветљава
спрегу политике, криминала
и капитала, поготово крупног. Изгледа да је веза овог
моћног тројца нераскидива!
Марифетлуцима нису вични
само људи из подземља, што
је и очекивано, већ неретко и
високи државни службеници
у полицији и судству. Отуда
и јаловост правне државе. Сви
незаконити послови „глатко”
се завршавају: корупцијом,
подметањем или насиљем над
противницима. „Балканска
мафија” ме донекле подсећа
на чувену италијанску серију
„Хоботница”, само са овдашњим обележјима. Наиме,
бугарска мафија је попут октопода који је свуда пустио
лепљиве пипке. Чини се да
се никако не може раскинути тај стисак криминалног
предатора и друштвеног паразита. Да закључим, настојања поштених политичара,
полицајаца и тужилаца да се
изборе с мафијом, често се
претварају у борбу с ветрењачама.

и првих кошка ња наших
далеких предака до васионских летова и сусрета са интели гент ним ван зе маљ ским
обликом живота. Употреби
пред ме та из при ро де као
оруж ја и ору ђа прет хо ди
сусрет с тајанственим објектом – црним монолитом. Не
могу бити посве сигуран да
ванземаљски облик живота,
представљен у виду црног
монолита, утиче на еволуцијски скок од прачовека до
интелигентног човека, иако
је уметнутим кадром то сугерисано. Наиме, монолит је
по геометријској дефиницији квадар са страницама које
се међусобно односе као квадрати редних бројева 1, 2 и
3, тј. 1, 4 и 9. Можда, управо
због поменуте законитости,
појава монолита представља
зачетак свести код људи, указује на интелигенцију. На
мудрост која ће нас довести
до технолошког напретка и
космичких летова.

ФИЛМ: Ускоро ће се навршити педесет година од снимања једног од најбољих и
најлепших филмова. Препоручујем филм „2001: Одисеја у свемиру” (изворни назив
„2001: A Space Odyssey”,
1968), због дивне музике,
оскудних дијалога и визуелне убедљивости. Убедљив је
почев од освита човечанства

МУЗИКА: Док стварам свој
ликовни свет и компонујем
апстракције, волим да слушам музику. Најчешће радим
уз озбиљну музику и џез.
Напослетку, препоручујем
мојим суграђанима да прате културну понуду града.
Волео бих да више посећују
изложбе. Лепе су, а улаз је
слободан.

Представљени радови гимназијалаца
У фоајеу Културног центра
Панчева у петак, 1. децембра,
отворена је изложба радова ученика поводом дана Гимназије
„Урош Предић”. Овим поводом се традиционално представљају радови који су настали на часовима ликовне културе, а овог пута је изабрано
стотинак радова.
Изложбу су отворили ученици дру гог раз ре да Михај ло
Привић и Ана Новак, који су
укратко представили рад Николе Рикановића, једног од професора ликовне културе у Гимназији „Урош Предић”.
Његови ученици су овом приликом писали своја креативна
размишљања на тему уметности, питања да ли је Бог створио човека или човек Бога, шта
је социјално распродат човек
у данашњем свету и слично.

– Одабрао сам ученике који
су имали невероватно креативна размишљања на страшно
тешке теме, чак реч креативна
није адекватна колико су њихове мисли дубоке и колико се
они у овом специфичном времену економизма суочавају с

јако тешким изазовима који
немају егзактне одговоре, немају од кога да добију искуства,
али се труде да својим размишљањем пре свега чују себе, шта
је то што као индивидуе носе.
На својим часовима инсистирам више на оном мисаоном,

да промишљају и да покушају
да пронађу релацију од постојећих информација. Ту тражим
начин да покажу своју креативност – рекао је Рикановић.
Већи број радова изложили
су ученици којима предају професори Иван Павлов и Миле
Спировски.
– Представљени су радови
ученика од првог до четвртог
разреда који су настали на часовима ликовне културе и на секцији која се одржава сваке суботе. Изабрали смо радове код
којих су испоштоване ликовне
вред но сти и зако ни то сти, а
наравно и оригиналност – рекао
је Павлов.
Он је истакао да је ова изложба одлична прилика да се
представи рад тројице професора који имају различит приступ настави ликовног.

ТАКМИЧЕЊЕ „МИТА ТОПАЛОВИЋ”

Осми међународни сусрет певача
У Музичкој школи „Јован Бандур” Пан че во у неде љу, 3.
децембра, одржано је међународно такмичење соло певача
„Мита Топаловић”.
Ове године такмичило се
осам де сет шест уче ни ка из
Србије, Македоније, Црне Горе
и Румуније. Поред Панчеваца,
уче ство ва ли су уче ни ци из
седамнаест основних и сред-

њих школа из Пожаревца, Сомбора, Новог Сада, Неготина,
Прокупља, Зрењанина, Вршца,
Београда и других градова.
Лауреати осмог такмичења
„Мита Топаловић” за соло певаче су ученици основне школе
Кристина Афић (МШ „Петар
Коњовић”, Сомбор; класа проф.
Јелене Јањић), Огњен Инђић,
(МШ „Јосиф Марин ко вић”,

Вршац; класа проф. Бисерке
Величковић) и средњошколци
Марија Жировић (МШ „Коста
Маној ло вић”, Земун; кла са
проф. Ненада Ненића) и Димитри је Цин цар Костић (МШ
„Коста Манојловић”, Земун;
класа проф. Ненада Ненића).
У жирију за средњу школу
били су професори соло певања на музичким факултетима:

мр Анета Илић (Београд), мр
Војислав Спасић (Крагујевац)
и мр Саша Арсенков (Ниш).
Ученике основне школе оцењивали су професори соло певања запослени у различитим
музичким школама: Марта Благојевић (Пожаревац), Ненад
Ненић (Земун), Ана Алексић
Шајрер (Зрењанин) и Татјана
Стојиљковић (Панчево).

ЦРТЕЖИ АНДРЕЈА КОНОПЕКА

Извлачење светлости
Изложба цртежа Андреја Конопека под називом „Извлачење
светлости” отворена је у понедељак, 4. децембра, у Галерији
Бате Михаиловића.
Овом приликом изложено је
десет цртежа у техници туш и
перо који су настали у 2017.
години. Серија „Кула се гради
изнутра” била је изложена пре
месец дана у Београду, а уметник је желео да свој рад представи и Панчевцима.

– Покретачка идеја била је
алпинизам. Био ми је интересантан доживљај алпиниста који иду на неку планину,
не да би освојили неки врх,
него да би нашли неки сопствени пут. Представљена је
та тежина успињања, препреке, физичке, менталне, све се
зајед но субли ми ше у један
покушај да се осети шта је
оно што нас стварно покреће
да живимо, да створимо, да

се крећемо и било шта урадимо – рекао је Андреј Конопек.
Изложба ће бити отворена
до 13. децембра.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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ЗАШТИТНИЦА ГРАЂАНА ЈЕДАНПУТ МЕСЕЧНО У СВАКОМ СЕЛУ

ПОВОЉНОСТ ПРИ РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА
Другог уторка
у месецу на југу,
трећег на северу

Банатски Брестовац: Месна
заједница је завршила пројектно-техничку документацију за изградњу паркинга
код школе и испред великог
игралишта, који ће бити међу
будућим приоритетима Одеље ња за инве сти ци је. За
наредну недељу планиран је
почетак садње младица брезе, јела и липе код фудбалског игралишта.

Могуће притужбе на
рад одређених органа
Од априла ове године заштитник грађана града Панчева почео
је да једанпут месечно обилази
сеоске месне заједнице.
Тиме је уведена нова повољност у решавању притужби људи
усмерених на повреду њихових пра ва посту па њем или
непоступањем појединих органа локалне самоуправе супротно одлукама Скупштине града
Панчева.
Каква је процедура?
Према речима Јелене Стојковић Соколовић, заштитнице
грађана, она може да контролише јавна и јавна комунална
предузећа, као и Градску управу и институције чији је Град
оснивач, али не и градоначелника, Градско веће, Скупштину града и правосудне органе.
– Важно је истаћи да грађани, пре него што нам се обрате
неком притужбом, претходно
морају да поднесу писмени захтев органу локалне самоуправе за који сматрају да је поступао супротно одлуци Скупштине града и повредио њихова
права. Тек по добијању евентуалног негативног одговора заинтересовани треба да нам се јаве,
и то у року до годину дана.
Уколико проценимо да је притужба основана, од тог органа
тражимо писмени став о наводима из ње и када утврдимо да
није поступљено у складу с
градском одлуком, упућујемо
му препоруку да недостатке
отклони у року од тридесет
дана. Ако ни то не уроди пло-

дом, о свему обавештавамо градоначелника. Напомињем да
је наша функција императивно обавезна, али принудно неизвршива, јер делујемо само снагом ауто ри те та – наво ди
заштитница грађана.
Поучени искуством неких
других омбудсмана, и панчевачки су кренули у пружање
заштите грађанима и директно по насељеним местима.
– Проблеми грађана у руралним срединама разноврсни су
и неретко различити од оних
које имају људи у граду. Тако
су нас, рецимо, у северним
селима питали о исправности
воде или, у том погледу, неспоразума око обрачуна по паушалу или преко водомера, што
се с временом превазилази увођењем градске воде и у та места.
Поред тога, карактеристично
је да у области пољопривреде
долази до несугласица међу
комшијама, на пример услед
штета на усевима изазваних

прскањем култура. С тим у вези
потпуно бесплатно нудимо им
такозвану медијацију између
супрот ста вље них стра на с
циљем мирног решавања спорова – истиче Јелена Стојковић Соколовић.
Посредовање је увек опција
Она додаје и да је само по себи
успех већ то када дође до дијалога. Такве случајеве грађани
често пријављују Комуналној
инспекцији, која им све чешће
понуди медијацију као опцију.
– Када имају сличан проблем, људи треба само да нам
потанко објасне у чему је ствар,
након чега позивамо супротну
страну да, у року од петнаест
дана, дође у нашу канцеларију
како бисмо покушали да отпочне мо меди ја ци ју. При ме ра
ради, недавно смо решили спор
око препарцелације, а у случају прскања усева обе стране су
изашле из наше канцеларије
непосвађане, што није мало,

јер је у сржи неспоразума веома често недостатак комуника ци је – каже пан че вач ки
омбудсман.
Јелена Стојковић Соколовић
похвалила је и сеоске месне
заједнице у погледу покушаја
решавања проблема грађана,
посебно ако се зна какве надлежности имају, а истакла је и
да одлично сарађују јер, поред
осталог, у њиховим просторијама од априла једанпут месечно примају грађане.
А када је већ о томе реч, становници јужних села већ у уторак, 12. децембра, могу да разго ва ра ју са заштит ни цом и
њеним замеником током једног сата – најпре у Иванову од
8.30, потом у Брестовцу од 9.45,
у Омољици од 11 сати и у Старчеву од 12.15. Већ сутрадан,
између 10 и 11 сати, исту могућност имаће Доловци, а највероватније 20. децембра и Глогоњци, Јабучани, Качаревци и
Новосељани.

НАКОН ВИШЕМЕСЕЧНИХ ПАЉЕВИНА И ДРУГИХ ПРОБЛЕМА

Санација качаревачког сметлишта
Многе сеоске депоније, заправо сметлишта (будући да ниједна нема законски статус), представљају неку врсту хигијенских
рак-рана. Једно од неуралгичних било је оно у Качареву.
Након што је преузео тамошње комунално предузеће среди ном окто бра, нови/ста ри
директор Зоран Марковић имао
је у том погле ду пуне руке
посла.
– Затекао сам потпуно запуштену депонију, па смо истог
момента ангажовали наше расположиве машине, попут грејдера и улта, како бисмо прочи сти ли дре на жни канал и
један део депоније. Тек толико
да, као и иначе средом и четвртком, одложимо смеће прикупљено од физичких и правних
лица. Али, због озбиљности
ситуације, већ наредних дана

Месне актуелности

мора ли смо да потра жи мо
помоћ од Града, тачније од већни ка за кому нал на пита ња
Мише Марковића, па је уз његово посредовање од ЈКП-а „Хиги-

јена” добијен велики булдожер,
којим смо темељно очистили део
приступног пута, а у наредних
осам дана смо сличном машином ДВП-а „Тамиш –Ду нав”

депонију у потпуности поравнали – наводи Марковић.
С обзиром на то да је смеће
мести мич но горе ло, што је
такође требало санирати, директор качаревачког предузећа
истиче да су, поново уз помоћ
поменутог већника, за ту намену бесплатно обезбеђени камиони из „Грејања” и „Хигијене”,
а улт је добијен од „Зеленила”.
– Само током једног дана на
смеће смо посули педесет четири туре земље, што је најбољи
начин да се угаси пожар. Поред
тога, када сам се вратио у фирму, наш мали булдожер затекао сам у квару, па му је била
неопходна ургентна генералка. У међувремену смо возило
поправили и тиме стекли услове за редовно одржавање депоније – закључује директор качаревачког предузећа.

Банатско Ново Село: Хуманитарна журка у организацији удру же ња „Феникс” за
изградњу куће породици Крајњан приређена је у суботу, 2.
децембра, у кафеу МОЗ. Трибина под називом „Спортом
против наркоманије” биће
одржана у четвртак, 7. децембра, од 18 сати, у Основној
школи „Жарко Зрењанин”.

поменуте улице и једне трасе у И. Л. Рибара, окончана
је јавна набавка; за извођача
је одабран „Војводинапут”, а
радови се очекују с пролећа.
Јабука: Месна заједница је, уз
помоћ ЈКП-а „Зеленило”, посадила тридесет садница сибир-

ског бреста на излетишту „скела” на обали Тамиша. Постављена је ограда на отвореном
спортском терену у парку.

Долово: КУД „Банатски вез”,
цркве ни хор и пет на е стак
певача народне музике у среду, 29. новембра, направили
су концерт ради прикупљања
новца за лечење Ненада Гаве,
а тим поводом је и у петак, 1.
децембра, одржана хуманитарна журка у дискотеци Дома
културе. Изложба под називом „Време када је детињство живело – Титови пионири” отворена је у среду, 29.
новем бра, у Педа го шком
музеју у Београду, када су,
поред осталих, наступили и
уче ни ци Основ не шко ле
„Аксентије Максимовић”.

Качарево: Дом културе, у
сарадњи са школом, припрема новогодишње дечје радионице на којима ће малишани правити украсе и поклоне.
У току је генерално уређивање бине у Дому омладине.

Глогоњ: У току су радови на
изградњи паркинга испред
поште и тро то а ра поред
Месне заједнице. Расписана
је јавна набавка за наставак
израде пешачких стаза у центру села. Радници комуналног предузећа зидају тоалет
поред локалне пијаце.

