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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

БЛИЖИ СЕ ИЗБОР ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Пише: Мирјана Марић

УНУТАРСТРАНАЧКА ОДЛУКА НАПРЕДЊАКА

Носи маску,
бре!
Од марта наши животи више
нису исти. Многи помињу и термин нова реалност, али каква
год да је, то је једина реалност
коју имамо. У овој реалности,
насталој због коронавируса,
којим је заражено више од десет
милиона људи у свету, постала
је најважнија борба за опстанак,
и то у сваком смислу. Шта та
борба подрaзумева? То сад и
врапци знају – ношење маске,
прање руку и држање дистанце.
Како то изгледа у реалности?
Не изгледа никако. Ако употребимо само методу посматрања,
можемо да видимо да се маске
не носе, да се људи уредно поздрављају на улицама – грљењем и пољупцима... На друштвеним мрежама искачу непрестано слике с рођендана,
свадби, матура... Мора ли се
баш? Јасно је да живот не може
да стане, али да ништа не може
да се одложи за бољи тренутак...
Шта за вас значи израз лична
одговорност? Да ли сте свесни
колико зависи од нас самих и
сваког корака који предузмемо
да заштитимо себе и друге?
* * *
На улици ме је зауставио човек
да му кажем где се налази одређена амбуланта. Објашњавајући
му, два пута сам морала да га замолим да се удаљи, а ја ишла
неколико корака уназад. Носила
сам маску.
* * *
Стајала сам у реду испред књижаре на довољној раздаљини, наравно носећи маску, како бих купила књигу за сестрића. Иза мене
су стајале две госпође које су биле нервозне јер се чека и испред
књижаре. Непрестано су кукале;
оне наравно нису имале маске.
* * *
У појединим трговинским
објектима постоје јасно назначена места колика треба да буде
раздаљина између оних који чекају у реду за касу. Да не кажем
колико је једноставније када ти
неко нешто нацрта, и да додам
колико је оних који ти свеједно
дишу за вратом, јер на сваки покушај да направиш барем корак
раздаљине, они крећу за тобом.
Носила сам маску.
* * *
Па, драги боже, да ли је стварно
толико тешко? Да ли стварно не
можемо да будемо одговорни и
сачувамо себе и друге? Тачно је
да смо добили разне информације и опустили се. Али ако знате да је сада ситуација лоша,
удаљите се неки корак, одложите славља и ставите те маске. Не
треба да нам се обистини она
наша: немој да се смејеш толико, да касније не плачеш...

Петак, 10. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Фотографије свих председника општине и градоначелника од 1945. године наовамо на зиду у згради Градске управе

Наредбодавац за извршење
буџета доноси акта из
надлежности Скупштине
у случају елементарних
непогода
Познати фаворити
Пошто су озваничени резултати локалних избора, на ред су дошли договори у вези с конституисањем градске власти, односно с избором градских већника, можда и неких нових
директора јавних предузећа и, оно
што је најзанимљивије, особе која ће
у својству градоначелника предводити Панчево у наредне четири године.
Како панчевачки електронски медији који се позивају на своје изворе
наводе, што је и нама потврђено с других инстанца у владајућем СНС-у, који је и сада однео убедљиву победу, као
најозбиљнији кандидати за градоначелника фигурирају др Слободан Овука, Александар Стевановић, Марко
Младеновић, Саша Левнајић и актуелни први човек града Саша Павлов.
Надлежности првог човека
Навешћемо нешто касније основне
податке о њима. За почетак, хајде да
видимо шта су према Статуту Града
Панчева надлежности градоначелника, који је уз Градско веће извршни
орган Града.
Градоначелника бира Скупштина
из редова одборника на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. Градоначелник има заменика
који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља
своју дужност. Према слову Статута,
председник Скупштине града предлаже кандидата за градоначелника,
мада је то у пракси ствар договора политичких актера. Градоначелнику и
његовом заменику избором на ове
функције престаје мандат одборника.
У члану 54. пише да градоначелник
представља и заступа Град, предлаже
начин решавања питања о којима одлучује Скупштина, те да је наредбодавац за извршење буџета. Уз то, даје
сагласност на опште акте корисника
средстава буџета Града, којима се
утврђује број и структура запослених

у њима; оснива градску службу за инспекцију и независну организациону
јединицу за интерну ревизију; одлучује о давању у закуп пословног простора на период до пет година, по
претходно прибављеном мишљењу
Градског већа; доноси акта из надлежности Скупштине у случају ратног
стања и елементарних непогода, када
не постоји могућност да се одржи
седница Градског већа, с тим што је
дужан да их поднесе на потврду
Скупштини, када она буде у могућности да се састане; образује стручна,
саветодавна и друга радна тела; усмерава и усклађује рад Градске управе;
доноси појединачна акта...

градоначелника престаје мандат заменика градоначелника и Градског већа.
Градоначелник и заменик градоначелника који су поднели оставку
или су разрешени остају на дужности
и врше текуће послове, до избора нових људи.
Петорица кандидата
Дакле, овлашћења и одговорности су
велики. Зато је и избор особе која је
компетентна и уме да одговори овим
обавезама важан. Вратимо се на најозбиљније кандидате, а сва петорица
су чланови СНС-а.
Др Слободан Овука је био директор Дома здравља Панчево од 2012.

звање мастер инжењер заштите животне средине. За одборника у Скупштини
града изабран је 2016, а у том сазиву
био је један од најмлађих. После овогодишњег изласка на бирачка места изабран је за републичког посланика.
Адвокат Саша Левнајић рођен је
1980. године у Панчеву. Завршио је
Гимназију „Урош Предић”, а потом
дипломирао на Правном факултету
Универзитета у Београду 2003. Правосудни испит је положио 2005. године у Новом Саду. Од 2003. до 2006.
године радио је у Окружном јавном
тужилаштву у Панчеву, а одонда ради
као адвокат. На место заменика градоначелника, накратко, постављен је

СВИ ПО СЛЕ РАТ НИ ЧЕЛ НИ ЉУ ДИ ГРА ДА
Милош Јовановић, професор права (1944–1945)
Светислав Пандуров, пинтер (1946–1947)
Станоје Журжул (1947–1949)
Лука Мађарац (1949–1953)
Драги Мишић, дипл. економиста (1954–1956,
1959–1961, 1965–1967)
Јанко Ромић (1956–1959)
Војин Гаргента (1961–1964)
Mиленко Станић (1965–1969)
Жика Радивојев (1969–1971)
Витомир Сударски, правник и новинар (1971–1976)
Душан Коцољевац (1976–1979)
Стеван Коларски (1979–1982)
Душан Шимић, економиста (1983–1984)
Оно што је сада актуелно, градоначелник доноси одлуку о проглашењу
и укидању ванредне ситуације за територију града, на предлог Градског
штаба за ванредне ситуације.
Градоначелник је одговоран и за
благовремено достављање података,
списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике, односно Аутономне Покрајине, који врши надзор над радом и актима извршних
органа Града.
Градоначелнику престаје мандат
пре истека времена на које је биран
уколико поднесе оставку или буде
разрешен. Оставка се подноси у писаној форми и о њој се не расправља и не
одлучује, већ се само констатује. Предлог за разрешење градоначелника може поднети најмање трећина одборника у Скупштини града. Разрешењем

Стана Мишић (1984–1985)
Ерне Ердеи, шумарски инжењер (1985–1989)
Јордан Антонијевић (1989–1990)
Др Никола Зец, лекар (1990–1991)
Властимир Савић, економиста, (1992–1993)
Радивоје Грандов (1994, неколико месеци)
Богољуб Бјелица (1994–1995, неколико месеци)
Др Раденко Топаловић, лекар (1995–1997)
Срђан Миковић, адвокат (1997–2000, 2004–2008)
Борислава Крушка, историчарка уметности (2000–2004)
Весна Мартиновић, адвокат (2008–2012)
Др Светозар Гавриловић, лекар (2012–2013)
Павле Раданов, економиста (2013–2014)
Саша Павлов, правник (актуелни градоначелник)

до 2016. године, када је именован за
директора Опште болнице Панчево.
Рођен је у Тивту 1963, завршио је
Војну гимназију, а потом Медицински факултет у Загребу. Специјалиста је гинекологије и акушерства.
Дипломирани грађевински инжењер Александар Стевановић, рођен
1986, до септембра 2017. године био
је члан Градског већа задужен за
стамбено-комуналне послове и саобраћај. Потом је постављен на место
директора ЈКП-а „Хигијена”. Како
кажу упућени, посебно се истакао током ванредног стања проглашеног
због коронавируса, када је био заменик шефа Кризног штаба Панчева.
Марко Младеновић је рођен 1990.
Завршио је основне и мастер студије
на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду и стекао

у јуну 2015. Председник је Правног
савета Градског одбора СНС-а.
О актуелном градоначелнику Саши
Павлову се, мање-више, све зна. Рођен је 1973. године у Панчеву. На Вишој школи унутрашњих послова у Земуну стекао је звање правника. Од
2002. радио је у регионалном центру
БИА у Панчеву и био заменик начелника до 2006. Јануара 2009. године
споразумно је раскинуо радни однос
и прешао у „ХИП–Петрохемију” на
место саветника, да би у августу 2009.
постао генерални директор тог предузећа. Јула 2012. именован је за заменика градоначелника Панчева, а
пре четири године за првог човека
града.
Ако не буде било већих изненађења,
неко од њих петорице ће заузети кормило града. Ускоро ћемо сазнати ко.

СРБИЈА У 21. ВЕКУ

Портал „еУправа” за све
Грађанима су однедавно на порталу
„еУправа” доступни лични подаци из
двадесет електронских евиденција и
регистара. Свако може да погледа и
провери своје податке, као и да пријави надлежним институцијама уколико ти подаци нису тачни.
Како су из Канцеларије Владе за
информационе технологије и електронску упра ву са општили, са да

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Домаћински.
Котеж 2, ових дана
Снимио: Милан Шупица

двокликом постају доступни лични
подаци из матичних књига рођених
и венчаних, подаци о личној карти,
пасошу, пребивалишту, држављанству, боравишту, привременом боравишту у иностранству, бирачком месту, возачкој дозволи, регистрацији
возила, оружју у легалном поседу.
Уз то, доступни су подаци из Централног регистра обавезног социјалног осигурања, Националне службе
за запошљавање, Републичког геодетског завода, ПИО фонда, Пореске управе и локалних пореских
администрација.

Регистровани корисници који се
пријављују на портал „еУправа” уз
коришћење квалификованог електронског цертификата могу да приступе подацима из свих двадесет
електронских евиденција и регистара, корисницима који се пријављују
са двофакторском аутентикацијом
доступно је неколико евиденција,
док је онима што се пријављују корисничким именом и лозинком доступна само једна евиденција.
Функционалност портала „еУправа” помаже даљем развоју „еУправе”
у Србији и нарочито имплементацији Централног регистра становништва, јер су грађани у прилици да лако провере тачност и комплетност
својих података и да се по потреби
обрате надлежној институцији како
би се ти подаци ажурирали. Сајт је:
euprava.gov.rs.
С. Т.
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АКТУЕЛНО

Петак, 10. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРАВА НЕСУЂЕНИХ ГРЧКИХ ТУРИСТА

АКО СТЕ ЛЕТОВАЊЕ УПЛАТИЛИ ПОСЛЕ
15. МАРТА, МОРАЈУ ВАМ ВРАТИТИ НОВАЦ
Ако повраћај новца
не буде извршен у
року од 15 дана,
можете покренути
потрошачки спор
Грчка је 6. јула поново затворила границу за држављане Србије, осим за неопходна путовања
за која је потребна посебна дозвола. Улазак у Грчку биће нам
забрањен до 15. јула, када ће се
о одлуци поново одлучивати у
зависности од епидемиолошке
ситуације. Дан касније, 7. јула,
укинут је и авио-саобраћај између Грчке и Србије.
Сви наши туристи који су
већ у Грчкој, моћи ће да искористе аранжман до краја, а највеће разочарање претрпели су
грађани који су своја путовања
уплатили и спремали се да се
ових да на за пу те ка сво јој
омиљеној летњој туристичкој
дестинацији.

Закон је јасан
Срећом, они који су новац за
летовање уплатили после 15.
марта на повраћај финансијских средстава неће морати да
чекају до јануара 2022. године, нити су у обавези да узму
заменско путовање. То су потврдили из Удружења потрошача „Ефектива”, нагласивши
да грађани који су агенцијама
но вац упла ти ли по сле пр ве

половине марта, по Уредби о
заменским путовањима, имају
право на повраћај новца.
У саопштењу које је тим поводом издала „Ефектива” истакнуто је да три закона штите
права потрошача и спречавају
туристичке агенције да грађанима, како је наведено, „увале
ризична заменска путовања, за
шта немају право ни по Уредби о заменским путовањима,
нити за њих могу да гарантују,
с обзиром на чињеницу да нико не може да предвиди даље
понашање државних органа земаља које су туристичке дестинације грађанима Србије”.

Важан је датум
Уредба о заменским путовањима, која је донета крајем

априла, односи се на отказана туристичка путовања која
су плаћена делимично или у
целости до 15. марта 2020.
године.
Тај документ грађанима је
дао могућност да са агенцијама договоре заменско путовање које могу да искористе најкасније до 31. децембра 2021.
године. Уколико заменско путовање не буде реализовано до
тог датума, грађани имају право на повраћај уплаћеног новца до 15. јануара 2022. године.
Ново путовање се у договору
агенције и путника може реализовати на истој или другој
дестинацији, и то у износу не
мањем од оног који је путник
уплатио агенцији за путовање
које није искористио.

„Многи аранжмани за Грчку
су плаћени након тог датума и
агенције немају право да се позивају на Уредбу, већ су дужне
да путницима, на њихов захтев, у целости врате уплаћена
сред ства”, по ру чи ли су из
„Ефективе”.
Таква обавеза агенција предвиђена је чланом 106. Закона
о заштити потрошача, који је
кровни у овој области и чије
одредбе се не могу умањити
ниједним другим правним актом. Путници који су аранжмане платили после 15. марта
2020. имају право на повраћај
новца у року од 15 дана и на
основу члана 68. став 1. тачка
6. Закона о туризму.

Жалите се
У „Ефективи” кажу да, уколико агенција одбије да врати
уплаћени износ, путник може
жалбом да се обрати туристичкој инспекцији и да преко удружења потрошача покрене потрошачки спор у којем нема
трошак плаћања судске таксе.
Информацију да они који су
уплатили летовање у Грчкој
преко туристичке агенције после 15. марта имају право на
повраћај новца у року од 15
дана, потврдио је и Александар Сеничић, директор Националне асоцијације туристичких агенција Србије (ЈУТА).
Д. Кожан

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
ти па у Вој во ди ни, кон стантно ради на проширењу богатог спектра својих
услуга, због чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не само по
мишљењу бројних Панчеваца и Панчевки већ и
становника читавог јужног
Баната.
Настављајући мисију да
по ста не пр ва при ват на
клиника у Панчеву, Завод
шири и свој стручни тим,
па су се сада у њему нашли и неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра Србије, Опште
болнице Панчево и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”

Сваког радног дана у
Заводу „Панчевац” могуће је урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или абдоминалне
аорте, као и ултразвучне
прегледе врата и меких
ткива. Ове прегледе искључиво радним данима
обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке дијагностике у Општој
болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се и по томе што у хема то ло шко-би о хе миј ској
лабораторији те установе
пацијенти већину верификованих, контролисаних и
сумираних резултата могу до би ти за све га сат
времена.

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

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАКЕДОНАЦА

Жалбе на доктора Јанића основане

СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА

Кад и где можете
по ларвицид?
Екипе Завода за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију „Екосан” почеле су
у среду, 8. јула, да грађанима Панчева и припадајућих
села деле кесице с ларвицидом за сузбијање комараца.
Како је најављено, ларвицид ће све до 15. августа по
унапред утврђеном распореду делити шест екипа. Оперативце ћете лако препознати будући да ће они носити
видне ознаке и имаће одговарајуће идентификационе
картице.
Од 9. до 18. јула ларвицид ће бити дељен мештанима Јабуке, Глогоња и Качарева, од 20. до 25. јула
екипе завода „Екосан” посетиће Банатско Ново Село,
Долово и Стари Тамиш, а од
27. јула до 1. августа Банатски Бре сто вац, Омо љи цу,
Иваново и Старчево. На крају, од 1. до 15. августа, по
распореду су Панчево и поново Старчево.
Д. К.

LAPSERB.RS

Такође, можемо да кажемо
дa се један грађанин Панчева,
припадник македонске националне заједнице, додуше анонимно, али писменим путем,
дописом послатим поштом Националном савету, већ жалио
на дотичног доктора, изјавом

ФОТО:

У вези с текстом „Доктор Јанић побркао лончиће?”, објављеним у „Панчевцу” 3. јула,
који се бави притужбама особа македонске националности
да познати панчевачки лекар
др Младен Јанић на веома ружан начин говори о македонској националној заједници,
имамо обавезу и потребу да
вам се обратимо будући да се
говори о припадницима македонске националне заједнице,
мада бисмо реаговали и да је
у питању било која друга национална заједница. Овим путем желимо да истакнемо да
Национални савет македонске
националне мањине у Србији
најоштрије осуђује сваки вид
националне, верске или расне
нетрпељивости.

Др Младен Јанић

врло сличном оној коју наводите у вашем листу.
Национални савет македонске националне мањине у Србији, на основу члана 10, став
1, тачке 12 и 13 Закона о националним саветима, има право да покрене притужбу републичком, покрајинском и локалном омбудсману, уколико
оцени да постоји повреда Уставом загарантованих права или
уколико то затражи грађанин
припадник националне мањине, а по члану 10. став 1 тачка
14 може заузимати ставове,
покренути иницијативе и предузимати мере у вези са свим
питањима која су непосредно
повезана с положајем, идентитетом и правима националних мањина.

КОРОНАВИРУС У ВОЈВОДИНИ

Несигурно с тенденцијом погоршања
Епидемиолошка ситуација у Војводини је несигурна с тенденцијом погоршања, посебно у Новом Саду – оцењено је у среду,
8. јула, на сајту Покрајинске
владе. У панчевачкој ковид болници се тог дана налазило 99
пацијената из јужног Баната и
целе Србије – потврдили су из
те установе за наш лист.
Као што смо већ писали, део
панчевачке Опште болнице је
од 29. јуна поново у ковид режиму, а пацијентима зараженим коронавирусом на располагању су три одвојена објекта: ОРЛ, бивше грудно и инфективно одељење. У овој болници се лече махом лакши и
средње тешки пацијенти, а они
чије се стање погорша, превозе се у Београд.
Од почетка епидемије до 7.
јула у Војводини је регистровано укупно 2.107 случајева заразе коронавирусом, међу којима је и 778 случајева у Новом Саду. У среду, 8. јула, објављено је да су у последња 24
сата у Војводини регистрована
122 нова случаја, међу којима
је 60 из војвођанске престонице.

Болест је током тог дана регистрована у свим окрузима у
Војводини. На сајту Покрајинске владе наведено је да број
хоспитализованих случајева,
као и број пацијената којима
је потребан респиратор расте.
Институт за јавно здравље
Војводине позвао је грађане да
се понашају одговорно и да се
стриктно придржавају свих мера предострожности и упутстава надлежних епидемиолошких
служби, као што су: поштовање
физичке дистанце од најмање
једног метра, избегавање задржавања у затвореном простору
у којем борави велики број људи, ношење заштитних маски у
затвореном (јавни превоз, кафићи, ресторани, пијаце и сл.),
обавезна примена маске за хроничне болеснике и старије од
65 година (и на отвореном) и
редовно прање руку односно
употреба дезинфекционих средстава на бази алкохола.
Из Института препоручују
особама које су биле у контакту с потврђеним случајевима
да остану у самоизолацији 14
дана.
Д. К.

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Борче Величковски
Национални савет ће свакако, узимајући у обзир да постоје притужбе с више извора, затражити да надлежни односно
републички, покрајински и локални заштитник грађана провере ове наводе и предузму даље кораке у складу са законом.
Борче Величковски,
председник Националног
савета македонске
националне мањине

ПРИРОДНА ПОЈАВА

Рибе угинуле због
претопле воде
Од протеклог викенда на
површини Тамиша виђане
су угинуле рибе, а тих дана
било је прича да се на овој
реци догађа њихов помор.
Многи су проносили и вести да је у питању озбиљни је за га ђе ње и тро ва ње,
као и то да су се појавиле
некакве опасне алге, које
доводе до оскудице кисеоника у води.
Ипак, ништа од тога није
истина, јер је, према речима рибочувара Оливера Аџића, на делу природна појава, карактеристична за ово
доба године.
– Било је много претеривања у вези са угинућем рибе, али није у питању ништа
алармантно. Нико није крив,
посреди су временски услови, јер висока температура
воде доводи до трошења кисеоника, због чега се неке
рибе једноставно угуше. А
поменуте алге су такође нуспојава прекомерне топлоте
– наводи Аџић.
Ј. Ф.

У Заводу ће ускоро поимају прилику да суботом
ура де ул тра звуч ни пре - чети да се проводи и амглед абдомена и мале кар- булантна хирургија, а све
лице, који обавља радио- интервенције, као и долог др Жељка Ковачевић датне хируршке и консулиз Кли нич ког цен тра тативне прегледе обављаће др Горан Додевски, спеСрбије.
Такође суботом, заин- цијалиста абдоминалне хитересовани могу да ураде рургије из Опште болнице
и све врсте ултразвучних Панчево.
Због свега овога не чуди
прегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- чињеница да све већи број
вац” радити и преглед сон- Панчевки и Панчеваца бидом преко једњака (ТЕЕ). ра Завод „Панчевац”, поИ за ове услуге ангажо- себно онда када је неопван је један од водећих ходно урадити прегледе и
стручњака у тој области – анализе на једном месту и
dr sc. med. Слободан То- добити резултате што пре.
мић, кар ди о лог, док тор С тим у вези, треба подсемедицинских наука и ма- тити и на то да се у Завогистар кардиологије са Ин- ду, примера ради, све врсте лекарских уверења изститута „Дедиње”.
Суботом специјалистич- дају за максимално два
сата.
ке ОРЛ пре И овог мегледе ради др
сеца су у ЗаГоран Митевводу за клијенски из панчете осмишљени
вач ке Оп ште Телефон за
и нови пакети
болнице, ендо- информације:
услуга по изукринолошке
013/21-90-900
зет но по вољ др Гор да на
ним ценама, а
Ве љо вић, та кође из Опште болнице. више о томе, као и о доЗа прегледе из области датним погодностима когинекологије задужена је је остварују сви који поседр Весна Новичић Ђоно- дују лојалти картице Аутовић из Дома здравља Па- центра „Зоки”, погледајте
на рекламним странама
лилула.
Као што је већ нагла- нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
шено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди можете добити на 013/21обављају се само субо- 90-900 и 013/21-90-903,
том, а заказују се радним а новости пратите и на
да ни ма пу тем те ле фо на сај ту www.zavodpance013/21-90-900 и 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
90-903.
ПРОМО
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Ту је ствар што се мене тиче прилично проста: зло је
заједничка особина људског рода. Барем оном делу које га чини. Увек се може наћи изговор да је то ради ове
или оне идеологије, због ових или оних разлога, но мени су као аутору много више занимљиви појединци, а
не идеологије које они следе. Злочинац је злочинац без
обзира којој вери или нацији припадао. Стављати им
дресове и острашћено оптуживати неку нацију да је
због тога што се у њиховим редовима задесио злочинац
и сама зла, помало је безумно. Да поједноставим: нико
у овим нашим ратовима није невин. Нико није изашао
чистих и неокрвављених руку. То је терет који ћемо
још дуго осећати хтели ми то признати или не.
(Писац Стева Грабовац, портал „Лупига”, 2. јул)
* * *
Друштво је дошло, верујем, до потпуног презасићења.
Политичко-социјално-економска поставка, која данас
доминира светом, где је новац Бог, а профит једино
мотивационо гориво, учинили су да до тог засићења
дође. Мало-помало, све је постало прихватљиво, а то је
помогло урушавању свих етичких параметара. Исплативост и корист постали су једина мера свега, што указује да је систем дошао до свог краја. Иако се сада чини све да до промене не дође, количина незадовољства
је таква да ће промене бити неминовне.
(Фронтмен групе „Дел Арно бенд” Јован Матић, „Данас”, 4. јул)
* * *
Плашим се да смо се као друштво већ толико привикли на мржњу да је понекад чак и не примећујемо. Овде већ одрастају читаве генерације које су васпитаване
на мржњи и просташтву каквом у нашој историји готово да нема преседана. Рехабилитација четништва, започета још за мандата председника Тадића, само је врх
леденог брега. Истовремено, као да се стидимо традиције антифашизма као једне од светлијих страница
историје које уопште имамо. Ствар је заправо сасвим
проста: ако се не супротстављамо злу – оно ће стално
да расте!
(Писац и историчар уметности Небојша Миленковић, „Данас”, 7. јул)
* * *

Петак, 10. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОКРАЈИНСКЕ ПОСЛАНИЧКЕ КЛУПЕ ИЗ УГЛА ПАНЧЕВА

НАЈВИШЕ ОСМОРО ПРЕДСТАВНИКА ГРАДА
У Скупштину
АП Војводине улази
седам изборних листа
Из града посланици
напредњаци и по
чланица СДПС-а и
„Покрета за Банат”
Избори одржани 21. јуна добили су епилог: Покрајинска
изборна комисија (ПИК) објавила је свој финални извештај
2. јула – према коначним резултатима ПИК-а, у Скупштину АП Војводине улази седам
изборних листа, које су поделиле целих 120 мандата: у наредне четири године састав покрајинског парламента биће
такав да ће СНС с коалиционим партнерима водити главну реч.
У том војвођанском дому биће места и за Панчевке и Панчевце. По свему судећи, седморо-осморо наших суграђанки и
суграђана биће у посланичким
клупама. Наравно, тај број зависи и од тога колико ће се кандидата с листа „померити” због
преузимања других функција,
али ако испратимо редне бројеве испред имена на листама
и укал ку лишемо иску ства с
претходних прерасподела столица, сигурно је да Панчево неће имати мање од шесторо, а
највише осморо представника
у Скупштини АП Војводине.

У глобалу
Кренимо од апсолутних бројки. За листу „Александар Вучић – За нашу децу” гласало је
498.495 грађана, што је СНС-у
и његовим партнерима донело
76 мандата. Листа СПС–ЈС може да се похвали с 13 мандата

на основу 90.512 гласова, а следи Савез војвођанских Мађара
с 11 мандата, односно 75.218
својих бирача.
Ко а ли ци ја „Вој во ђан ски
фронт” (ЛСВ, „Заједно за Војводину”, Војвођанска партија,
ДСХВ, Црногорска партија и
Демократски блок) освојила
је шест мандата због 41.455
освојених гласова. Једнако –
по пет мандата – заузели су
покрет „Метла 2020” (35.479
гласова) и коалиција „За краље ви ну Ср би ју – За срп ско
Војвод ство” (34.083 гла са).
Овај покрајински скупштински сазив неће проћи ни без

тивну седницу и формира посланички састав за наредне четири године.