Старчево: Српско етномузиколошко друштво одржало је
протеклог викенда у Дому
културе радионицу свирања
на гајдама. Ђура Путник изложиће слике-портрете у четвртак, 7. децембра, од 19 сати,
у Галерији „Боем”. Дванаести Фестивал акустичне гитаре „Гашини акорди” биће приређен у петак и суботу, 8. и 9.
децембра, од 20 сати, у ККК-у.
Нада Плавша говориће на
тему „Значај исхране у преживљавању пчелиње заједнице” у среду, 13. децембра, од
18 сати, у свечаној сали Месне
заједнице.

Ива но во: Рад ни ци фир ме
„Финнет инжењеринг” ускоро завршавају овогодишње
послове на изградњи фекалне канализације у улицама
29. новембра, Пролетерској
и Рибарској. Када је реч о
асфалтирању дела последње

Омољица: Хуманитарни концерт групе „Амбасадори” одржан је у недељу, 3. децембра,
у Дому културе, а сав приход
намењен је за лечење мале
Анастасије Букелић. Наредне недеље наставиће да ради
кафана „Шаран”, којом однедавно управља Одбојкашки
клуб „Младост 1973”.

У ДОЛОВУ ТРАЈЕ ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

За лечење Ненада Гаве

ДВАНАЕСТИ ФЕСТИВАЛ АКУСТИЧНЕ ГИТАРЕ У СТАРЧЕВУ

АРХИВЕ

ИЗ

Дванаести међународни фестивал акустичне гитаре „Гашини
акорди” биће приређен идућег
викенда у старчевачком Креативном културном клубу.
Најпре ће у петак, 8. децембра, бити одржано ревијално
вече, када ће наступити музичари који су у највећој мери обележили овај јединствени догађај. Програм ће стартовати у
20.30 краћим омажем гитари и
подсећањем на неке прошле дане.
Након тога, од 21 сат, представиће се један од најредовнијих
гостију фестивала и регионална
звезда у настајању Мики Солус,
оригинални кантаутор из Загреба. Потом ће стејџ преузети надалеко познати панчевачки музи-

„ПАНЧЕВЦА

„Гашини акорди” идућег викенда

чари Никола Инић и Бане Глуваков, који свирају за афирмисане саставе „Blue Family” и „Ван

Гог”. За сам крај првог дана предвиђен је наступ локалног састава „Резервни план”.

У суботу, 9. децембра, уследиће такмичарско вече, које ће
у 20 сати отворити такође једни
од претходних победника – полазници школе гитаре „Гитарта”.
Потом ће се представити дванаест одабраних извођача из
земље и иностранства, који ће
извести по три нумере. Док
стручни жири, предвођен рок
критичаром Петром Јањатовићем, буде бирао најбоље у конкуренцији за интерпретацију и
ауторску песму, биће одржана
сешн-свирка. Завеса на овогодишње „Гашине акорде” биће
спуштена тако што ће сваки члан
комисије јавно обелоданити своје гласове, а напослетку ће најбољима бити уручене награде.

Још једна хуманитарна акција под називом „Долово за
Ненада” одржана је у петак,
1. децембра, у Дому културе,
и то на иницијативу Скупштине Месне заједнице „Мита
Вукосављев”. Пре тога у тој
установи је истим поводом,
24. новембра, приређено вече
влашке и румунске музике, а
недуго затим, у среду, 29.
новембра, концерт су направи ли КУД „Банат ски вез”,
цркве ни хор и пет на е стак
певача народне музике.
У свим наведеним приликама циљ је био да се прикупе средства за даље лечење
суграђанина тешко оболелог
од тумора лимфних чворова. Двадесетдеветогодишњем
Ненаду Гави предстоји ком-

плексна операција, а потом
зрачења, за шта је неопходно
много новца, па ће акције
при ку пља ња помо ћи бити
настављене.
Поред Месне зајед ни це,
Дома културе и поменутих
учесника у програмима, у овај
хумани чин укључене су и
друге институције, као што
су ЈКП „Долови”, Удружење
винара и виноградара „Свети
Трифун”, СТР „Економик”,
Кафе-клуб „Капо” и многи
други људи добре воље.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ДАЧИЈА stepway, 1.6, бензин, гас, 2011, 4.600 евра.
060/737-37-67. (252218)
ПРОДАЈЕМ рено клио 1.5
ДЦИ, 2001. годиште, регистрован до 15. маја 2018.
Тел. 065/808-40-48.
(251928)

РЕНО клио 1.2, 2009. годиште, прешао 168.000, први
власник. 065/336-76-84.
(252136)
ПРОДАЈЕМ голф 2, бензин,
плин атестиран, у возном
стању. Тел. 063/744-08-24.
(252152)
ФОЛКСВАГЕН поло 1.4
ТДИ, 2008. годиште, дизел,
3.200 евра, није фиксно.
063/199-49-64. (252178)

ПРОДАЈЕМ заставу 10,
2008. годиште, у супер стању. 064/133-96-85.
(251986)

ТВИНГО 2004, 8 В, нове
зимске гуме, регистрован
до октобра, 1.750 евра.
064/144-27-40. (252170)

ПРОДАЈЕМ шкоду октавију
А 4, 1.9 ТДИ, 2008, први
власник. 065/610-45-67.
(251997)

ПУНТО 1.9 дизел, ЈТД,
2002, петора врата, сва
опрема, регистрован.
064/130-36-02. (252196)

ПУНТО 1.2, 2001, бензин/плин, 3 В, металик црн,
одличан. 064/142-55-93.
(252008)
ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори, петостепени мењачи, алу фелне, 13, 14, 15,
16. 064/856-60-65.
(252008)
СИТРОЕН Ц 3, 2003, 1.4,
бензин, увоз из Немачке,
на име купца, одличан.
063/663-642. (252014)

ГРАНДЕ пунто 1.3, дизел,
2006, петора врата, фул
опрема, власник. 064/13036-02. (252196)
АСТРА Г, 2.0 дизел, 2002.
караван, нове зимске гуме,
клима, кука, регистрован
годину. 064/587-50-24.
(252196)
ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2007. годиште, 4.000 евра.
064/514-05-06. (252335)

ОГЛАСИ

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991.
(251728)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/21159-15. (251728)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 до 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (252130)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању од 70 до
1.300 евра. 062/193-36-05.
(251265)
КУПУЈЕМ аутомобиле, стање небитно, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (252165)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ пнеуматску сејалицу за кукуруз. 064/52328-32. (251912)
ТРАКТОР ИМТ 558, приколица 4 тоне, плуг 2. Б ИМТ,
високи клирес, тањирача
20 тањира. 060/632-44-10.
(251904)
НА ПРОДАЈУ берач змај
222, бункераш, дворедни.
064/271-40-87. (252204)
ПРОДАЈЕМ 222 берач за
кукуруз. 065/232-15-06.
(252162)

ЈУГО ин 2005, 650 евра, застава 101, 2000. годиште,
650 евра. 063/663-642.
(252014)
ФОРД фокус 1.8, 2003. годиште, власник, стање фабричко. 065/263-28-78.
(252023)
МЕРЦЕДЕС вито 109, ЦДИ,
2004. годиште, регистрован до априла 2018, 3.100
евра. 063/728-47-42.
(252036)
ПРОДАЈЕМ ладу калину,
2007. годиште, први власник. Тел. 064/229-32-64.
(252064)
ХЈУНДАИ аксент 1999. годиште 1.4 Б, на име купца,
одличан, 850 евра.
064/668-85-53. (252116)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2009, децембар, динамик опрема,
95.000 км, регистрован,
власник. 064/587-50-24.
(252196)
ПАСАТ Б 5.5, 2005, караван дизел, у одличном стању, 3.150 евра. 060/63297-00. (252231)

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ гаражу код
Клуба пензионера (др Касапиновића). Тел. 063/76449-23. (252082)

АПАРАТИ

ПЕЖО 307 sw, 1.6, бензин,
2004. годиште, 3.000 евра.
064/514-05-06. (252335)

marketing@pancevac-online.rs

СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитора, даљинских. „Плус”. Д.
Туцовића 28, 353-463.
(251709)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ЋИЛИМИ од чисте вуне
разних димензија, погодни
за покриваче, простирке,
етно... 063/327-617. (СМС)
КЕСЕ свих врста, повољне
цене, производња. „Атлантис плус”, 064/255-57-86.
(249614)
БУКОВ брикет у џаковима,
преостали, квалитетан.
063/267-328, 063/174-7769. (251174)
ДРВА преостала, за огрев,
продајем. 063/868-02-06.
(251804)
СВИЊСКЕ полутке, прасад, опрашене крмаче, назимад, могућност клања,
достава. 065/614-74-40.
(251667)
ПРАСИЋИ, јагањци на
продају. Вршим услужно
печење на дрва – ражањ,
повољно. 064/397-79-09.
(251860)
ПРОДАЈЕМ/ПОКЛАЊАМ
гробно место на Старом
православном гробљу у
Панчеву. 063/231-278. (и)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА пећи свих
кв, достава, монтажа, гаранција. Повољно.
061/641-30-36. (251940)
ПРОДАЈЕМ машину за судове, мало коришћена за
12 комплета. 064/184-3065. (251969)
ПРОДАЈЕМ мало коришћену топлу витрину, дуплу
фритезу, тостер, касу и
остало за гастрономију.
Тел. 063/741-64-00.
()251949)
ПРОДАЈЕМ сточну вагу,
пластични киоск, ауто-приколицу, плац на Кудељари,
5 ари. 343-390, 060/43445-01. (251963)

ОПЕЛ астра 2004. годиште,
1.7 дизел, редовно сервисиран, у одличном стању.
Звати после 18 сати.
065/611-71-11. (4742)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм и све врсте видео касета, квалитетно, преснимавам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (251939)

ВИБРО жаба скакавац, вакер дизел. 063/743-29-54.
(2519649

ПАНЧЕВАЦ

ВЕШ-МАШИНА и половни
делови од веш-машина.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (252079)

ПРОДАЈЕМ тросед, двосед,
фотељу, гарнитура, очувано. 064/140-65-99.
(251991)

телефон: 013/301-150

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње.
013/631-811. (251966)

ЧАМАЦ од плексигласа,
апарат за ЦО 2 варење,
апарат електро трофазни,
бицик брзинци, два комада. 063/851-74-36.
(251998)
НА ПРОДАЈУ: угаони ормани, трокрилни нов орман, трпезаријски столови,
телевизор, полица за телевизор, орман, душеци, радни столови, комоде, витрине, полице, радијаторе, сто
за компјутер, фотеље.
064/155-38-13. (251999)
ТА пећ 3.5 кв, одлична,
плински шпорет, рерна на
плин. 065/512-13-91.
(251996)
ТОВНЕ свиње и прасићи,
клање и достава, квалитетно. 063/812-36-04.
(252021)
СТОЛАРСКА машина, храстова врата улазна, грађевинска скела, има разно.
065/263-28-78. (252023)
ДЕБЕЛЕ свиње на продају.
064/169-68-54. (252061)
КРЕКА весо продајем. 26240-88, 063/170-32-19, Санде. (252038)
НА ПРОДАЈУ крмача за
клање, мангулица и јарац.
065/961-92-14. (252043)
ПРОДАЈЕМ балирану детелину. 064/402-77-96.
(252057)

ВЕШ-МАШИНА ардо, генерално сређена, повољно.
Тел. 063/250-103. (252070)

ПРОДАЈЕМ кућу на Златибору, Гајеви, може замена.
069/158-63-76. (252134)

ШТЕНАД померанског
шпица на продају.
060/367-38-44. (252182)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, 2 до 6 кв, достава, монтажа, гаранција.
064/366-57-87, 335-930.
(252075)

СВИЊЕ продајем 100 –
130 кг. 064/172-44-10,
372-768. (2521539

ПРОДАЈЕМ телевизор самсунг, 68 екран. 064/409-5082. (252181)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидери, електрични шпорет, орман, угаона гарнитура,
двосед, тросед, фотеља,
два душека, ТВ сто, кварцна грејалица. Тел. 063/86182-66. (252151)

ГРОБНО место на уступање, договор, Старо православно. 064/130-27-34.
(252192)

КРУЊАЧ/ПРЕКРУПАЧ, стари писаћи столови, врата
улазна, собна, компресор и
још много тога. 064/13904-48. (252148)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
нова кухиња 10.000 динара. 371-568,
063/773-45-97. (252194)

ДРВА за огрев, багрем, јасен, топола преостала.
064/122-69-78. (252155)

СИМПОВА гарнитура за
дневну собу: тросед, двосед, фотеља. Тросед се
развлачи. Вреди погледати.
Цена договор.
064/364-10-91.
(252213)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа, гаранција.
065/339-44-48. (252075)
ПРОДАЈЕМ продавницу
здраве хране у раду са робом, Стрелиште.
061/235-17-50. (252078)
КРЕКА пећ и ТА од 2,5 кв,
на продају. 063/101-79-08.
(252080)
ПРОДАЈЕМ пећ крека весо, добро очувана, цена
7.000 динара.
063/858-47-65. (252081)
ПРОДАЈЕМ болнички кревет, плус антидекубит душек са компресором.
063/894-84-23.
(252114)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3,5 кв и
пони бицикл.
064/264-06-00. (252158)
ДРВА продајем, багрем, јасен, тополу и врбу, преостало. 060/035-47-40.
(252155)

ПЕЋ на гас алфа плам, 7
кв, исправна, повољно.
064/243-87-92. (252177)

ЋУРКЕ на продају, кућна
достава. 061/280-20-35.
(252200)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРАСИЋИ на продају. Мића, 064/303-28-68.
(252200)
ДРВЕНА врата на продају.
062/424-128. (252118)
РОТВАЈЛЕР штенад, на
продају, осам недеља стари, одличних родитеља.
063/859-13-07. (252210)
РЕГАЛ за дечју собу, пеглу
и даску продајем. Тел.
066/613-72-59. (252214)

КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, сатове, слике,
стари новац, старе играчке, лустере, старо покућство. 335-930,
335-974,
063/705-18-18.
(250275)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, добро
плаћам.
065/646-65-88.
(252226)

ПРОДАЈЕМ 53 ара градског грађевинског земљишта са три парцеле, Караула, Улица Рибарска.
060/555-69-35. (252085)

ВОЈЛОВИЦА, приземна
139 м2 + локал 30 м2 на
7,29 ари, 31.000 евра.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (252144)

ОМОЉИЦА, плац 11,5 ари,
струја, вода, гаража, започет приземни објекат.
064/260-05-34. (252089)

КУДЕЉАРСКИ насип, Преспанска, 88 м2, трособна,
на 4.8 ари, 35.000 евра.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (252144)

НОВА МИСА, кућа 160 м2,
подрум, I, гаража 60.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (252092)
КУЋА, Синђелићева, 256
м2, нова, четири етаже,
95.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (252092)

КТИТОР, лукс канцеларијски намештај, изузетно
очуван, 1.800 евра.
061/324-085. (252200)
ТРОСЕД као нов, 2.000 динара, пећ украсна округла.
063/454-005. (252223)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 2 кв,
мали фрижидер, веш-машину. 064/129-73-60.
(252234)

КУПОПРОДАЈА

КУПУЈЕМ старе сатове,
пенкала, новац, стрипове,
албуме са сличицама,
играчке, упаљаче, сребро,
значке, ордење, војне ствари, фото-опрему, ЛП плоче, ситне антиквитете, фудбалске улазнице. 064/18756-80. (252100)

ПРОДАЈЕМ кућу са двориштем у Спољностарчевачкој, може и замена за стан.
062/842-48-10. (252113)

ТЕСЛА, кућа 65 м2, 1.8 ари,
42.000, може замена.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (252149)
ТЕСЛА, плац 4,28 ари,
фронт 12 м, договор.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (252149)
ГОРЊИ ГРАД, кућа са улице, 120 м2, погодна за локал, 33.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (252149)

ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ два ланца земље у Качареву. Тел. 601281. (251748)

ТА ПЕЋИ купујем, исправне и неисправне, плинске
боце и остало покућство.
066/900-79-04. (251927)
КУПУЈЕМ ТА пећи свих кв,
добро плаћам, долазак одмах. 061/641-30-36.
(251940)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 8 ари, Козарачки просек. 060/601-60-23.
(251184)
ХИТНО продајем спратну
кућу, Јабука, 220 м2, са намештајем, 50.000 евра.
063/715-99-00. (251876)

ПРОДАЈЕМ кућу, стара
Миса и 3 ара плаца, 24.000
евра. 060/011-96-66.
(252160)

МАРГИТА, почетак, 100 м2,
1.5 ар, без улагања, усељива, 70.000. „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(251975)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи свих величина. 064/366-57-87, 335930. (252075)

КУЋА, локал у Старчеву, на
главном друму, 40.000
евра. 064/142-52-00.
(251971)
ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу, у Војловици.
013/232-21-30, 063/16250-00. (252056)
БАВАНИШТАНСКИ пут 7
ари, 15.000; 13 ари, 80,
31.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (252066)
НА ПРОДАЈУ кућа, усељива, плац 3 ара, Горњи град.
062/967-06-45. (252075)
БАНАТСКО НОВО СЕЛО,
усељива кућа, 100 м2, 16
ари. 063/398-458. (252072)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТАМИШ КАПИЈА, гарсоњера, II спрат, 34 м2 + остава, до Тамиша, власник.
061/264-80-00 (СМС)

БАВАНИШТАНСКИ, до пута, новија, 60 м2, 13,5 ари,
укњижена, 25.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(252127)
СТАРЧЕВО, усељива, лепа
трособна, 70 м2, 6.5 ари,
21.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (252127)
СТАРА МИСА, 90 м2, самостална 9 ари, укњижена,
32.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (251776)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи, Содара, 74 м2, I,
централно грејање. Власник. Тел. 064/616-47-67.
(251973)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, ЦГ, високо приземље,
17.500. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251975)

СТРЕЛИШТЕ, центар, трособан, 80 м2, седми спрат,
38.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251975)
ЦЕНТАР, 63 м2, други
спрат, новија градња,
40.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251975)
СТРЕЛИШТЕ, почетак, двособан, други спрат, тераса,
24.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251975)

СТРЕЛИШТЕ, мањи двособан стан 46 м2, етажно грејање. Тел. 064/ 267-7174.(СМС)
ПЛАЦ 5 ари, у Цара Душана, могућност кредита и
извођачима. 063/864-0985. (252163)

КУДЕЉАРАЦ, главна улица, кућа 140 м2, 12,5 ари,
46.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (252125)

КУПУЈЕМО старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
шпорете. Златко.
061/144-82-80,
063/196-54-56. (252010)

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

ХЕКТАР грађевинског земљишта, северна зона,
асфалт, струја, вода,
18.500. 063/894-84-23.
(252114)

ОЛДИЧНО место, кућа за
рушење, 5 ари, 40.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (252125)

ЈАБУЧКИ пут, 4 ара, добар
прилаз и ширина плаца.
069/213-97-37. (251929)

ПОТРАЖЊА

ТАМИШ КАПИЈА, нов, троипособан, III спрат, 72 м2
+ остава, до Тамиша, власник. 061/264-80-00
(СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву, нова, одмах усељива,
150 м2, без поправке, цена
по договору. За више информација 013/601-472.

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, долазак.
062/148-49-94. (251981)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ВОЈЛОВИЦА, нова кућа,
175 м2, 3 ара, укњижена,
хитно. 063/784-71-34,
063/771-75-96. (252050)

ПРОДАЈЕ се кућа у Иванову. 062/415-359. (251585)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац,
пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (251965)

ТЕСЛА, кућа, 110 м2, 4 ара,
55.000, договор. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (252149)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ локацију за
градњу у Ул. Бранка Ановића 8, плац 5,6 ари. Извађена информација о локацији. На плацу укњижено 260
м2, фронт 15 м. 063/70489-18. Надица. (249447)

ПОТРАЖЊА

БЛИЗУ центра, кућа на 3,6
ари, 58.000; Миса, више
повољних кућа. „Лајф”,
061/662-91-48. (252110)

БАНИЈСКА, дворишна
спратна укњижена два стана, 120 м2, 29.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(252144)

НА ПРОДАЈУ плац, Војловица, 3 ара, 7.400 евра.
063/606-597. (252171)

ТЕСЛА, продајем троипособан стан новије градње,
61 м2, ЦГ, II спрат у мирној, слепој улици са зиданом гаражом у дворишту.
Стан је одмах усељив, са
кухињом и плакаром,
45.000 евра. 060/628-4656. (СМС)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 63
м2 + тераса, трећи спрат,
40.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251975)

ПРОДАЈЕМ плац са викендицом у Власинској.
069/671-156. (252193)
ПРОДАЈЕМ новију кућу, 5
ари, ексклузивна. 066/93700-13. (252202)
ЦЕНТАР, изузетна кућа, са
плодоужитком, Карађорђева, 160 м2, 4 ари, повољно.
061/324-40-85. (252220)

БЕЗ ПОСРЕДНИКА продајем трособан стан 73 м2 на
Тесли. 064/175-63-14 (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву, плац 13 ари.
064/264-03-14. (252221)

ЦЕНТАР, продаја станова,
40 – 120 м2, 650 – 850
евра/квадрат, са ПДВ-ом.
063/323-584. (248462)

ПАНЧЕВАЦ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан,
115 м2, центар, за мањи.
064/329-48-40. (251695)
НОВА МИСА, трособан, 85
м2, ЦГ, замена за мањи
стан. 064/134-06-30.
(251691)
МИСА, ПР, 34 м2, 16.000;
70 м2, 24.000. 063/377-835.
ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
2, 43 м2, сређен. 069/12919-87. (251942)
ЦЕНТАР, двособан, 68 м2,
ТА, две терасе, I спрат,
власник. Тел. 013/353-3665. (251968)

КОТЕЖ 1, једнособан 28
м2, пети спрат, ЦГ, 15.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (251975)
ТЕСЛА, једнособан, 33 м2,
високо приземље, ТА,
18.500. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-5574.(251975)

ЦЕНТАР, двособан, 45 м2,
ТA, IV од V, усељив,
27.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251975)

ХИТНО, центар, продајем
стан, 60 м2, са засебним
двориштем.
060/600-29-40.
ЦЕНТАР, нов, укњижен, 37
м2. Власник. 063/208-352.
(251984)
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ХИТНО продајем поткровље, Миса, 100 м2, укњижено, сива фаза.
065/333-55-25.
(252011)
ХИТНО, Содара, двоипособан, 75, ЦГ, II, лифт, усељив. (679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
063/836-23-83.
(252025)
СОДАРА, 56 м2, ЦГ, VI, није задњи, двособан, лифт,
30.000. (679), „Трем 01”,
063/740-79-95, 063/83623-83. (252025)
СОДАРА, једнособан, 37,
ЦГ, VII, тераса, ПВЦ,н два
лифта, сређен, 25.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (252025)
ЦЕНТАР, 46, ТА, IV,
27.000. (679), „Трем 01”,
063/740-79-95, 063/83623-83. (252025)
УЖИ центар, двоипособан,
ЦГ, III, сређен, без улагања, 43.500. (679), „Трем
01”, 063/740-79-95,
063/836-23-83. (252025)
ТЕСЛА, двособан, новоградња, 50 м2, I спрат,
лифт, ЦГ, тераса, 063/372221. (252028)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
34 м2, 21.000, двособан,
26.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(252033)

ДВОСОБНИ, 57 м2, Котеж,
28.000; Миса, 31.000; Содара, 28.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.

ПРОДАЈЕМ нов, атрактиван
стан, 34 м2, једноипособан, у
ужем центру града. 063/693944, 069/147-74-38.

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан 44 + 4 м2, ЦГ, на
Стрелишту, 25.000 или мењам за кућу у Панчеву.
060/066-13-05. (252035)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, гаража, башта,
укњижен, 17.000, договор.
061/147-82-23. (252037)
СТАНОВИ, куће и локали
на свим локацијама. Агенција „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (252039)

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
алу столарија, две терасе,
ЕГ, кухиња, усељив одмах.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (252055)

2

ДВОСОБАН, Котеж, 57 м ,
тераса, 30.000. (470), „Дива”, 345-534, 064/246-0571. (252055)
2

ЈЕДНОИПОСОБАН, 40 м ,
С. Саве, новоградња, усељив одмах, 18.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(252055)

СТРОГИ центар, двособан,
I спрат, усељив одмах.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (252055)
СТАН на продају, Максима
Горког 49. 064/290-45-09.
(252058)

ДВОСОБАН, НОВ, 55 КВМ,
Миса, 32.000, договор,
власник. 063/304-222.
(251209)
СОДАРА, трособан + гаража, 45.000; двособан, ВП,
ТА, договор, двоипособан,
ЦГ, 38.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (251760)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан
у Панчеву, Тесла, двособан, 38 м2, за стан у Краљеву. 063/891-25-70.
(252069)
СТРЕЛИШТЕ, дуплекс, ново, 103 м2, V, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.

ПРОДАЈЕМ апартман на
Златибору, 30 м2, намештен. 063/389-974.
(252063)
АТРАКТИВНИ дуплекс,
елитни део града. Повољно. Аксентија Максимовића, 115 м2, I, ЦГ, 79.900.
(252083)
ЦЕНТАР, двособан, 58, ТА,
31.000; двоипособан, ЦГ,
договор. (338), „Јанковић”,
348-025. (252066)
СОДАРА, 28, ЦГ, 19.000;
Стрелиште, 2.0, 66, ЦГ, договор. (338), „Јанковић”,
348-025. (252066)
ГАРСОЊЕРА, 24 м2, други
спрат, ЦГ, центар, власник,
18.500. 065/200-62-24.
ЈЕДНОСОБАН, нов, 30 м2,
Миса, приземље, 18.000,
договор, власник. 063/304222. (251209)

СОДАРА, војне 72 м2, VIII,
ЦГ, 42.000; турска глава,
сређиван, двоипособан, III,
ЦГ, 43.500. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(251760)
СТРОГИ центар, двособан,
42.500; трособан, 96 м2,
72.000, дуплекс 136 м2, четворособан, 90.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(251760)
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, двоипособан, I, TA, потребно
улагање, 28.000; Стрелиште, двоипособан, 37.000;
трособан, 42.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(251760)

ЗА најстарије суграђане,
припремили смо јединствену понуду којом вам пружамо могућност да у оквиру Уговора о доживотном
издржавању, Уговора о купопродаји са Вашим плодоужитком, одмах побољшате Ваш квалитет живљења. „Елпис” асоцијација,
подршка и помоћ. Заказивање термина и информације, 061/324-40-85. (2583)
СТРЕЛИШТЕ, новоградња,
60 м2, I, 47.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
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КОТЕЖ 2, једноипособан,
48 м2, IX, ЦГ, усељив,
24.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(252137)
КОТЕЖ 1, двособан, 62 м2,
III, ЦГ, сређен, 35.000, договор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (252137)
КОТЕЖ 2, двособан, преуређен у двоипособан, 63
м2, ВП, ЦГ, сређен, 35.000,
договор. „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(252137)
СТРОГИ центар, двоипособан, 63 м2, V. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(252125)
СТРЕЛИШТЕ, хитно, двособан, 53 м2, IV. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(252125)
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, дворишни, 21 м2, укњижен,
11.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (252127)
ГОРЊИ ГРАД, новији, 61
м2, III, плин, комфоран
двособан, 27.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(252127)
КОТЕЖ 2, двособан, 57 м2,
квалитетно реновиран, VI,
36.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (252127)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52
м2, VI, ЦГ, 24.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(252127)
СТРЕЛИШТЕ, већи једнособан, 39 м2, III, ЦГ,
21.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (252127)
СОДАРА, већи двособан,
64 м2, III, ЦГ, уредан,
33.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (252127)
СОДАРА, једноипособан,
46 м2, тераса, 28.000.
(238), 064/668-89-15.
ТЕСЛА, једнособан новији,
33 м2, 23.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (252149)
ТЕСЛА, троипособан, 79
м2, 48.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (252149)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, III,
30.000. (636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(252088)
КОТЕЖ 2, први део, двоипособан, 68 м2, III, 37.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(252092)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,
71 м2, Котеж 1, комплетно
сређен, 49.000.
063/835-06-01.
(252099)

КОТЕЖ 2, гарсоњера, 22
м2, IV, ЦГ, лифт, усељива,
14.500. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(252137)

ЦЕНТАР, двособан, 50 м2,
I, ЦГ, без улагања, 33.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (252137)

ЦЕНТАР, једнособан, 36
м2, VII, ЦГ, без улагања,
24.500. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (252137)

СОДАРА, једноипособан,
46 м2, V, ЦГ, усељив,
30.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(252137)

ТЕСЛА, двоипособан, 64
м2, IV, ЕГ, усељив, без улагања, 35.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(252137)

ГОРЊИ ГРАД, једноипособан, новији, 40 м2, 25.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (252149)
ЦЕНТАР, једнособан, 36
м2, 25.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (252149)
ТЕСЛА, двособан, 42 м2,
24.0000; двособан, 53 м2,
26.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (252144)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 59
м2, ТА, 25.000; двособан,
53 м2, 28.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(252144)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 68
м2, 37.500; двособан, 60
м2, 33.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(252144)

МАРГИТА, двоипособан,
58 м2, 34.000; једноипособан, 35 м2, 20.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(252144)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2,
III, ЦГ, 33.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(252742)

МИСА, двоипособан, 63
м2, 32.000; двособан, 49
м2, 24.500; једноипособан,
40 м2, 22.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(252144)

СТАН 98 м2, I, трособан,
гаража, подрум, Доњи
град. 064/152-14-03.
(252161)

СОДАРА, једноипособан,
VI, 36 м2, ЦГ, 28.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (252742)

НОВА МИСА, двособан,
III, двособан, III, 58 м2, ТА,
22.500. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(252742)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(252742)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, 16.000; двособан, 50
м2, 30.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68. (25)

18

Петак, 8. децембар 2017.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

Петак, 8. децембар 2017.