Ко представља наш град
Када се баци поглед на најјачу
листу, ону СНС-а с партнерима, која броји 76 мандата, једноставно је издвојити наше суграђанке и суграђане који треба да преузму мандате покрајинских посланика.
За кле тву ће си гур но по ложити дипломирани економиста с Београдског универзитета Марина Томан, десета
с листе. У Народној скупштини Републике Србије била је

СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНА – МАНДАТИ
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радикала – Српска радикална
стран ка за ра ди ла је че ти ри
мандата са 26.489 гласова подршке грађана.
Цензус нису прошле „Коалиција за мир” Чедомира Јовановића (4.658 гласова) и коалиција „Само право – Странка
правде и помирења – Демократска партија Македонаца”
Муамера Зукорлића (3.070 гласова). Према коначним резултатима Покрајинске изборне
комисије, 1.696.292 особе уписане су у бирачки списак, гласа ла су 852.972 би ра ча, а
важећих гла сач ких ли сти ћа
било је 809.459.
Скупштина АП Војводине сада треба да одржи конститу-

посланик у два мандата. Била
је саветник за односе с јавношћу у кабинету министра за
европске интеграције. Радила
је као но ви нар ка у „Ра дио
новостима”.
Сигуран је и четрнаестопласирани адвокат Саша Левнајић. Како је он један од кандидата за функцију градоначелника Панчева, његову кратку биографију погледајте на
страни 2.
Ивана Росић је на 22. месту. Она је рођена 1989, дипломирани је економиста. Била је одборница СНС-а у Скупштини града Панчева у сазиву од 2016. до 2020. године и
пред се да ва ла је Са ве ту за

родну рав но прав ност Скуп штине града.
У Скупштини града Панчева
у последњем сазиву одборник
је био и дипломирани економиста Иван Тешић. Он ће, с
36. места листе СНС-а, сада
прећи у посланичке воде, баш
као и његова колегиница дипломирани економиста Весна
Фурунџић, која је четрдесета
на листи.
На листи коалиције чији је
стожер СНС, на 69. месту, јесте и Милица Божић, чланица Социјалдемократске партије Србије. Она је 1992. годиште и дипломирани је правник. Сигурно улази у посланичке клупе.
С обзиром на то да ће, без
дилеме, многи с врха предложене листе кандидата заузети
неке позиције у покрајинској
администрацији или у самоуправама градова из којих долазе, дипломирани економиста
Нада Милановић, која је на листи СНС-а на 81. месту, поново
је виђена као посланик у Скупштини АП Војводине. Она је
била посланик у покрајинском
парламенту од 2016. до ове године – вршила је дужност заменице председнице Одбора за
равноправност полова.
На крају, међу 120 посланика у Скупштини АП Војводине наћи ће се и Смиљана
Гламочанин Варга. Она је председница УГ „Покрет за Банат”,
чији су кандидати на овим изборима били на листи СПС–
ЈС. По звању је дипломирани
прав ник. Го во ри ен гле ски,
француски и руски језик. У
претходном сазиву била је на
функ ци ји пот пред сед ни це
Скупштине АП Војводине и
чланица Одбора за уставни положај Покрајине.
Тако је Војводина бирала…

ДА СЕ СЕТИМО НОБ-а

Народни херој напунио стоту
одбрану, председник Комисије за ОНО и ДСЗ при Председништву ЦК СКЈ. Био је и републички и савезни посланик.

новинарима, једино жали што
је још жив и што нема других
његових другова који су такође били хероји. Додао је тада:

Пензионисан је 1980. године у
чину генерал-пуковника ЈНА.
Како је прошле године рекао у разговору с београдским

– Боље би било да сам и ја
умро, доживео сам да је пропала моја земља. Када је деведе се тих по че ла ме ђу соб на

Фото: ТАНЈУГ

* * *
Ја сам се распричао зато што ме ужасно погађа тај рат
са полицијом, која није то проузроковала, а опет немам никаквог разумевања за нападе на њих. Не знам
чему то улажење у Скупштину кад нема никакве логике ни смисла. Шта се тиме хтело? И ко су уопште ти
људи који су ушли у Скупштину и то је велико питање… Ми смо почели да негујемо мржњу и гледамо како се сада мржња разбуктава, појашњава, устремљује и
та деоба се препознаје, не по различитости мишљења,
него по томе ко кога више мрзи. Дотле то иде.
(Глумац Воја Брајовић, портал „Нова.рс”, 8. јул)
* * *
Хаотично је све то као и читава ситуација у нашој земљи. И ове демонстрације су без правог објашњења који је повод и шта се тражи. Спрам онога што сам имао
прилике да чујем, видим и сазнам, ту се укључила и
десница, неки кажу и екстремна десница... Веома је
опасно да се одрекнемо нашег европског пута и да десница овде, у тренутку када опозиција нема одређени
програм, ступи на сцену и много радикалније и директније почне да захтева неке ствари које ће нас искључити из могућности да некад у будућности уђемо у
Европску унију.
(Писац Филип Давид, портал „Нова.рс”, 8. јул)
* * *
Треба имати на уму и то да су их окупљени гађали камењем. Нисам љубитељ полиције, али гледајући шта се
догађа пред Скупштином, имао сам утисак да су они
испрва одговарали мирно, покушавали су речима да се
изборе са свим тим, а када су очигледно били угрожени, посегли су за бруталношћу. За развој протеста у
смеру насиља одговорни су десничари, онај Ного који
се тамо појавио.
(Редитељ Горан Марковић, портал „Нова.рс”, 8. јул)

Последњи живи народни херој
СФР Југославије Петар Матић
Дуле, мада је пре неки дан, 6.
јула, напунио сто година, сећа
се детаља из Другог светског
рата. Овај равно читав век дуговечан човек, поред великог
броја признања која је добио,
одликован је Орденом народног хероја 20. децембра 1951.
Петар Матић, који је 1940.
године, када се прикључио комунистима, добио конспиративно име Дуле, рођен је у Иригу. Када је Југославија окупирана, знао је да мора у рат.
Имао је велику војну каријеру.
Двапут је рањаван. После рата
је отишао у Москву на курс у
Генералштабној академији Црвене армије. Тамо је завршио
Вишу војну академију, баш као
и по повратку у Југославију.
Обављао је разне одговорне дужности у ЈНА, али и политичке: био је подсекретар у Савезном секретаријату за народну

ОБЕЛЕЖЕН 4. ЈУЛ, ДАН БОРЦА

Да сећање не избледи
Бор ци и бо рач ка удру же ња
обележили су 4. јула као и сваке године Дан борца полагањем венаца на бисте народних хероја из НОР-а у Градском парку. Одата је пошта
погинулим борцима, па је Тодор Стојановић, председник
УБНОР-а, пред скупом од око
четрдесеторо људи нагласио

Страну припремио

Синиша
Трајковић

да сећање на њих никада не
сме избледети.
Градски већник Миленко Чучковић представљао је локалну
самоуправу на овом догађају. И
он је положио венац и одржао
кратак говор, који је завршио
са жељом да сви сачувају здравље у ванредној ситуацији.
Ову манифестацију су подржали и Удружење ратних војних инвалида и породица погинулих бораца у ратовима од
1918. до 1999. године, Удружење антифашиста, резервне
старешине Панчева, а делегацију је имао и локални СПС.

кланица у Југославији, био сам
несрећан што сам жив, јер је
огроман број људи изгинуо да
би држава била створена, а тако лако се распала.
Оригинални орден који му
је Тито уручио украден је деведесетих година прошлог века. Зато је Дулету, поводом
његовог стотог рођендана, министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања
Зоран Ђорђевић поново уручио Орден народног хероја,
који је обезбеђен на тржишту
антиквитета. Матић је изразио велику захвалност и рекао да се није надао таквом
поклону, али да га је веома
обрадовао.
Петар Матић је неуморан,
одлази самостално до продавнице, чује, али слабо види. Каже да живи здраво и да је зато
дуговечан. Ми кажемо – народни херој. Срећан му стоти
рођендан!
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УПИС НА ФАКУЛТЕТЕ И У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2020.

КАНДИДАТИ ПРАТЕ КРЕТАЊА НА ТРЖИШТУ РАДА
Правници и економисти
губе трку с програмерима
Сваке године у време уписа на факултете и више школе будући бруцоши морају да донесу одлуку да ли ће
студирати оно што воле, или ће кренути на факултете чији смерови гарантују брзо запошљавање и, наравно, добру зараду. Подаци с нашег тржишта рада говоре да су најтраженији програмери, али и грађевински инжењери, лекари специјалисти, као и
професори и наставници.
Према последњем извештају Националне службе за запошљавање (НСЗ),
до посла најбрже долазе високообразовани профили, као што су дипломирани инжењери информационих
технологија, електротехнике и рачунарства, електронике и грађевине са
одговарајућим лиценцама, затим професори математике, физике, информатике и рачунарства, и наставници
и професори страних језика. Ту су и
лекари: анестезиолози, кардиолози,
офталмолози, гинеколози...
Посао лако налазе и фармацеути,
биохемичари и стручњаци за финансије – рачуновође, па зато и не треба
да чуди да су се ове године средњошколци највише интересовали за упис
на ове факултете.
Када је о Панчеву реч, на тржишту
рада постоји потражња за дипломираним машинским инжењерима и инжењерима електротехнике, и за дипломираним информатичарима и дипломираним фармацеутима. Потражња постоји и за професорима немачког језика, математике и физике,
а ова три занимања су дефицитарна
на тржишту рада.
Тржиште и овде примењује своје
сурове законе, па је најскупља школарина у држави управо на смеру за
софтверски инжењеринг на Електротехничком факултету у Београду –
243.500 динара годишње. Тако је ЕТФ
свргао с трона дугогодишњег шампиона по висини школарине, комшијски Архитектонски факултет, с којим
дели зграду, а који самофинансирајућим студентима годину наплаћује
240.000 динара.

Све више фармацеута
Пријемни испити на државним факултетима су окончани, а већина је

посебно с обзиром на све већа кинеска улагања.
Питање је, међутим, шта је то што
будуће студенте нагони да се боре за
места баш на неким факултетима.
Одговор даје анкета коју је међу својим читаоцима потражио образовни
портал „Пријемни.рс”, а њихови испитаници, међу којима је далеко највише матураната и бруцоша, истакли су да им је на првом месту приликом избора то да студирају оно
што их интересује и оно што воле –
њих 74,3 одсто. Пошто су могли да
одаберу више одговора, на другом
месту по учесталости нашао се одговор да траже знања примењива у
пракси, што је битно за њих 67,4 одсто, док је на трећем месту – и то за
половину испитаника – могућност
запошљавања после школовања, а за
29,8 одсто и висина потенцијалне зараде утиче на избор факултета или
више школе.
већ објавила прелиминарне резултате. За разлику од претходних година,
због пандемије короне током полагања пријемног испита кандидати и наставно особље морали су да поштују
све безбедносне мере које је прописао Ин сти тут за јав но здра вље
„Др Милан Јовановић Батут”.
Према званичним подацима, велика навала била је на Факултету организационих наука, затим на психологији, медицини, фармацији...
За неке факултете, међутим, пријавила се једва половина од одобрене квоте. На пример, за Рударскогеолошки факултет у Београду пријавила су се 163 заинтересована за
316 места, за Пољопривредни 517
(за 895), за Шумарски 187 (за 345),
за Факултет за физичку хемију 53
(за 100)... Најгора ситуација је на
Техничком факултету у Бору, где се
пријавило 76 заинтересованих за 240
места. Ништа боље није ни у Новом
Саду, где је доста слободних места
остало на Технолошком, Правном,
Грађевинском, Педагошком, Техничком факултету „Михајло Пупин” и
Учи тељ ском фа кул те ту на ма ђар ском језику.
Највеће изненађење овогодишњег
уписа је Фармацеутски факултет, који
је до пре две године једва пребацивао
квоту. Будући студенти су показали
интересовање и за Хемијски и Математички факултет, а од факултета

друштвених наука добро су котирани
Факултет политичких наука и Факултет за безбедност.
Ситуација се променила и на Правном и Економском, некада елитним
фа кул те ти ма. Нај бо љи ђа ци са да
углавном траже друга занимања, тако да се до њихових индекса лакше
долази него ранијих година. Уместо
некадашње навале, сада су се за 1.300
места на Економском интересовала
972 кандидата, а на Правном, који
има 1.400 слободних места, јавио се
991 кандидат.

Недостатак информација
Према речима стручњака, проблем је
што уче ни ци че сто кон ку ри шу за
атрактивне програме, који нису увек
и перспективни. Разлог је једноставан – велики матуранти нису довољно информисани о томе који ће профили у Србији бити потребни. Зато,
на пример, нема довољно кандидата
за Рударско-геолошки факултет, а рударски инжењери су и те како тражени и биће још више у догледној будућности. На пример, концерну „Рио
Тинто”, који је завршио геолошка истраживања у оквиру пројекта „Јадар”
код Лознице, за експлоатацију налазишта и производњу биће неопходни
стручњаци из ове области. Недовољно
је интересовање и за металуршки профил на Технолошко-металуршком факултету, који је такође перспективан,

Дилеме средњошколаца
Када је у питању средњи ниво образовања, брже долазе до посла следећи
профили: оператер на CNC машинама, заваривач, књиговођа, рачуновођа, неговатељ, медицинске сестре –
специјалиста инструментирања, кувар, електротехничар електронике,
рачунара, рачунарских мрежа и телекомуникација, техничар за компјутерско управљање, радник на обезбеђењу – техничари обезбеђења, армирач, зидар, тесар.

ДРУГИ РОК 2. СЕПТЕМБРА
Упис кандидата у првом уписном року на Универзитету у Београду мора бити завршен до 17.
јула, а већ следећег дана Универзитет ће имати извештај о
слободним местима за други
уписни рок, за који пријављивање почиње 2. септембра.
Кад је реч о панчевачким средњим шко ла ма, на тр жи шту ра да
посто ји по тра жња за ку ва ри ма и
шивачима. Занимања за која привреда није заинтересована јесу: матуранти гимназије, хемијски техничари, хемијски лаборанти, техничари за биотехнологију, као и прехрамбени техничари.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН
БЕЗ ПЛАСТИЧНИХ КЕСА

Узмите торбе!
Прошлог петка широм света обеле жен је Ме ђу на род ни дан без
пластичних кеса. Овај дан се слави 3. јула, а установљен је на основу међународне иницијативе за
будућност без пластичног отпада,
која упозорава свет да је планетарно загађење пластиком глобална катастрофа којој се размере тек
наслућују.
Хи ља де ор га ни за ци ја ши ром
света указивале су јавним перформансима на опасности које
доносе једнократне пластичне кесе које човек користи у просеку
25 минута. Оне остају у животној
средини наредних сто до пет стотина година, колико им је потребно да се распадну, а у том периоду емитују отровне материје које
загађују екосистеме, водотокове,
земљиште, воду коју пијемо и храну коју једемо.
Кампања коју је покренуло наше еколошко министарство пре
две године у сарадњи с трговинским ланцима смањила је употребу пластичних кеса у Србији за
80 одсто.

ВЕЋА ПРАВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Васпитачима
изједначена права
Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић и председници репрезентативних синдиката прошлог петка су
потписали Посебан колективни
уговор за запослене у установама
предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република
Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе. Њиме су унапређена права запослених у вртићима и додате одредбе
које се односе на рад запослених у
доба пандемије.
Васпитачи су добили нова права, која до сада, незаслужено, нису
имали. Добили су и више дана годишњег одмора, солидарна давања, више плаћеног одсуства, право
на јубиларну награду итд.

НИС ОД ПОЧЕТКА ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА 19 ПРЕДУЗИМА МЕРЕ

Безбедност запослених на првом месту
У панчевачкој Рафинерији
шест радника позитивно
на вирус
Подршка грађанима
општина Ивањица и Блаце
Поново смо на удару короне и многе
фирме су на препоруку надлежних појачале мере заштите радника. Једна
од њих је НИС. Компанија НИС ангажује више од 11.000 запослених и од
избијања епидемије ковида 19 она је
предузела низ мера како би се заштитило здравље запослених, екстерних
сарадника, извођача и потрошача, што
је њен приоритет у овој ситуацији.
Такође, предузет је низ мера како
би се очувала производња на свим виталним постројењима и стабилност у
снабдевању нафтним дериватима у
Републици Србији. Пре свега, одмах
на почетку избијања епидемије формиран је Кризни тим на нивоу компаније и на нивоу сваког бизнис-блока. Примењују се све мере у складу с
препорукама надлежних органа како
би се спречило даље ширење инфекције. Запосленима су дате јасне инструкције о поступању у примени превентивних мера и редовно су информисани путем интерних канала комуникације.

Посебне мере
У НИС-у истичу да се, с обзиром на
значај Рафинерије нафте у Панчеву
за стабилност на домаћем тржишту
нафтних деривата и чињеницу да је
у њој ан га жо ва но ви ше од 1.000

запослених, у овој фабрици спроводе
бројне посебне мере заштите. Обезбеђене су довољне количине заштитне
опреме (маски, рукавица и дезинфекционих средстава) за запослене, редовно се спроводи дезинфекција просторија, а извршиоци на појединим
радним местима обавезни су да носе
и визире током смене. Како би се
смањио контакт између запослених, у

У овом тренутку у Рафинерији нафте Панчево потврђено је укупно шест
случајева ковида 19 (пет запослених
у НИС-у и један запослен код извођача радова). НИС ће наставити да инсистира на доследном поштовању свих
мера заштите од ширења вируса. У
овом тренутку производња и отпрема
нафтних деривата у Рафинерији нафте Панчево одвија се несметано.

појединим салама су постављене и
преграде од плексигласа. Такође, организована је дезинфекција свих улазних саобраћајница у РНП, формиран је списак запослених за које је
потребно организовати посебан превоз за потребе посла, а у свим организационим деловима у Блоку Прерада, у оквиру ког ради и Рафинерија, организован је рад по сменама у
циклусима од по дванаест сати.

Како кажу у НИС-у, и у наредном
периоду првенствени циљ компаније биће очување здравља запослених, сарадника, извођача и потрошача, уз истовремено очување стабилности производње и снабдевања
тржишта нафтних деривата у Републици Србији. Такође, НИС ће наставити да поштује све препоруке
надлежних државних органа и да
па жљи во пра ти раз вој си ту а ци је

како у Србији, тако и у другим земљама, у вези с појавом и ширењем
коронавируса.

Вода за грађане
Уједно, компанија НИС ће донирати
више од 33.000 литара пијаће воде
општинама Ивањица и Блаце, чији
су житељи данима без воде за пиће из
градског водовода.
– НИС већ годинама помаже локалним заједницама у Србији и увек
смо спремни да пружимо подршку
када је то најпотребније. Чим смо чули за проблеме с којима се суочавају
Ивањица и Блаце, организовали смо
се и одлучили да помогнемо тако што
ћемо донирати пијаћу воду коју производи наша компанија. Сигурни смо
да ћемо на овај начин допринети да
житељи ових двеју општина лакше
превазиђу невољу с којом су се суочили, а ми ћемо и даље бити спремни да, у складу са својим могућностима, помогнемо грађанима Србије
– изјавио је Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а. У акцију донирања воде за пиће „јазак” активно
су укључени и волонтери НИС-а у
оквиру Клуба волонтера, чиме се настављају хуманитарне акције компаније НИС и њених запослених, с циљем подршке онима којима је помоћ
најпотребнија.
Компанија НИС од 2009. године,
под слоганом „Будућност на делу”,
организује хуманитарне активности
којима се решавају акутни проблеми
грађана, али и генерално унапређује
живот у локалним заједницама, у које је до сад уложено више од 3,8 милијарди динара.

ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА
БЕСПЛАТНУ САДНИЦУ
ЈАСЕНА

Aкција „Засади
своје дрво”
Организација „Let’s Do It Serbia”
шесту годину заредом подстиче
грађане наше земље на делање. С
обзиром на то да се налазимо у
специфичној здравственој ситуацији, ове године нису позвали грађане
да чистe Србију, него да саде дрвеће.
На интернет страници „Засади
своје дрво” свако може да се пријави
за бесплатну садницу јасена, коју
ће курирска служба без наплате
доставити на вашу адресу у новембру. На вама је да је, према упутству
у прилогу, посадите и тако дате
сопствени допринос колективној
изградњи биопречистача ваздуха.
Према речима чланова овог удружења, сви знамо да је наша планета
угрожена и да нисмо у прилици да
спречимо катастрофе које се дешавају широм света. Како кажу,
одлучили су да ураде оно што могу
– да заједно са истомишљеницима
засаде милион стабала. Основна
идеја је да сваки становник наше
земље научи како да посади своје
дрво. На тај начин они ће гледати
како стабло расте и самим тим више ценити сваки парк и сваку шуму.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
ПРЕПОРУКЕ БЕОГРАДСКОГ ГРАДСКОГ ЗАВОДА

Х И Т НА ПО МО Ћ

УЧИНИТЕ ОРГАНИЗАМ
ОТПОРНИМ НА ВИРУСЕ

Како да пливање
буде уживање
Уколико вам дете нестане из
видокруга, одмах баците поглед на базен или друго место где бораве пливачи. Наравно, да би наша пажња била потпуна, треба да одбацимо све активности које је ремете. Мобилни телефон је
апсолутна опасност уколико
га користимо за све оно што
не подразумева његову основну намену.
Водите рачуна да сви чланови ваше фамилије знају да
пливају и да су информисаПише:
ни о правилима која допридр Мирослав Тепшић
носе њиховој сигурности. Кућни базени морају имати одПливање је једна од најлеп- говарајуће баријере за најших и најкориснијих летњих млађе. Сигурносни прслуци
активности, која је приме- повећавају сигурност за вререна готово сваком добу. Бо- ме боравка у води, али они
равак у води нас освежава, никако не могу бити замена
јер омогућује телу да лакше за надзор старијих. Правила
осло ба ђа то пло ту, али га која важе за све узрасте подистовремено подстиче на фи- разумевају пливање на местизич ку ак тив ма која су одоност ко ја је
бре на за то.
оте жа на
у
Присуство обусловима виучених спасисоке амбијенлаца је веома
тал не тем пе - И поред свих
важно. Пливајра ту ре или благодети водених
те увек у друвлажности ваштву, а ка да
здуха. И поред активности, морамо
сте поред воде,
свих благоде- увек имати на уму
телефон за поти водених ак- ризике и сигурносне зивање помотивности, моћи, по јас за
ра мо
увек мере које треба
спа са ва ње и
имати на уму предузети.
друга средства
ри зи ке и си која могу бити
гурносне мере
добачена лицу
које треба предузети.
у невољи биће од неизмерне
Најпре би требало обрати- користи.
ти пажњу на боравак у води
Све здравствене превентиви око воде оних који су нај- не мере које примењујемо у
рањивији – деце. Никада не летњем периоду, важне су и
остављајте мало дете без над- када је у питању боравак у
зора старијих нити повера- води. Кожу треба заштитити
вајте његову сигурност ста- кремама са УВ фактором, уз
ријем детету. Учите дете да избегавање периода најјачег
увек тражи дозволу за бора- дејства сунчевих зрака, од 10
вак поред воде. Чињенице го- до 16 сати. Унос довољне коворе да деца страдају у кућ- личине воде је предуслов наним базенима у првих пет шег доброг здравственог стаминута губитка пажње иако ња, уз напомену да се избегасу пре тога била у друштву вају алкохол и напици који
јед ног или оба ро ди те ља. садрже кофеин.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Расхладите се здравим
леденим чајем

Иако се коронавирус већ одомаћио на овим просторима, на
многа питања о овој теми још
увек нема потпуних одговора.
Таман кад помислимо да су научници разумели и пописали
путеве преношења, симптоме,
начине заштите и превенције,
незвани гост нас изнова изненади и додатно замути ионако
недовољно јасну слику о себи.
На основу онога што се до
сада зна, стручњаци из Градског завода за јавно здравље
Београд на свом сајту покушали су да одговоре на најчешћа
питања грађана у вези са овом
темом. Посебну пажњу су посветили здравој исхрани и другим начинима јачања имунитета, а ми преносимо њихове
најважније савете.
У Градском заводу наглашавају да је у овом периоду од непроцењиве важности да уложимо посебан напор да свој
организам одржимо у што бољем општем стању, како би се
у случају потенцијалне инфекције новим коронавирусом он
с њом што успешније изборио.
Стручњаци из ове установе
понудили су неколико универзалних препорука за јачање
имунитета.

Немојте пушити
Добро је познато колико пушење штети нашем здрављу, али
лекари све чешће указују на то
да су цигарете у доба коронавируса заиста последње што
вам треба. У Градском заводу
објашњавају зашто је то тако:
„Повећање концентрације никотина у крви узрокује сужавање крвних судова, што отежава доток кисеоника у сва наша ткива и органе. Смањена
оксигенација у респираторном
тракту и другим органима директно утиче на њихову функцију, али и на умањен имуни
одговор читавог организма.”

Храна која штити
Правилна исхрана је од великог значаја за очување доброг
општег стања организма, као и
нашег имуносистема, који нас
брани од мноштва вируса, па и
од короне. У Градском заводу
кажу да је у ово време, када
смо приморани да у затвореном

Током врелих летњих дана веома је важно да останемо добро хидрирани. Има људи којима вода и није најомиљеније
пиће, па прибегавају нездравим соковима пуним шећера
или, још горе – алкохолним
или енергетским напицима.
Уместо тога, размислите о неком укусном леденом чају који
ћете сами направити од пажљиво одабраних састојака. Не само
да ћете уживати у сјајним укусима већ ћете и свом организму
обезбедити добру хидратацију и обиље преко потребних витамина и минерала. Ево неколико рецепата међу којима ћете сигурно
пронаћи савршену комбинацију за себе.
Биљни чај. Састојци: три-четири кесице зеленог чаја, један лимун, свеж матичњак, коцке леда, две кашике меда за заслађивање. Припрема: прелијте врећице зеленог чаја топлом водом и кувајте три минута, па их извадите и убаците свеже листове матичњака. Оставите да се охлади. Хладан чај помешајте с медом и додајте кришке лимуна. Ставите у фрижидер да се хлади два-три сата, убаците коцкице леда у високе чаше, сипајте чај и послужите.
Чај са ђумбиром. Састојци: 85 гр ђумбира, неогуљеног, насецканог на кришке, једна шоља листова менте, шест врећица зеленог чаја, пола шоље меда, две кашике лимуновог сока. Припрема: ђумбир ставите у шерпу, помешајте са шест чаша воде и оставите да прокува на најјачој температури. Скините са шпорета,
ставите и врећице зеленог чаја, поклопите и оставите да одстоји
15 минута. Процедите и сипајте чај у бокал, додајте мед и лимун,
па промешајте. Све расхладите добро у фрижидеру. Служите с
ледом и свежим листовима менте.
Зачински чај. Састојци: четири шоље кипуће воде, четири врећице вама омиљеног чаја, штапић цимета, четири цела каранфилића, четири кашичице шећера, свежа мента и кришке лимуна.
Припрема: у шерпицу ставите врећице чаја, цимет, каранфилић
и шећер, па све прелијте кипућом водом. Оставите поклопљено
15 минута. Процедите, па оставите да се напитак охлади. Служите га с ледом, а украсите ментом и лимуном.

Петак, 10. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

простору боравимо дуже него
што је то уобичајено, врло важно да обратимо пажњу на исхрану како бисмо сачували добро здравље.
„Важно је уносити пуно поврћа, воћа и намирница богатих влакнима, како би организам био опскрбљен неопходним
макро и микро нутријентима,
витаминима и минералима који јачају одбрамбене снаге организма. Поред тога што је важно да исхрана буде добро уравнотежена, пожељно је и да калоријски унос буде прилагођен
условима могуће смањене енергетске потрошње, што код већине може бити последица редукције уобичајених дневних
активности”, кажу у Заводу.
Не треба заборавити ни на
редован унос довољних количина течности – воде, чаја или
супе. Препоручује се најмање
два литра дневно. У овом периоду треба избегавати зашећерене, негазиране или газиране сокове и алкохолне напитке, као и поховану храну
или намирнице пржене у уљу.
У Заводу истичу да услед
продуженог боравка у затвореном простору, без довољне изложености сунчевој светлости,
као и због знатно смањене физичке активности, нашем организму морамо обезбедити
довољне количине пре свега

витамина Ц, витамина Д, калцијума и беланчевина.