ОГЛАСИ

19

marketing@pancevac-online.rs

СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, двособни, ВПР, II,
ТА, 55 м2, 31.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (252742)
СОДАРА, двоипособан, 64
м2, ЦГ, X, 31.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (252742)
ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Содари, ЦГ, 57 м2,
спрат ¾. 063/820-90-71.
(252180)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ХИТНО два стана на продају, договор. 064/386-9286, 064/130-27-34.
(252191)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли. 061/80497-23 (СМС)
ДВОСОБАН стан, дворишни, издајем, главни пут
Старчево, 4.000 динара.
Пензионери имају предност. 064/058-59-96.
(251576)
ИЗДАЈЕМ собу са грејањем, за ученицу, студенткињу, 80 евра + 50 евра депозит. 064/000-55-39.
(251910)

СТРОГИ центар, комфоран
двособан, II, лифт, ЦГ, новија зграда. 063/690-269.
(252167)

НОВА МИСА, нов двособан, власник, 1/1, укњижен,
26.900 евра. 064/144-2740. (252170)
ПРОДАЈЕМ трособан комфоран стан, одмах усељив.
Тесла, 063/827-95-69.
(252176)
ПРОДАЈЕМ два стана у истој згради, на Содари. Тел.
064/867-48-61. (252198)
КОТЕЖ 2, трособан, екстра
сређен, повољна цена, хитно. 066/937-00-13.
(252202)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ трособан стан,
без посредника, Тесла, Котеж 1, 2, центар. 063/87303-60. (251894)
ПОТРЕБНИ станови свих
структура, брза исплата.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (251975)
АГЕНЦИЈА (470), „Дива”,
Жарка Зрењанина 14, купује једнособан и двособан
стан у згради. (252055)
КУПУЈЕМО станове и куће
свих структура, брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68. (252144)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребни станови на
Тесли. 064/668-89-15.
(252149)

ПАНЧЕВАЦ

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце. 064/305-73-01
(252027)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Стрелишту, ненамештен, ЦГ, други спрат.
Тел. 063/759-98-77
(252051)
ИЗДАЈЕМ двособан стан у
кући, Војвођанска 97, стара Миса. 064/359-54-42,
061/321-70-83 (252052)
ИЗДАЈЕМ одличан једнособан стан, намештен, строги
центар, Панчево, ЦГ, лифт,
клима, усељив одмах. Телефон 343-169 (252042)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Содара, 80
евра + 100 евра депозит.
064/252-47-00 (252112)

СТРОГИ центар, трособан,
новија зграда, ЦГ, лифт,
одличан. 064/188-42-64.
(252167)
СОДАРА, троипособан, I
спрат, сређен, усељив, повољно, 500 евра/квадрат.
063/690-269. (252167)

КУЋА за издавање, Старчево. 060/671-15-66 (252015)

СТАН, четворособан, кућа,
ново, грејање, велики балкони, двориште, Котеж.
061/225-16-43 (252111)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, Марка Кулића 38.
063/827-26-20. (251932)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Котежу 2, 58 м2. Тел.
064/475-78-16 (252115)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру за једну особу. Тел.
343-635. (251933)

ДВОСОБАН, празан, нова
Миса, бесплатан интернет,
одвојен улаз. 063/775-9986, 372-144 (252119)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру за једну особу. Тел.
343-635. (251933)
ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, Стрелиште, зграда,
ЦГ, депозит обавезан.
064/164-77-66. (251941)
ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан са централним грејањем на Содари.
060/655-50-77
(252104)

ИЗДАЈЕМ удобну, комфорну собу на Тесли. 065/80353-29 (25092)
ИЗДАЈЕМ празан стан, Котеж 2, 74 м2, други спрат.
060/488-38-15 (252094)
ИЗДАЈЕМ велики двособан
и трособан намештен стан.
064/994-13-16.
Карађорђева.
(252097)
ИЗДАЈЕМ стан, ЦГ, телефон, клима, интернет, намештен, ново. Тел. 313576, 064/582-22-85
(251973)
ИЗДАЈЕМ намештену собу
ученици, ученику, Котеж 2.
318-321, 064/908-02-94
(251971)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, кућа, Стрелиште.
Тел. 311-071,
064/587-25-35 (251954)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан
намештен стан на Котежу
2. 064/382-61-63, 011/39723-86. (252159)
ИЗДАЈЕМ намештен стан.
Тел. 065/250-89-97.
(252145)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ двособан
стан на Котежу 1, са централним грејањем.
060/040-75-63. (252143)

ПРОДАЈЕМ разрађен локал у Ж. Зрењанина бр. 32,
замена. 345-534, 064/24605-71. (252055)

ПОМОЋ у кући, пет дана
по 3 сата, жене до 50 година, и непушача. 062/13476-39. (251918)

ИЗДАЈЕМ нов локал, близина пијаце и три школе, велики излог. 063/617-421.
(252059)

ПОТРЕБНА радница за рад
на бензинској пумпи у Панчеву. 351-601. (252703)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза у
Зелену пијацу., 060/35103-56. (252084)
ПОТРЕБНИ већи објекти,
кућа за пекару, комплетна
пекарска опрема на продају. 064/120-09-42. (252131)
ИЗДАЈЕМ локал 23 м2, код
Аутобуске станице. 352105. (252132)
ИЗДАЈЕМ мањи локал са
мокрим чвором, у центру.
063/222-358. (252145)
ЛОКАЛ, издавање, фризерски. 064/514-05-06.
(252235)

ИЗДАЈЕМ лепу намештену
кућу у Старчеву, 65 м2.
064/305-80-73. (252202)

ПРОДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци, 10,5 м2.
063/101-69-37. (252173)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у строгом центру, I
спрат, ЦГ, клима, интерфон. Тел. 061/288-45-51.
(2522059)

ИЗДАЈЕМ локал 35 м2, Цара Лазара 3, центар.
063/802-79-07. (252183)

НОВ опремљен стан, кућа,
добро изолован, центар,
паркинг, кабловска, Та.
064/129-76-04. (252206)
НАМЕШТЕН једноипособан, новоградња, ТА, двориште, 80 евра, код Хотела
„Тамиш”. 064/122-48-07.
(252219)

ИЗДАЈЕМ пословни простор 55 м2, Д. Туцовића 55а. Тел. 063/281-954.,
(252195)
ПРОДАЈЕМ пословне зграде у центру, 500 м2 и 1.650
м2. 060/312-90-00.
(252229)

ПОСАО
ПОНУДА

ЛОКАЛИ

ЛОКАЛ издајем на Стрелишту. 062/852-48-50.
(251937)
ТАМИШ КАПИЈА, издајем
локал 45 м2 + три гаражна
места. Ново. Тел. 060/15287-70. (и)
2

ИЗДАЈЕМ локал 28 м , М.
Горког 81, улаз у Пепељаре. 063/837-48-34.
(251950)

ИЗДАЈЕМ новију кућу, 120
м2, са окућницом, у центру
Старчева. 063/502-211
(251955)

ИЗДАЈЕМ пословни простор, 55 м2, Максима Горког 20. Погодан за канцеларију или ординацију.
063/774-19-13. (251995)

ИЗДАЈЕМ двособан, намештен стан на Тесли.
063/722-38-09
(251987)

ИЗДАЈЕМ локал 96 м2, Лењинова 13. 064/329-48-40.
(252047)

ПОТРЕБНА жена за рад на
индустријским машинама.
061/686-51-28. (СМС)
ПОТРЕБНИ шивачи, рад на
ендлерици, равној машини,
стално запослење, 063/517001. (СМС)
ПОТРЕБНА девојка за рад
у продавници. 060/300-9309. (СМС)
ПОТРЕБНИ кувари са искуством. 061/277-48-03. (ф)
ПОТРЕБНА куварица и помоћна радница. Тел.
062/199-39-66.
(251731)
ПОТРЕБНИ радници, Перионица „Пионир”. 013/25802-17. (251754)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ, потребне раднице за рад у кухињи
и за роштиљем. Локал у
Браће Јовановић. 063/89755-04. (252103)

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

потребан радник
помоћник фарбара за припрему возила.
CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ, потребне раднице за рад у кухињи
и за роштиљем. Локал у
центру. 063/834-88-10.
ПОТРЕБАН КВ електричар
(252103)
и два приправника. Звати
ПОТРЕБНЕ раднице за ши- од 9 до 20 сати. 065/847вење на индустријским ма- 00-95. (252164)
шинама. Тел. 182-30-37,
ПОТРЕБНА радница за рад
065/235-76-37. (252105)
у прехрани (радња), са исПОТРЕБНИ возачи пицерији „Попај”. Звати на тел.
063/820-87-61.
(251977)
ПОТРЕБАН радник за монтажу тотал ТВ-а, обавезан
положен возачки испит за
ауто. 064/812-66-91. Адам.
(252005)

куством, Pro Trade.
063/572-023. (252169)
ПОТРЕБАН конобар-ица са
искуством, за рад у ресторану „Арч”. 063/508-719,
063/779-98-56. (252179)
ПОТРЕБНА радница за пекару. 063/130-75-40.
(252208)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу, одлични услови.
063/688-307.

ПОТРЕБНЕ раднице у пекари. 064/403-51-32.
(252207)

ПОТРЕБАН радник за паковање робе и помоћни
радник у пекари. CV слати
на mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
или на адресу: Ул. Иве Курјачког 87
(252002)

ПОТРЕБНА радница у месари, за стални радни однос. 063/362-427. (252215)

ПОТРЕБНА радница за сито-штампу (може и без искуства), до 35 година старости. 064/874-07-70.
(252052)

ТРАЖИ се куварица са искуством за рад у „Маринери”. 069/822-48-23.
(252228)

PAN BAU MAX д. о. о. Потребан радник за магацин и
превоз робе. 013/403-638,
064/644-10-76.
(252217)

ТРГОВИНСКОЈ радњи на
Зеленој пијаци потребна
радница.
064/294-21-40.
(252117)

ПОТРЕБАН ауто-механичар са искуством, за рад у
грађевинском предузећу
„Kizza”.
Тел. 064/648-24-51.
(252225)

PREMIUM SALONU PRONAILS потребан стилиста
ноктију, са искуством. Тел.
060/555-38-68. (252129)

ПОТРЕБНА конобарица за
рад у кафићу. 060/043-5298. (252229)

НАДА ПАН д. о. о. Потребни радници за рад у месари, са искуством. 063/470009. (252123)
ПОТРЕБНЕ раднице са искуством за рад на индустријским шиваћим машинама. 069/238-07-65.
(252135)

ПОТРБНА спремачица у
објекту за смештај гостију.
060/043-52-98. (252229)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, мајстори из Ковачице. 060/066-08-60.
(СМС)
БРЗА поправка моторних
тестера, косилица, томос
мотора, култиватора. Мајстор Звонко. 064/296-25-54
(СМС)
СРПСКИ језик, часови,
основношколци, средњошколци, факултетски програм. Искусна професорка.
Повољно. 064/322-46-79.
(251412)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни.
064/181-25-00.
(251611)
СЕРВИС веш-машина, ел.
пећи, бојлера, ТА пећи.
Тел. 061/667-44-48.
(251310)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063155-85-95.
(251242)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, фарбање столарије, веома повољно.
064/280-26-15.
(251257)
КОМБИ превоз робе до 1.5
тоне. 063/747-94-73.
(251566)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ВРШИМ услуге масаже,
релакс, терапеутска, спортска, само жене. 061/64820-33. (251910)
ДУБИНСКО прање намештаја, тепиха, душека у вашем стану. Наташа. 361474, 060/361-47-41.
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (251925)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација,
ИПТВ, антена плус ТВ-а.
064/866-20-70. (251990)
СПРЕМАМ куће и станове,
ако вам треба. Позовите.
064/278-71-20. (251994)
РЕЖЕМО воће. 064/33089-91, 064/380-58-59.
(252006)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, стиропор, фасаде, бетонирање. Повољно. 063/865-8049. (251223)
НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Припреме полагања свих нивоа. 352892, 061/656-04-04.
(251935)
ВРШИМ превоз селидбе, у
свим правцима са радницима, тура 1.000 динара.
Златко. 063/196-54-56,
061/144-82-80. (252010)
ЧИСТИМ шут, подруме, таване, дворишта, рушим
старе објекте, повољно.
Златко. 063/196-54-56,
061/144-82-80. (252010)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика. Часови.
Тел. 251-19-81, 063/85222-43. (251658)
РАДИМ све физичке послове. 064/144-37-65.
(252013)
НЕГА старих и непокретних лица. 061/725-85-61.
(252022)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације купатила, сервис,
одмах. 063/115-71-67.
(252024)
ВОДОИНСТАЛАТЕР реновирање купатила, вентили,
славине, одгушење канализације одмах. 061/193-0009. (252026)
КУЋА, Омољица, 65 м2, легализована, 6.5 ари, помоћни објекат. 064/96100-70. (252016)
ПЛАЦ 6 ари на продају.
063/114-52-49. (252020)
НА ПРОДАЈУ кућа 80 м2,
на Стрелишту.
061/251-13-01.
(252022)
ХЕМИЈА, часови за основце и средњошколце, повољно. Јелена,
065/334-76-21. (252046)

ДИХТОВАЊЕ дрвене столарије алу-лајснама, брзо
и квалитетно. 063/801-8476, 065/801-84-76.
(251120)

АЛУ и ПВЦ столарија, поправка, штеловање, замена
гуртни и стакала. 063/80184-76, 065/801-84-76.
(251120)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-2003. (252121)
ПРЕВОЗ ствари, робе, селидбе, комбијем, Јоца.
061/616-27-87. (252121)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (252137)
ВИСОКО-СТРУКОВНИ физиотерапеут обавља кинезитерапију у комбинацији
са бовен техником. Најбољи избор за стање после
можданог удара. Позовите
нас. 062/194-95-59.
(252150)
НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица. 063/86804-51. (251666)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, повољно, пензионерима попуст. 061/626-5406. (252139)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипс, ламинат, повољно, проверите.
061/141-38-02. (252140)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета. 064/341-79-60.
(252154)
ОБАРАЊЕ стабала, крчење
плацева, рушења, одношење непотребних ствари.
060/035-47-40. (252155)
РАДИМО све физичке послове, рушења, утовари,
обарање стабала, одношење, чишћење, итд.
064/122-69-78. (252155)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

УСЛУГЕ

РАЗНО

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

ЕСТРАДНА школа, хармоника, клавијатура, виолина, певање. УЕУ „Балкан”
Панчево. 060/632-46-90.
(251106)

СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа радника,
повољно. Вук. 064/176-9185, 063/278-117. (251912)
РАДИМО зидање, бетонирање, поправка старих нових кровова, разне фасаде.
013/664-491, 063/162-5389. (251099)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе. Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (251153)
СЕЛИДБА, 1.000 динара,
могућност радника.
063/174-77-69. (250194)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (и)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 013/301300, 063/771-24-16.
(251490)
ПЕРФЕКТ – демит фасаде,
зидање, малтерисање, глетовање, кречење, керамика, кров. 063/122-14-39.
ЛАЛЕ – ПРЕВОЗИМ кипером повољно: дрва, грађевински материјал, ризлу,
одвозимо шут. 064/354-6994, 063/754-02-72.
(251958)
СЕРВИС телевизора, рисивера, ТВ антена, ЦО 2 апарата, разних електроуређаја, ауто-кључева. 063/80001-96. (251979)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (252090)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74.
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално,
екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замена одмах.
013/331-657,
064/495-77-59.
(252133)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. Најповољније. Иван. 063/10778-66.
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0-24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/235-39-21,
013/404-560, 064/290-4509, 061/348-20-00,
062/845-96-26.
(252058)
КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог
црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима
екстра попуст. 013/235-3921, 013/404-560, 064/29045-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. (252058)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе,
монтажа и демонтажа намештаја, паковање и заштита ствари, одношење
непотребних ствари са
радницима и без њих,
00-24 сата.
064/047-55-55.
(252060)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пећи,
поправљамо квалитетно, са
гаранцијом. „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05.
(251639)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 065/334-2338. (251813)
ХЕМИЈА, физика, статистика, математика, основцима, средњошколцима, студентима. Професорка.
063/842-81-90.
(252187)
КРЧЕЊЕ и кошење, сечење
дрвећа, вађење пањева,
фрезирање баште.
064/196-17-32. (252188)
НАЈЈЕФТИНИЈИ превоз робе камионом до 3.5 тоне,
брзо, ефикасно. 060/63297-00. (252231)

МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака, звати
око 21 сат. 013/352-203.
МУШКАРАЦ, 54, тражи жену, девојку, за повремена
дружења. 064/413-99-06.

БРАЧНИ пар тражи да чува старију особу, доживотно, по договору. 065/64383-04. (251302)

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство, ОШ „Јован
Јовановић Змај”, издато
1966/67, на име Слободан
Суботић. (252216)

ОЗБИЉАН брачни пар би
чувао старију особу, доживотно. 013/345-874.
(252029)

ЧУВАЛИ би и одржавали
вашу кућу или стан за режијске трошкове. 062/81752-14. (252233)

Последњи поздрав драгом течи

СЛОБОДАНУ МАЦЕДОНЦУ ЦУЛЕТУ
Почивај у миру и нека те анђели чувају.
СЕЈА, ЈОВАНА и ПЕЂА
(81/ф)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ МАЦЕДОНЦУ
ЦУЛЕТУ
ТЕЧИ
По добром ћемо те се сећати и памтити.
Почивај у миру!
Пријатељи из „Термоинжењеринга”
(82/ф)

С поштовањем опраштамо се од наше драге колегинице

ЦВЕТАНКА САНТРАЧ
16. X 1943 – 30. XI 2017.

др ВЛАДИСЛАВЕ ТЕОФИЛОВИЋ

Последњи поздрав.
Мајко моја, једина на свету. Твоја љубав, нежност, савети које си
ми пружила остају заувек у мом срцу.
Твоја ћерка АНИЦА

специјалиста интерниста-реуматолог

Колектив Опште болнице Панчево
(79/ф)

(19/251960)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (252048)
ЧУВАО бих, одржавао кућу, стан, на дуже. Самац,
Панчево. 061/305-43-21.
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старих, уградња нових цеви, одгушења, монтажа санитарије. 062/382394. (252102)
ВРШИМО све врсте физикалија, утовар/истовар робе, селидбе, копање, чишћење, рушење, обарање
стабала, разбијање бетона
и сви сл. послови. Дејан,
061/626-14-50.
(252107)
ПРЕВОЗ робе и ствари, селидбе, утовар-истовар,
пик-апом, кобмијем, камионом. Дејан,
061/626-14-50.
(252107)

ЦВЕТАНКА САНТРАЧ

ЦВЕТАНКА САНТРАЧ

30. новембра 2017. преминула је моја најдража и једина сестра.

30. новембра 2017, стало је срце моје драге и вољене сестре.

Сејо моја не опраштам се од тебе, већ бројим дане за наш поновни
сусрет.

Бићеш увек у мојим мислима. Нека те чувају анђели јер ти си била наш анђео.

Твоја сестра ДРАГИЦА с породицом

Твој брат СВЕТИСЛАВ с породицом

(21/251963)

(20/251962)

Петак, 8. децембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Тужном вешћу вас обавештавамо да је преминуо наш

Последњи поздрав драгој тетки

МЕТОДИЈА МИРЧЕСКИ
1932–2017.

ЕРЖИ ФИШЕР
1935–2017.

Наш вољени преминуо је 2. децембра, али ће заувек живети у нашим срцима.

Сахрана је обављена 1. децембра, у Иванову.

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 5. децембра 2017. преминуо наш вољени супруг,
отац, деда...

Почивај у миру. Нека те анђели чувају.
Ожалошћени: син МИЛАН, унук ВЛАДИМИР, унука САЊА
и остала родбина и пријатељи

Ожалошћена сестричина ЕДИТ

(49/252054)

(39/252029)

МИЛОЈКО СИНЂИЋ
Драгој

СЕЋАЊЕ

После кратке и тешке болести преминула је наша

Сахрана ће се обавити 7. децембра 2017, на војловачком гробљу.
Ожалошћени: супруга МИЛЕНА, синови ВЕРАН
и НЕНАД и остала многобројна фамилија
(69/251284)

Последњи поздрав вољеној мајци

ЕРЖИКИ
на предобру комшиницу, на четрдесет година
нашег искреног дружења.

СЛАВИЦА СИМОНОВИЋ
1955–2017.

последњи поздрав
од породица СТОЈИЋ
и ЧЕЧОВИЋ

ГОРДАНА, САНДРА
и МАЈА с породицама

(40/252030)

(41/252031)

Сахрана је обављена 5. децембра 2017. Вечно
ћеш остати у нашим срцима.

Последњи поздрав

Наша вољена преминула је 2. децембра, али ће заувек живети у нашим срцима.

Синови МИЛЕ и ДРАГАН с породицама
(78/252224)

Ожалошћени: син МИЛОШ, ћерка ИВАНА,
снаја БИЉАНА, зет ДАНКО, унуци ДАНИЛО
и РОБЕРТ и унуке КЛАРА, ДУЊА и ПЕТРА
(70/252185)

С великом тугом и болом обавештавамо
родбину и пријатеље да је преминуо наш
драги супруг, отац и деда

РАЈНИ КОВАЧЕВИЋ
1935–2017.

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ МАЦЕДОНЦУ
ЦУЛЕТУ

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ МАЦЕДОНЦУ ЦУЛЕТУ
од супруге ВУКИЦЕ, ћерке ЦИЦЕ
и сина ЖЕЉКА

од сина ЖЕЉКА и снаје ЖЕЉКЕ

(31/252003)

(33/252003)

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој снаји

СЛОБОДАНУ
МАЦЕДОНЦУ
ЦУЛЕТУ
СЛОБОДАНУ МАЦЕДОНЦУ ЦУЛЕТУ

ЈОСИП РОДЕШ
18. X 1950 – 26. XI 2017.
Сахрана је обављена 28. новембра, на сеоском гробљу у Бистрици, Р. Хрватска.

од комшија из улаза
у Стевана Шупљикца 89

од ћерке ЦИЦЕ, зета, унуке ЕМИНЕ
и унука ОМЕРА и АЛЕМА
(32/252003)

(77/2522)

Ожалошћени: супруга ГРОЗДАНА, кћерка
КОРНЕЛИЈА, синови ЗОРАН и ГОРАН,
снаха МАРИНЕЛА, унука ХЕЛЕНА
и остала родбина и пријатељи

СЛАВИЦИ СИМОНОВИЋ
1955–2017.
Отишла си тихо и неприметно, али никада нећеш из наших живота.

Последњи поздрав

Твоје: МИРСА и МИЛОМИРКА с породицама
(71/252180)

(25/251980)

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав прији

СЛАВКИ

комшији

ЈОСИП РОДЕШ

од колектива СУР ГРИЛ „КИФЛА”
(80/252228)

ДИМИТРИЈУ
ТРАЈКОВИЋУ
ЈОСИПУ
Станари у Вршачкој 10
(66/252147)

од брата ИВИЦЕ
с породицом

Последњи поздрав
од АНЕ и МАРИАНЕ
с породицом

(60/252100)

(37/252017)

СЛАВИЦИ

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

од СВЕТЛАНЕ и РАЛЕТА
(75/252204)
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Петак, 8. децембар 2017.

1. децембра 2017. престало је да куца срце
нашег вољеног супруга, оца и деде

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав

У понедељак, 11. децембра 2017, навршавају се три године откако је заувек отишао наш супруг и отац

ЛАЗАРУ
КОНСТАНТИНОВИЋУ

БОГДАН ПЕТРОВ БОЦА

1936–2017.
од сина МИРКА,
супруге ОЛГЕ, унука
АДАМА и АНАСТАСИЈЕ
и снаје МАРИЈАНЕ

ЕРЕШ ЈАНОША

(61/252105)

СЕЋАЊЕ

БОГДАН ПЕТРОВ БОЦА

13. VIII 1950 – 11. XII 2014.
Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју
време не лечи.
Неутешна сестра ЉИЉАНА, зет ДУШАН
и сестричине МИЛИЦА, ЈЕЛЕНА и ЉУБИЦА
(59/252098)

13. VIII 1950 – 11. XII 2014.

„После тебе више ништа неће бити исто”.

Супруга МАРИЈА, ћерка ЗИТА
и син ЗОЛТАН с породицама

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу и деди

С незаборавним успоменама и вечном тугом у срцима
ЈУЦА и ОГЊЕН
(64/252128)

(74/252199)

Последњи поздрав драгој
сестри и тетки

Шестомесечни помен

Последњи поздрав нашем драгом дугогодишњем пријатељу Бати

Годину дана како није с
нама наша најдража

ЂОКА ДИМИТРИЋ
1947–2017.

МИЛЕНУ
КОСТИЋУ
14. II 1945 – 29. II 2017.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

РАЈНИ
КОВАЧЕВИЋ

НИКОЛА
ШАПОЊИЋ

С љубављу БОРКА
и ОЉА с породицом

Породица МУГОША

Супруга СТОЈАНКА,
ћерка СЛАВИЦА, син
МИРОСЛАВ, снаја
ЈЕЛЕНА, унуке
МИЉАНА, ЈОВАНА
и НЕВЕНА и унук ЛУКА

(67/252172)

(29/251993)

(58/252096)

У суботу, 9. децембра 2017. одржаће се годишњи помен за

Твоји најмилији

РАДОЈКА
ВУЛЕВИЋ

ГАВРИЛО
НЕШКОВИЋ
из Омољице

Твоја љубав и доброта
остаће нам у трајном сећању.
Помен ће бити одржан 9.
децембра, у 11 сати, на
Православном гробљу у
Панчеву.

9. XII 2014 – 9. XII 2017.

(54/252074)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
11. децембра 2017. навршавају се три године откако није с нама

Једини мој татице, с поносом и љубављу чувам
те у срцу и мислима.

Супруг ЉУБИША
и синови БОЈАН
и ДЕЈАН с породицама

Твоја ћерка ВЕРА

(68/252173)

(1/251630)

ВОЈИСЛАВ ВЛАЈКОВИЋ
1939–2014.

Најмилији наши

Вечно у сећању.
Супруга ВЕРА и син ДРАГАН с породицом

СТЕВИЋ

(55/252087)

протојереја РАДОЉУБА ГЛИШИЋА
Тог дана у цркви Светог Саве на Миси, служиће се литургија са почетком у 9 сати, парастос у 10 сати.

Прошло је шест месеци
откад није с нама наш вољени супруг и тата

САЊА
1976–2009.

Помен на Новом гробљу одржаће се око 11 сати.
Породица ГЛИШИЋ
(53/252078)

и

МОМИР
1940–2009.

Осам и осам и по година туге и бола, само сећања.
Живите у нашим причама и срцу.
Сека – ћерка, мајка – супруга и наша родбина
из Ужица и Ниша

ЗАРИЈА
БОГАТИНОВИЋ

(63/252124)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

9. децембра 2017, у 11 сати, на Старом
Православном гробљу обележићемо шестомесечни помен нашој

СЕЋАЊЕ

ЗАРИЈА
БОГАТИНОВИЋ

Навршава се годину дана од смрти наше

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

РАДМИЛЕ МИЛОСАВЉЕВИЋ
1925–2016.

Прошло је шест месеци
откако „нема више брата
мог, брата мога јединог...
Нема више, узео га Бог”
С љубављу и поштовањем ћемо се сећати твоје доброте.

С поштовањем породица

Твоји: ГОРДАНА,
МИЛИЦА, УРОШ
и ФИЛИП

Твоја дада ОЉА
с породицом

(76/252212)

(73/252190)

(72/252189)

СЕЋАЊЕ

СТОЈАНКА
МРКОЊИЋ
2002–2017.
Породица МРКОЊИЋ
(65/252146)

ЗОРКИ ВУЈАНИЋ

Заувек ће остати у срцу и мислима сину
ЛАЗАРУ, снаји САЊИ и синовцу
СЛОБОДАНУ

ЛАЗАР ПЕТРОВИЋ

МАРКО ВУЈОВИЋ

Оставио си вечни траг у нашим срцима.
Породица ПОПОВ

(56/252093)

(62/252108)

7. XII 2007 – 7. XII 2017.
Године пролазе, а туга за тобом не престаје.
Породица ВУЈОВИЋ
(50/252065)

Петак, 8. децембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Драги наши
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12. децембра 2017. навршавају се две тужне године од смрти мога оца

МИЛИЋЕВ

9. децембра, у Јабуци, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој мајци и баки

МАРИЈИ МРДАЉ

ЖИКА

СТАНИСЛАВА
ТЕОФИЛОВИЋА
1934–2015.

ЈОВА

12. XII 2011 – 12. XII 2017.

26. VI 2012 – 26. XII 2017.

Ожалошћени твоји најмилији: ћерка СЛАВИЦА
и син ЗОРАН с породицама
(27/251987)

Много нам недостајеш. Стално си у нашим мислима. Волимо те.

С поносом и поштовањем чувамо успомену на вас.