минута будемо под директним
утицајем сунчеве светлости.

Витамин Ц

Калцијум

Намирнице богате витамином
Ц су цитруси (лимун, поморанџа, мандарине…). Могу се користити и суплементи, а препоручена дневна доза је 500 мг
за одрасле здраве особе.
Како витамин Ц спада у витамине растворљиве у води, он
се не може накупљати у нашем
организму и потребно га је уносити свакодневно. Нема научног смисла узимати веће дозе
од препоручених, јер наш организам искористи само онолико колико му је потребно за
тај дан, а „вишак” избаци углавном путем урина. Управо због
тога, с циљем очувања функције бубрега, не треба претеривати са уносом овог, али ни
било ког другог витамина.

Услед боравка у затвореном простору, смањеног кретања и недостатка витамина Д, који је
неопходан за правилан метаболизам калцијума, постоји могућност слабљења коштаног ткива,
нарочито код старијих особа –
упозоравају у Градском заводу.
Намирнице богате овим важним минералом су пре свега
мле ко и млеч ни про из во ди
(сир, кајмак, путер..), али и кувани сок од парадајза (укључујући и пастеризовани „пелат”
парадајз). Могу се користити
и суплементи у дневној дози
од 1.000 мг.

Витамин Д
Намирнице богате витамином
Д су уља (пре свега рибље и
маслиново), кравље или сојино млеко с додатим витамином Д, као и жуманце кокошјег јајета. И у овом случају дозвољени су и суплементи, а препоручена доза за одрасле је
1.000 ИЈ.
За активацију витамина Д
потребно је да сваког дана у
тра ја њу од нај ма ње де сет

Направите сами свој лек
Лето је доба када нам је на располагању обиље састојака од којих сами можемо припремити препарате за оснаживање имунитета. Стога
немојте трошити новац на скупе суплементе
из апотека, већ посегните за јефтинијим и далеко здравијим решењима из природе.

Сируп од беле репе
Ољуштите једну већу репу, изрендајте је, па
је помешајте са четири кашике меда. Посуду
прекријте кухињском крпом и оставите да
одстоји пет-шест сати.

Моћни четверац
Ђумбир, јабука, лимун и мед су четверац који ће вас разбудити, разведрити и сачувати
од прехладе.
Ставите око шест децилитара воде да се
греје. Насецкајте неколико листића свежег
ђумбира и убаците их у воду. Кад проври, додајте једну мању нарендану јабуку, па пустите да још једном проври. Скините с ватре и
оставите да одстоји од пет до десет минута.
Процедите и, кад се прохлади, додајте сок од
пола лимуна и по жељи засладите медом.
Овај чај немојте пити увече, јер вас може
разбудити.

Процедите и течност сипајте у флашу коју
ћете чувати на хладном и тамном месту. Узимајте три-четири пута дневно по једну кашику сирупа. Овај сируп јача имунитет и има
снажно противупално дејство.

Витаминска бомба

Мешавина за опоравак

Исцедите у соковнику по килограм цвекле,
зелених јабука и лимуна и у добијеном соку
растопите килограм меда. Сипајте у флаше и
чувајте у фрижидеру.
Попијте целу количину у наредних неколико дана, тако што ћете три пута дневно пити
по једну чашицу (0,3 дл). Када све попијете,
направите паузу шест месеци, па поновите.

За јачање организма, поготово после прележане болести, одличан је чај од по пола кашичице линцуре, кичице, иђирота и коре
горке поморанџе.
Све састојке добро иситните, па прелијте са
два децилитра кључале воде, поклопите, оставите да одстоји два сата, па процедите и пијте три пута дневно пре јела по једну кашику.

Беланчевине
Намирнице богате беланчевинама су беланце кокошјег јајета, млеко, млади сир, месо (телетина, свињетина, ћуретина,
пилетина, риба...), легуминозе
(пасуљ, грашак, сланутак...), хлеб.
Код старијих особа је препоручено и додавање одређених
количина млека у праху у храну (или кафу) како би се повећао садржај беланчевина у сваком оброку.

Редовно вежбајте
Физичка активност побољшава снагу и издржљивост костију и мишића, равнотежу, флексибилност и кондицију. Редовна физичка активност позитивно утиче на ментално здравље,
поправља расположење и смањује анксиозност и депресију.
Одраслима се препоручује
да имају најмање 150 минута
умерене или 75 минута интензивне физичке активности на
недељном нивоу, укључујући
активности јачања мишића, два
или више дана недељно.
Ради одржања здравог мишићног ткива потребно је редовно радити физичке вежбе
које су могуће у затвореном
простору. Лекари из Градског
завода млађим особама посебно препоручују вежбе као што
су чучњеви, склекови и згибови, с додатним оптерећењем
или без њега, а старијима пре
свега изометричке вежбе које
се могу изводити и седећи на
столици или на кревету.
Веома је важно и да довољно спавате. Сан је апсолутно
неопходан за регенерацију свих
ћелија нашег организма, а посебно ћелија нашег имуносистема, које представљају прву
линију одбране организма од
инфекције.

Страну
припремила
Драгана
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DE ANI „LIBERTATEA“ 75 DE ANI DE APARIȚIE

ISTORIA CLIPEI
facebook a săptămânalului nostru,
acționând astfel în favoarea atragerii tinerei
generații spre ziar și publicațiile Casei „Libertatea” - a menționat Teodora Smolean.
O instituție recunoscută de mai multe
instituții din țară și străinătate, și premiată în
mai multe rânduri pentru activitatea sa fructuoasă. Pe lângă activitatea sa mediatică, Libertatea este și o Casă de Editură care în
această perioadă a publicat aproape 1000 de
titluri de carte de mai mult genuri. Pe lângă
săptămânalul „Libertatea”, Casa de Editură și
Presă „Libertatea”, are încă trei publicații:

Pe data de 25 mai curent, săptămânalul,,Libertatea” a marcat jubileul de 75 de ani de
apariție. ,,Libertatea“ este singurul ziar din
Serbia care apare în limba română. Din număr în număr, se scrie despre tot ceea ce se petrece și s-a petrecut în localitățile noastre. Românii din Serbia se informează din săptămânalul „Libertatea” dat fiindcă cuprinde
informații din Provincia Voivodina și mult
mai larg. Este o instituție apreciată, cu ziariști
profesioniști, obiectivi și responsabili.
Săptămânalul „Libertatea” datează din anul
1945 și până în ziua de azi, schimbânu-și
concepția, acomodându-se mereu spiritului
vremii, fiind o publicație liberă. Acest
obiectiv de libertate a fost chiar punctul de
plecare al primilor gazetari ai acestui hebdomadar, cu credința că nimeni nu va putea
să o clatine, și în toți acești ani prin toate cele realizate s-a demonstrat că nu s-au înregistrat devieri de la scopul îndrăznețului
proiect gazetăresc.

ZIARUL ÎN FORMAT PDF
Pe site-ul cititorii pot citi atât de
conținutul ziarului tipărit, cât și de
videoclipuri de la evenimente,
transmisiuni directe de la unele manifestări de amploare și, de o vreme
încoace, de arhivă digitală care oferă oricui oportunitatea de citi, de a
răsfoi ziarul pagină cu pagină în format PDF.
File de ziar realizate cu eforturi uriașe,
știri, reportaje, materiale ce poartă, fiecare,
mult, mult suflet, constituie cele 4052 de
ediții de „Libertatea”, publicate odate cu primul număr din anul 2020.
Dacă am face o retrospectivă, schimbări
au fost foarte multe și nu se pot enumera cu
siguranță toate. În câteva rânduri, ziarul și-a
schimbat formatul, concepția fiind modificată, acomodându-se spiritului vremii.
Teodora Smolean, redactor șef și responsabil al ziarului, a afirmat următoarele:
- Este un moment oportun să rememorăm etapele parcurse, să ne reamintim de
rolul și menirea unicului ziar românesc care

File de presă scrisă
nu s-a lăsat oprit de intemperiile din cele
șapte decenii și jumătate. Trei sferturi de
veac este o perioadă lungă, o viață de om,
ani care au fost imprimați pe hârtie tipografică și au cuprins toate bucuriile și tristețile
pe care le-au trăit apartenenții minorității
române din Banatul sârbesc.Dacă ar mai fi
în viață Vasile Vasko Popa, Todor Milovan
și Aurel Gavrilov desigur că ar fi mândri de
faptul că ziarul căruia i-au dat viață a ajuns
astăzi la numărul 4051, aniversând 75 de
ani. Sunt pagini și pagini, articole, interviuri și reportaje în care s-a scris istoria clipei, acestea devenind o oglindă a realității
comunității noastre.
Teodora Smolean a mai menționat, printre altele:
- Conceput în doar patru pagini, modest,
încă din primul an ziarul a prezentat o necesitate și un imperativ pentru etnicii români
din Serbia. Atât ziarul, cât și celelalte
publicații din compartimentele Casei, trebuie scutite de influențe retrograde, de cenzură
sau de autocenzură. Doar printr-o libertate
deplină de exprimare pot să facă față
situațiilor impuse. Prin conținutul său și
printr-un concept clar definit s-a apropiat de
omul simplu, fără ascunzișuri, dar totodată
și de un intelectual, textele fiind scrise fără
senzaționalisme. Din punctul de vedere al
conceptului, ,,Libertatea” a devenit un ziar
pentru întreaga familie. Ziarul are 24 de pagini și o concepție bine definită.
Săptămânalul „Libertatea” informează
despre viața cetățenilor din șapte comune și
anume comuna Alibunar (respectiv satele

Alibunar, Sân-Mihai, Seleuș, Petrovasâla și
Nicolinț – localități populate cu români),
apoi comuna Panciova (Satu Nou, Glogoni,
Doloave, Iabuca), comuna Vârșeț (Vlaicovăț,
Marcovăț, Coștei, Mesici, Sălcița, Straja, SânIaneș, Jamul Mic), Comuna Zrenianin (Iancaid, Ecica), comuna Jitiște (Torac), comuna
Covăcița (Uzdin) și comuna Cuvin (Cuvin,
Maramorac, Deliblata). Din toate aceste
localități se consemnează din activitatea
comunităților locale, interviuri cu primarii,
evenimentele care au loc în zona respectivă.
- Cei 75 de ani de presă scrisă sunt un reper, un indiciu al instituției noastre pentru
anii care urmează. Sunt lecția din care trebuie să învățăm, sunt un fir al Ariadnei care
să ne ghideze în întâmpinarea generațiilor
care vor veni. Anul 2020 va fi unul în care
ne vom concentra mai mult asupra cititorilor, respectiv să majorăm numărul de
abonați, vom intensifica prezența
„Libertății” în spaţiul online și, în acest
sens, ne vom concentra și mai mult în privinţa îmbunătățirii site-ului și a paginii de

Un bun profesor
este mai mult decât
pregătirea didactică
» pagina VII

Teodora Smolean
revista pentru literatură, artă și cultură ,,Lumina“, revista pentru copii ,,Bucuria copiilor“ și revista pentru tineret ,,Tinerețea“.
Eugenia Bălteanu

RECUNOȘTINȚĂ DIN PARTEA PREȘEDINTELUI
ROMÂNIEI, KLAUS WERNER IOHANNIS
Ca o confirmare a muncii asidue
recunoștință primită din partea
Președintelui României, Klaus Werner Iohannis - Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofițer, categoria F –
„Promovarea culturii“, în semn de

apreciere pentru eforturile importante
depuse, de-a lungul timpului, în vederea conservării limbii, obiceiurilor
şi identităţii românilor din Republica
Serbia, precum si pentru strângerea
legăturilor dintre aceştia şi România.

Urme adânci
ale vremurilor
» pagina VIII
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Vineri, 10 iulie 2020
pancevac@pancevac-online.rs

COMUNA ALIBUNAR PE VREME DE PANDEMIE

Responsabilitate și grijă

VALENTIN MIC: ZIARIST ȘI POET

CREAȚIA - PLĂCEREA EXPRESIEI

l Studiile universitare sunt un segment

Localnicii comunei Alibunar și localnicii din satele care aparțin acestei comune, au demonstrat pe timpul pandemiei de coronavirus responsabilitate și grija față de aproapele lor. Au fost informați întotdeauna la timp de către autoritățile
locale cu privire la toate schimbările
și noile măsuri de precauție care au
fost introduse pe perioada stării de
urgență. Pe baza ordinului sediului
comunal pentru situații de urgență,
a fost înființat un centru de apel
pentru cetățenii din Alibunar, care a
fost disponibil 24 de ore din 24, centrul de apel a fost creat cu scopul de
a oferi cetățenilor toate informațiile
în situații de urgență.
Autoritățile locale au inițiat o
acțiune prin care i-au sprijine pe
pensionari ale căror venituri lunare
nu depășesc suma de 30.000 de dinari, prin acordarea pachetelor cu
ajutoare alimentare și produse pentru igiena personală. Distribuirea
pachetelor s-a realizat cu ajutorul
rețelei de voluntari, care la Alibunar a funcționat foarte eficient încă
din prima zi a stării de urgență. Datorită faptului că cei mai în vârstă
cetățeni erau cei mai predispuși la
infectarea cu noul coronavirus, comuna Alibunar a lansat o acțiune
prin care a făcut un apel la toți voluntarii să contacteze Crucea Roșie
din Alibunar pentru a organiza
asistența pentru cei mai vârstnici
cetățeni, cum ar fi, distribuirea de
alimente și medicamente la adresa
de domiciliu.
De asemenea a fost introdus un
număr de telefon prin care toți
cetățenii care aveau o problemă cu
infecții respiratorii (temperatură,
tuse, dificultăți de respirație) puteau suna înainte de a ajunge la spital și să fie în comun acord cu medicul de familie, ce măsuri vor fi
luate și cum va fi pacientul examinat, toate cu scopul de a combate
infecția și de a preveni virusul să
ajungă la cadrele sanitare.
Comandamentul comunal pentru starea de urgenţă a întreprins
toate măsurile necesare pentru

combaterea acestei boli și acţiuni
de dezinfecţie și de aprovizionare a
cetăţenilor. Comuna Alibunar a
reușit să procure unele materiale pe
care le-a distribuit Căminului Sănătăţii, Poliţiei și Asociaţiei de
Pompieri. În aceste condiţii restrictive, muncitorii Companiei edilitare ,,WD Concord” din Belgrad, au
depus eforturi pentru a duce la bun
sfârșit lucrările de finalizare la sala
de educaţie fizică din Alibunar, care a fost inaugurată zilele trecute,
când o delegaţie a Guvernului Voivodinei, în frunte cu președintele
Igor Mirović, a efectuat o vizită de
lucru în Comuna Alibunar.
Cu acest prilej, președintele Guvernului Provincial, Igor Mirović, a
pus în funcţiune sala de educaţie fizică a Școlii Generale ,,Frăţie și Unitate” din Alibunar, ale cărei lucrări
au fost finalizate cu sprijinul financiar al autorităţilor provinciale. Carantina nu a oprit lucrările de
reconstrucție a Căminului Sanitar
din Alibunar, care sunt și în prezent
sunt în fază de desfășurare.
Președintele Comunei Alibunar,
Dušan Dakić, a declarat că nici în
perioada pandemiei lucrările nu au
fost stopate. „În curs sunt și lucrările
de ridicare a eficacității energetice a
clădirii sanitare, ceea ce presupune:
schimbarea completă a ușilor și ferestrelor, revitalizarea iluminării
electrice, raționalizarea corpurilor
termice și a învelișului energetic al
clădirii”, a adăugat dânsul. Lucrările
de reconstrucție vor costa 40 de milioane de dinari, din care 15 milioane au fost alocate din bugetul comunal, iar 25 de milioane dinari au venit de la Ministerul Energeticii.
Pe baza datelor furnizate de Institutul de Sănătate Publică „Batut”
din Belgrad, pe teritoriul Comunei
Alibunar au fost înrgistrate 22 de cazuri de infecţie cu noul coronavirus,
dintre care 5 angajaţi ai Căminului
Sănătăţii din Comuna Alibunar.
Localnicii comunei Alibunar sau întors la viața normală de dinaintea pandemiei.
(Articolul a fost scris în luna mai)
Adriana Petroi

deosebit în viața fiecăruia. Dvs. sunteți
student la Universitatea ”Babeș Bolyai”
din Cluj Napoca. Elaborați teza de
doctorat. Spuneți-ne ceva despre studii
ca atare și despre teza de doctorat.
- După o perioadă de 15 ani petrecuţi în domeniul jurnalismului,
ca ziarist la CPE “Libertatea” din
Panciova, pe lângă cunoștinţele și
experienţa acumulată, am simţit nevoia și de o educaţie jurnalistică formală. Am înscris în anul 2014 studii
de masterat la Facultatea de Știinţe
Politice Administrative și ale Comunicării din Cluj-Napoca. Iniţial, din
cauza apropierii de Panciova, am
dorit să înscriu studiile la Timișoara, dar din cauza lipsei de locuri la
Univeritatea de Vest, mi s-a oferit
Clujul, ca și un centru universitar
dar și economic foarte puternic. Și
nu am regretat niciodată că voia sorţii mi-a deschis calea spre Cluj. După încheierea studiilor de masterat
și datorită mediei înalte de 9,86, am
obţinut bursa pentru a-mi continua
studiile de doctorat la aceeași facultate. Teza elaborată este “Managementul sustenabil al presei în limbile minorităţilor naţionale”. Este un
domeniu de cercetare destul de dificil pentru spaţiul Balcanic, pentru
că sustenabilitatea subînţelege și o
stabilititate politică și economică
dar și alte precondiţii precum cele
legislative sau până la urmă cele ce
ţin de etică, moralitate, cultură,
mentalitate, etc.
l Sunteți un ziarist de renume, consacrat, remarcabil cunoscut peste tot.
În ce măsură ziaristica vă preocupă
și care este rolul ei?
- Sunt ziarist pentru că foarte demult am crezut în puterea neclintită
a cuvântului scris. Am crezut că jurnalistul poate să modeleze și să
schimbe spre bine societatea umană.
Însă, atunci când am început să mă
ocup cu această profesie nu au existat atâţia de mulţi ziariști corupţi,
ziariști mercenari, slugi ale regimelor politice și ale diferitor altor grupuri de interes și structuri criminogene. Au existat dintotdeauna, dar
odată cu apariţia media online, numărul acestora s-a înzecit. Dacă ași
fi știut că va veni o zi când pe plan
planetar va predomina presa modelată de tot felul de interese, probabil
că m-aș fi căutat un alt drum. Din

fericire, sunt încă foarte mulţi ziariști buni și curajoși pe întregul mapamond dar cuvântul lor parcă tot
mai greu se aude. Poate că, totuși, în
viitor lucrurile se vor schimba spre
bine și jurnalismul va redeveni o
profesie foarte respectată.

proiecte decât idei pentru că ne-am
îndreptat numai spre proiectele de
parteneriat ce le realizăm cu alte
organizaţii și instituţii.
l În calitate de poet, mânuiți cuvintul
cu dibăcie și splendoare. Investigați
și vă exprimați prin imagini poetice

Valentin Mic
Sunteți președintele Centrului euroregional pentru dezvoltarea sociețății
în mediile multi etnice ”In medias
res”. Care este țelul de bază al Centrului? Cum funcționează Centrul în
momentul de față?
- Centrul “In medias res” a fost
conceput pentru a promova valorile multiculturalismului și dialogul
intercultural din mediul nostru.
Conștienţi de potenţialul enorm pe
care îl are Panciova și întreaga regiune în ceea ce privește realizările
pe plan cultural, artistic, educativinstructiv al celor peste 25 de comunităţi naţionale conlucuitoare,
am creat o organizaţie civilă care a
adunat laolaltă un potenţial cretiv
de tot respectul. În cei mai activi
ani ai Centrului am reușit să prezentăm în cea mai bună lumină
orașul Panciova, atât în ţară cât și
în afara ţării, oriunde am participat
la simpozioane, conferinţe, reuniuni. În prezent avem mai puţine

l

unice. Sunteți autorul poeziei autentice care nu lasă pe nimeni indiferent. Cum vă cosumați sclipirile
poetice?
- Nu mă consider un poet foarte
important care a lăsat în urma sa
foarte multe cărți. Cu 5 volume de
poezii editate mă văd abia la începutul drumului. Pentru mine poezia a
fost un refugiu spiritual în vremea
când nu am văzut prea multă lumină
în jurul meu. Foarte mulți prieteni
apropiați au decis să plece din țară,
eu am rămas pentru că poezia ma legat de locurile și amintirile întipărite
în spațiul balcanic. Îi mulțumesc
pentru aceasta, pentru că pe parcursul anilor am descoperit în Serbia
foarte multe locuri frumoase și idilice care pot trezi inspirație și optimism.
l Ați început să scrieți foarte de timpuriu. Care a fost întâlnirea cu poezia?
Cum ați descoperit poezia? Cum ați
început să screți?

- M-a preocupat literatura încă din
băncile școlii generale. Sub manualul
școlar am ținut ascunse cărți de literatură împrumutate de la Biblioteca
școlară. Nu mi-a plăcut matematica,
fizica și chimia, în schimb mi-a plăcut poezia. Am citit fără întrerupere
poeți clasici și moderni, iugoslavi,
români, pe cei din literatura universală.
l Fiecare poezie are povestea ei. Cum
scrieți o poezie dintr-o trăsătură de
condei, le compuneți în gând și apoi
le așterneți pe hârtie sau practicați
altă metodă de creație?
- Sunt perioade când poezia pur
și simplu se scurge pe hârtie și perioade când nu pot să scriu poezie.
De ce depinde, nu știu! Este și ceva
inexplicabil în ființa artistului ce îl
îndreaptă altădată spre lumină, și altădată spre întuneric. Este un proces
ce vine și trece ca ziua și noaptea sau
ca și anotimpurile. Pentru că poezia
nu-mi aduce pâine în casă, mai sunt
și perioade în care obligațiile nu îmi
permit să mă ocup cu poezia. Sunt
apoi perioade când unele evenimente din viață îmi aprind scânteia
inspirației și mă așează la masa de
lucru.
l Alături de care poet vă simțiți
aproape?
- Sunt foarte mulți poeți care pur
și simplu strălucesc pe cerul înstelat
al creației poetice. Nu voi aminti niciun nume concret pentru că cel mai
aporopiat poet îmi este totuși fiica
mea Antonela cu volumul său de debut ”Cutia de formă imperfectă”. A
scris o carte bună, devenind poetul
meu preferat de la prima sa poezie
scrisă.
l Care sunt culorile acestei veri din
aspectul poetului?
- Această vară este colorată în culorile tristeții. Probabil că este vorba
de nuanțe ale culorii gri, pentru că în
urma evenimentelor provocate de
virusul corona, nu văd prea mult optimism în ochii și sufletul oamenilor.
Totuși, dacă a-și fi colorat eu lumea,
probabil că a-și fi colorat-o în albastru. Asta, pentru că am început să visez cum scriu la malul mării Egee,
sau în timp ce traversez Bosforul trecând din Europa în Asia. Cum se
apropie vremea concediilor tot mai
mult mă preocupă această culoare a
cerului senin și însorit.
Eugenia Bălteanu

REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR EDUCATIV-INSTRUCTIVE

Platforme de învățare online
Din cauza situației epidemiologice în
momentul de față în țară, Guvernul
Republicii Serbia a adoptat hotărârea
privind suspendarea procesului didactic direct în toate școlile elementare și medii. De aceea cu scopul exercitării drepturilor tuturor elevilor la
educație, în cadrul Ministerului
Învățământului, Științei și Dezvoltării Tehnologice a fost pregătit planul
operațional pentru continuarea
activității în școli în condiții mai dificile. Prezentul plan cuprinde un număr mare de diverse programe și procese de învățare pentru toate clasele
școlii elementare și medii, și are în focar învățarea organizată la distanță
care contribuie la realizarea
conținuturilor de program ale disciplinelor de învățământ general și disciplinelor de specialitate cu cel mai
mare fond de ore. Ministerul prevede
și sprijină realizarea activităților educativ-instructive prin diverse canale și
forme de comunicare:
Prin transmisiunea conținuturilor
didactice în special pregătite și adaptate care reies din programul cursurilor și de învățare pentru anumită
clasă și obiect pentru elevii școlilor
elementare în limba sârbă la programul RTS 3.
Prin stabilirea repozitoriului de
conținuturi-video educaționale pentru elevii școlilor medii pe platform ,
unde acestea se pot vizualiza ulterior
și de mai multe ori, în ziua respectivă
sau în zilele următoare.
Prin
stabilirea
platformei
naționale pentru învățarea online
Școala mea (Moja škola).

punerea la dispoziție a unui set de
instrumente pentru comunicarea
online a elevilor și profesorilor.
În cooperare cu RT Voivodina
precum și cu mijloacele de informare locale și minoritare începând de
luni, 23 martie 2020, a început înregistrarea și transmisiunea orelor de
limba maternă, în toate 8 limbi minoritare în care cursurile se
desfășoară (în limbile, albaneză, bosniacă, bulgară, croată, maghiară, română, ruteană și slovacă.
Acest fel de învățământ pentru
partea mare din elevi a fost intere-

sant, fiindcă copiii de azi folosesc
toate mijloacele moderne de
comunicație, telefoane, laptop, internet, pe ei nu îi mai interesează tabla,
creta. Dar din păcate nu au avut toți
copiii aceste mijloace moderne și lor
li s-a trimis materialul imprimat acasă. Profesorii au organizat orele la Viber, WhatsApp, Google Classroom,
Microsoft Teams numai cu elevii care
au avut laptop, telefoane și internet.
Desigur că temele nu au fost scrise
doar de elevi ci au fost ajutați de către
părinți. Elevii care au învățat bine au
continuat să lucreze și pe mai departe

la fel, iar elevii slabi, nu și-au scris temele, nu se anunță la profesor etc.
Totodată nici toate cadrele didactice
nu au fost pregătite pentru astfel de
învățământ, nu știu să lucreze cu laptopul, internetul, chiar nici nu au
acasă internet și laptop.
Dar învățământul la distanță se
poate aplica cu elevii care sunt bolnavi și absentează mult de la cursuri, dacă se întrerup cursurile din
cauza iernii grele sau a epidemiilor
de gripă etc.
(Articolul a fost scris în luna mai)
Rodica Almăjan

Мултијезички додатак у недељнику / Supliment multilingv al săptămânalului

на румунском језику / în limba română
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„ЛИБЕРТАТЕА” ОБЕЛЕЖАВА 75 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

ИСТОРИЈА ТРЕНУТКА
Недељник „Либертатеа” је 25. маја
обележио 75 година излажења. Овај
недељник је једини на румунском језику у Србији. Из броја у број доноси
новости из наших села и градова, а
Румуни добијају информације из целе Војводине и шире. Лист је врло
цењена институција, с професионалним, објек тив ним и од го вор ним
новинарима.
Недељник „Либертатеа” датира из
1945. године и до данашњег дана, мењајући концепт према духу времена,
остао је слободно издање. Слобода као
циљ била је полазна тачка првих новинара овог недељника, с вером да
нико неће да је уздрма, и током свих
претходних година, кроз све учињено, доказано је да није било одступања од смелог циља првобитног новинарског пројекта. Новинске странице
стваране огромним снагама, вести,
репортаже, материјал који у себи носи заиста много духа, чине досадашња 4.052 издања недељника „Либертатеа” објављена до првог броја у 2020.
години.