С љубављу и поштовањем твоји:
син НИКОЛА, снаја МАРИЦА, унуци
АЛЕКСАНДАР и ГОРАН с породицама

Породица
(38/252018)

14. децембра 2017, навршава се година од смрти
мог драгог

(24/251976)

СЕЋАЊЕ

У суботу, 9. децембра, у 10.30, на Старом православном гробљу обележићемо годишњи помен
мајци

t
СЕЋАЊЕ

мр МИОДРАГА РАДОЈЕВИЋА

МИЦО

ДРАГИЦИ СУЈИЋ
2016–2017.

ЂОРЂЕ БОЖИЋ

Вољени никад не умиру док живе они који их воле, који их се сећају и носе у срцу.
Породица СУЈИЋ
(23/251970)

Ми те не заборављамо само бројимо године, двадесет
откако те нема.
Све нас подсећа на тебе, али тебе нема.

Десет година је прошло,
а тугу и бол за тобом време не брише.
Мама, тата и брат

професора у пензији
1928–2016.
Годишњи помен ће се одржати 9. децембра 2017.
године, у 11.30, на гробљу Шестово у Новом Пазару.
Супруга КОВИЉКА
(12/251947)

Обавештавамо родбину, кумове и пријатеље, да
ћемо 9. децембра, у 10.45, на Новом гробљу у
Панчеву давати годишњи помен нашем вољеном

(44/252040)

9. децембра 2017. даваћемо годишњи помен нашој драгој

ПОМЕН
Твоја супруга НАДА и синови АЦА и ВЛАДА
с породицама
(15/)

КОСТИ БАШАРАГИНУ
Увек си у нашим мислима.

СЕЋАЊЕ

НЕНАД СТАМЕНКОВИЋ
7. XII 2005 – 7. XII 2017.
Заувек у нашим срцима.
Твоја мама и брат

ДРАГАН
ПУХАЛАЦ

НЕНАД
МИЋИЋ

5. XII 2012 – 2017.

сестрић

19. I 2013 – 2017.
Време пролази, а туга остаје.
Ожалошћена и тужна мајка и тетка ЗОРА
(42/252032)

Твоја деца, супруга и сестра
(35/252007)

ЈУЛКИ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији: син
МИЛИВОЈ с породицом
(36/252008)

(11/251946)

У недељу, 10. децембра, у
11 сати, одржаћемо годишњи помен нашој драгој
мајци, баби и прабаби

Прошло је десет година откада није с нама наша

Драга наша

СЕЋАЊЕ

ЈАЊА ЈОВАНОВИЋ
рођ. Гавриловић
11. XII 2007 – 11. XII 2017.
Време пролази, сећање и туга остају.

ЗОРАН
ЋУКОВИЋ
2014–2017.
Туга и празнина заувек у
мом срцу.

МИРЈАНИ
ПЕЈИЋ

Твоја ВЕСНА

Вечно ожалошћена
породица

(46/252045)

(13/251949)

Драги наш тајка

8. XII 2013 – 8. XII 2017.
Вечан ти помен.
Твоји најмилији
(34/252004)

(45/252044)

С поносом и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
МИЛЕ и ЗОРАН

Прошла је година откако
си отишла. У нашим срцима ћеш живети заувек.
Породице АЛОБИЋ
и РАДЕНКОВИЋ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

(52/252068)

(57/252209)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

РАДИВОЈЕ БЛЕЧИЋ

Твоја ћерка АНА

АНЂО

СЛАВКА ПРИЈОВИЋ
1927–2013.

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

9. децембра 2017. даваћемо годишњи помен нашој драгој

АЛЕКСАНДАР
БУНЂА
9. XII 2000 – 9. XII 2017.

АНЂЕЛИЈИ СТАМЕНОВИЋ
1950–2016.

Заувек у нашим срцима.

Време пролази, али бол и туга остају.
Твоји најмилији
(51/252067)

АЛЕКСАНДАР
БУНЂА
Заувек с нама.

Твоји најмилији

Твоји: тетка ВОЈКИЦА
и сестра МАРИНЕЛА
с породицом

(48/252049)

(47/252049)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

НЕНАД ЦАКИЋ

НЕНАД ЦАКИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Најдражи мој,

Породица ВЕЛИНОВСКИ

отишао си... Знам да ниси желео то.

(17/151957)

Дани без тебе су препуни туге.

У суботу, 9. децембра 2017, у 10 сати, у
Храму успења Пресвете Богородице у
Панчеву, даваћемо шестомесечни помен
драгом и поштованом

Волим те и никад нећу престати.
Твоја МАЈА
(14/251950)

У недељу, 10. децембра 2017. године, у
11.30, на Старом православном гробљу у
Панчеву, даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

У суботу, 9. децембра 2017, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо
четрдесетодневни помен

др МИОДРАГУ
БРАНКОВИЋУ МИКИ
Бескрајно хвала за све што си учинио за
нас и следимо твоје речи: „И кад ме сви
забораве, немојте Ви”.

ЛАЗИ ПЕТРОВИЋУ

Породица ПОПОВ
(16/251953)

Тужна је стварност у коју не могу да поверујем, почивај у миру.

НЕНАДУ ЦАКИЋУ
1986–2017.

С љубављу твоја супруга ЈОВАНКА,
родбина и пријатељи

9. децембра 2017. навршава се осам година од
смрти наше драге супруге, мајке, свекрве и баке

(22/251967)

Волимо те заувек Анђеле наш.
Твоји: мама СНЕЖАНА, отац НОВИЦА, сестра НАДИЦА,
зет МИЛАН и сестрићи

Прошле су тужне две године откад ниси с нама

РАДОЈКЕ МАРКОВИЋ

(43/252034)

Помен драгом и вољеном супругу, оцу и деди

Помен дајемо у суботу, 9. децембра, у 11.30, на
гробљу Котеж, гробница породице Марковић.
Супруг ВОЈИСЛАВ, синови НИКОЛА и МИЛОШ,
снаје ЈЕЛЕНА и КРИСТИНА, унука РУЖИЦА
и унуци ЛУКА и ВУК

Годишњи помен вољеном оцу

МИЛИВОЈ ИЛИЋ

(2/251631)

професор

НЕНАДУ НЕСТОРОВИЋУ
13. XII 2016 – 13. XII 2017.
Био си наш понос. Твојим одласком остала је само туга, бол и сузе. Ни време, ни сузе бол не брише, што даље иде боли све више.
Твоји: супруга МИЛИЈАНА, син ВЛАДА и ћерка
ВЕСНА с породицама
(7/251936)

ФОГЛ

Остајеш да живиш у сећањима оних који су те
волели и поштовали.
Заувек ћеш нам недостајати.
Твоји најмилији

НЕНАДУ
НЕСТОРОВИЋУ

(6/251934)

13. XII 2016 – 13. XII 2017.
С тобом сам у мислима
сваког дана и сваког тренутка.
Велика туга у срцу, а бол
у сузама. Јако сам тужна
тата, много ми недостајеш.

11. децембра навршава
се трећа година од смрти
наше вољене супруге и
мајке

СЕЋАЊЕ

МЕТОДИЈЕ БОЖИНОВСКИ
Помен ће се одржати на Новом гробљу, у 11 сати.
Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.

(8/251937)

МИРЈАНА

2007–2017.
2011–2017.
С љубављу и тугом ћерке ЉИЉАНА и БЕБА
с породицама

СЕЋАЊЕ
14. XII 2016 – 14. XII 2017.

(26/251985)

МИЛЕНЕ
КОСТАДИНОВ

Радо те се сећамо с љубављу и поштовањем.

Вољени никад не умиру.
Чуваћемо успомену на тебе.
Твоји најмилији

Породица КУЗМИЋ
из Беча

(10/251945)

(4/251917)

(28/251989)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

7. децембра 2017. навршава се десет тужних година откако није с нама
моја вољена

СЕЋАЊЕ

КОЛАРСКИ

СЛАВКА
СТОЈАКОВ

СТАНИМИР
РАМЈАНЦ
ДУШАН

Твоји најмилији

ТИВАДАР ТОТ
ТИБИ

Твоја ћерка ВЕСНА
с породицом

ВИНКО

У суботу, 9. децембра 2017. навршава се четрдесет дана откако нас је напустио наш

ДУШИЦА

2013–2017.
2011–2017.
Понекад у сновима, увек у мислима, срцу и причама.
Ћерка ВАНИНА
(30/252000)

1919–2001.
ТИВАДАР ТОТ ТИБИ

Остајеш у вечном
сећању ИВАНКЕ
КРУНИЋ из Баваништа

1945–1997.
И даље живиш у нашим срцима и сећањима.
Супруга ВЛАДИСЛАВА и син АЛЕКСАНДАР с породицом

Заувек у нашим мислима
и срцима.
Ћерке ДУЦА и КАЈА

(9/251442)

(3/251917)

(18/251959)

ВИДОСАВА
БОГУНОВИЋ
Супруг ЂОРЂЕ
(5/251288)
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„БАЛКАН КУП” У СТОНОМ ФУДБАЛУ ТРЕЋИ ПУТ У ПАНЧЕВУ

СВЕ ЈЕ ВИШЕ СТРАНАЦА КОЈИ ВОЛЕ НАШ ГРАД
Девети „Балкан куп” у стоном
фудбалу, а трећи заредом у
Пан че ву, одр жан про те клог
викенда, потукао је досадашње
рекорде по броју заступљених
земаља, као и учесника. Укупно их је било око сто, од чега
из Србије око тридесеторо, док
су преостали гости дошли из
окол ног ино стран ства – од
Бугарске до Швајцарске.
Мајстори у овом релативно
новом спорту, некад препознатљи вом само као вашар ска
атракција, имали су искључиво речи хвале како за организацију, тако и за сам град, у
који ће, готово је извесно, поново доћи.
И трећу годину Панчево је било
стонофудбалски регионални
центар када се од петка до недеље, 1–3. децембра, на деветом
„Балкан купу”, у седам такмичарских и забавних дисциплина надметало преко сто светских мајстора. Мечеви су играни на столовима „Роберто спорт топ-спид”, а на њима је вештине у овом младом спорту, поред

– Простор на „Ацином ранчу” испунио је све услове за
организацију оваквог турнира. Странци су одушевљени
пријемом, а веома им се допао
и град. И то је један од разлога што су се неки овде појавили трећи пут. Рецимо, Румуни су обећали да ће увек долазити, а Аустријанац Јан Фогел,
који се коле бао изме ђу
турнира у Прагу и Панчеву,
није се ни најмање покајао
што је дао предност нашем
гра ду. Навео је да су тамо
људи помало хладни, а да му
је овде било топло упр кос
децембарском снегу. Добили
осталих, приказало и десет жена
и седам јуниора.
Када су, након многих узбудљивих и неизвесних сусрета,
сабрани резултати и с претходна два скупа, у Велењу и Загребу, свеукупни победници били
су Тамара Котник у женској
конкуренцији и Леон Когелник
у мушкој, обоје из Словеније.
Репрезентација те земље убедљиво је тријумфовала и у екипРепрезентација Србије

ном одмеравању снага, испред
Хрватске, Бугарске и Србије,
док је у дублу прво место заузела аустријско-швајцарска комбинација – Јан Фогел и Оливер
Вилим. Сви резултати с деветог „Балкан купа” могу се видети на сајту stonifudbal.com.
Поред представника наведених држава, у надметањима је
учествовало и четворо Румуна,
па чак и један Грк, а најбоље

рангиран био је Бугарин Стани слав Геор ги јев, тре нут но
десети на свету. Када је реч о
Пан чев ци ма, насту пи ли су
Милош Ђорђевић, Дејан Максимовић, Ведран Васић, Тијана Ђорђевић, Зоран Кришћински, а највећи успех направио
је Омољчанин Милан Барајић,
који је у тандему са играчем
из Сло ве ни је осво јио дру го
место у „жребаним паровима”.

Председник Федерације стоног фудбала Србије и главни
орга ни за тор „Бал кан купа”
испред клу ба „Two towers”
Милош Ђорђевић имао је разлога за задовољство.

смо похвале и од светске федерације, а што се планова тиче,
циљ нам је да наредних година укључимо и Румунију, Турску и, евентуално, Мађарску
– најавио је Ђорђевић.

И даме одличне стонофудбалерке

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Словенци су били најбољи

МАЛА ДОЛОВКА УСПЕШНА НА ЛИТЕРАРНИМ РАДИОНИЦАМА У КРУШЕВЦУ

Теодорин „селфи” један од најбољих у држави
Наша млада суграђанка Теодора Радоњин, ученица шестог
разреда Основне школе „Аксентије Максимовић” у Долову,
већ неко време скреће пажњу
на себе својим талентом, пре
свега у области поезије, за шта
је добијала вредна признања.
Због тога је недавно учествовала на литерарним радионицама у Крушевцу које је органи зо вао тамо шњи кул тур ни
центар.
Теодора је за неке своје песме
већ освојила и конкретне награде. Једна од њих је треће место
управо на двадесет петом крушевачком Фестивалу хумора и
сатире „Златна кацига”. Она се
ове године на том престижном
догађају у конкуренцији младих до осамнаест година представила с песмом „Селфи”.
То је био и разлог за позив
на поме ну те ради о ни це, на
којима је учествовало још тридесетак одабраних малишана
из разних крајева Србије. Они

Страну припремио

Јордан
Филиповић

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

Срки
Овај преслатки „малац” стар је
око два и по месеца, очишћен од
паразита и сређен за удомљавање. Биће средњег раста и веселе
нарави.
Срки би желео да се скући до
нове године, али све је мање времена да му се та жеља оствари.
Стога свако ко има услове да му
пружи топао дом, може да се јави
на контакт-телефон 060/372-99-09.

су подељени у две групе: једну
која се бавила карикатуром и
стрипом и другу – литерарну.
Деца су имала по три двочасовне радионице са својим менторима, а једна од тема био је
све присутнији појам у нашим
животима – „селфи” – који је
Теодора обрадила у поменутој
песми.
Интересантно је да је ова
талентована Доловка написала још једну песму на задату
тему са истоименим насловом и опет привукла пажњу.
На крају радионица учесници су међу соб но, уз помоћ

Мила
мен то ра, бира ли нај бо ље
песме, а Тео до ри на је опет
била међу прве три. Овај успех
још више добија на тежини
ако се узме чињеница да је
она тамо била најмлађа, јер
су у свему учествовали и средњошколци.
На свечаности поводом затварања радионица и додељивања захвалница изложени су
ликовни радови и прочитане
су три најбоље песме, међу
којима и Теодорина.
Крушевачки Културни центар већ је најавио још једно
слич но дру же ње, почет ком
фебруара следеће године.