НОВИНЕ У PDF ФОРМАТУ
На сајту www.libertatea.rs читаоци могу да прочитају садржај
штампаног издања, као и да погледају снимке с дешавања, директне преносе с важних манифестација и, одскора, да користе
дигиталну архиву, која нуди читање и прелиставање новина у PDF
формату.
Ка да би смо по гле да ли уна зад,
видели бисмо да је било пуно промена и не могу се све са сигурношћу
набројати. Укратко, новине су мењале формат и концепт у складу с
временом.
Теодора Смољан, главна и одговорна уредница недељника, каже:
– Прави је тренутак да се подсетимо претходних етапа, да се осврнемо
на улогу и намену јединог недељника
на румунском језику чије излажење
није заустављено током седам и по

деценија. Три четвртине века су дугачак период, један људски животни
век, то су године одштампане на папиру које су обухватиле све радости и
туге које су живели припадници румунске заједнице из српског дела Баната. Уколико би још били живи Васко Попа, Тодор Милован и Аурел Гаврилов, сигурно би били поносни због
чињенице да је недељник коме су посветили животе стигао до броја 4051,
обележавајући 75 година постојања.
То су странице и странице, чланци,
интервјуи и репортаже у којима је записана историја тренутка, то је огледало наше заједнице. У претходних
75 година „Либертатеа” је увек потврђивала своју улогу, не само као извор
информација већ и као чувар језика,
културе и идентитета румунског народа са овог поднебља, чинећи део
савремене румунске културе.
Теодора Смољан, између осталог,
наводи:
– Кон ци пи ра не на са мо че ти ри
странице, скромне, још од прве године ове новине су представљале потребу и императив за Румуне из Србије. Новине, као и остала издања
наше издавачке куће, морају се одупрети назадним утицајима, цензури
и аутоцензури. Једино кроз потпуну
слободу изражавања могу да се супротставе наметнутим догађајима.
Садржајем и јасно дефинисаним концептом приближиле су се обичном
човеку, а истовремено и интелектуалцу, и то текстовима писаним без
сен за ци о на ли зма. С гле ди шта

концепта, „Либертатеа” је постала
лист за целу породицу, има 24 стране и добро дефинисану концепцију.

Зграда „Либертатее” у Панчеву
Недељник информише о животу становника седам општина у којима су
насељени Румуни, а то су: Алибунар
(села Алибунар, Локве, Селеуш, Владимировац и Николинци), Панчево
(Банатско Ново Село, Глогоњ, Доло-

во, Јабука), Вршац (Влајковац, Марковац, Куштиљ, Месић, Сочица, Стража, Барице, Мали Жам), Зрењанин
(Јанков Мост, Ечка), Житиште (Торак), Ковачица (Уздин) и Ковин (Ковин, Мраморак, Делиблато). Лист бележи активности локалне заједнице
из свих ових места, доноси интервјуе
с начелницима општина, записује сва
дешавања на просторима ових насеља.
– Ових 75 година писане речи представљају репер и показатељ наше институције за године које долазе. То је
лекција из које морамо да учимо, то
је Аријаднина нит која ће нас водити
у сусрет генерацијама које долазе.
Ова, 2020. година биће година у којој
ћемо још више да се усмеримо на читаоце, тачније да повећамо број претплатника, да интензивирамо присутност новина у онлајн простору, и у
том смислу ћемо се више концентрисати на побољшање сајта и „Фејсбук”
странице нашег листа, како бисмо
млађој читалачкој публици приближили наш недељник, али и остала издања наше новинско-издавачке куће
– закључила је Теодора Смољан.
Ова новинско-издавачка кућа призната је од стране многих институција из земље и иностранства и више
пута награђена за своју дугогодишњу
плодну активност. Поред медијске активности, „Либертатеа” је и издавачка кућа која је у претходном периоду
издала скоро хиљаду књига различитих књижевних врста. Поред истоименог недељника, Новинско-издавачка установа „Либертатеа” издаје још
три листа: часопис за књижевност,
уметност и културу „Лумина” („Светлост”), часопис за децу „Букурија копилор” („Дечја радост”) и омладински часопис „Тинерецеа” („Младост”).
Еуђенија Балтеану

» страна IV

Добар професор
је више од
дидактичке
стручности
» страна V

ПРИ ЗНА ЊЕ КЛА У СА ВЕР НЕ РА ЈО ХА НИ СА,
ПРЕД СЕД НИ КА РУ МУ НИ ЈЕ
Као потврда рада уследило је признање председника Румуније Клауса
Вернера Јоханиса: орден „Културни
допринос”, степен официра у категорији Ф – промовисање културе, као

знак поштовања за вишегодишње
напоре у погледу очувања језика,
обичаја и идентитета Румуна из Републике Србије, као и за јачање веза
између њих и Републике Румуније.

Дубоки трагови
времена
» страна VI
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Петак, 10. јул 2020.
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ОПШТИНА АЛИБУНАР ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ

ИНТЕРВЈУ: ВАЛЕНТИН МИК, НОВИНАР И ПЕСНИК

Одговорност и брига

СТВАРАЊЕ – ЗАДОВОЉСТВО
ИЗРАЖАВАЊА

Мештани општине Алибунар и села која припадају тој
општини показали су за време пандемије коронавируса
бригу о својим најближима.
Локалне власти су их увек на
време обавештавале о свим
променама и новим мерама
предострожности које су уведене током ванредног стања.
На основу наредбе о ванредној ситуацији успостављен је
позивни центар за грађане
Алибунара, који је био на
располагању 24 сата дневно
да би грађанима пружио све
информације.
Локалне власти су покренуле и акцију за помоћ пензионерима чији месечни приход не прелази 30.000 динара, и обезбедиле пакете с храном и средствима за личну
хигијену. Дистрибуција пакета обављена је уз помоћ мреже волонтера, која је у Алибунару деловала веома ефикасно од првог дана ванредног стања. Због чињенице да
су најстарији грађани били
највише склони инфекцији
новим коронавирусом, Општина Алибунар је позвала
све добровољце да се јаве Црвеном крсту у Алибунару како би организовали помоћ за
старије грађане, као што је
била дистрибуција хране и лекова на кућне адресе.
Уведен је и телефонски број
путем којег су сви грађани који су имали проблема с респираторним инфекцијама
(температура, кашаљ, отежано дисање) могли да позову
пре доласка у болницу и да се
договоре с породичним лекаром које ће мере предузети и
како ће пацијент бити прегледан, с циљем борбе против
инфекције и спречавања да
вирусом буде инфицирано
здравствено особље.
Општинска управа је током ванредног стања предузела све потребне мере у борби против ове болести. Општина Алибунар је успела да

набави неке материјале, које
је дистрибуирала Дому здравља, полицији и Ватрогасном
удружењу. Под рестриктивним условима, радници грађевинске компаније „WD Concord” из Београда уложили су
напоре да доврше салу за физичко васпитање у Алибунару, која је отворена пре неки
дан, када је делегација Покрајинске владе, с председником Игором Мировићем на
челу, посетила општину
Алибунар.
Том приликом је председник Покрајинске владе Игор
Мировић пустио у рад халу
за физичко васпитање Основне школе „Братство и јединство” у Алибунару, у којој су
радови завршени уз финансијску подршку покрајинских
власти. Карантин није зауставио радове на обнови Дома здравља у Алибунару, који су у току. Председник општине Алибунар Душан Дакић изјавио је да радови нису заустављени ни за време
пандемије. „Такође се ради
на повећању енергетске ефикасности зграде Дома здравља, што укључује потпуну
промену врата и прозора, ревитализацију електричне расвете, рационализацију грејања и енергетско ’пресвлачење’ зграде”, додао је. Радови на обнови коштаће 40
милиона динара, од чега је
из општинског буџета издвојено 15 милиона, а из Министарства енергетике 25
милиона динара. На основу
података Института за јавно
здравље „Батут” у Београду,
на територији општине Алибунар регистрована су 22
случаја заразе коронавирусом, међу којима је пет запослених у Дому здравља
Алибунар.
Мештани општине Алибунар вратили су се у нормалан живот, онај од пре пандемије.
(Текст је писан у мају.)
Адријана Петрој

ПАНЧЕВАЦ: Универзитетске
студије су посебан део свачијег живота. Ви студирате на
Универзитету „Бабеш Болyаи”
из Клужа, браните докторат.
Шта можете да нам кажете о
студирању као таквом и о вашој докторској тези?
ВАЛЕНТИН МИК: После периода од петнаест година који
сам провео у области новинарства као новинар НИУ „Либертатеа” из Панчева, поред свег
стеченог искуства и знања, имао
сам потребу за формалним новинарским образовањем. Тако
сам 2014. године уписао мастер-студије на Факултету политичких, административних
и комуникационих наука у Клужу. Првобитно сам, због близине, желео да упишем факултет у Темишвару, али због недовољног броја места на Западном универзитету, понуђен
ми је Клуж, као универзитетски, али и економски врло снажан центар. И никада нисам
зажалио што ми је судбина
отворила пут према Клужу. После завршетка мастер-студија
и с високим просеком од 9,86
добио сам стипендију како бих
наставио докторске студије на
овом факултету. Тема је „Одрживи менаџмент штампе на језицима националних мањина”
и то је један прилично тежак
истраживачки домен за поднебље Балкана, због тога што сама одрживост подразумева политичку и економску стабилност, али мора да испуни и
друге предуслове, као што су
законодавни, или оне који се
тичу етике, морала, културе,
менталитета итд.
l Посвећен сте, цењен и добро познат новинар. У којој мери вас новинарство заокупља
и која је његова улога?
– Новинар сам јер одавно верујем у непокорну снагу писане речи. Мислио сам да новинар може да обликује и да промени људско друштво на добро. Тада, када сам почео да се
бавим овом професијом, није
било толико много корумпираних новинара, новинара плаћеника, слуга политичких режима и других интересних група и криминогених структура.
Постојали су одувек, али се с
појавом онлајн медија њихов
број удесетостручио. Да сам
знао да ће доћи дан кад ће на

планетарном плану доминирати штампа обликована свакојаким интересима, вероватно
бих кренуо другим путем. На
срећу, на свету још увек има
веома много добрих и храбрих
новинара, али као да се њихова реч све теже чује. Ипак, можда ће се у будућности ствари
променити набоље и новинарство поново постати врло цењена професија.

скуповима. Тренутно имамо
мање пројеката од самих идеја, јер смо усмерени само на
партнерске пројекте које реализујемо с другим организацијама и институцијама.
l Као песник, сналазите се
из ван ред но у све ту ре чи.
Истражујете и изражавате се
кроз јединствене поетске слике. Аутор сте аутентичне поезије која не оставља равноду-

Валентин Мик
l Председник сте Еврорегионалног центра за развој друштва у вишенационалним срединама „Ин медијас рес”. Који
је његов основни циљ и како
тренутно функционише?
– Центар „Ин медијас рес”
био је конципиран да промовише вредности мултикултурализма и међукултурног дијалога у нашој средини. Свесни огромног потенцијала који имају Панчево и цела регија, а што се види на културном, уметничком и образовном плану, као и у суживоту
више од 25 националних заједница, основали смо једну
грађанску организацију која је
скупила респектабилан креативни потенцијал. У најактивнијим годинама Центра успели смо да у најбољем светлу
представимо град Панчево, како у земљи, тако и ван земље,
где год смо учествовали на симпозијумима, конференцијама,

шним. Како трошите поетска
надахнућа?
– Не сматрам себе врло значајним песником који је иза
себе оставио много књига. Са
издатих пет збирки поезије, себе видим тек на почетку пута.
За мене је поезија била духовно избеглиштво у време када
нисам видео много светлости
око себе. Много блиских пријатеља је било одлучило да оде
из земље, а ја сам остао, јер ме
је поезија везивала за места и
сећања уткана у балкански простор. Захваљујем јој на овоме,
јер сам током година у Србији
открио врло много лепих и идиличних места која могу пробудити инспирацију и оптимизам.
l Рано сте почели да пишете. Какав је био сусрет с поезијом, ка ко сте по че ли да
пишете?
– Још од школске клупе ме
интересује књижевност. Испод

уџбеника сам држао сакривене књиге позајмљене из школске библиотеке. Нисам волео
математику, физику и хемију,
али сам уместо тога волео поезију. Без престанка сам читао
класичне и модерне песнике:
ју го сло вен ске, ру мун ске, из
светске књижевности.
l Свака ваша песма има своју причу. Како пишете неку песму из једног замаха пера? Да
ли је стварате у мислима, па је
запишете или имате други стваралачки метод?
– Има периода када песма
сама склизне на папир, као и
периода када не могу да пишем поезију. Од чега то зависи, не знам! Постоји ту и нешто необјашњиво у бићу уметника што га усмерава према
светлости, а понекад и према
мраку. То је процес који дође
и прође као дан и ноћ или као
годишња доба. Пошто ми поезија не доноси хлеб у кућу,
има и периода када ми обавезе не допуштају да се бавим
поезијом. Напокон, има и периода када ми поједина животна дешавања запале искру
инспирације и постављају ме
за радни сто.
l С којим песником се осећате блиским?
– Има изузетно много песника који су једноставно на
небу озвезданом поетским стваралаштвом. Не бих поменуо
ниједно име, јер ми је најближи песник моја ћерка Антонела са својом дебитантском збирком „Кутија неправилног облика”. Написала је добру збирку и постала мој омиљени песник још од када је написала
своју прву песму.
l Које су боје овог пролећа
из виђења песника?
– Ово пролеће је обојено бојама туге. Вероватно је реч о
нијансама сиве боје, јер после
дешавања узрокованих коронавирусом не видим пуно оптимизма у очима и душама људи. Ипак, ако бих обојио свет,
вероватно бих га обојио у плаво. Зато што сам почео да сањам како пишем на обали Егејског мора, или како прелазим
Босфор, прелазећи из Европе
у Азију. Како се ближи време
годишњих одмора, тако ме све
више обузима ова боја, боја чистог и сунчаног неба.
Еуђенија Балтеану

РЕАЛИЗОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ АКТИВНОСТИ

Онлајн настава
Због тренутне епидемиолошке
ситуације у земљи, Влада Републике Србије донела је одлуку о обустављању директног
на став ног про це са у свим
основним и средњим школама. Стога је, с намером да се
спроведе право свих ученика
на образовање, у склопу Министарства просвете, науке и
технолошког развоја припремљен оперативни план за наставак активности у школама
у отежаним условима.
Садашњи план обухвата велики број различитих наставних
програма и процеса за све разреде основних и средњих школа, и у средиште поставља наставу на даљину, која доприноси остваривању садржаја програма општих и стручних наставних предмета с највећим
фондом часова. Министарство
предвиђа и подржава реализовање васпитно-образовних активности кроз разна средства
комуникације, односно преносом посебно припремљених и
адаптираних наставних садр-

жаја који произлазе из наставног програма за одређени разред и предмет за ученике основних школа на српском језику,
на Трећем програму РТС-а.
Такође, успостављен је наставни видео-садржај за ученике средњих школа, на платформи „РТС Планета”, који ученици могу да погледају у току

истог дана или наредних дана,
а ту је и национална платформа за онлајн наставу „Моја школа”, која нуди инструменте за
онлајн комуникацију између
ученика и наставника. Поред
свега тога, у сарадњи с Радиотелевизијом Војводина, локалним средствима информисања
и средствима информисања на

језицима националних заједница, 23. марта је почело снимање и емитовање наставе на
свих осам матерњих језика националних заједница на којима се одвија настава (албанском, бошњачком, бугарском,
хрватском, мађарском, румунском, русинском и словачком).
Овакав начин учења је за велики део ученика био интересантан, јер данашња деца користе сва модерна средства комуникације, телефоне, лаптопе, интернет, и више их не занимају табла и креда. С друге
стране, нажалост, нису сва деца имала ова средства, тако да
је њима био послат штампани
материјал. Професори су организовали наставу преко апликација „Вајбер”, „Вотсап”, „Гугл
класрум”, „Мајкрософт тимс”,
и то само са оним ученицима
који су имали лаптоп, телефон
и интернет.
Сигурно да нису задатке радила само деца, већ да су им и
родитељи помагали.
(текст је писан у мају)
Родика Алмажан
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ПОРТРЕТ: ПРОФ. РОДИКА АЛМАЖАН

ДОБАР ПРОФЕСОР ЈЕ ВИШЕ ОД ДИДАКТИЧКЕ СТРУЧНОСТИ
Већ тридесет једну годину ради као професорка историје у
три школе: Основној школи
„2. октобар” у Николинцима,
Основној школи „Братство–јединство” у Алибунару/Селеушу и у Еко ном ској шко ли
„Доситеј Обрадовић” у Алибунару. Написала је монографију „Румунско образовање у
Војводини”, а тренутно припрема материјал за другу књигу „Наставни кадар из Војводине”. Чланица је Издавачког
савета Националног савета Румуна, а од 2009. године чланица је Управног одбора Института за културу Румуна из
Војводине. Поново улази у Национални савет Румуна 2018.
године, када је поново изабрана за координаторку Одсека
за образовање, а пре неколико месеци и за председницу
Извршног одбора.
Професорка Родика Алмажан
рођена је 9. маја 1965. године
у Панчеву. Од 1980. до 1982.
године похађала је Гимназију
„Доситеј Обрадовић” у Алибунару, а у наредне две године вршачку гимназију „Борислав Петров Браца”. Дипломи ра ла је на Фи ло зоф ском
факултету у Новом Саду, на
од се ку за исто ри ју (1984–
1988). Од 2003. до 2010. године била је чланица Националног савета Румуна из Србије, а 2005. била је изабрана
за координаторку Одсека за
образовање овог националног
савета. Поред тога, од 2005.
до 2010. године била је чланица Савета за међуетничке
од но се Оп шти не Али бу нар.
Чланица је Издавачког савета
Националног савета Румуна,
а од 2009. године чланица је
Управног одбора Института за
културу Румуна из Војводине.
Поново улази у Национални
савет Румуна 2018. године, када је поново изабрана за координаторку Одсека за образовање, а пре неколико месе-

Родика Алмажан
ци и за председницу Извршног
одбора.
Аутор бројних радова
Учествовала је у превођењу радне свеске за историју и историјских уџбеника за основне
школе, била рецензент „Анекса историје румунског народа”,
присуствовала свим седницама и округлим столовима државних органа у вези са образовањем на језицима националних заједница из Србије.
Заједно са члановима Одсека
за образовање Националног савета дала је мишљење о уџбеницима за румунски језик и
књижевност, и за музичку културу, као и о „Анексима историје румунског народа”, са још
две колегинице написала је
програм за усавршавање на-

ставног кадра из историје, који је одобрило републичко Министарство образовања. Организовала је састанке актива директора школа на румунском
језику и представљала румунску заједницу на седницама и
семинарима организованим од
стране невладиних организација и ОСЦЕ-а који се тичу
образовања на језицима националних заједница. Написала
је монографију „Румунско образовање у Војводини”, а тренутно припрема материјал за другу књигу „Наставни кадар из
Војводине”.
– Квалитети доброг професора не односе се само на дидактичку стручност, већ и на
емпатијске и социјалне квалитете. Тако, поседовати стручна
и педагошка знања јесте ва-

жно, али недовољно да би професор био заиста цењен међу
својим ученицима. Још у петом разреду сам одабрала да
студирам историју, тачније од
првог часа с професором Јосифом Србуом. Допао ми се његов начин предавања, његова
објашњења, начин на који нам
се обраћао и како се понашао
са ученицима. Често сам, како
нам је касније причао, себе видела у улози историјских личности или сам у мислима путовала кроз разне земље: Грчку, Италију, Египат, борила се
с Хунима... Једно од највећих
задовољстава осећаш онда када схватиш да си успео да ученике заинтересујеш за одређену тему. На пример, пошто сам
на часу објаснила једну одређену област, неки од ученика

су ми рекли: „Наставите! Кажите нам још нешто!” Ове спонтане речи су као зрак сунца у
тмурном јутру, тако да схватиш да си код деце подстакла
нека осећања, до тада њима непозната. Невероватно је то када им видиш насмејана лица
пуна радости јер су разумела
неку одређену тему – рекла нам
је Родика.
Одржати корак са сваком
генерацијом ученика
Воли професију коју је одабрала јер, према њеном мишљењу, то је једна племенита и чиста професија, где се сусрећемо с најневинијим погледима,
где можемо да дамо љубав и
да још више добијемо назад.
Деца те следе као узор, воле
те, цртају срцуленца... Да ли

постоји лепше занимање од рада с децом, кад их видиш како
расту?
Највеће задовољство које јој
доноси ова прелепа, али тешка
професија, којој је посветила
живот, без сумње, јесте видети
да су млади којима је предавала постали, у одређеној мери
захваљујући и њеним напорима, поштовани и цењени људи.
Поносна је јер је петоро ученика којима је била професорка уписало историју.
– Дидактички кадар мора
увек да буде у вези с будућношћу, тако да је неопходно да
одржава корак са сваком генерацијом, да се увек формира, а
самим тим ученицима професор мора да буде узор и предводник – рекла нам је Родика.
Затим је додала:
– То је једна привилеговано
занимање, јер можеш да обликујеш дете и да у великој мери
допринесеш његовом развоју.
Кроз свако дете које се остварило у некој области видиш
трајне плодове свог рада. Све
више се говори о активностима
усмереним према ученику, његовим интересима, потребама
и стремљењима и стога професори морају да прошире област
традиционалних метода и техника и да користе и модерне,
интерактивне, како би процес
предавања и учења био плодоносан. У овом контексту, професор мора да буде добар организатор, истовремено да охрабрује и стимулише ученике да
са занимањем учествују на часу, да траже и откривају решења, и то сопственим трудом.
Интерактивне методе и технике охрабрују групни рад, повлаче за собом партиципативно
учење, олакшавајући развијање
вештина. Ученици желе да учествују у сопственом формирању, да приказују идеје и мишљења које могу међусобно да
упоређују, да размењују знања,
и тако остварују напредак.
Еуђенија Балтеану

СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА БЕЛЕТРИСТИКЕ У ИЗДАВАЧКОЈ КУЋИ „ЛИБЕРТАТЕА”

Традиција објављивања лепих мисли
Ва са Бар бу, Ни ку Чо ба ну,
„Седам деценија белетристике. Мали речник књига и аутора (1945–2018)”, Пан че во,
„Либертатеа”, 2018, 287 стр.
Од најранијих почетака румунске књижевности у Војводини,
у петој деценији прошлог века, њени промотери су се афирмисали, прво белетристиком,
затим и књигама других жанрова (књижевна историја, књижевна критика, речници итд.).
У издавачкој кући „Либертатеа” објављено је до данас више стотина наслова, међу којима највише поезије и романа, као и монографских дела и
антологија које заокружују редак, али јединствен и специфичан књижевни феномен, румунску књижевност из Војводине. Ова књижевност, захваљујући познатим именима румунских писаца, ушла је у општерумунски и европски књижев ни круг, пул си ра ју ћи у
истом ритму с многим другим
мањинским литературама из
Војводине и с литературом већинског народа, непрестано
утичући једне на друге и обогаћујући своју форму и садржај. Ова књига је доказ постојања и развоја румунске белетристике у Војводини, а објављена је у години када издавачка кућа „Либертатеа” слави
јубилеј свог постојања – седамдесет година од првих објављених наслова на румунском језику у Војводини. Књигу потписују врхунски познаваоци румунских аутора и промена у
румунској књижевности – Васа

Барбу и Нику Чобану, и сами
врхунски писци и новинари,
што додатно даје тежину овој
књизи, која је налик речнику
писаца.
Издавачка кућа „Либертатеа”, отворена од почетка ка
универзалности, била је једина румунска издавачка кућа у
бившој Југославији.
Прошло је више од седам деценија од првих оригиналних
наслова на румунском и српском језику у овој издавачкој
кући, од првих објављених новинарских и других жанрова,
као и превода са српског и других језика на румунски и обрнуто. Аутори су дали и поднаслов „Мали речник књига и аутора (1945–2018)” с намером
да нам пруже готово све потребне информације о ауторима и њиховим књигама које је
издала издавачка кућа „Либертатеа” од 1945. године до дана
данашњег. Књига је подељена
у више поглавља.
У првим годинама по оснивању издавачка кућа „Либертатеа” објављује књижевна дела која имају политичке инфилтрације, поред белетристичких књига румунских и страних аутора и превода њихових
дела на румунски или српски
језик. Следе дела југословенских, класичних и савремених
писаца, књига за децу и омладину и дела класичних румунских писаца: позната дела светске књижевности, речници и
уџбеници. У вези с белетристиком, почев од осамдесетих година прошлог века, појављују
се „Изабрана дела” румунских

писаца и више антологија поезије и прозе. Из датог списка
дела и аутора можемо закључити да је најпродуктивније
раздобље било између педесетих и шездесетих, када се
годи шње об ја вљи ва ло и 40
наслова.

Милош, Илеана Урсу, Мариоара Баба, Феличија Марина
Мунтеану, Павел Гатајанцу, Јоан Баба, Јоан Флора, Славко
Алмажан, Васа Барбу, Василе
Барбу, Еуђенија Балтеану, Ана
Никулина Урсулеску, Нику Чобану, Јонела Менгер, Вален-

Веома је важно истаћи чињеницу да је издавачка кућа
„Либертатеа” од самог почетка
чинила напоре да приближи
књигу читаоцима из наших крајева, што је и савршен начин
за упознавање дела класичних
и светски познатих писаца, али
и добар начин за афирмацију
наших аутора који пишу оригиналну литературу.
Писци који су се афирмисали у овој издавачкој кући пишу песме (Михај Аврамеску,
Корнел Балика, Јулијан Бугарју, Олимпију Балош, Миодраг

тин Мик, Ма ри о а ра Сфе ра
итд.), (Јoн Maрковичану), приповетке (Јoн Балан), романе
(Михај Аврамеску, Миодраг
Милош, Трајан Добан, Раду
Флора, Славко Алмажан, Еуђе ни ја Бал те а ну, Ма ри о а ра
Стојановић), репортаже и путописе (Флорин Урсулеску, Коста Рошу, Ана Никулина Урсулеску) и они сви имају већ
резервисано место у румунским књижевним историјама.
Војвођански писци определили су се за цртице, приповетке
и романе, којима доминира

описивање друштвених збивања у послератној Војводини,
као и менталитета људи са овог
тла. У војвођанској прози из
Војводине постоји симбиоза,
тачније синтеза традиционалних банатских вредности и румунских и српских културних
вредности.
Последњих деценија у румунској прози у Војводини највише се писало о романима
женских аутора, али сваке године објављује се све више збирки песама, па можемо слободно рећи да у белетристици из
Војводине, од првих дела 1945.
године па до 2018, доминирају
песме. С друге стране, веома
често писци прелазе с поезије
на прозу, или с лексикографије на путопис или роман, што
је веома добро за румунску књижевност у Војводини због њеног континуитета. Последњих
деценија прозу објављују три
генерације румунских писаца:
прва је генерација „традиционалиста”, с реалистичким идеја и наративним перспективама, чији су представници Михај Аврамеску, Јон Марковичану итд.; друга генерација је
аналитичка, интелектуална и
рафинисана и ту улазе Раду
Флора, Јон Балан, Миодраг Милош итд. Трећи, постмодернистички модел има изражен експериментални приступ, у којем доминирају текстуалне игре,
размена идеја и перспектива.
Нај по зна ти ји пред став ни ци
овог модела су Славко Алмажан, Павел Гатајанцу, Флорин
Урсулеску, Еуђенија Балтеану,
Ана Ни ку ли на Ур су ле ску,

Маријана Стратулат, Мариоара Стојановић итд.
У следећем поглављу, Напомене, утисци и мишљења.
Изворна белетристика на румунском језику (1945–2018),
приказани су утисци и мишљења аутора о свакој белетристичкој књизи посебно, које су
представљене хронолошки у
зависности од године објављивања. Преузимајући улогу књижевних критичара, аутори јасно и сажето анализирају књиге бе ле три сти ке, ис ти чу ћи
главне податке о аутору књиге, тему дела и најбитније идеје и књижевне мотиве анализираног дела.
Аутори књиге „Седам деценија белетристике” Васа Барбу
и Нику Чобану успели су да
покажу значај и улогу објављивања белетристике у Војводини. То је, у првом реду, неговање румунског књижевног језика. Аутори у предговору кажу
следеће: „Ово је књижевност
која има песнике и прозне писце, али мање има ауторе драмских дела, то је књижевност
која је намењена читаоцима
различите животне доби (...),
то је књижевност која је настала из нашег животног окружења, из традиције и наше индивидуалне и колективне меморије” (Васа Барбу, Нику Чобану, стр. 8). Ова књига је веома
значајна за будуће истраживаче румунске књижевности из
Војводине, то је књига без које
се више не могу замислити будуће књижевне историје.
Ванр. проф. др Вирђинија
Поповић
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ПУТОПИСИ – НЕИСЦРПНИ ИСТОРИЈСКИ ИЗВОР

ДУБОКИ ТРАГОВИ ВРЕМЕНА
Српско-румунски односи већ
дуги низ деценија представљају
непресушну инспирацију истраживачима разних профила – историчарима, антрополозима, лингвистима, историчарима уметности, етномузиколозима, а резултати истражи ва ња ко је су спро во ди ли
били су представљени на научним скуповима, округлим
столовима, у монографијама,
зборницима, часописима. И,
упркос томе, изгледа да се ова
два суседна народа, који су
то ком исто ри је увек га ји ли
пријатељске и добросуседске
од но се, ипак не до вољ но
познају.
Још увек има пуно неистражених или мало познатих области, још увек има капиталних
текстова румунских аутора који се односе на њихове суседе
Србе и обрнуто. Такве изворе
она друга страна скоро и не
познаје; мало су коришћени
или потпуно неискоришћени
од стра не „оног дру гог”
приликом научних истраживања, а самим тим слабо и познати њиховим научним круговима, али и широј културној
јавности.
Разлог томе лежи и у малом
броју стручњака који познају
оба језика и који би из тог разлога били најкомпетентнији да
презентују оној другој страни
изворе које нуде. То, наравно,
може, али и не мора да подразумева и превод таквих извора
у целини или у одломцима, али
би то свакако представљало
предност у смислу бољег разумевања и доступности дотичног извора „оној другој страни”.