Неко ће се можда и сетити псића који је пре око две године
пронађен у очајном стању.
Мила је тада била премршава, ућебане длаке, с повредом
главе услед које је након операције, нажалост, остала без ока.
Но иако има наведени хендикеп, види неупоредиво боље од
других паса.
Ова весела и разиграна куца
је чипована и стерилисана, а све
друге информације могу се добити на телефон 060/513-72-00.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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РК ДИНАМО НАСТАВИО НАДМЕТАЊЕ У СЕХА ЛИГИ

БОД КАО ДОКАЗ ВРЕДНОСТИ
У недељу долази
Војводина
Већ у уторак у Скопљу

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ ТЕНИСЕРА

ДИНАМО ВИЦЕШАМПИОН СРБИЈЕ
После великог успеха девојчица на екипним првенствима Србије и дечаци из Тенис
клуба Динамо остварили су
феноменалан резултат на
сениорском екипном првенству наше земље.
Тим који су предводили тренери Младен Вуковић и Владимир Здравковић, чинили су
искусни Бојан Здравковић,
некадашњи јуниорски репрезентативац Србије, Јапанац
Јори Јошида, Ђорђе Јаначковић, Драган Омчикус и Алекса Пешић.
Динамо је у четвртфиналу
савладао екипу ТК-а Газела из
Београда с резултатом 4:1.
Наши суграђани су се у полуфиналу састали с фаворизованом београдском екипом ТК-

а „Ђукић”, коју су изненадили
одличном игром и савладали
су је са 4:2, па су тако, после
више година, коначно добили
шансу да се боре за титулу
екипног првака Србије.
Нажалост, у великом финалу екипа Црвене звезде, коју
су чинили искусни АТП играчи, рангирани између 280. и
680. места, била је боља од
наших суграђана и тријумфовала је с резултатом 4:1.
И поред пораза у финалу,
млада екипа Динама показала је срчаност и квалитет, а
што је најважније – и тимску
игру. Овим фантастичним
резултатима дечака и девојчица ТК Динамо је завршио
једну од најуспешнијих сезона протеклих година.

БЕОГРАДСКИ ПОЛУМАРАТОН

МИЛОШ МЕЂУ НАЈБОЉИМА
У Београду је прошлог викенда одржана највећа спортска
манифестација у нашем главном граду. Преко 3.500 људи
из 35 земаља света, међу којима су били и најбољи дугопругаши из региона, учествовало је на првом Београдском
полумаратону.

само српски олимпијац Дарко Живановић и кенијски атлетичар Стенли Кипруто.
– Врло сам срећан што сам у
оваквој конкуренцији успео да
дођем до медаље, нарочито
након сезоне којом нисам баш
задовољан и после свих пехова
који су ме задесили. Резултат у

После готово два месеца рукометаши Динама су уторак, 5.
децембра, поново играли пред
својим навијачима. На програму је било девето коло регионалне СЕХА лиге, а у Хали спортова на Стрелишту гостовао је
хрватски Нексе из Нашица.
Кроз утакмице с рукометним
великанима попут скопског Вардара и Загреба видело се да
панчевачки „вукови с Тамиша”
полако расту и да је само питање времена када ће неком од
фаво ри та помр си ти рачу не.
Догодило се то управо у уторак: Динамо–Нексе 25:25 (12:9).
Иако су гости силовито започели овај дуел, па је у петом
минуту на семафору писало
0:3, момци тренера Ивана Петковића нису били деморалисани и упла ше ни. Напро тив.
Наставили су да тактичке замисли свог шефа спроводе у дело,
одлично су парирали физички
доми нант ни јим хрват ским
руко ме та ши ма, па је убр зо
дошло и до промене резултата. Голом Александра Пилиповића Панчевци су изједначили
на 4:4, али су гости убрзо поново имали три гола предности
(5:8). То није ништа променило у игри Динама. Ефикасни
су били Стојановић, Бандука и
Жујовић, а онда се у стрелце
уписао и сјајни Буњевчевић за
ново изједначење – 9:9. Није
вредео ни тајм-аут Хрвоја Хорвата. Динамо је био незадржив
у три последња минута првог
полувремена. Још једном је
поентирао Пилиповић, онда се
на црти с ривалима изборио и
Јелић, а у последњим тренуцима севнула је и бомба Буњевчевића за 12:9 за велику радост

на трибинама панчевачког „храма спорта”.
Наставак утакмице донео је
такође добар рукомет. Гости су
заиграли чвршће, успели су да
стигну предност домаћег тима,
па и да поведу, а онда се ушло
у драматичну и неизвесну завршницу. Нексе је у 52. минуту
повео с 23:22, убрзо је изједначио Дис тол, а само минут
касније гости су поново водили. На голу Динама бриљирао
је Душан Петровић. Сјајан је
био током целог меча, а посебно се истакао у самој завршници, када је било најпотребније.
Пилиповић је изједначио на
24:24, а онда се ушло у најузбудљивији последњи минут.
Гости су пове ли с пена ла
(24:25), уследио је тајм-аут Ивана Пет ко ви ћа, па пенал за
Динамо који није реализовао
одлични Александар Пилиповић. Седамнаест секунди пре
краја утакмице Нексе је имао

прилику да обезбеди победу,
јер му је досуђен седмерац, али
феноменални голман Петровић и статива су то спречили...
Бане Рада но вић је повео
послед њи напад свог тима,
секунде су одмицале, уследила је асистенција ка Милану
Мирковићу и погодак за ерупцију одушевљења у хали. Гол
за изједначење. За оптимизам.
За потврду вредности Динама.
Најефикаснији у редовима
домаћег тима био је Миљан
Буњевчевић, који је постигао
седам голова. Одлични су били
и Александар Пилиповић (пет)
и Павле Бандука (четири), а
по два гола постигли су Јован
Стојановић, Милан Мирковић
и Петар Жујо вић. Весе лин
Јелић, Иван Дистол и Стефан
Шапоњић по једном су савладали противничког голмана.
– Честитам мојим момцима
на приступу утакмици, на залагању и борбености. Можда смо

могли и боље, до сва три бода,
али добро је и овако. Овај резултат је показатељ да Динамо треба да игра у СЕХА лиги, јер кроз
њу расте цео наш клуб. Нема
еуфорије, идемо даље. Већ у
недељу нам предстоји нови дуел
пред нашим навијачима, српски дерби против Војводине.
Биће то тежак и неизвестан меч.
Иако смо у првом мечу тријумфовали у Новом Саду, мислим
да су шансе изједначене. Војводина је одличан тим и заслужује свако поштовање. Позивам публику да дође у што већем
броју и да подржи моје момке,
јер су они то заслужили – рекао
је на конференцији за новинаре одмах после утакмице тренер Динама Иван Петковић.
Дакле, у недељу, 10. децембра,
од 19 сати, у Хали спортова на
Стрелишту гостује Војводина,
а већ у уторак, 12. децембра,
Динамо ће у Скопљу одмерити
снагу с Металургом.

КАРАТЕ ТУРНИР У ТРБОВЉУ

БРОНЗЕ ЗА ЈАНУ И УРОША
Стенли Кипруто, Дарко Живановић и Милош Миловановић
Иако су временски услови
били невероватно лоши, јер
су учеснике пратили и снег и
хладан ветар, на температури
од само једног степена изнад
нуле, тркачи су на тешкој и
веома захтевној стази дали
свој максимум.
Наш сугра ђа нин, члан
Атлет ског клу ба Дина мо
Милош Миловановић остварио је фантастичан резултат.
Он је освојио бронзано одличје, претрчавши стазу у времену 1:14,20. После велике борбе бољи од Милоша били су

оваквим временским условима био је у другом плану. Тек
сам две недеље у тренингу,
после једномесечне паузе. Следи ми озбиљан зимски припремни период за наредну сезону, за коју тренер Миле Угрен
и ја имамо велика очекивања –
рекао је Милош Миловановић.
Динамо је једини клуб који
је имао два атлетичара у „топ
10” у генералном пласману.
Марко Миловановић заузео је
шесто место с резул та том
1:16,07. Учествовао је и Слободан Маринков.

ВЕЛИКИ ШАХОВСКИ ТУРНИР

ФОТО:

Најјачи сениорски турнир у
шаху, који је поред домаћих
такмичара окупио и играче из
целог света, „Београдски трофеј”, одржан је од 24. новембра до 2. децембра.
У јакој конкуренцији добар
резул тат оства рио је члан
ШК-а „Аљехин” Вук Жегарац. Наш осам на е сто го ди шњи суграђанин освојио је
5,5 поена из девет партија,
па је добио и 22 рејтинг-бода.
Један од најбољих играча у
Европи Суад Аталик морао је
да се задовољи ремијем са
овим изузетно талентованим
дечаком, а много похвала за
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ЖЕГАРАЦ ОДУШЕВИО

игру Вука Жегарца изнео је и
саве зни селек тор Бран ко
Дамјановић.

Чланови карате репрезентације Србије учествовали су прошлог викенда на међународном турниру у Трбовљу. У изузетно јакој конкуренцији од
око 1.000 бораца из четрнаест
земаља такмичари КК-а Динамо остварили су одличан резултат освојивши две бронзане
медаље.
Заслужили су их талентована Јана Којчић у категорији до
53 кг и борбени Урош Петровачки у категорији до 61 кг.
Ово је била одлична проба
за младе такмичаре пред наступ
на Балканском првенству за

кадете, јуниоре и млађе сениоре, које ће бити одржано од
8. до 10. децембра у Херцег
Новом. На њему ће наступити
седморо такмичара Динама:
Јана Којчић, Тамара Живић,
Александар Здешић, Дарко
Спасковски, Никола Ивановић,
Милош Стефановић и Урош
Петровачки.
Позив савезног селектора за
наступ у репрезентацији на Балканском првенству је велико
признање за клуб, али и за ову
талентовану генерацију која се
својим резултатима изборила
за овакав статус.

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ СТРЕЛАЦА

МАРИЈА ПОНОВО НАЈПРЕЦИЗНИЈА
У четвртом колу Лиге пионира
Војводине, које је одржано прошлог викенда у Зрењанину, због
изузетно лошег времена, наступило је само троје такмичара
Стрељачке дружине „Панчево
1813”. Теодора Кондић је са
177 кругова освојила четврто
место и полако се пење ка врху
табеле, а најмлађа такмичарка
Ива Ракоњац са 152 круга поново је оборила свој лични рекорд.
Њен брат Алекса је са 176 кругова заузео осмо место у веома
јакој конкуренцији пионира.
Друго коло Лиге кадета и
млађих јуниора Војводине одр-

Стране припремио

Александар
Живковић

жано је такође у Зрењанину, а
наступиле су комплетне обе
еки пе Стре љач ке дру жи не
„Панчево 1813”.
Марија Алексић је поново
заблистала, па је с 387 кругова
у гађању из стандардне ваздушне пушке освојила прво место
у кадетској конкуренцији и треће место у надметању млађих
јуниорки. Ивана Виславски (379
кругова) и Анастасија Грујоски
(370) знатно су допринеле освајању другог места за екипу млађих јуниорки из нашега града.
Алекса Ракоњац је осми кадет
с 538 кругова, а петом месту
екипе млађих јуниора у гађању из пушке допринели су и
Александар Павловић (535 кругова) и Стефан Рађеновић (496).
Добре резултате од ових младих такмичара тек треба очекивати.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ТАМИШ У СИЛНОМ НАЛЕТУ

ТРИЈУМФ У СОЛУНУ
Од 1. до 3. децембра у Солуну
је одржан велики пливачки
митинг на коме је учествовало
900 такмичара из 43 клуба из
Румуније, Турске, Бугарске, с
Кипра, из Албаније, Грчке и
Србије.

Такмичарка ПК-а Спарта из
нашега града Јована Богдановић тријумфовала је у трци на
200 м прсно с временом 2:33,13.
То је била последња провера
Јоване Богдановић пред наступ
на Европ ском првен ству за
сениоре, које ће бити одржано
од 13. до 17. децембра у Копенхагену.

ШЕСТ БОРАЦА –
ПЕТ МЕДАЉА
Такмичари Џудо клуба Јединство из Качарева настављају да
постижу изванредне резултате
на свим турнирима на којима
учествују.
Млади Качаревци, које предводи тренер Саша Анђеловић,
прошлог викенда су у Пожаревцу наступили са шест бораца, а у своје место понели су
чак пет трофеја.
Златне медаље су освојили
Немања Нишић и Андријана
Кртенић, сребром се окитио
Илија Анђеловић, а бронзе су
заслужили Растко и Михајло
Анђеловић.

ЗЛАТНА СНЕЖАНА
Запа жен успех на тур ни ру
„Трофеј Браничева” остварили
су и такмичари Џудо клуба
Панчево, које предводи тренер
Марко Атанасов.
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Пета победа заредом
На реду Дунав
То може само игра под обруче ви ма! Оних три сто ти нак
срећника који су прошле суботе били у Хали спортова на
Стрелишту заиста је уживало.
Утакмица десетог кола КЛС-а,
између Тамиша и Беовука, била
је прави кошаркашки филм –
и сјајних потеза, и грешака,
нервозе, резултатских преокрета, техничких и неспортских
личних грешака, тројки, закуцавања, погодака уз звук сирене, искљу чи ва ња тре не ра и
играча, френетичне борбености момака на терену, правих
кошаркашких минијатура... На
крају је победу славио бољи и
квалитетнији ривал: Тамиш–
Беовук 93:85, по четвртинама:
26:21, 15:31, 34:15 и 18:18.
Сам поглед на коначан исход,
поготову резултати другог и
трећег периода утакмице, може
дочарати спортску драму која
је виђена на Стрелишту, иако
почетак сусрета није наговештавао превелика узбуђења...
Од самог старта водила се
жестока битка на терену, за сваку лопту и сваки поен. Играло
се борбено, мушки, на обе стране. Ипак, Тамиш је био тим који
доминира. Илкић и Кнежевић
су били ударни тандем домаћина у тим тренуцима, Иван
Смиљанић је на време подесио
„нишанске справе”, а када је и
Митровић убацио „тројку” за
20:10, многи су помислили да
је пред Београђанима права
резултатска катастрофа. А онда
као да је неко „угасио светло” и
да су на терен у међувремену
истрчале друге екипе. Гости су
направили серију од 9:3, па су
на самом крају првог дела имали само пет поена мањка (26:21).
А онда је на ред дошла друга
четвртина и потпуна доминација Београђана. У игру домаћих увукла се нека конфузија,
па су кошаркаши Тамиша одједном постали неефикасни, слаби у одбрани, немоћни пред
налетима гостију. Беовук је

„сипао” лопте у кош противни ка, а њего ва резул тат ска
пред ност у тим тре ну ци ма
(32:42, па 36:47) ледила је крв
свима у дворани. Гости су у
другој четвртини постигли чак
31 поен, па су на полувреме
оти шли с лепом зали хом –
41:52.
Ретко када се у спортским
извештајима пише о времену
проведеном на паузи, али ова
утакмица је и због тога изузетак. На полувремену, у свлачионици Тамиша је грмело. У
правом смислу те речи. Тренер Бојан Јовичић је изгледа
одржао праву лекцију својим

за сваку лопту, па је тако Витковић пресекао један напад
домаћина и у брзој контри поентирао за предност домаћих од
58:57. Није вредео ни тајм-аут
Беовука, јер је Александар Илкић
погодио за три поена, па још
једном за два (63:57)...
Уследили су минути хистерије тренера гостију, који је
после техничких грешака зарадио и искључење, а потом и
„компензација” судија на другој страни, па је због друге
неспорт ске лич не гре шке и
Илкић морао да напусти борилиште, али убрзо су се страсти
смириле.

ну. Током полувремена у свлачионици је било и тешких речи,
озбиљно смо поразговарали и,
на срећу, успели да се вратимо
и преокренемо утакмицу. Све
што смо се договорили, спровели смо у дело – рекао је видно узбуђен, задихан и уморан
после утакмице тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Била је то пета узастопна победа екипе из нашег града, која је
сврстава у ред водећих клубова
у нашој земљи. Наредног викенда Тамиш путује у Старе Бановце на мегдан с Дунавом.
У десетом колу Прве регионалне лиге Крис-крос је изгу-

СЕХА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА
недеља, 19 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – МЕТАЛАЦ
недеља, 15.30

Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–СРЕМ
субота, 17 сати

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
С. Бановци: ДУНАВ–ТАМИШ
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СРЕМ
субота, 17.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Пећинци: ЛОКОМОТИВА–ЈЕДИНСТВО
Опово: ОПОВО–ДИНАМО
Б. Н. Село: БНС–ПИНК
субота, 16 сати

момцима, јер је после десетоминутне паузе на терен изашао неки други Тамиш.
Младен Витковић је повео
своје другове у велики преокрет.
У још један победнички поход.
И управо је капитен својим
кошевима наговестио сјајну трећу четвртину. Кнежевић се разиграо, поентирао је уз фаулове,
био је прецизан и с линије слободних бацања, Смиљанић је
„далекометном паљбом” наставио да решета кош ривала... Момци из Тамиша изгарали су на
паркету, буквално су се бацали

Тачније, атмосферу су прими ри ли сјај ни кошар ка ши
Тамиша, који су потпуно преузели контролу над утакмицом.
Поентирали су Сочанац, Витковић и Савић, а онда је Кнежевић закуцао за 79:69, па је
севнула још једна „тројка” Смиљанића за 84:71 и коначни слом
упорног Беовука...
– Невероватан меч. У првом
полувремену смо играли катастрофално. Само у другој четвртини примили смо 31 поен,
што је недопустиво, нарочито
када се игра на домаћем тере-

био у Футогу од истоименог
домаћина са 80:62, по четвртинама: 23:14,16:11, 22:17 и 19:20.
– Футог је играо много боље,
ефикасније и концентрисаније од нас, што му је и донело
убедљиву победу. За домаћина
је наступио Душан Домовић
Булут, тренутно првопласирани играч света у баскет игри 3
на 3. Он је, са својим искуством и добром игром, био и
главни „кривац” што смо убедљиво поражени – истакао је
тренер панчевачког тима Петар
Марковић.

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СЕХА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–НЕКСЕ

25:25

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ДОЛОВО

29:20

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Алибунар: БУДУЋНОСТ – ОРК ПАНЧЕВО 36:32

Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО

3:0

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – К. МИТРОВИЦА

3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Кикинда: КИКИНДА – ОДБОЈКА 013

2:3

Кошарка

Тодоровићем из крагујевачког
Равенса. Јасмина Милошевић,
чланица БК-а Динамо, освојила је бронзану медаљу у синглу, бронзано одличје у жен-

ском дублу с Миленом Милутиновић из Петровца на Млави и сребро с клупским колегом Гораном Јелесијевићем у
мешовитом дублу. Горан Јеле-

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ЈОШ ЈЕДНА ЖЕТВА ТРОФЕЈА
Најмлађи џудисти Динама
били су веома успешни и прошлог викенда, јер су с два
турнира донели велики број
медаља.
На такмичењу у Степановићеву одличја су освојили: Јован
и Милош Божић, Немања
Ђуришић, Вук Гавриловић,
Марија и Огњен Кличарић,
Ивана и Бојана Коларић, Марко Лечеи, Ивана Мљач, Исидор Николић, Александар
Поповић, Стефан Рабреновић,
Павле Радивојевић, Ана Секулић, Лазар Станковић, Огњен
Станојевић, Вукашин Стојановић, Михајло Шкрбић, Стефан

Рукомет

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – МАКС
субота, 20 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”

ВЕТЕРАНИ ДОБРИ, КЛИНЦИ ЈОШ БОЉИ

Златну медаљу је освојила
Снежана Самарџић, а бронзаним одличјем се окитио Вук
Вељковић.
Учествовали су и: Александар Лупулов, Лазар Ваневски,
Ненад Самарџић, Матеја Каленић, Марко Петров и Немања
Вељковић.

Овог викенда

ПРВА ЛИГА
Крушевац: НАПРЕДАК–БОРАЦ

НОВОСТИ ИЗ БАДМИНТОНА
У Националном тренинг центру на Ади Циганлији у Београду у суботу, 2. децембра, одржани су Првенство Србије за
ветеране и државни међушколски турнир у бадминтону. Такмичари из Панчева били су међу
најбољима на оба турнира.
У узрасној категорији играча старијих од 35 година Милица Ускоковић из БК-а Панчево освојила је три златне медаље, и то у категоријама женског сингла, женског дубла са
Сањом Милојевић из београдског Кли ра и у кате го ри ји
мешовитог дубла са Андрејом

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Величковић и Милош Вујасиновић.
Турнир под називом „Трофеј Браничева” у Пожаревцу,
поред бројних медаља, донео
је ЏК-у Динамо и пехар намењен најуспешнијој екипи у
укупном пласману.
Најсјајнија одличја зарадили су: Матеја Стојановски,
Урош Ђуришић, Дејан Долинга, Алекса Ђуровић и Милица
Секуловић. Сребром су се окитили: Кристијан Лехни, Марија Стојановски, Филип Ћирић,
Никола Митић и Милена Секуловић, а бронзу је заслужио
Немања Ђуришић.

сијевић је зарадио бронзано
одличје у категорији мушких
парова с Драганом Антићем из
Крушевца.
Одлични су били и ветерани,
играчи старији од четрдесет
година. Светлана Борка и Снежана Пепић из БК-а Панчево
освојиле су бронзу у категорији
женског дубла, а Снежана Пепић
тријумфовала је са Зораном Степановићем из Београда у конкуренцији ветерана старијих од
четрдесет пет година.
На међушколском турниру
наши суграђани освојили су
четири медаље.
Бошко Јаковљевић из ОШ
„Бранко Радичевић” био је други у категорији дечака из првог
и другог разреда. Снежана Добричанин (ОШ „Стевица Јовановић”)
и Катарина Виг (ОШ „Исидора
Секулић”) биле су треће у надметању девојчица из петих и
шестих разреда, а Дејан Милошевић, ученик Гимназије „Урош
Предић”, освојио је бронзу у категорији средњошколаца.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БЕОВУК

93:85

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Футог: ФУТОГ – КРИС КРОС

80:62

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Качарево: ЈЕДИНСТВО – РУ КОШ
Голубинци: ЈАДРАН–БНС

54:74
112:77
78:68

ШАХОВСКИ КУТАК

Kirilov
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дб3)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

СЛЕДЕ МЕЧЕВИ ОДЛУКЕ
Одбојкашице Динама
дочекују Срем
Пред Борцем два тешка
гостовања
Победа Одбојке 013
Утак ми ца ма осмог кола про шлог
викенда је настављена првенствена
трка за бодове у Суперлиги за одбојкашице. После прошлонедељне, прве
овосезонске победе над Партизаном,
пред екипом ЖОК-а Динамо било је
ново велико искушење. Популарне
панчевачке „лавице” су у Суботици
поделиле мегдан са Спартаком. И пре
почетка овог дуела домаћи тим је
важио за апсолутног фаворита, што
је пред око 150 својих симпатизера у
дворани „Дудова шума” и доказао:
Спартак–Динамо 3:0, по сетовима:
25:14, 25:18 и 25:21.
Као што и коначан исход показује,
Панчевке у овом тренутку нису дорасле врло доброј екипи из Суботице,
коју и у овој сезони предводи некадашња одбојкашица Динама Тања Средић.
Од самог почетка утакмице Спартак
је наметнуо свој стил игре, а да лакше
долази до поена, побринуле су се и
прилично индиспониране гошће. Динамо је имао много проблема с пријемом
сервиса, а када је тако, онда је немогуће и организовати нападе и освајати
поене. Лако, без великих потешкоћа,
Спартак је дошао до високе предности
од 2:0 у сетовима, па је победник врло
брзо могао да се наслути...
Нешто више неизвесности виђено
је у трећем сету. Динамо је водио са
4:1 и 6:2, али није имао довољно снаге да издржи до краја и да се врати у
меч. Суботичанке су после изједначења (12:12) коначно „преломиле”
меч.
Динамо је и даље на последњем
месту на табели, са два бода, али прилику да коначно препусти „фењер”,
имаће већ идућег викенда. Пред љуби-

Достићи

тељима игре преко мреже у нашем
граду је један веома важан, узбудљив
и значајан меч. Динамо у суботу, 9.
децембра, у Хали спортова на Стрели шту доче ку је Срем из Срем ске
Митровице, који тренутно има само
бод више.
Женски одбојкашки клуб Динамо
добио је ових дана и једно истински
велико појачање у стручном кадру.
Нови члан панчевачких „лавица”
постао је Драгољуб Јањић, истакнути
тренер, познаваоцима игре преко мреже познат и као прави „произвођач”
репрезентативки Србије, које су се
окитиле медаљама и на највећим светским такмичењима.
Популарни Дадо је већ био ангажован у Динаму пре неколико сезона, када је имао много успеха у раду
с младим девојкама, које су потом
биле и носиоци игре у сениорском
тиму Динама у елити.
И овог пута Јањић ће радити с кадетско-јуниорском селекцијом.
Осмо коло је одиграно и у Првој
лиги, а одбојкаши старчевачког Борца наставили су фантастичну серију
победа. Момци које предводи тренер
Душан Јовић на свом терену су савла-

ПРВИ ТРИ ЈУМФ
Екипа Одбојке 013 остварила је прошлог викенда први тријумф у новој
сезони у Другој лиги група „Север”.
Девојке које предводи тренер Иван Крговић у осмом колу првенства
прошлог викенда у Кикинди савладале су истоименог домаћина с 3:2.
У суботу, 9. децембра, Одбојка 013 дочекује Макс из Шида. Утакмица
ће бити одиграна у сали ОШ „Јован Јовановић Змај”, а почиње у 20 сати.

дали Косовску Митровицу с 3:0, по
сетовима: 25:19, 25:11 и 25:19.
Почетак утакмице протекао је у
изједначеној игри, у којој су ривали
једноставно изнуђивали грешке једни другима. Борац је на технички
тајм-аут отишао с предношћу од 12:11,
а онда су домаћи одбојкаши додали
гас и пре о кре ну ли ток утак ми це.
Милан Зиндовић, Немања Дукић и
Бојан Познић су искусно, без великих трзавица, сет привели крају.
Од тог момента на терену као да је
постојао само један тим – онај из
Старчева. Гости су се, вероватно и
исцрпљени од дугог пута, потпуно
предали, па Борац није имао равноправног противника. Већ на техничком тајм-ауту у другом сету (12:6)
могао се наслутити исход, а када је
на сервис-линију стао Милан Зиндовић, Борац је направио сјајну серију
од осам поена, па је врло брзо, од
резултата 16:10, на семафору писало
и 24:10...
Ова утакмица била је добра прилика да Борац испроба све расположиве
снаге пред веома важне утакмице које
га очекују. До пете победе у шампионату дошли су: Милан Зиндовић, Јован
Ковачић, Иван Булић, Ненад Мадић,
Давор Милошевић, Александар Гаврилов, Немања Дукић, Никола Крстић,
Бојан Познић, Стефан Владисављев,
Лазар Петковић и Саша Рајковић.
Борац наредног викенда гостује у
Крушевцу, где ће се састати с домаћим Напретком, а потом га очекује и
најтеже искушење ове јесени – гостовање у Ваљеву и мегдан с непораженим лидером шампионата.
A. Живковић

Понекад човек себи треба да створи одушак.
Да би могао да продише.
То може да уради уз помоћ ногу.
Пријатеља.
Па и непријатеља.
Уз помоћ главе.
Све то су достигнућа.

Овековечити
Није лако ухватити камером покрет.
Када фотка делује живо – имамо још једно достигнуће.
Још теже је овековечити реку која се пресијава у смирај зимског дана.
Недостају, можда, птице.
Ма, јок!
То је већ цепидлачење.

АКТИВНОСТИ КК-а МЛАДОСТ

УЗ ТРОФЕЈЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
На традиционалном турни ру „Тро феј Обре нов ца
2017”, који се одржава сваког децембра, а ове године
је орга ни зо ван 28. пут,
наступили су и најмлађи
так ми ча ри Кара те клу ба
Младост из нашег града.
У конкуренцији 400 такмичара из 30 клубова мали
Панчевци су постигли запажене резултате.
Златну медаљу у борбама освојила је Дејана Ивановић. Сребром су се окитили Сара Жунић, Бранислав Срећков и Миона
Видић, а бронзе су зарадили:

Младен Големовић, Хелена Васовић, Маша Јованов,

Анастасија Крстић, Филип
Вуји но вић, Сер геј Гер га,

Филип Јевтић, Милош и
Марко Милутиновић, Марко Јањић, Алекса Попов,
Лазар Петковић, Страхиња Сто ја но вић и Новак
Николић.
Карате савез Војводине
при ре дио је у субо ту, 2.
децембра, Научни симпозијум за тренере на тему
„Селек ци ја так ми ча ра у
карате спорту”. Симпозијум је одржан у сарадњи с
Факултетом за спорт и туризам из Новог Сада, а присуствовао је и први човек
КК-а Мла дост Тихо мир
Макитан.
A. Ж.

Живот
Река пролази поред обала.
Човек пролази поред реке.
Снег дође и прође.
Као и идеја.
Или дан.
Недеља и година.
Све то је живот, који исто тако пролази...

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Маријана Рајковић
Милићевић,
саветник
за осигурање:
– Наредни викенд ћу
провести у припремама
за матуру са сином.
Можда ћемо отићи
и на породични ручак
код мојих родитеља.

Стефан
Станковић,
гимназијалац:

Филип
Коњевић,
гимназијалац:

– Планирам да
идем на представу
и да изађем
с друштвом.

– У суботу увече
ћу изаћи, а у недељу
ћу учити за
писмени из немачког.
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