Познавање економије,
културе и цивилизације
Путописи представљају за историчаре изворе од прворазредног значаја када је реч о упознавању насеља, становништва,
економије, културе, цивилизације, историјских околности
у којима су се развијали и друштве но по ли тич ког уре ђе ња
крајева кроз које су пролазили њихови аутори, а у својству
државних функционера, војних лица, трговаца, ради обављања неких приватних послова, или просто из хедонистичких разлога.

Николаје Јорга
Као земља кроз коју пролазе
значајне саобраћајнице које повезују Оријент и Србију су од
давнина посећивали страни путници, било да су долазили са
Запада и упутили се према Константинопољу или другим дестинацијама на Леванту, или
су пловили Дунавом и успут
описивали насеља и становништво са обале ове велике реке,

престоницу Београд, Смедеревску тврђаву, Аду Кале. Било је,
свакако, и путника са Оријента
који су пролазили кроз наше
земље. Сасвим је природно да
је велики број таквих путника
долазио из Србији суседних земаља, због саме географске близине, с циљем обављања разних
послова, сусретања с другим
људима, као последица насилног протеривања из матичне
земље итд.
Румунски путници су вековима посећивали суседне српске територије, али ће тек од
XIX века почети у већој мери
да записују утиске с тих путовања. Путопис се као жанр све
чешће користи код румунских
аутора крајем XIX и почетком
XX века како би се јавности саопштило оно што је путник желео да каже, посебно када опис
није био сам по себи циљ, већ
промовисање самог аутора или
љубав према писаној речи, или
можда из неких трећих разлога.
Пред нама су дела четири
румунска аутора-путника, од
којих тројицу можемо слободно да сврстамо међу путописце, али не и четвртог, истовремено и најстаријег међу њима. То је Николаје Балческу,
румунски писац, историчар и
револуционар који је 1848/49.
године, након што је протеран
из Влашке, у неколико наврата пролазио кроз српско Подунавље или се ту задржавао и
водио кореспонденцију са својим саборцима који су се налазили на другим дестинацијама. Балческу је боравио у Београду, Панчеву, Доњем Милановцу и Неготину и, упркос чињеници да нема пуно инфор-

мација о људима и насељима у
којима је боравио, његова писма представљају интересантан извор за упознавање општих политичких прилика које су владале на југоистоку Европе и у Подунављу 1848/49. године. Остала три аутора много
су ближи један другом по самој години рођења и припадају приближно истој генерацији, иако се ради о личностима
које на први поглед немају толико тога заједничког. Николаје Јорга је великан румунске
и европ ске исто ри о гра фи је,
председник румунске владе у
једном мандату, и његов реноме свакако пуно одскаче у односу на остале ауторе. Теодор
Филипеску се разликује од осталих по томе што је рођен на
просторима тадашње Аустроугарске монархије и што је био
државни чиновник у њеној служби, тако да је спровео своје
путовање као Румун који живи

ван матичне земље, а који ће
тек након распада двојне монархије прећи да живи у Румунији.
Аутори заједничких радова
За нас је пак најзначајније то
што је овај румунски хемичар,
етнограф, публициста и, наравно, путописац, рођен на нашим
просторима, у Глогоњу код Панчева. Трећи путописац, најмање познат, али не и најмање
интересантан, био је Илије Гергел, доктор филологије, који је
спровео необично путовање на
бициклу по Србији, Босни и
Далмацији. Због тога његов путопис садржи и највише елемената авантуре у себи. И још
нешто: Илије Гергел је сплетом околности, на симболичан
начин, личност кроз коју се повезују сви остали путници које
приказујемо у овом нашем раду:
радио је као професор немачког
језика у Гимназији „Николаје

Балческу” у Браили, срео је
приликом путовања које описује у свом путопису Теодора
Филипескуа у Сарајеву 1908.
године и на више места га цитирао у свом раду и, најзад,
свој путопис је објавио у листу
„Саманаторул” (1909), у којем
је Јорга годинама био уредник,
а 1906. је објавио и један рад
посвећен великом историчару:
„Господин Јорга и видари политикантства”.
Напомињемо да су у нашем
раду објављени само они одломци путописа Илија Гергела
који се односе на територију
наше земље, док је у случају
двају приказаних путописа Николаја Јорге један објављен у
целини, а други само у оним
деловима који се односе на Србију, као део међуратне Југославије. Најзад, из дела Теодора Филипескуа избачени су неки одломци за које смо сматрали да имају мању публицистичку и историјску вредност, али
смо само у његовом случају,
сматрајући га значајним за нас
пошто је рођен на територији
наше земље и посматрајући га
као знамениту личност нашег
Баната, објавили и одломке који
говоре о далеком Константинопољу, где је овај наш Банаћанин боравио на свом путовању.
Покушали смо да објављивањем ових путописа у преводу на српски језик дамо наш
скроман допринос даљем упознавању и проучавању српскорумунских односа кроз векове. Надамо се да смо у томе успели и да ће ова књига представљати подстрек за даља истраживања у овој области.
Др Мирча Маран

„РУМУНСКИ ПУТНИЦИ У СРБИЈИ” АУТОРА ДР МИРЧЕ МАРАНА

Путописи имају непроцењиву књижевну вредност
Путописи завређују посебну пажњу јер појачавају утисак о важности овог књижевног жанра, оплемењују историју и имају књижевну вредност. Вредно
је напоменути да је од посебне
важности за ову књигу избор
путописаца.
Аутор ове књиге је др Мирча
Маран, који је професор Високе школе струковних студија
за образовање васпитача у Вршцу. Његова књига „Румунски
путници у Србији” наишла је
на велико интересовање читалаца, тако да ћемо у наставцима објављивати одломке из ње.
Књига говори о путовањима
румунских путописаца кроз Србију у XIX и с почетка XX века,
под којим околностима су ти
путописи настали и зашто су
их писали не само путописци
већ и историчари. Румунски
путници кроз Србију су: Николаје Балческу, Илије Гергели,
Теодор Филипеску и Николаје
Јорга, који су путовали кроз
нашу земљу у XIX веку и почетком XX века и описали и
природу и начин живота људи
из тог времена.
Сам аутор, Мирча Маран, рекао је да су Србију од давнина
посећивали страни путници који су долазили са Запада и ишли
према Константинопољу или
другим дестинацијама, када су
пловили Дунавом и успут описивали насеља и становништво
са обале ове велике реке, престоницу Београд, Смедеревску
тврђаву и Аду Кале.
Аутор је рекао, између осталог, да српско-румунски односи већ дуги низ деценија представљају непресушну инспирацију истраживачима, а резултати истраживања која су они
спроводили били су представљени на научним скуповима, округлим столовима, у монографијама, зборницима, часописима.

Маран истиче да, и поред
присне сарадње Србије и Румуније, српској и румунској историографији недостају радови
једних о другима. У књизи се
налазе и путописи Теодора Филипескуа, који је из наших крајева, родом из Глогоња.
За Панчевце ће бити занимљиво да прочитају како су ови
румунски путописци доживели Панчево крајем 19. и почетком 20. века и како су о нашем граду из тог времена писали.
Издавач ове занимљиве књиге је Центар за банатске студије, у сарадњи са Историјским
архивом Панчева.
С дозволом професора др
Мир че Ма ра на, об ја ви ће мо
уводне напомене из ове књиге.
Књига је изазвала велико инте ре со ва ње, јер по ред сво је

историјске вредности има и непроцењиву књижевну вредност.
ТЕОДОР ФИЛИПЕСКУ:
„ОД БАНАТА ДО ОРИЈЕНТА”
Хемичар, етнограф, професор
и публициста Теодор Филипеску познат је пре свега по својим прилозима проучавању румунофоних заједница у Босни
и Херцеговини и у другим деловима Балканског полуострва. Вредна је помена његова
сарадња са часописом „Трибуна” из Арада, у првој деценији

XX века, али никако не треба
занемарити његову главну професију, ону државног чиновника у аустроугарској служби
у Сарајеву, односно професора
физике и хемије на Академији
техничких наука у Клужу.
У међуратном периоду Филипеску се у својим многобројним текстовима осврће понекад и на родни Банат и, конкретније, на своје родно село
Глогоњ код Панчева и на села
у окружењу, у којима је имао
родбину, пријатеље, познани-

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

ке. У овом раду представићемо га, међутим, као путописца.
О пореклу породице Филипеску сазнајемо од аутора у
раду „Српска Војводина” где
у контексту догађаја из послед њег Ау стриј ско-тур ског
рата из 1788−91. напомиње да
је његов прадеда дошао у Банат из Влашке и да се настанио у Торку, месту код Великог Беч ке ре ка (Зре ња нин),
одакле је 1823. године његов
деда Симеон прешао у Глогоњ код Панчева, на територији Немачко-банатске регименте бр. 12, заједно са супру гом, ћер ком Ма ри јом и
своја четири сина, међу којима је био и Софроније, отац
Теодора Филипескуа.
У наставку дајемо неколико
основних историјских података о овом јужнобанатском месту, како бисмо се ближе упознали са амбијентом у којем је
рођен и одрастао путописац Теодор Филипеску.
Први подаци о Глогоњу потичу из Пећког катастиха из
1660. године. Двадесетих година XVIII века престаје да постоји као насељено место, пошто се наредних година Глогоњ помиње као пустара која
је дата у закуп. Године 1735.
место је поново насељено, највероватније Србима, међутим,
куга и турска разарања за време рата 1737−1739. значајно
су смањиле број становника.
Место ипак није нестало, већ
се у наредним годинама повећало повратком дела становника који су га раније напу-

стили, али и новим колонизацијама. Нешто касније, средином XVIII века, Глогоњ је поново напуштен, јер се 1768. године помиње као пустара. До
немачке колонизације и поновног оснивања места дошло је
1774−1775, на територији Немачко-банатске регименте бр.
12 са седиштем у Панчеву. Турци су га по други пут разорили
1788. године, проузрокујући
материјалну штету и људске
жртве. Румуни пореклом из
Трансилваније, углавном из Рашинарија (Сибију) и околине
насељавају 1794. године Глогоњ. Колонизације које су следиле у наредним деценијама

XVIII века и почетком XIX века допринеле су повећању броја становника. Године 1869.
број ста нов ни ка је из но сио
2.773, од којих 751 су Румуни.
(Наставиће се)

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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PORTRET: PROF. RODICA ALMĂJAN

UN BUN PROFESOR ESTE MAI MULT
DECÂT PREGĂTIREA DIDACTICĂ

Rodica Almăjan şi elevele sale

și sociale. Astfel, a avea competențe
de specialitate în funcție de domeniul predat și pedagogice este important, dar nu de ajuns pentru a fi
într-adevăr un profesor apreciat de
către elevii săi. Am ales să studiez
istoria încă din clasa a V-a, când am
avut prima oră cu profesorul meu
Sârbu Iosif. Mi-a plăcut modul lui
de predare, explicațiile lui, felul
cum a vorbit cu noi și cum s-a comportat cu noi. Deseori la oră, cum el
ne povestea eu m-am văzut în rolul
personajelor istorice, sau am călătorit în gând prin diferite țări, Grecia,
Italia, Egipt, m-am luptat cu hunii,
etc. Una dintre cele mai mari satisfacţii o simţi atunci când îţi dai seama că ai reușit să stimulezi interesul
elevilor faţă de un anumit subiect.
De exemplu, după ce am explicat un
anumit subiect la ora de istorie, unii
elevi mi-au zis: «Continuaţi! Mai
spuneţi-ne și altceva!» Aceste cuvinte spontane sunt ca o rază de
soare într-o dimineaţă mohorâtă,
deoarece îţi dai seama că ai stârnit
la copii sentimente până atunci necunoscute de ei. E extraordinar să le
vezi feţele radiind de bucurie pentru că au înţeles un anumit subiect –
a menționat Rodica.

nizat ședințele Activului directorilor unde se desfășoară învăţământul în limba română. A reprezentat
minoritatea română la ședinţele și
seminariile organizate de către Organizaţiile non-guvernamentale și a
OSCEU-lui, privind Învăţământul
minoritarilor. A scris Monografia
„Învăţământul românesc din Voivodina” și pregătește materialul
pentru a doua carte „Cadrele didactice din Voivodina”.
- Calitățile unui bun profesor nu
se referă doar la competența sa didactică, ci și la capacitățile empatice

A ține pas cu fiecare
generație de elevi
Iubește profesia aleasă, pentru că,
potrivit celor afirmate de dânsa, este
o profesie nobilă, curată unde
întâlnești cele mai inocente priviri,
poți oferi iubire și să primești și mai
multă înapoi. Copiii te urmează ca
un model, te adoră, îţi desenează
inimioare… Oare poate fi o mai frumoasă profesie decât aceea de a
munci alături de copii pe care îi vezi
crescând?
Cea mai mare satisfacţie pe care
i-o aduce această frumoasă, dar di-

Rodica Almăjan lucrează de 31 de
ani ca profesor de istorie în trei școliȘ.G. “2 Octombrie” din Nicolinţ, Ș.G.
„ Frăţie și unitate „ din AlibunarSeleuș și Liceul de Economie și Comerţ „ Dositej Obradović „ din Alibunar. A scris Monografia „Învăţământul românesc din Voivodina” și
pregătește materialul pentru a doua
carte „Cadrele didactice din Voivodina”. Este membră în Consiliul de Administraţie al Institutului de Cultură
al Românilor din Voivodina. Din
anul 2018 din nou intră în Consiliul
Național al Minorității Naționale
Române și este aleasă la funcția de
coordonatoarea a Departamentului
pentru Învăţământ al Consiliului
Naţional al Minorităţii Naţionale
Române și în urmă cu câteva luni ca
Președinta Consiliului Executiv.
Profesoară Rodica Almăjan s-a
născut pe data de 09.05.1965 în localitatea Panciova. Între anii 19801982 a frecventat Liceul „ Dositej
Obradović” din Alibunar, iar între
anii 1982-1984, Liceul “Borislav
Petrov Braca” din Vârșeţ. A absolvit Facultatea de Filozofie-sensul
istorie din Novi Sad (1984-1988).
Din anul 2003 și până în anul 2010
membră în Consiliul Naţional al
Minorităţii Naţionale Române din
Serbia. Din anul 2005 a fost aleasă
la funcţia de coordonatoarea a Departamentului pentru Învăţământ
al Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române. Din 2005
până în anul 2010, a fost membră
în Consiliul pentru Relaţiile Interetnice din Comuna Alibunar. Din
martie 2005 a fost membră al Consiliului editorial al CNMNR. Din
anul 2009 este membră în Consiliul de Administraţie al Institutului
de Cultură al Românilor din Voivodina. Din anul 2018 din nou in-

tră în Consiliul Național al
Minorității Naționale Române și
este aleasă la funcția de coordonatoare a Departamentului pentru
Învăţământ al Consiliului Naţional
al Minorităţii Naţionale Române și
în urmă cu câteva luni ca
Președinta Consiliului Executiv.
Autoare a numeroaselor
lucrări
A participat la traducerea Caietelor
de lucru la istorie și a Lecturilor istorice pentru Școlile Generale, a
fost recenzent la Anexele din Isto-

ria poporului român; A participat
la toate ședinţele, mesele rotunde
organizate de către Organele de Stat
privind Învăţământul Minorităţilor
Naţionale din Serbia. Și-a dat părerea împreună cu membrii Departamentului pentru Învăţământ despre
Manualele de limba și literatura română, de cultura muzicală și Anexele din istoria Poporului Român.
A scris împreună cu două colege de
istorie un program de perfecţionare
a cadrelor didactice de istorie care
este acreditat de către Ministerul
Învăţământului la Belgrad. A orga-

ficilă profesie căreia i-a dedicat o
parte din viaţă este aceea de a-i vedea pe tinerii cărora le-a predat că
au ajuns, într-o anumită măsură și
datorită eforturilor sale, oameni
onorabili.
Rodica este mândră fiindcă cinci
elevi cărora le-a fost profesoară, au
înscris istoria.
- Cadrul didactic trebuie să fie
mereu conectat la viitor, deoarece e
necesar să țină pasul cu fiecare
generație, să fie mereu în formare,
deoarece în fața elevilor trebuie să
fie model și îndrumător - a subliniat
Rodica Almăjan, apoi a adăugat:
- Este o profesie privilegiată, deoarece poți modela un copil și contribui în mare măsură la formarea
sa. Îți vezi roadele muncii mai trainice și de durată, prin fiecare copil
realizat în vreun domeniu. Din ce
în ce mai mult se vorbește despre
activități, care să fie centrate pe
elev, pe interesele, nevoile și chiar
idealurile lui, de aceea profesorul
trebuie să lărgească sfera metodelor și tehnicilor tradiționale și să
folosească și pe cele moderne, interactive, astfel încât procesul de
predare-învățare să fie unul constructiv. În acest context, profesorul trebuie să fie un bun organizator, care totodată să-i încurajeze și
să-i stimuleze pentru a participa cu
interes la ore, pentru a căuta și descoperi soluții, prin efort propriu.
Metodele și tehnicile interactive
încurajează lucrul în grup, implică
o învățare participativă, facilitând
dezvoltarea competențelor. Elevii
pur și simplu vor participa la propria lor formare, își pot etala idei,
păreri, pe care le pot compara cu
colegii, vor face schimb de
cunoștințe, realizând progrese de
la o perioadă la alta.
Eugenia Bălteanu

ȘAPTE DECENII DE BELETRISTICĂ LA EDITURA ”LIBERTATEA”

Tradiția publicării gândurilor frumoase
Vasa BARBU, Nicu CIOBANU,
Șapte decenii de beletristică. Mic
dicționar de cărți și autori (19452018), Paciova, Editura Libertatea,
2018, 287 pg
Încă de la primele începuturi ale literaturii române din Voivodina, în
deceniul cinci al secolului trecut,
promotorii ei s-au impus, în primul
rând cu cărți de beletristică și apoi
cu cărți de alte genuri (istorii literare, critică literară, dicționare etc.).
Până în zilele de astăzi la Editura
”Libertatea” au apărut sute de cărți
de literatură artistică de diferite genuri, predominând poezia și romanul, însă cu apariții insolite de cărți
monografice și antologii care rotunjesc un fenomen literar rar, unic și
specific al unei literaturi minoritare
românești, literatura română din
Voivodina. Această literatură, cu
ajutorul unor nume ilustre a intrat
în circuitul literar românesc și european, pulsând în acelaști ritm cu
multe alte literaturi minoritare din
Voivodina și cu literatura poporului
majoritar, influențându-se și
îmbogățindu-se reciproc. O mărturie a existenței, a creșterii unei literaturi artistice, este cartea apărută
la sfârșitul anului trecut, „Șapte decenii de beletristică” la Editura Libertatea, semnată de Vasa Barbu și
Nicu Ciobanu.
Editura „Libertatea”, deschisă încă de la început spre universalitate, a
fost unica editură românească din
fosta Iugoslavie.
Au trecut mai mult de șapte decenii de afirmare a creaţiei literare originale în limba română și în limba
sârbă, dar și publicistice și de alte
genuri, precum și a traducerilor din
limba sârbă și din alte limbi în limba
română și invers. Autorii au subîntitulat această carte, „Mic dicționar de
cărți și autori (1945-2018)” cu

intenția a ne pune la dispoziție
aproape toate informațiile necesare
cu privire la autorii și cărțile lor apărute la Editura „Libertatea” din anul
1945 până în ziua de astăzi,
împărțite pe capitole
În primii ani de activitate, Editura ”Libertatea” publică literatură cu
infiltrații politice, pe lângă cărțile de
beletristică ale autorilor români și
străini și traducerile operelor lor în
limba română sau sârbă. Urmează
publicarea operelor scriitorilor iugoslavi, clasici și contemporani, a
cărților de copii și tineret și a operelor scriitorilor români clasici: a operelor de seamă din literatura universală, dicționarelor și manualelor
școlare. În prvința beletristicii, începând cu anii optzeci ai secolului trecut, apar Operele alese ale scriitorilor noștri și diferite antologii de
poezie sau proză. Din lista de opere
și scriitori incluse de autori în această carte, putem vedea că cea mai
productivă perioadă era între anii
1950 și 1960, când au apărut și 40 de
titluri pe an, ceea ce nu se poate
compara cu perioada de după anii
1980-1990 și până astăzi.
Ceea ce e important de a scoate
în evidență este faptul că Editura
„Libertatea”, încă de la început a întreprins eforturi de a apropia cartea

de cititorii pasionați de carte, fiind
aceasta o cale perfectă pentru
cunoașterea operelor scriitorilor
clasici și universali, dar și o bună cale pentru afirmarea autorilor noștri
care scriu literatură originală.

Vasa Barbu, Vasile Barbu, Eugenia
Bălteanu, Ana Niculina Ursulescu,
Ionela Mengher, Valentin Mic, Mărioara Sfera etc.), schițe (Ion Marcoviceanu), nuvele (Ion Bălan), romane (Mihai Avramescu, Miodrag

Scriitorii cunoscuți la noi scriu
poezie (Mihai Avramescu, Cornel
Bălică, Iulian Bugariu, Olimpiu
Baloș, Miodrag Miloș, Ileana Ursu,
Mărioara Baba, Felicia Marina
Munteanu, Pavel Gătăianțu, Ioan
Baba, Ioan Flora, Slavco Almăjan,

Miloș, Traian Doban, Radu Flora,
Slavco Almăjan, Eugenia Bălteanu,
Mărioara Stojanović), reportajul și
jurnalul de călătorie (Florin Ursulescu, Costa Roșu, Ana Niculina Ursulescu), au deja un loc determinat
în istoriile literare de la noi. Prozato-

rii voivodineni au reușit să abordeze
schița, nuvela, romanul, uneori parcă fotografiate, ceea ce înseamnă că
observația socială și pictura moravurilor sunt elementele constitutive
ale operelor de artă.
În ultimul decenii de scriere românească în Voivodina, proză publică trei generaţii de romancieri;
prima, este cea a „tradiţionaliștilor”,
cu intenţii realiste și perspectivă narativă omniscientă, al cărei principal
reprezentant a fost Mihai Avramescu, Ion Marcoviceanu, etc.; cea de-a
doua, este analitică, intelectualistă și
rafinată, avându-i ca exponenţi pe
Radu Flora, Ion Bălan, Miodrag
Miloș, etc.; în paralel și de multe ori
cu întrepătrunderi, care fac analiza
dificilă s-a constituit un al treilea
model, cu premise postmoderniste,
cu aspect mai pronunţat experimental, predispus la comutări de perspective și jocuri textuale, ai cărui
reprezentanţi sunt Slavco Almăjan,
Pavel Gătăianțu, Florin Ursulescu,
Eugenia Bălteanu, Ana Niculina Ursulescu, Mariana Stratulat, Mărioara
Stojanović, etc.
În următorul capitol, Consemnări, impresii și opinii. Beletristica
originală în limba română (19452018), sunt redate, impresiile și
opiniile autorilor despre fiecare

carte de beletristică în parte, prezentate pe linie cronologică în
dependență de anul apariției. Preluând rolul de critici literari, autorii volumului analizează clar și
concis cărțile de beletristică, fiind
scoase în evidență informațiile privind autorul cărții, subiectul operei și prezentarea cărții din punct
de vedere al celor mai importante
idei și motive literare aferente operei analizate.
Capitolul Autorii români din
Voivodina ai cărților de beletristică
originală, este un adevărat
dicționar privind viața și activitatea
autorilor care au publicat la Edtura
Libertatea, cu accentul pe tilurile
cărților de beletristică, anii
apariției și cele mai importante momente biografice care, în mare măsură, au influențat opera scriitorilor români din Voivodina.
Autorii volumului de față, Șapte
decenii de beletristică, Vasa Barbu
și Nicu Ciobanu, au reușit să prezinte importanța și rolul publicării
cărților de beletristică în Voivodina. Aceasta este, în primul rând,
păstrarea exprimării în limba română literară. În prefață autorii
consemnează următoarele: „Este o
literatură care dispune de poeți
prozatori, dar mai puțin de autori
de opere dramatice, o literatură care se adresează cititorilor de diferite vârste (...)...o literatură izvorâtă
din mediul nostru, din tradiția și
memoria noastră colectivă și individuală” (Vasa Barbu, Nicu Ciobanu, p.8). Volumul de față fiind o
carte foarte importantă pentru viitoarele cercetări asupra literaturii
române din Voivodina, fiind o carte de referință, fără care nu se pot
concepe în niciun caz viitoarele istorii literare.
Conf. univ. dr. Virginia
Popović
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NOTE DE DRUM – INSPIRAȚIE INEPUIZABILĂ

URME ADÂNCI ALE VREMURILOR
Relațiile sârbo-române de mai multe
decenii sunt inspirație inepuizabilă
pentru cercetători de diferite profiluri
- istorici, antropologi, lingviști, istorici de artă, etnomusicologi, și rezultatele cercetărilor care au fost efectuate au fost prezentate la reuniunile
științifice, conferințe, mese rotunde,
în monografii, cărți și reviste. În ciuda faptul că aceste două popoare vecine, care de-a lunul istoriei, au cultivat
întotdeauna relații de vecinătate și
prietenie, nu se cunosc suficient.

private, sau pur și simplu din motive hedoniste.
Ca țară, intersectată de drumurile principale care leagă Orientul
și Occidentul, Serbia a fost vizitată
de pasageri străini, indiferent dacă
au venit din Vest și s-au îndrumat
sprea Constantinopol sau alte
destinații din Levant, sau au călăto-

mare a expulzării violente din țara
lor de origine etc.
Timp de secole călătorii români
au vizitat teritoriile sârbe, dar abia
din secolul al XIX-lea încep să scrie
mai multe impresii despre aceste călătorii. Note de călătorie este folosită
din ce în ce mai mult de către autorii
români la sfârșitul secolului al XIX-

dintre ei îi putem clasifica liber printre
scriitorii de note de drum. Cel de al
patrulea și în același timp cel mai mai
în vârstă dintre ei, este Nicolae Bălcescu, un scriitor, istoric și revoluționar
român, care în perioada 1848-1849
după ce a fost expulzat din Vlaška, a
trecut în mai multe rânduri sau a rămas în regiunea dunăreană sârbă și a

Încă mai există o mulțime de zone
neexplorate sau puțin cunoscute,
există încă texte ale autorilor români
cu privire la vecinii lor sârbi și viceversa. Astfel de surse, cealaltă parte
aproape că nu o cunoaște, fiind puțin
utilizată sau neutilizată deloc de „celălaltă parte“ în cercetarea științifică,
și, prin urmare, puțin cunoscute în
cercurile științifice ale acesora dar și
opiniei publice.
Motivul pentru aceasta se află întrun număr mic de experți, care sunt
familiarizați cu ambele limbi și, prin
urmare, sunt competenţi să prezinte
celeilalte părţi resursele de care dispun. Aceasta, desigur, subînţelege și
implică traducerea de resurse, în întregime sau doar unele fragmente,
ceea ce cu siguranță este un avantaj
în ceea ce privește o mai bună
înțelegere și accesul la sursele relevante „ale celeilate părţi“.
Cunoaşterea economiei,
culturii şi civilizaţiei
Cărțile de călătorie sunt pentru istorici surse inestimabile atunci
când dorim să cunoaștem o localititate, o populație sau economia,
cultura și civilizația, circumstanțele
istorice în care s-a dezvoltat un popor și organizarea social-politică a
regiunilor prin care au trecut, în
calitate de oficiali guvernamentali,
personalul militar, comercianți, în
scopul de a efectua unele afaceri

rit pe Dunăre și în acest mod au
descris zonele și populația de țărm
a marelui fluviu, capitala Belgrad,
Cetatea din Smederevo sau Ada
Kaleh. Acești pasageri care au venit
din țările vecine și au trecut prin
Serbia, au venit cu scopul de a efectua o varietate de sarcini, de a se întâlâlni cu alte personae sau ca ur-

lea și începutul secolului al XX-lea
de a face cunoscut public ceea ce călătorul scrisese, mai ales atunci când
descrierea nu era un scop în sine, ci
promovarea a autorului sau dragostea faţă de cuvântul scris sau probabil din alte motive.
În această carte sunt lucrările a patru scriitori români, dintre care trei

purtat corespondența cu colegii săi care se aflau în alte destinații. Bălcescu
era în Belgrad, Panciova, Donji Milanovac și Negotin și, în ciuda faptului
că nu există prea multe informații despre oamenii și așezările în care a locuit, scrisorile sale reprezintă o sursă
interesantă pentru situația politică generală care a predominat în Europa de

Sud-Est și în regiunea Dunării în perioada 1848-1849.
Ceilalți trei autori sunt mult mai
apropiați unul de celălalt prin anul
de naștere și aparțin aceleiași
generații, deși sunt persoane care la
prima vedere nu au atâtea lucruri comune. Nicolae Iorga este un o personalitate cunoscută a istoriografiei
românești și europene, președintele
guvernului român într-un mandat,
iar reputația lui este deosebită faţă de
alți autori. Teodor Filipescu diferă de
ceilalți prin faptul că s-a născut în
sediul monarhiei austro-ungare de
atunci și a fost un funcționar de stat,
astfel a trăit în afara țării sale de origine, care, după prăbușirea monarhiei, a revenit în România.
Аutorii au multe lucrări
comune
Pentru noi, cel mai important lucru
este că acest etnograf, publicist și,
bineînțeles, un scriitor de călătorie
român, s-a născut în zona noastră, în
Glogoni.
Cel de-al treilea scriitor de călătorie, cel mai puțin cunoscut, dar nu
mai puțin interesant, a fost Ilie Ghergheli, doctor filolog care a efectuat o
călătorie neobișnuită cu bicicleta
prin Serbia, Bosnia și Dalmația. De
aceea, cartea sa de călătorie conține
cele mai multe elemente de aventură.
Și încă ceva: Ilie Ghergheli este
print-o conincidenţă, într-un mod
simbolic, persoana care are elemente
comune cu toți ceilalți călători pe care îi prezentăm în această lucrare: a
fost pe post de profesor de germană
la Liceul “Nicolae Bălcescu” din
Brăila, l-a întâlnit pe Teodor Filipescu într-o călătorie, pe care o descrie,
la Sarajevo în 1908 și îl amintește în
multe alte lucrări ale sale, și, în final,
notele sale de călătorie le-a publicat
în ziarul “Sămănătorul” (1909), a cărui redacator a fost ani în șir. În 1906
a publicat o lucrare dedicată marelui
istoric, domnului Iorga.

Trebuie remarcat faptul că în lucrarea noastră au fost publicate doar
fragmente din cartea de călătorie a
lui Ilie Ghergheli referitoare la călătoriile prin țara noastră, în timp ce în

Nicolaie Iorga
cazul a două jurnale de călătorie ale
lui Nicolaie Iorga, unul a fost publicat în întregime, iar celălalt doar
acolo unde se amintește Serbia, ca
parte a Iugoslaviei interbelice.
În cele din urmă, din opera lui Teodor Filipescu s-au eliminat câteva fragmente considerate ca fiind mai puţin
împortante referitor la valoarea istorică și publicistică. Doar în cazul lui
considerându-l semnificativ pentru
noi dat fiindcă s-a născut pe teritoriul
țării noastre și l-am văzut ca faimoasă
personalitate a Banatului nostru, am
publicat și fragmente care vorbesc despre îndepărtatul Constantinopol, unde bănăţeanul nostru călătorise.
Prin publicarea acestor jurnale de
călătorie în limba sârbă, am încercat
să oferim o contribuție modestă la
cunoașterea și cercetarea relațiilor
sârbo-române de-a lungul secolelor.
Sperăm că am reușit acest lucru și că
această carte va fi un stimulent pentru continuarea cercetărilor în acest
domeniu.
Dr Mircea Măran

„CĂLĂTORI ROMÂNI ÎN SERBIA“, AUTOR DR MIRCEA MĂRAN

Călătoriile au o valoare literară de neprețuit
Notele de drum merită o atenție deosebită deoarece întăresc impresia
importanței acestui gen literar,
îmbogățesc istoria și au valoare literară. De menționat este faptul că
selecția scriitorilor de călătorii care își
evocă viziunea asupra Serbiei în cel
mai bun mod este deosebit de importantă pentru această carte.
Autorul acestei cărți este dr. Mircea
Măran, care este profesor la Facultatea de Studii Vocaționale pentru
Educația Profesorilor din Vârșeț.
Cartea sa „Călătorii români în Serbia” a întâmpinat un mare interes
printre cititori, așa că vom publica
fragmente din această carte.
Cartea vorbește despre călătoriile scriitorilor români prin Serbia
din secolul al XIX-lea și începutul
secolului XX, în ce circumstanțe au
fost create aceste cărți de călătorie,
de ce au fost scrise nu numai de
scriitori de călătorii, ci și de istorici.
Călătorii români prin Serbia sunt:
Nicolae Bălcescu, Ilie Gergeli, Teodor Filipescu și Nicolae Iorga, care
au călătorit prin țara noastră în secolul al XIX-lea și la începutul secolului XX și au descris natura și modul de viață al oamenilor din acea
perioadă.
Însuși autorul, Mircea Măran, a
menționat că călătorii străini au vizitat Serbia din cele mai vechi timpuri,
fie că au venit din Occident și s-au
îndreptat spre Constantinopol sau
alte destinații, când au navigat pe
Dunăre și pe parcurs au descris
așezările și populația de pe malurile
acestui mare râu, capitala Belgradului, Cetatea Smederevo și Ada Kale.
Autorul a spus, printre altele, că
relațiile sârbo-române au fost o
inspirație inepuizabilă pentru diverși
cercetători de mai multe decenii, iar
rezultatele cercetărilor pe care le-au
desfășurat au fost prezentate la adunări științifice, mese rotunde, monografii, colecții și reviste.

Măran subliniază că, în ciuda cooperării strânse dintre Serbia și România, istoriografiei române și sârbe
lipsesce lucrări reciproce. Cartea
conține, de asemenea, note de călătorie ale lui Teodor Filipescu, care
este din regiunea noastră, originar
din Glogoni.
Pentru pancioveni va fi interesant
să citească cum s-au simțit acești
scriitori români la Panciova la
sfârșitul secolului XIX și începutul
secolului XX și cum au scris despre
orașul nostru din acea vreme.
Editorul acestei cărți interesante
este Centrul pentru Studii Banatice
în colaborare cu Arhiva Istorică din
Pancevo.
Cu permisiunea profesorului Dr.
Mircea Măran, vom reproduce notele introductive din această carte.

Cartea a trezit un mare interes, deoarece pe lângă valoarea sa istorică,
are și o valoare literară de neprețuit.
TEODOR FILIPESCU:
DIN BANAT LA ORIENT
Chimist, etnograf, profesor și publicist Teodor Filipescu, este cunoscut în
primul rând pentru contribuțiile sale
la studiul comunităților române din
Bosnia și Herțegovina și din alte părți

ale Peninsulei Balcanice. În calitate de
publicist, colaborarea cu revista ”Tribuna” din Arad este de remarcat în
prima decadă a secolului XX, dar
principala sa meserie nu trebuie neglijată, aceea de funcționar public în
serviciul austro-ungar din Saraievo,
adică profesor de fizică și chimie la
Academia de Științe Tehnice din Cluj.
În perioada interbelică în numeroasele sale texte, Filipescu se referă
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uneori la Banatul natal și, mai precis,
la satul natal Glogoni în apropiere de
Panciova și la satele din jur, unde
avea rude, prieteni și cunoscuți. În
această lucrare, însă, îl vom prezenta
ca scriitor de călătorii.
Aflăm despre originea familiei Filipescu de la sine, în opera sa ”Srpska
Vojvodina” (”Voivodina sârbească”),
unde în contextul evenimentelor din
ultimul război austro-turc din 17881991, el remarcă că străbunicul său a
venit în Banat din Țara Românească
și s-a stabilit la Torac , localitatea în
apropiere de Veliki Bečkerek (Zrenjanin), de unde, în 1823, bunicul său
Simeon s-a mutat la Glogoni, lângă
Panciova, pe teritoriul regimentului
germano-bănățean nr. 12, împreună
cu soția sa, fiica Maria și cei patru fii
ai săi, printre care se număra Sofronie, tatăl lui Teodor Filipescu52.
În continuare, vă oferim câteva
date istorice de bază despre acest loc
din Banatul de Sud, pentru a face
cunoștință cu mediul în care s-a născut și a crescut scriitorul de călătorii
Teodor Filipescu.
În primii ani ai sec. al XVIII-lea, a
încetat să mai existe ca așezare, deoarece în anii următori localitatea
Glogoni a fost menționată ca un pustiu care a fost închiriat. În 1735, locul a fost repopulat, cel mai probabil
de sârbi, cu toate acestea, ciuma și
distrugerea turcească în timpul războiului din 1737-1739. localitatea șia redus semnificativ populația. Cu
toate acestea, locul nu a dispărut, ci a
crescut în anii următori odată cu revenirea unora dintre locuitorii care

l-au părăsit mai devreme, dar și cu
noi colonizări. Ceva mai târziu, la
mijlocul secolului XVIII, Glogoni a
fost din nou abandonat, deoarece în
1768 a fost menționat ca pustiu. Colonizarea germană și restabilirea locului au avut loc în 1774-1775, pe teritoriul regimentului germanobănățean nr. 12 cu sediul în Pancevo.
Turcii au distrus-o pentru a doua oară în 1788, provocând pagube materiale și victime umane. Românii, originari din Transilvania, mai ales din
Rașinaria (Sibiu) și din împrejurimi,

au locuit Glogonj în 1794. Colonizările care au urmat în deceniile următoare ale secolului al XVIII-lea și începutul secolului XIX au contribuit
la creșterea numărului de locuitori.
În 1869, populația era de 2.773, dintre care 751 erau români
(va urma)

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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ПАЗИТЕ СЕ ТРОВАЊА, ПОСЕКОТИНА И СУНЧАНИЦЕ

КАКО ДА ИЗБЕГНЕТЕ ЗАМКЕ ЛЕТА И САЧУВАТЕ ЗДРАВЉЕ
Иако је коронавирус ове године добио сву могућу пажњу јавности, то не значи да су друге
болести и тегобе престале да
постоје. Напротив, ту су још
увек, а сада их се, баш због
пандемије и отежаног доласка
до лекара, морамо чувати више него икад.
Tоком лета медицинску помоћ у највећем броју случајева тражимо због тровања храном и сунчанице. Када је реч
о деци, овај сет тегоба бива допуњен и падовима до којих најчешће долази при игри, као и
непријатним последицама уједа инсеката. Ево како да се
заштитимо и шта можемо да
учинимо ако се ипак нађемо у
проблему.
Од свих замки које вам може
поставити лето, највише мука
би вам могло донети тровање
храном. У храни се неретко
крију различита оку невидљива створења која би радо населила ваш пробавни тракт и направила вам пакао од живота.
Ова зла армија обожава летње
врућине, када је најбројнија и
најспремнија за напад на вас.

– Најчешћи узрочници тровања храном су норовируси,
ешерихија коли, салмонела,
клостридија, кампилобактер,
стафилокок и листерија. Лето
је годишње доба које посебно
погодује тровању храном због
тога што се вируси и бактерије брзо размножавају на високим температурама, али и због
недостатка воде за адекватно
прање хране и посуђа, као и
неодговарајућих услова за чување хране у природи. Извори
заразе су неопрано воће и поврће, млечни производи који
се праве од свежег млека, као
што су јогурт и мекани сиреви, затим јаја, млевено месо,
деликатес и сушени производи од меса, поготово ако се
држе у близини сировог меса.
Контаминација може настати
при транспорту хране, на местима њеног складиштења и
чувања, као и приликом самог
процеса припреме оброка –
објашњава др Мирослав Тепшић из пан че вач ке Слу жбе
хитне помоћи.
Он додаје и то да је извор
стафилококне заразе најчешће
човек који, иако здрав, носи

стафилококне бактерије у носу и на кожи.
– Уколико се не води довољно рачуна о хигијени руку, најчешће се контаминира управо
храна која се припрема рукама. На собној температури ове
бактерије се брзо размножавају и производе токсин одговоран за симптоме акутног тровања храном. Док термичка обрада уништава бактерију, токсин опстаје и на високим температурама. Још већи проблем
је то што храна заражена стафилококним токсином не мења мирис и укус. Ту су честа
тровања буреком и сладоледом
– истиче Тепшић.

Најчешћи извори
заразе су неопрано
воће и поврће,
млечни производи,
посебно јогурт и
мекани сиреви, јаја,
млевено месо,
деликатес и сушени
производи од меса.
Најчешћи извор заразе салмонелом, наводи овај лекар,
јесу домаће животиње, док се
на свежем воћу и поврћу често
могу затећи листерија и норовируси.

– Уколико храну не послужите одмах, држите је у фрижидеру на температури испод
осам степени. Сирово воће и
поврће треба добро опрати.
Важно правило је да храну која треба да се припрема печењем или кувањем, као што су
ме со, ја ја, мле ко и млеч ни
производи, не треба мешати с
храном која се конзумира у
сировом облику. То се односи
и на употребу дасака за сечење и осталог прибора преко
ко јег се мо гу пре не ти
узрочници заразе – напомиње
Тепшић.

Мере превенције

Симптоми тровања

Да бисмо се заштитили од заразе, Тепшић саветује да храну
термички обрадимо на температури већој од 70 степени и да
се потрудимо да период до њене
конзумације буде што краћи.

На срећу, већина пацијената
која се отрује храном има блажу клиничку слику која се обично спонтано повлачи. Само у
ретким ситуацијама је потребно болничко лечење са интен-

Шта кад се дете повреди
Према речима др Мирослава Тепшића, у
Службу хитне помоћи родитељи током лета
неретко доводе децу која доживе повреде
при игри и падовима. Ево његових савета
како да реагујете у таквим ситуацијама.
Огреботине и посекотине
Када до њих дође,
основно правило је
да се повређени
део тела добро
опере водом. После тога можемо
рану да третирамо
неким локалним
антисептиком, па
антибиотским гелом. Он може да
се стави и на газу,
којом се рана прекрије. Посекотине које крваре треба да притиснемо стерилном газом неколико минута.
Уколико се крварење на тај начин не заустави, треба потражити помоћ лекара.

Повреде главе
Повреду главе са отоком ваља третирати
хладном облогом. Битно је да се стање детета прати следећа три дана. Уколико се у том
периоду јави главобоља, повраћање или
промена понашања и свести, обавезно треба
потражити стручну
медицинску помоћ.
Угануће зглоба
Ову повреду треба
третирати хладном
облогом и подизањем екстремитета.
Убод инсекта
Испољава се сврабом, црвенилом и
отоком, а у ретким
ситуацијама и алергијском реакцијом.
На место убода се ставља хладна облога и
по потреби локално антихистаминик. Код
изражене алергијске реакције са осипом
примењује се сируп за алергију.

Прва помоћ код топлотног удара
Летње врелине могу довести и до последица које неретко могу бити опасне по живот.
Оног момента када су топлота ваздуха и
влажност толико велике да механизми одавања топлоте и знојење почну да губе своју
ефикасност, неретко се јављају симптоми топлотне болести, који се крећу од
безазленог отицања
руку и ногу, црвенила коже, запаљења
знојних жлезда, све
до топлотних грчева, исцрпљености и
топлотног удара.
– Позив на узбуну су симптоми и знаци
топлотне исцрпљености у виду вртоглавице,
несвестице, слабости, мучнине, повраћања,
главобоље, мишићних грчева, убрзаног ди-

сања и рада срца. Поремећај свести и престанак знојења су главни знаци топлотног
удара и пацијент је у тим моментима животно угрожен. Пружање прве помоћи се базира на удаљавању пацијента од услова екстремне топлоте,
надокнади течности, квашењу коже млаком водом
и по могућности
обезбеђењу адекватног струјања
ваздуха које ће
убрзати одвођење
топлоте с тела.
Сваки
топлотни
удар захтева болничко лечење због поремећаја функције више органских система и у
том случају се примењује интензивна терапија – каже др Мирослав Тепшић.

зивном надокнадом течности
и електролита.
– Симптоми тровања су мучнина, повраћање, болови у стомаку с грчевима, учестале проливасте столице, главобоља, повишена телесна температура,

Симптоми тровања
храном су мучнина,
повраћање, болови у
стомаку с грчевима,
учестале проливасте
столице, главобоља,
повишена телесна
температура,
малаксалост.

малаксалост. Они могу да се јаве већ тридесет минута након
узимања контаминиране хране,
али и после три дана. Тежа клиничка слика манифестује се дехидратацијом са сувим устима,
сувим језиком који је обложен
белим наслагама, тамнијом мокраћом и убрзаним радом срца. Терапија је симптоматска,
надокнадом течности и електролита. Пробиотицима се регулише цревна флора, те они
скраћују трајање болести и излучивање узрочника путем столице. Лаганија исхрана се саветује неколико дана, односно
до престанка симптома болести и неколико дана након тога. Антибиотици се користе у
ретким случајевима код пада
имунитета. Њихова употреба
може продужити клиничку слику и излучивање бактерија –
наводи др Мирослав Тепшић.

Путна апотека
Ако ових дана крећете на годишњи одмор,
не заборавите да у кофер спакујете и неопходне лекове и медицински прибор за прву
помоћ. Доктор Тепшић подсећа шта вам је
најпотребније.
1. Преписана терапија: Ако пијете одређене лекове због акутне или хроничне болести,
понесите их у оригиналном паковању и нека
уз вас буде и лекарски извештај, да не бисте имали проблема на царини.
2. Пробиотици и таблете за мучнину: Њихова употреба је превентивна и узимају се
пре пута.
3. Најважнији лекови: Таблете као што су
„парацетамол”, „ибупрофен” или „напроксен” решавају проблеме праћене повишеном
температуром и боловима. Таблете „лоперамид” неопходне су за тегобе с дијарејом, иако би код вирусних пролива требало дозволити организму да се „очисти”, а онда применити раствор са електролитима, који свакако треба понети у практичним кесицама.
Не би требало заборавити антихистаминик у
таблетама против алергије и антибиотик широког спектра, а ову врсту медикамената не
би смеле да забораве првенствено особе

које имају проблема са желуцем и дисајним
путевима.
4. За повреде коже: фластери различитих
величина, антибиотске влажне марамице за
брзу дезинфекцију огреботина и мањих рана, Steri-Strip трачице.
5. За убоде инсеката: антихистаминска и
антибиотска маст, и то најбоље она с троструким дејством – против бактерија, гљивица и запаљења.
6. Додатни прибор и средства: маказе,
пинцета, топломер, стерилне газе и медицинске игле у оригиналном паковању, вата,
медицински алкохол, завоји и бандаже,
препарати за заштиту од УВ зрачења и они
који одбијају инсекте.

Природни лек за опекотине од сунца
Сваком може да се деси да заспи на плажи,
али последице таквог опуштања могу бити
ужасне по вашу кожу. Ако вам се икада десило да изгорите на сунцу, знате о чему
причамо.
Уколико вам се ипак омакне који минут
сунчања више, ево како да најбоље и најбрже ублажите опекотине и расхладите кожу. Овај рецепт ће вам донети тренутно олакшање, а ваша кожа ће
се брзо смирити, па ће
и затезање проћи у рекорд ном
року. За

ово инстант решење потребни су вам: шољица млека, коцкице леда и чиста памучна тканина.
Поступак: У посуду ставите млеко и лед,
па онда потопите крпу у смешу. Исцедите
крпу и ставите је на опекотину. Стављајте
ове облоге све док не осетите олакшање. Након тога кожу можете да намажете хидратантним лосионом или кремом. Беланчевине из млека
помоћи ће кожи да се
регенерише, док ће вам
лед пружити олакшање хлађењем
коже.

8

ГРАДСКА

Петак, 10. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ЛЕЧЕЊЕ НЕПЛОДНОСТИ ПО НОВИМ ПРАВИЛИМА

МИ ПИ Т АМО З А ВАС

ДРЖАВА ОЛАКШАЛА ПУТ
ДО РОДИТЕЉСТВА

Како да обезбедите засебан
водомер у својој згради?
Читалац Анђелко Форго из Кикиндске улице 8 обратио се нашој редакцији с молбом да покушамо да сазнамо због чега зграда у којој живи
на Котежу 2 нема свој водомер, већ
је цела ламела прикључена на један
заједнички уређај.
Одговор надлежних у ЈКП-у „Водовод и канализација” преносимо у
целости.
„Да би ЈКП ’Водовод и канализација’ Панчево извршило угрању подводомера, у складу са чланом 27. и
28. Одлуке о производњи и дистрибуцији воде (’Сл. лист општине Панчево’ бр. 23/2018), потребно је следеће:
• Скупштине станара свих улаза у
оквиру стамбене зграде са више улаза
треба да донесу одлуку да желе да изврше раздвајање водомера по улазима.
• Урадити пројекат изведеног стања свих унутрашњих водоводних инсталација за сваки стамбени објекат
са више улаза, уколико такав пројекат не постоји. Овим пројектом би
морали бити обухваћени хоризонтални разводи и вертикале за хладну
и топлу воду, као и комплетан развод противпожарне воде. Овај пројекат мора урадити и оверити пројектантска кућа која поседује лиценцу
за пројектовање унутрашњих инсталација водовода и канализације. Пошто се ради о пројекту унутрашњих
инсталација, све трошкове око његове израде сносе власници стамбеног
објекта – власници станова.
• Урадити пројекат реконструкције
унутрашњих инсталација који треба
да предложи техничко решење за
уградњу водомера за сваки улаз појединачно. Пошто се ради о пројекту
унутрашњих инсталација, све трошкове око његове израде сносе власници
стамбеног објекта – власници станова.
• Пројекат изведеног стања и пројекат реконструкције унутрашњих
инсталација треба да покажу да ли
је технички могуће раздвајање инсталација водовода (топла и хладна

вода и противпожарна вода) за сваки од улаза појединачно, уз услов
несметаног функционисање водовода у осталим улазима.
• Обратити се ЈКП-у ’Грејање’ ради давања мишљења да ли је могуће
извршити раздвајање инсталација
топле воде, на начин да се може
тачно измерити количина воде која
се користи у систему топле воде за
сваки улаз појединачно.
• Извршити реконструкцију развода унутрашњих инсталација у подруму – ако се пројектом реконструкције докаже да је то неопходно, како би се извршила уградња
подводомера за сваки од улаза. Све
трошкове око реконструкције унутрашњих инсталација, као и набавке и монтаже подводомера сносе
подносиоци захтева.
Напомињемо да ће, уколико се испуне сви наведени предуслови и скупштине стамбених заједница свих улаза донесу одлуку да у оквиру стамбене зграде са више улаза желе да изврше раздвајање водомера по улазима постављањем подводомера, остати главни водомер с којег ће се очитавати потрошња за цео објекат (заједничка потрошња свих улаза). У
том случају, уколико главни водомер
покаже већи утрошак воде него што
је укупан збир утрошака на свим подводомерима заједно, накнаду за исказану разлику сносе сви корисници
у једнаким деловима, што је у складу са чланом 55. Одлуке о производњи и дистрибуцији воде (’Сл. лист
општине Панчево’ бр. 23/2018).”

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Чик погоди шта је испод!

Многе парове који се боре с неплодношћу, како у Србији, тако и у свету,
пандемија коронавируса зауставила
је на трновитом путу ка родитељству.
Чини се да је ванредно стање у нашој
земљи највише погодило жене које су
у том периоду напуниле 42 године и
изгубиле право на процедуру вантелесне оплодње о трошку РФЗО-а.
Срећом, сада је усвојен нови правилник којим је тај проблем решен.
Он ће обрадовати како оне парове где
женски партнер има до 43 године, тако и оне који ни из три покушаја нису још увек добили дете.
Захваљујући новоустановљеним правилима, из државног буџета ће убудуће, уместо три, бити плаћан неограничен број покушаја вантелесне
оплодње, а старосна граница за жене
подигнута је на 43 године.
У упутству које је РФЗО објавио 26.
јуна наводи се да се укључивање у лечење неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње
(БМПО) може остварити ако су кумулативно испуњени критеријуми Републичке стручне комисије да су код
супружника односно ванбрачних партнера исцрпљене друrе могућности лечења неплодности; да жене имају неплодност и поред одговарајућег лечења; да жена у моменту добијања
потврде о испуњености услова за поступак БМПО није навршила 43 године; да је очувана функција јајника;
да је индекс телесне масе (BMI) жене
мањи од 30 и да код мушкарца постоје живи или морфолошки исправни
сперматозоиди у ејакулату.

Неколико олакшица
Директор Kлинике за гинекологију и
акушерство Kлиничког центра Србије (KЦС) Алек сан дар Сте фа но вић

објаснио је да ће и жене које су напуниле 42 године током епидемије, када је процедура била онемогућена, до
краја године моћи да остваре своја
права.
Он је нагласио да је продужен и
рок трајања свих неопходних потврда са 12 на 18 месеци и олакшана административна процедура.
– Поступак вантелесне оплодње о
трошку државе радиће се и у приватним и у државним клиникама, а о
трошку државе ради се и замрзавање
ембриона – рекао је Стефановић и
додао да се разматра и увођење стимулативних мера за доноре репродуктивног материјала.

Које комисије су надлежне
Како наводе у РФЗО-у, за улазак у стимулисани поступак надлежна је стручна комисија при центрима за вантелесну оплодњу у Београду, Новом Саду,
Нишу, Ваљеву и Крагујевцу, којој се
партнери са издатим упутима надлежног гинеколога (жене), односно лекара
опште праксе (мушкарци), јављају

КО ЈА ПРА ВА ИМА ТЕ
Новим правилником који је усвојио РФЗО парови имају следећа
права:
• неограничен је број стимулисаних поступака ВТО за прво дете;
• за прво дете су обезбеђена
три криоембриотрансфера;

• за друго дете су обезбеђена
два стимулисана поступка ВТО са
старосном границом до 43 године
за жену уколико је прво дете добијено вантелесном оплодњом;
• за друго дете је обезбеђен један криоембриотрансфер.

телефонским путем ради заказивања
термина прегледа.
Контакт-телефони комисије налазе се на сајту РФЗО-а. Парови из Јужнобанатског округа упућују се на комисију у Гинеколошко-акушерску клинику Клиничког центра Војводине.

ВА ЖНИ ТЕ ЛЕ ФО НИ
Сва питања у вези са остварива њем пра ва на ван те ле сну
оплодњу можете поставити путем телефона РФЗО-а 064/8522-537 или путем бесплатног
бро ја Цен тра за ван те ле сну
оплодњу 0800/333-030.
За криоембриотрансфер надлежна
је комисија РФЗО-а, којој се парови
јављају након што жена обави преглед код гинеколога и добије одговарајући упут. У оба случаја потребно
је прикупити и обимну документацију и попунити различите формуларе, а детаљан списак неопходне
папирологије, као и појашњење процедуре која вам предстоји након што
вам комисија да зелено светло, можете пронаћи у упутству објављеном
на сајту РФЗО-а.
У Србији око 400.000 људи има проблем са стерилитетом, а само прошле године је око 4.000 парова прошло кроз процедуру БМПО о трошку
Фонда. Успешност те процедуре је од
30 до 50 одсто, у зависности од старости мајке.

НАША АНКЕТА
ПОЗНАЈЕТЕ ЛИ ЛИЧНО НЕКОГ КО ЈЕ ИМАО ИЛИ ИМА КОРОНАВИРУС?

О ковиду 19 углавном само слушамо
Сведоци смо чињенице да, чим у
Панчеву падне јача киша, кроз поједине делове града неко време можете проћи само чамцем. Јасно је
да кишна канализација понекад заиста не може да одједном „прогута”
тако велику количину воде.
Није, међутим, згорег стренути пажњу и на то да ипак има и оваквих

случајева где кишна канализација не
може да прими ништа до онога што
иде у висину, уместо у дубину. А
управо висина ове траве сведочи о
томе колико дуго се одводима на
надвожњаку на Јабучком путу нико
није бавио. Ево стога малог подсетника за надлежне. Проверићемо ових
дана да ли им је користио.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Без струје делови Панчева и
Омољице, а у уторак цело Иваново
Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 10. јула, од 8.30
до 14 сати, без струје ће остати Масарикова 2 и 2-а, Змај Јовина 1, као и
парна страна Змај Јовине улице
до Kарађорђеве, те зграда СДK.
У понедељак, 13. јула, од 9 до
13.30, струје неће имати непарна
страна Улице цара Душана од Првомајске до Kраљевића Марка.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

У уторак, 14. јула, од 10 до 14.30,
напајање електричном енергијом биће обустављено на Спортском центру у Омољици, као и у целом Иванову.
У „Електровојводини” кажу да ће, ако буде временских
неприлика, радови бити отказани, као и да ће у случају ранијег завршетка радова напајање корисника бити укључено пре
планираног времена.
Информације о искључењима редовно се ажурирају на сајту „Електровојводине”. Квар на електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

Г. ВУКОВИЋ

Б. САВУЛОВ

Вирус који је погодио читав свет и даље је међу нама. Нисмо ни близу стицања колективног имунитета, а ни
вакцине, како се чини, нема на видику. Број оболелих у Србији поново расте, па су мере опреза поново актуелне.
Стручњаци истичу да највећи ризик од заразе имају они који живе или
су у директном контакту с неким оболелим. Зато ни у кућним условима не
треба организовати окупљања, а број
контаката ваља свести на минимум.
Потребно је избегавати контакте са
особама које имају знаке инфекције
органа за дисање (кашаљ, кијање, цурење из носа, повишена температура), чак и када су то наши најближи.
Међу суграђанима с којима смо
разговарали нема оних који су имали блиске сусрете с „позитивним”
пацијентима.
ГОРДАНА ВУКОВИЋ,
дипломирани економиста:
– У априлу је било неколико случајева заразе короном у мојој фирми.

Ч. НЕБРИГИЋ

Р. ВЕКСЕЛБЕРГЕР

Слична ситуација се понавља и овог
месеца у колективу, иако се спроводе
све прописане мере. Плашим се, јер
још не постоји адекватан лек, нити
вакцина.
БОЖАНА САВУЛОВ, пензионерка:
– Не познајем никог ко је оболео,
али маску носим обавезно, то је најбоља заштита. Мислим да сви морамо да пазимо. Довољно је да само један заражени борави у некој групи
људи и да свима пренесе вирус. Ја
сам дијабетичар и стога посебно водим рачуна. Немам температуру, кијавицу... Трудим се да ојачам имунитет. Бели лук је лек за све.
ЧЕДОМИР НЕБРИГИЋ, пензионер:
– Никога ко је оболео не знам. Нисам сигуран колико је Панчеваца до
сада било позитивно на коронавирус. Опрезан сам. Све је то у божјим
рукама. Да ли ми то звали Бог или
природа, свеједно је – од нас свакако не зависи.

Л. КОЦЕВСКИ

Л. ТРАЈКОВИЋ

РУДИ ВЕКСЕЛБЕРГЕР,
пољопривредник:
– Чувам се. Не знам никог ко је био
болестан. Носим маску и поштујем
све мере предострожности. Не плашим се вируса.
ЛАЗА КОЦЕВСКИ, пензионер:
– Није ми познато да је неко у мојој околини имао позитивне резултате на овај вирус. До сада се нисам
плашио. Штитим се. Појављују се свакојаке приче, па не знам више шта да
мислим.
ЛИДИЈА ТРАЈКОВИЋ,
радница:
– Чувам се. Не познајем никога од
оболелих лично, али чула сам за случај дечка у нашем селу. Реч је о Глогоњу: ту смо имали једног зараженог,
који је, како сам чула, тада био први
случај у околини Панчева. Носим маску. Имала сам операцију, па ми није
свеједно.
Јелена Катана
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У КАКВОМ ЈЕ СТАЊУ НАШЕ МЛЕКАРСТВО

ЗАСАД ИМА НЕКЕ ПРОИЗВОДЊЕ,
НЕ И ПРЕРАДЕ
Број говеда ипак
све мањи
Страни брендови –
велика конкуренција
Млеко је прехрамбени артикал који се увек, па и у ово
време, може назвати насушним.
Поред свежег, пастеризованог
или стерилизованог, на нашем
тржишту су веома заступљени
и тражени продукти који су
прошли одређени степен прераде, попут јогурта, киселог
млека, павлаке, кефира...
Чињеница је да је Србија некад била земља с великом производњом у овој области, па
чак и данас би према проценама стручњака било довољно тих
производа за сопствене потребе. Међутим, отвореност тржишта довела је до тога да имамо
извозно-увозни дисбаланс.

млека. Веће фарме, са специјализованим генотиповима за
производњу млека, показују и
већу одрживост у том смислу.
У нашим условима тешко је
одредити колико грла је потребно да би се досегла рентабилност, али процена стручњака је да би око тридесет музних крава требало да буде минимум да се породичном газдинству, без ангажовања додат не рад не сна ге, ис пла ти
производња. Међутим, поражавајућа је чињеница да нај-

подвлачи да би акценат можда
требало ставити на мануфактурну производњу аутохтоних
производа са заштићеним географским пореклом, али за то
је неопходно удруживање произвођача у удружења (задруге)
и њихово заједничко наступање на тржишту.

Смањење трошкова неко
решење
И Мирослав Југовић, дипломирани инжењер сточарства, с
позамашним искуством у вези

Веће фарме боље пролазе
Према речима стручњака из
ове области, нашег суграђанина Александра Милетића, доктора биотехничких наука, уже
научне области за исхрану домаћих и гајених животиња, неоспорно је да је говедарство најбитнија грана сточарске производње, а кравље млеко најважнији производ сточарства
у Србији. Он наводи да се упркос томе број говеда у Србији
континуирано смањује...
– Према подацима Републичког завода за статистику, у нашој земљи има око 170.000 газдинстава која се баве говедарском производњом и на њима
се узгаја близу 900.000 грла говеда, од чега у Војводини –
264.000, што је у процентима
око 27,8 одсто или двоструко
мање него у централном делу
Србије (46,2 одсто). Када је реч
о расној структури на нивоу
целе земље, доминира сименталска, са чак 80 одсто од укупног броја, док је, рецимо, холштајн-фризијска заступљена са
свега 10 одсто. Када је у питању Војводина, ситуација је другачија, готово потпуно обрнута – каже Милетић.
Треба истаћи да су те бројке
за око четвртину ниже него пре
двадесетак година, шта се одразило и на смањење производње млека.
– На производњу млека највише утичу величина фарме и
генотип који је тамо присутан.
Томе треба свакако додати и
зна чај ква ли тет не ис хра не,
смештајне услове, технологију и хигијену муже, од чега зависе и количина и квалитет

Како да дају више квалитетног
млека а да се не потроше прерано?
већи број, око пола, оних који
се баве говедарством у Србији
има једно или до два грла –
каже овај стручњак.
Када је у питању цена млека, он наводи да су предвиђања да се она неће битно повећавати, ни у Европи, ни код
нас, па би требало да произвођачи размишљају о појефтињењу производње млека.
– У том погледу велики проблем за произвођаче представља и неповољан паритет цена
млека и производа од млека.
Ако је цена млека у малопродаји у Србији 88,52 динара, на
основу података из „Месечног
статистичког билтена” за март,
а цена сировог млека 34 динара и мање, не рачунајући
премију, која износи седам динара по литру, зависно од отку пљи ва ча, он да при мар ни
произвођачи губе економску
заинтересованост за даљу производњу будући да они сами
не могу да финализују свој
про из вод кроз пре ра ду –
истиче Милетић.
И поред чињенице да држава за квалитетна приплодна грла (у чистој раси и под контролом производних особина) у
млечном говедарству даје субвенцију у износу од 25.000 динара по уматиченом грлу, број
говеда у Србији се смањује. Да
би се сачувало традиционално
млекарство у Србији, Милетић

с производњом и пласманом
млека, слаже се да се треба базирати што више на прерађевинама, које у великој мери
увозимо, а у трговинским ланцима има и много млека из
Босне, Хрватске и Словеније.
– Док је чињеница да број грла опада, има помака, истина

десет у граду, од Маргите до
Војловице – каже Југовић.
По његовом мишљењу, главни проблем је што произвођачима откупљивач одређује цену млека, за коју се, као основа, узима масна јединица.
– Велике млекаре захтевају
одређени број соматских ћелија у млеку, које притом не
сме да садржи остатке антибиотика и пестицида. Тачно је да
утицај има и капацитет примарног произвођача, јер што
је већа количина, виша је и цена. За оне мање постоји и могућ ност удру жи ва ња, али је
озбиљнијим откупљивачима тада тешко да одреде квалитет
млека. Наши произвођачи у јужном Банату радије се труде
да, на разне начине, смање цену производње – од оптимизације фиксних трошкова до употребе избалансираних оброка
у исхрани, како би били јефтинији. Могуће је, рецимо, употребом силаже и других споредних производа прехрамбене индустрије снизити цену
оброка и на тај начин смањити
производну цену млека. У том
погледу, важан сегмент је и испаша, што доноси велику уштеду. Мислим да је то боље и за
краву, која је, поред осталог, и
здравија кад се креће. Но проблем је и то што овде нема пуно квалитетних пашњака – истиче овај стручњак.
Он, напослетку, наводи и да
велики трговински ланци траже што веће количине и што

Месне актуелности
Банатски Брестовац: По налогу Месне заједнице у току
је фарбање мобилијара на дечјем игралишту у центру, а на
спортским теренима у школском дворишту, на којима је
недавно постављена расвета
тамо где је било потребно,
слабији рефлектори су замењени јачим. Предате су пластичне флаше сакупљене од
грађана на иницијативу ученика седмог разреда и њихове разредне, а још увек траје
и акција сакупљања пластичних чепова. Радници ЈКП-а
„Комбрест” замењују сва дотрајала врата алуминијумским на капели и сали на гробљу. Матурско вече свршених
основаца уприличено је у суботу, 4. јула, а Месна заједница је, по традицији, наградила ђака генерације.
Банатско Ново Село: Радници комуналног предузећа косе центар села и канале, као
и оба гробља, а имали су и
не ко ли ко
ин тер вен ци ја
због кварова на водоводној
мрежи, али и на кућ ним
прикључцима.
Долово: Акција уређења игралишта на Тргу Мите Вукосављева, који мештани зову Учитељски парк, уприличена је у
суботу, 4. јула, а истог дана су
доловачки пчелари приредили иницијални састанак за
оснивање локалног друштва
произвођача меда. Наредног
дана је одржана „Фијакеријада” у организацији удружења

ИЗВОЗ ВЕЋИ КОЛИЧИНСКИ, АЛИ МАЊИ НОВЧАНО
Према речима Александра
Милетића, на основу података Института за економику
пољопривреде, у Србији је у
2019. години укупан број музних крава износио 427.000.
Помузено је 1.509 милијарди литара крављег млека и укуп но из ве зе но
99.873.256 килограма млека и млечних производа у
вредности од 84.102.579
евра. Истовремено је у нашу
невеликог, у погледу раста просечне количине млека по крави. Нажалост, многи одустају
зато што је ово једна од најтежих производњи у сточарству,
која 365 дана у години тражи
присуство целог човека. С друге
стране, иако је пад броја крава
несумњив, када је реч о територији Панчева, и даље имамо два
већа произвођача у Новом Селу, као и више малих фарми са
до десетак крава, од којих само

земљу увезено 84.966.735
килограма млека и павлаке,
млека у праху, киселомлечних производа, сурутке, маслаца и млечних намаза,
сира и урде у вредности од
95.446.756 евра.
Закључак је готово поражавајући – извезли смо више него што смо увезли, али
смо у финансијском минусу,
због тога што је удео прерађевина већи у увозу.
нижу цену, али и разноврсност,
па отуд у рафовима и толико
разних брендова, а много их је
из других држава.
Иако то, нажалост, негативно утиче на домаћу производњу, засад нема ни наговештаја
државне заштите од иностране
конкуренције, што и практично и није могуће откада су пре
неколико година укинуте таксе за убирање разлике у цени
између домаће и стране робе.

„Доловачки липицанер”. Сви
заинтересовани да као статисти учествују у филму Драгана Бјелогрлића о Томи Здравковићу могу да се јаве на „Вајбер” 060/068-26-87, а у пријави треба да у једној поруци
наведу име, презиме, годиште, број телефона, висину,
тежину, конфекцијске бројеве одеће и обуће, као и да

доставе две фотографије (једна – лице, друга – цело тело).
Глогоњ: Почетак реконструкције крова на старом објекту
Дома културе очекује се у току недеље. Због епидемиолошке ситуације сеоска слава
Петровдан биће обележена
много скромније него досад,
а засад су у плану само резање колача и додела златника.
Иваново: Траје уређење платоа, то јест терасе испред Дома културе, а тренутно је у
току бетонирање и реновирање ограде.
Јабука: По налогу Месне заједнице постављена је „печурка” на првом аутобуском стајалишту. Планирани дечји маскенбал одложен је због актуелне епидемиолошке ситуације, а вероватно ће се исто
догодити и када је у питању
традиционални турнир у малом фудбалу на отвореном,
поводом сеоске славе.
Качарево: Радници комуналног предузећа напунили су језеро и поставили упозорења за
кориснике, а монтирали су и
тобоган за игралиште у центру.
Омољица: Завршена је санација фасаде Дома културе, а
у току су радови на крову.
Окончан је и „Видовдански
турнир” у малом фудбалу, а
прва три места освојиле су
екипе „Брестовац”, „Србстајл”
и ГП „Гајић Маг”.
Старчево: Извиђачи су били
на Старој планини, а потом и
у Ковачици на брђанским сусретима. Едукативно-изложбена поставка „Старчево кроз
векове” биће отворенa у четвртак 9. јула од 13 до 15 сати, у петак 10. јула од 18 до
21 и у суботу 11. јула од 18.30
до 21.30. Требало би да други
„Стар че вач ки да ни књи ге”
буду одржани у Дому културе, почев од петка, 10. јуна,
од 18 сати, и да трају до уторка, 14. јуна, иако је могуће
одлагање због епидемиолошке ситуације.

У ПЕТАК У ШЕСТ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Конституисање
свих савета

У ТОКУ ФОРМИРАЊЕ НОВОГ УДРУЖЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА МЕДА

Доловци заједнички за добробит пчелара и села
Познато је да је Долово добрим
делом наслоњено на Пешчару,
препуну багрема, а окружено
је и многим атарима на којима се узгаја сунцокрет. Само
присуство ових двеју медоносних биљака отвара солидне
могућности за пчеларство у том
селу, иако је већини од око двадесет петоро људи то углавном
допунски посао или хоби.
Они су се у суботу, 5. јула,
окупили с циљем да формирају сопствено удружење. Један
од иницијатора те идеје, Радован Шофеј, који је члан Извршног одбора Асоцијације банатских удружења, каже да се
на поменутом састанку као главна тема издвојило то што је
превише пчелара са стране на
овдашњим пољима сунцокрета.
– Време цветања те биљке
уједно је и доминантна пчелиња паша на овом простору, када

Одлучили да оснују друштво
овамо навале колеге из целе
Србије. Како бисмо избегли
пренасељеност у неким деловима атара и у близини стационара домаћих пчелара, прибегли смо распоређивању гостују ћих пче ли ња ка сход но

адекватним прописима и правилима. Тиме добијамо максималну искоришћеност потенцијала сунцокретове паше, бољу
оплодњу усева и минималну
могућност преношења пчелињих болести – каже Шофеј.

Он додаје да доловачки пчелари формирањем удружења
добијају на правном значају, а
поред осталих планова намеравају и да покрену озелењавање садницама медоносног
дрвећа тамо где је потребна
хладовина и заштита од ветра
и снежних наноса, као и на местима која су с временом претворена у дивље депоније.
– Што се избора председника и остатка руководства тиче,
то ће се догодити на скорашњој
оснивачкој скупштини. Поред
тога, морам да истакнем и помоћ коју нам је пружио Дом
културе омогућавањем повременог коришћења простора, а
у сарадњи смо и с локалним
удружењем овчара и коњичким клубом, да не бисмо једни
друге ометали, већ да радимо
за добробит села – наводи доловачки пчелар.

И у Качареву биће бирано руководство...
Након што су 21. јуна у шест
насељених места одржани редовни избори за савете месних заједница, верификовани су и нови чланови који ће
у наредне четири године представљати своје грађане.
Познато је и то да су листе
Српске напредне странке свугде убедљиво освојиле апсолутну већину, јер су свега три
„месне столице” отишле у руке
других опција. Подсећања ради, у Старчеву, Качареву и Новом Селу поменути месни органи власти броје по петнаест
чланова, док их је у Брестовцу,
Глогоњу и Иванову по девет.
Тамо сада следе конститутивне седнице и све до једне

биће организоване у петак,
10. јула, а на њима ће бити
изабрани председници и друго руководство.
Треба истаћи и да сви они
раде волонтерски, али то не
умањује њихову одговорност
пред законом, како у погледу
финансијских надлежности,
тако ни када је реч о поштовању статута заснованих на
градској одлуци о оснивању
савета месних заједница.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3, телефон 064/100-79-26

РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА
И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26, и
обављају се од 14 до 20 сати, с тим што сваки од лекара ради само одређеним данима.
Додатне информације могу се добити и путем мејла
sobvasilijeostroski@gmail.com.

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

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

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

• видно поље.

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

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

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

Операција катаракте и о трошку РФЗО-а

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

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

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

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

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

Петак, 10. јул 2020.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

Општа болница Панчево
АКЦИЈE ОД 11. ЈУНА ДО 29. ЈУЛА
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ + ТРИГЛИЦЕРИДИ +
АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 3
ПОКАЗАТЕЉИ УПАЛЕ У ОРГАНИЗМУ:
СЕДИМЕНТАЦИЈА + CRP
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 4

•
•
•

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA

Цена: 1.500 динара

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

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4

•

Цена: 1.350 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7
ПРОЦЕНА ФУНКЦИЈЕ ЈЕТРЕ: УКУПНИ БИЛИРУБИН
+ ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST + ALT + ALP
+ GGT
Цена: 750 динара

•

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

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
• Два часа вожње гратис
Телефон 013/33-43-45

Петак, 10. јул 2020.

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ кућу у низу, завршни радови, нова Миса.
Власништво. 064/221-36-12.
(292986)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ОПЕЛ астра 1,3 дизел,
2009, караван, тек увезен.
061/267-72-30. (293088)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари
плаца, Банатско Ново Село.
066/887-84-00. (292992)

ЛАГУНА, продајем/мењам
регистрован, ДТИ, тренутно
није у возном стању.
060/143-62-10. (293066)

ПЛАЦ 17 ари, 10 х 170, Кудељарац, уз „Техномаркет”,
инфраструктура. 063/72972-86. (292993)

АСТРА г 1.6, бензин, гас,
2002. годиште. Тел.
063/813-08-06. (292998)

ГАРАЖЕ

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007.
петора врата, фул опрема,
шест брзина, власник.
064/130-36-02. (293111)

Продајем/издајем гаражу,
Котеж 2. 062/222-553 (СМС)

ПРОДАЈЕМ пасат 1.9 ТДИ,
1997. гдоине, одличан.
061/366-03-92. (293103)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж
1, или мењам за мањи ауто.
Моб. 062/339-299. (293067)

ПУНТО 3, 2011/12, петора
врата, атестиран плин, власник. 064/587-50-24.
(293111)
ПОЛО 1.4, ТДИ, 2003, петора врата, клима, кука, регситрован гопдину. 064/58750-24. (293111)
ПУНТО 2, 12, 8 В, 2002, петора врата, клима, серво.
064/587-50-24. (293111)
ЈУГО 55, 1997. у добром
стању, регистрован.
064/587-50-24. (293111)
ЈУГО темпо бензин/гас,
2000. годиште, атестиран,
дуго регистрован, 600 евра.
062/856-17-38. (293188)

КОТЕЖ 1, гаража, 18 квм,
9.000 евра. 060/321-70-20.
(293037)
ЗИДАНУ гаражу на Котежу,
15 квм, издајем повољно.
063/122-55-22 (293207)

ПРОДАЈЕМ хитно комплет
кухињу дужине 2,20 м, висећи и радни делови, шпорет, судопера, фрижидер.
Погледајте на купујем-продајем. 069/251-57-57.
(293041)

ПРОДАЈЕМ шест пчелињих
друштава у ЛР наставцима
и други прибор. 064/27163-26. (292972)
АЛФА плам пећ, нова, тучана пећ словеначка. Тел.
064/290-44-46. (292984)
ЗАСТАВА 101, 2006, атестиПРОДАЈЕМ вилерове гоблеран гас, тек регистрован,
не, хеклерај, нутрија бунду,
очуван, 750 евра. 063/140цептер усисивач. 064731162-92. (293195)
41-68. (293023)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ пежо
ПРОДАЈА новог намештаја:
607, аутоматик, 20052.7,
столице од 1.600, столови
регистрован, није увезен,
од 4.500, лежајеви од
2.200 евра. 069/263-42-97.
15.300. 060/600-14-52.
(293185)
(600-14-52. (293026)
ПУНТО 1.2, 2001, металик
зелен, клима, серво, централна, власник. 064/14255-93. (293139)
ДЕЛОВИ југо, суза, кец, мотори, петостепени мењачи,
остало. 0647856-60-65.
(293139)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/203-0044, 066/409-991. (291663)

ПРОДАЈЕМ аргонски и аутогени апарат са боцама,
велику и малу брусилицу и
бушилицу. 064/169-93-75.
(293062)
ИНВАЛИДСКА колица, комбиновани фрижидер, двомоторац, уградна рерна,
фотеља, телевизор.
063/861-82-66. (293149)

ПРОДАЈЕМ судоперу, остале кухињске елементе, судоперу 3.000, нова.
0637773-45-97. (293132)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

грађевински материјал
• шљунак, сејанац
са превозом

ПРОДАЈЕМ термо-пећ
елинд, 4.5 кв, алулминијумска врата 220 х 100 и излог
180 х 160 за локал.
064/853-83-50. (293071)
ЈЕФТИНО продајем стари
цреп, металну ограду. Тел.
061/252-51-92. (293082)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ПРОДАЈЕМ јефтино два
белгијска овчара малиноа.
ком стању од 70 до 2.000
евра. 062/193-36-05. (293064) 060/142-22-13. (293096)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
• Буков пелет – 22.900 дин/тона
062/873-19-80; 064/503-30-11

КУЋА 120 квм, две јединице, помоћни објекти, 5,5
ари, Цара Душана.
064/075-23-67. (292996)

011/274-80-67.ч (293028)
ДВОСОБАН, 53 квм, високо
приземље, на Тесли, реновиран у фулу. Контакт
060/629-41-50. (292985)
ЛЕПА модерна кућа, 150
квм, Баваништански пут, 58
ари. „Дива”, 064/246-05-71.
(293106)
ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву. 065/207-64-46. (293042)
КУДЕЉАРАЦ, нова кућа,
200 квм, приземље, пословни простор, спрат, четворособан стан, 3.7 ара, 75.000.
(398), „Кров”, 060/551-6450. (293075)

063/776-56-58, 013/252-06-64

ГРАЂЕВИНСКИ плац, нова
Миса, продајем. 060/15559-30. (293088)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове, пенкала. 013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(293051)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
плац 15 ари, кућа 100 квм,
85.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (293091)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
шпорете, ТВ уређаје.
061/130-44-33, 063/196-5456. (293070)
КУПУЈЕМ веш-машине, гвожђе, фрижидере, пећи и
све остало. 061/627-07-31.
(293078)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, полован
намештај и белу технику.
061/641-36-36, 066/641-3036. (293093)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ 10 ари плаца
у Пелистерској улици.
064/364-83-18 (СМС)
ИЗДАЈЕМ плац на Кудељарцу, 28 ари. 064/256-6164. (СМС)

ЈАРИЋИ и дебела свиња на
продају. 061/277-87-99.
(293055)

КУЋА 140 квм, центар Иланџе,, 17 ари, помоћни објекти, замена, доплаћујем.
064/075-23-67. (292996)

КУЋА на продају са помоћним објектима, на 30 ари,
Баваништански пут, могућа
СУДОПЕРА с висећим, кауч, замена или издавање.
фотеља мојца, оман с ципе- 061/366-03-92. (293017)
ларником, сто, столице.
КУЋА, Бања Врујци, 60 квм,
063/861-82-66. (293149)
6 ари, продајем/мењам.

КУПУЈЕМ старо гвожђе, замрзиваче, веш-машине, теКУПОПРОДАЈА
левизоре, долазим на адреПОНУДА
су. 064/158-44-10, 063/101ПОВОЉНО продајем маши- 11-47. (292391)
ну за производњу папирних
Стовариште ГОЛИЈА
џакова. 064/424-95-10.
(293104)
• комплетан

ПРОДАЈЕМ јагњад.
064/611-37-09. (292779/р4872)

ПЕЖО 106, бензинац, 44 кв,
2001, други дизел 2002, 42
кв, голф 5, 1.4/75, 2004.
064/176-91-85. (293148)
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ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
са пратећим објектима у
Иванову. 062/415-359,
064/828-36-26. (292281)
ПРОДАЈЕМ плац. 063/89585-79. (292440)
КУЋА, нова, Војловица, 180
квм, укњижена, 58.000
евра. 063/784-71-34,
063/771-75-96. (292821)
ПРОДАЈЕМ викендицу на
Јабучком путу, близу Алмекса, на плацу од 8 ари.
064/499-13-04. (292901)
СТАРЧЕВО, усељива кућа,
помоћни објекти, полац 9.5
ари, укњижено. 063/725-9937. (292843)
КУЋА, 125 квм, 27 ари, гр.
плаца, Иланџа, јужни Банат,
18.500 евра. Тел. 065/34223-91. (292978)

КУЋА, нова Миса, 220 квм,
70.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (293091)
ПРОДАЈЕМ три ланца земље, преки пут. 060/153-2515. (293124)
СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа са
локалом, 44.000. Црепаја, 7
ари, 220 квм, 42.000. „Јанковић”, 348.925, (283151)
ЗЕМЉА, парцела од два
ланца и парцела 1.4 ланца
на Новосељанском путу, уз
друм. 064/443-07-07.
(293118)
НА ПРОДАЈУ викендица на
Девојачком бунару близу
Аква центра. 064/450-7891. (293162)

ПЛАЦ 27 ари на Кудељарцу, у близини „Родића”.
064/443-07-07. (293118)
ПРОДАЈЕМ кућу на Баваништанском путу, 83 квм, са
помоћним објектом и баштом, 15.000 евра. Могућ
договор. 065/561-01-50.
(293161)
КУЋА, Омољица, 85 квм, 7
ари, укњижена, помоћни
објекти. 064/961-00-70.
(193158)
ПЛАЦ, Новосељански м, 13
ари, 19.500, Стари Тамиш,
5,25 ари, 8.000. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(293217)

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

Novo u ponudi – PELET
061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

КУЋА, Миса, ПР + ПК, 250
квм, 6.13 ари, озакоњена,
сива фаза. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (293217)
ФАРМА пилића, три етаже,
12.000 комада +објекти +
стан,. Мешаона, 75 ари, до
пута. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (293217)

ОМОЉИЦА, започет објекат, гаража, струја, вода,
бунар, 11.5 ари плаца.
064/260-05-34. (293209)

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

БЛИЗУ центра, кућа две
стамбене јединице, 2 ара,
63.000. (376), „Лајф”,
061/662-91-48. (293210)

ЦЕНТАР, једнособан, сређен, усељив, 21.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(292812)

ВИКЕДНИЦА, Новосељански, 28 ари, 25 квм, воће,
само 9.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(293217)
ПРОДАЈЕМ плац, Долово,
16 ари Лоле Рибара.
061/654-50-08. (293211)
КУЋА, касарна 5000, 59
квм, 17.59 ари, 27.000 евра.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (293217)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 3 етаже,
циглом зидана, 5 ари, добро место. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (293217)
ПЕСАК, плац, ограђен, воћњак, 57 ари, 7.500. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(293217)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,
72 квм, строги центар, трећи спрат, две ерасе, лифт,
ТА, могућност ЦГ, 70.000,
договор. Звати после 17 сати. Тел. 064/119-60-06.
(293043)
НОВА МИСА, једнособан,
33 квм, ТА, ВП, усељив,
22.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(293127)
СОДАРА, двоипособан, 74
квм, XI, ЦГ, усељив, 47.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (293127)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан, 36 квм, ТА
грејање, центар, власник,
1/1. 063/184-10-57. (292793)

ПРОДАЈЕМ стан 52 квм,
други спрат, Котеж, 41.000
евра. 065/339-97-23 (СМС)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 117
квм, у близини Авив парка.
063/159-99-62. (292767)

СТАНОВИ
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ИЗДАЈЕ се намештен стан
од 40 квм, у Книћаниновој
улици. Тел. 064/224-16-25.
(293172)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, трособан, стан, ЦГ,
IV, 85 квм, усељив, 52.000.
013/331-079, 063/770-4555. (292962)

МАЊИ трособан, Тесла,
комплетно намештен, ЦГ,
ПВЦ, интернет, одличан.
064/005-10-85. (293178)

ЦЕНТАР, једнособан, сређен, усељив, 21.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(293091)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру самцима, радницима, намепштену, центару. 061/131-79-04.
(293190)

СТРОГИ центар, салонски
једнособан, 24 квм, 19.000
евра. „Дива”, 064/246-0571. (293106)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
код Нове поште, строги
центар, празан, ЦГ.
064/193-00-76. (293197)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 2, 43
квм, сређен, 33.000 евра, IX
спрат.„Дива”, 064/246-0571. (293106)

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте. Раднички смештај. Центар.
063/502-211. (293039)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, засебно двориште, Жарка Зрењанина,
власник. 061/382-88-88.
(293101)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан на Тесли, 38 квм. Тел.
065/405-40-12. л(293049)

МИСА, 42 квм + тераса, реновирано, 26.500. „Јанковић”, 348-025. (293151)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ двособан стан и намештену
гарсоњеру. 062/208-828.
(293015)

КОТЕЖ 1, 34 квм, ЦГ, полусутерен, одличан, укњижен,
24.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (293217)

ИЗДАЈЕМ се стан 50 квм, на
Стрелишту, близу Микине
школе. 060/152-10-51.
(293004)

СТРЕЛИШТЕ, 62, IV, ЦГ, одличан, 46.000, празан. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(293217)
СОДАРА, двособан, III,
празан, 47, одличан, 40.000.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (293217)

ЦЕНТАР, лукс, I, 93, две терасе, 100.000 евра. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(293217)

СТАНОВИ
АГЕНЦИЈИ „Милка М”, хитно потребни станови, куће,
брза реализација. 063/74428-66. (293217)

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

КОТЕЖ 1, двособан, III 50
квм, ЦГ, 36.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(293208)

АГЕНЦИЈИ за промет некретнина „Лајф” потребне
куће и станови. 061/662-9148. (293210)

МИСА, трособан, I, 73, ЦГ,
45.000, тераса. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (293217)

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (293208)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Содари, први спрат, ЦГ.
061/658-49-85. (293138)
ЗА ИЗДАВАЊЕ дворишни
стан, звати после 17 сати.
069/226-83-91. (293165)
ИЗДАЈЕМ на дуже једноипособан нов стан у Глогоњу
са терасом, фунционалан,
посебан објекат, све одвојено, прелепа околина, асфалтни пут. 063/106-05-47
(СМС)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ два стана по 50
квм, у центру, са коришћењем дворишта, 10 ари,
предност са децом.
064/948-71-22. (293025)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у
Самачком, ученику.
064/348-07-60. (292902)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан
на Содари, власник.
064/893-98-32, 064/837-9675. (292732/р-4872)

ИЗДАЈЕМ стан преко пута
Биг парка. 013/631-423,
066/631-42-31. (293213)

Taksam invest
Pančevo, Ružina 14

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
ДУПЛЕКС куће у низу, 99
квм, 100.000 евра издајем.
341-789, 063/818-36-99.
(293214)
ИЗДАЈЕМ стан у најстрожем центру за пословни
простор. 063/892-08-35.
(293215)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру намештену на Тесли. Тел.
063/805-59-36. (293173)
ИЗДАЈЕМ стан у центру, 34
квм. 064/134-06-08.
(293175)

СТАН, издавање, центар,
трособан, намештен, ЦГ.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (293217)
НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 90 евра. 064/12248-07. (293203)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Котеж 1, ЦГ, намештен, на дуже. 064/137-6319. (293137)
ИЗДАЈЕМО двособан одличан стан, ПВЦ столарија,
купатило ново, делимчно
намештен, Котеж 1, младим
паровима, депозит.
064/255-87-50. (292999)
ОД 1. августа 2020. издајем
гарсоњеру на Содари, II
спрат, централно грејање.
Моб. 064/311-39-64.
(293166)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
центру, 120 евра. Тел.
064/314-00-68. (293167)

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

ИЗДАЈЕМ собу и кухињу,
Маргита, Светозара Шемића 70-а, 26000, Панчево.
Тел. 013/354-703. (293003)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Продајем ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
од 1.500 квадрата на површини
земљишта од 52 ара.
Тел. 063/247-346.
(6/293022)

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.

ИЗДАЈЕМ четворокреветни
апартман за раднике. Тел.
063/233-558. (292869/р-4873)

064/64-39-721

МИСА, дуплекс, 61 квм,
празан, две терасе, клима,
26.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (293217)

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

ЦЕНТАР, реновиран трособан, I, 59.000< ;etvorosoban, iyvorno stawe, 65.000.
(376), „Лајф”, 061/662-9148. (293210)

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

ИЗДАЈЕМ двоипособан стан
на Котежу 1, први спрат,
стан је празан. Тел.
066/664-61-12. (293170)

ИЗДАЈЕМ двоипособан стан
на Котежу 2. 064/810-6229. (293206)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан. 063/246-509.
(292991)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан на Котежу 2, 180
евра, плус депозит. Тел.
064/130-26-34. (293029)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија у поликлиници Panmedica, а по
потреби и у вашем стану.
За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125
Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98
ИЗДАЈЕМ двособан намеЛОКАЛ издајем, Аутобуска
штен стан, Котеж 2, 150
станица-пијаца, Ослобођеевра. 063/319-498. (293065) ња 3, све намене, употребна
дозвола. 063/372-124.
ИЗДАЈЕМ једноипособан
(293207)
намештен, лифт, ЦГ, клима,
Котеж. 065/544-79-79,
ЛОКАЛ за издавање, 17
013/251-41-08. (293076)
квм, Стрелиште. 063/478480. (292791)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Котеж 1.
065/681-31-47. (293085)
ПОТРЕБАН ВОЗАЧ
ИЗДАЈЕМ стан за раднике.
060/142-22-13. (293096)
ИЗДАЈЕМ стан. 060/011-9666. (293096)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ намештен стан на новој Миси.
013/370-398, 063/839-5681. (293072)
ИЗДАЈЕМ стан, кућа, почетак Кудељарског, 80 квм,
намештен, ненамештен.
013/318-654, 064/152-8846. (293099)

ЛОКАЛИ

Ц категорије
за рад на стоваришту
„Голија”
063/776-56-58
ЛОКАЛ, продаја, центар, 18
квм, сређен. 063/489-958.
(293034)
ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,
Војводе Петра Бојовића бр.
19. 066/314-803. (293035)
ИЗДАЈЕМ луксузне канцеларије 76 квм, први спрат Тамиш капије, ненамештено.
063/399-498. (292977)

ИЗДАЈЕМ локал 18 квм,
угао Светог Саве и Браће
Јовановић. 064/231-07-33.
(292685)

ИЗДАЈЕМ у Јабуци магацински простор са двориштем,
инфраструктурно решено,
све ново. 063/351-709.
(293002)

ПОТРЕБАН магацин, 100
квм, обавезан камионски
прилаз. 063/213-797.
(292903)

ИЗДАЈЕМ сутерен 110 квм,
висина 3 м, на Новосељанском путу. 063/179-01-78.
(293156)

ПРОДАЈА, центар, пословни
простор 220 квм, са властитим паркингом. 064/143-5298. (293152)

ХИТНО, локал, Зелена пијаца, 10.5 квм, само 7.500
евра. (67), „Милка М”, 74428-66. (293217)

ПРОДАЈА, центар, пословни
простор 650 квм, са властитим паркингом од 2.5 ара.
064/143-52-98. (293152)

ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште, центар, код Gomexa
smartblok, 35 квм. 064/00643-33. (293121)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту, VII спрат, ненамештен, 120 евра. 060/73262-61. (293107)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Котеж 2.
064/339-06-76. (293112)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту, други спрат, Цг,
празан. Тел. 064/255-62-32.
8293126)
СТАН, Содара, рафинеријске зграде, 46 квм, ЦГ, кабловска, интернет, намештен, издајем. Тел.
063/281-464. (293120)
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ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни услови:
завршена средња саобраћајна школа, пет година искуства на пословима возача
или поседовање Ц категорије са било којом средњом
школом. Контакт: Марија
Симоновић, 060/663-64-63,
радним данима од 8 до 16
сати. (293069)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ два локала код
Зелене пијаце. 063/217-130.
(292995)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (293019)
МАГАЦИНСКИ простор на
Баваништанском путу, сув,
осветљен, 40 квм. 060/42873-83. (293113)
АУТО-ПЛАЦ издајем на Новосељанском путу. 063/17901-78. (293156)

ПОТРЕБНЕ раднице за шивење на индустријским машинама. Тел. 064/127-2248. (293038)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари и радница у производњи. 062/404-144.
82902971)
ПОТРЕБАН pizza мајстор у
пекари. 063/130-75-40.
(292994)
ПОТРЕБНИ конобари и конобарице за новоотворени
локал. 066/345-063.
(293129)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНИ хигијеничари у
Агенцији „Fensi 013” Pančevo. CV слати на мејл fensi013pancevo@gmail.com
или на телефон 065/894-1180 (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц категорије за рад у Панчеву.
063/376-820. (293189)

ПОТРЕБНА продавачица у
апекари. CV – mail: pekarsmiljanic@mts.rs 064/21748-56. (292871)
ПОТРЕБАН физиотерапеут
са средњом школом, три године радног искуства.
062/161-09-52. (293179)
ПОТРЕБАН доктор медицине, смер небитан, три године радног искуства.
062/161-09-52. (293179)

НОВООТВОРЕНОМ објекту
„Буба” потребна спремачица. 063/248-599. (293183)
GP „STILL-NET”
из Панчева

ПОТРЕБНИ МАЈСТОРИ
фасадерске струке.
Тел. 013/333-311.
ПОТРЕБНА продаваица у
пекари. 063/130-75-40.
(292994)

ПОТРЕБАН помоћни радник у пекари. Пожељно са
искукством. 061/209-79-70.
(293092)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНИ радници без искуства, за производњу пет
амбалаже у Старчеву.
063/263-341. (293146)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно, повољно. 065/523-02-73.
(293036)

Тел. 013/333-311.

(3/293061)

ПИЦЕРИЈИ MAMI потребни
радници. 063/691-169.
(293119)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. Звати на 013/331241. (ф)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)

GP „STILL-NET” из Панчева потребни
мајстори грађевинско-занатске струке.

ЕСТЕТИК студиу IN LINE
потребни радници на позицији фризера и маникирапедикира. Све заинтресоване девојке могу да се јаве
на mail: estetikstudioinline2@gmail.com (292983)

ПОТРЕБАН радник за ноћну смену у трафици код
Спортског центра. 064785383-50. (293071)

ДОМУ за стара лица потребна медицинска сестра
са радним искуством. За
све остале информације позвати 065/523-05-95. (ф)

(2/293061)

ПОТРЕБАН возаЧ Ц и Е категорије са искуством за
превоз Житарица .Пријава,
сталан посао. 063/884-2271 (СМС)
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ПОТРЕБАН радник ДОО
„Зоки стакло”. 064/131-7285. (293114)
ПИЦЕРИЈИ БОРНЕО потребна радница за рад у кухињи са искуством.
065/205-10-52, 063/870-1750. 8293212)
ГОЛУБ такси тражи диспечера таксија. Предност радно искуство у таксију и познавање града Панчева.
Контакт: Марија Симоновић, 060/663-64-63, радним
данима од 8 до 16 сати.
(293069)
ПОТРЕБНИ радници за брање малина. Обезбеђени
стан и храна, дневница
2.500 динара. 060/086-1037. (293083)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (292603)
КОШЕЊЕ траве тримером,
воћњаци, плацеви, дворишта. Зоран. 064/932-52-86.
(292299)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница„Хало
„ХалоЛесковац”,
ЛековЋевабџиница

063/897-55-04
(4/293090)

ДРВА, буква, багрем, цер:
услужно сечење, цепање,
уношење. 064/357-82-08.
Босанац. (291483)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адапртације купатила, сервис, повољно. 063/115-71-67.
(293142)
ОДГУШЕЊЕ канализације,
купатила и кухиња машинским путем. 062/640-741.
(293136)
РУШЕЊА објеката, зидова,
бетонирања, кошења, тримером, одношење ствари,
ископи. 060/035-47-40.
(293150)
РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, шупа,
бетона, бетонирања, кошење траве, итд. 064/122-6978. 8293150)
НЕГА и помоћ старијим
особама, неговатељица са
искуством. Оливера.
060/037-20-81. (293133)
ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (293204)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ оштећених када. 064/354-08-09.
КОМБИ превоз робе, селид(293080)
бе. 064/243-82-85. (291225)

РАДИМ физичке послове,
утовар/истовар, шут, угаљ,
дрва, итд. 060/143-62-10.
(293066)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво
које смета. 063/369-846.
(293087)

КЛИМА: сервиос и уградња. ПРЕВОЗ камионом дипером
до 2 кубика, шљунак, песак,
065/305-73-92. (293068)
сејанац, ризла. Утовар и одВРШИМ превоз, чистим по- воз шута. 064/505-62-44.
друме, таване, дворишта,
(292990)
шупе, гараже, избацујем
КОМПЈУТЕРИ: сервис, постаре ствари и намештај,
рушим куће и старе објекте. правка, инсталација нових
компоненти, одржавање.
Повољно. 061/130-44-33,
Брзо, повољно. Л060/351063/196-54-56. (293070)
03-54. ()293012)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: реновирање купатила, поправке, ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
славине, одгушење канали- поломљеног црепа. Висински радови. 065/535-24-56.
зације. 061/193-00-09.
(293005)
(293074)
ЧИСТИМ подруме, таване,
дворишта, станове, селидбе
и све остало. 061/627-0731. (293078)
НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица. 063/868451. (293086)
МОЛЕРСКИ радови, гипсарски радови. 061/134-9711. (293094)

МОЛЕРАЈ: глетовање, кречење, лепљење тапета, фарбање столарије, повољно.
064/174-03-23, 062/790881. (293021)
КЛИМЕ, монтажа, демонтажа, сервис, антибактеријско
чишћење, сервис беле технике. 060/521-93-40.
(293033)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столариТВ и сателитске антене, мон- ја, гипс, обраде око прозора, комплетне адаптације.
тажа, дигитализација ТВ-а.
063/893-39-94. (293058)
064/866-20-70. (293105)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, стиропор, бавалит фасаде,
063/865-80-49. (292773)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (292787)
НЕМАЧКИ: часови свим узрастима, преводи, припрема за полагање свих нивоа
знања. 061/656-04-04, 352892. (293001)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка ламината.
064/390-00-87, 0671/28366-41. (2923205)
ОЗБИЉНА жена чистила би
станове, пеглала веш у поподневним сатима и викендом. 064/461-38-95.
(293184)
КИПЕРОМ превозим: песак,
шљунак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94.
(293194)
ВОДИНСТАЛАТЕР ради: поправке славина, бојлера,
водокотлића, вентила, фина
монтажа, адапртације старих инсталација, нове инсталације, одгушења свих
одвода, повољно. 064/58685-39. (293142)
КОМБИ превоз робе, селидбе. 064/243-82-85. (293140)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит фасаде, повољно, пензионерима попуст. 061/62654-06. (293048)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање.
065/314-90-18, 601-892.
(293047)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења судопере, купатила,
адаптације, поправке, тзамене, повољно. 013/331657, 064/495-77-59.
(293108)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, аутомобила. Наташа. 060/361-4741, 066/361-474, 013/361474. (293117)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(293011)
ТЕПИХ СЕРВИС Путник, дубинско прање тепиха и намештаја.а 302-820,
064/129-63-79. (293169)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (293135)

ОГЛАСИ

КЛИМЕ свих типова и произвођача, сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са
гаранцијом. Овлашћени
сервис. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-6805. (293216)
РОЛО-НАЈ уграђује: венецијанре, тракасте завесе,
роло-комарнике, најповољније. 013/344-594, 063/89421-80. (293109)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (292350)

300-820, 300-830

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,
83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

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

ИВАН
ТРАНСПОРТ

ОГЛАШАВА

Тел. 061/288-28-38

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и крпљење купаћих када, 33 године искуствa. Www.baltokad.co.rs 011/288-30-18,
065/347-55-02. (291895)
ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца, рушење објеката, рашчишчавање терена са утоваром и
одвозом. Најповољније у
граду. 060/425-54-43.
(292728)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74
РАД виљушкаром и телехендером по свим теренима
на утовару и истовару робе.
064/648-24-50. (292728)
СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа камионом за рад на висини. 060/366-65-57.
(292728)

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

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 10. 07.
2020. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,
83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

(8/292091)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ризла, превоз већим камионима, ископ мањим и већим
багерима, рушење кућа.
063/218-894.(292728)

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
за изградњу стамбено-пословног објекта, улаз 1:
По+П+6+Пс, улаз 2: По+П+6, на кат.парцели
топ.бр.4248/1 КО Панчево, у Улици Браће Јовановића бр. 34-36, израђен од стране „Active House”,
Панчево, за инвеститорa „Vit Invest” ДОО, Панчево, Петра Прерадовића бр. 29.

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона, зидова са одвозом шута,
набијање терена вибро плочом. 064/648-24-47.
(292728)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за
воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(293020)
РОЛО-НАЈ уграђује: хармоврата, туш-кабине, зебра
завесе. Најповољније.
013/344-594, 063/894-2180. (293109)
РОЛО-НАЈ вам нуди поправку,уградњу, ролетна,
тенда, роло-челична врата.
Најповољније. 013/344-594,
063/894-21-80. (293109)

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

marketing@pancevac-online.rs

РАЗНО

МОМАК, 1975, неожењен,
инвалидски пензионер, упознао би девојку ради брака.
064/520-62-98 (СМС)
ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство VII разреда
ОШ „Стевица Јовановић”,
на име Ковачки Маријана.
060/052-40-05. (293182)
ПРИВАТНИ базен за издавање на дан, за ваше сусрете и прославе. 060/42873-83. (293113)

ТУРИЗАМ

После кратке и тешке болести преминуо је 5. јула
2020, наш вољени

СОКОБАЊА, апартмани и
собе. Близу центра.
061/636-08-57,
063/768-32-68.
www.soko-banja.org.zorica
(291227)
АПАРТМАНИ на главном
језеру у Белој Цркви.
061/153-95-58. (293122)
СМЕШТАЈ за 2-4 особе,
Бања Врујци.
Слоба. 064/438-12-35.
(292820)

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,
83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20)

РАТОМИР ГАЈИЋ ЈОЦА
1941–2020.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
МИЛА, ВЕСНА, ВЕСКО, ГОЦА,
МИЛАН, НИКОЛА и МИЛОШ
(75/293160)

Поштованом

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
катастарске парцеле топ.бр.4010 КО Панчево, за
планирану изградњу вишепородичних стамбених
објеката, Објекат 1, спратности П+2+Пк и Објекат
2, спратности П+1+Пк, у Улици Светозара Милетића бр. 22, са обухватом УП-а и дела улице Светозара Милетића, део кат.парцеле бр.8043 КО
Панчево, израђен од стране „Amber Pro”, ДОО
Панчево, за инвеститорa „Amber Pro” ДОО, Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 1.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 10. 07.
2020. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

РАТОМИРУ ГАЈИЋУ
последњи поздрав куму Јоци од породице
ЈАЊОВИЋ
(95/293193)

Последњи поздрав драгом пријатељу

РАТОМИРУ ГАЈИЋУ ЈОЦИ
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Прика ДРАГУТИН и прија ДОРИНА
(76/293160)

Последњи поздрав брату

РИМ ЈАНО
У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС
и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19,
37/19-др.закон и 9/20)

1955 – 6. VII 2020.
Ожалошћени: сестра КАТА, братаница МИРЈАНА
БОЖИЋ и ЈОВАН БОЖИЋ

(92293187)

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

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС
и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19,
37/19-др.закон и 9/20)

ОГЛАШАВА

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

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
на катастарској парцели топ.бр.2677/1 КО Панчево, ул. Милке Марковић бр.21, за потребе изградње вишепородичне стамбене зграде са 17 стамбених јединица, спратности По+П+3+Пс, израђен
од стране „Студио 3”, за инвеститорa Костић Ивана из Алексинца, Саве Ковачевића 16.

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на катастарској парцели топ.бр.5222/1 КО Панчево, за
планирану изградњу А. Вишепородичног стамбеног
објекта, спратности П+2+Пс, и Б. Вишепородичног
стамбеног објекта, спратности П+2+Пс, у улици Цара Душана бр. 73, израђен од стране „Archi Tec”, за
инвеститорa Вучковић Мирослава из Панчева, Аксентија Максимовића бр. 4-д.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 10. 07.
2020. године.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 10. 07. 2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, П+4+Пс,
на катастарској парцели топ.бр.6273/2 КО Панчево,
ул. Максима Горког бр.94, израђен од стране „Арт
Пројект”, Београд, за инвеститорa „Gem Properties”
ДОО, Вршац, 2. октобра 49.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 10. 07. 2020. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

Петак, 10. јул 2020.

Последњи поздрав вољеној мами

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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5. јула напустила нас је наша

СТАНИЦИ ДАКИЋ

НЕВЕНКА КЕНДЕРЕШКИ
Хвала за сву љубав и нежност коју си нам
пружила.
Ћерке ДУШИЦА и ЈЕЛЕНА,
зетови НЕМАЊА и ДАВИД и унуке
ЕМИЛИЈА, АНГЕЛИНА, САРА и ТАРА

Сахрана ће бити обављена у среду, 8. јула 2020, у 12.30, на
гробљу Котеж.
Ожалошћена породица: супруг ЈЕФТА, син НЕНАД
и ћерка СНЕЖАНА са породицом

(102/293201)

МЕРИ СТАНКОВИЋ

(21/293027)

Мила моја Мери, не могу да верујем да те више нема, да си отишла, а обећала си да ћеш се
јавити чим се одмориш после болнице.
Хвала ти за дивно пријатељасство, а ја ћу се
знам узалуд надати да ћеш ми махнути са твоје терасе у знак поздрава, као што си свих
ових педесет година, када смо се растајале.
Чуваћу те у свом срцу до краја живота.

Последњи поздрав сестри

СТАНИЦИ ДАКИЋ
Нано, иако те нема, знамо да си ту, да си са нама
и у добру и у злу.
Твоји мали ШУЉАГИЋИ
(97/293198)

ДРАГИЦА
РАЗДОЉАЦ

Твоја РАДА
(56/293110)

НЕВЕНКИ КЕНДЕРЕШКИ

1958–2020.
Мајко, нисмо те могли
сачувати од смрти, али
ћемо те сачувати од заборава.
Твоја деца: ТАЊА,
ВЛАДИМИР и МИЛЕН

од брата ПЕРИЦЕ, снаје СЛАВИЦЕ,
братанаца ДЕЈАНА и БОЈАНА са породицама

Преминула је

(53/2193095)

(41/1293073)

Последњи поздрав драгом пријатељу и великој жени

Последњи поздрав

СТАНИЦА
ДАКИЋ

СТАНИЦА
ДАКИЋ

Увек ћеш бити са нама.
Последњи поздрав –
породица ШУЉАГИЋ

Последњи поздрав
заови од МИЛЕНЕ

МЕРИ СТАНКОВИЋ

ДРАГИЦИ РАЗДОЉАЦ

НЕНИ

1958–2020.
Зет ВОЈА, прија МАРА, ОЉА и МАКА

од ЈОВЕ и БРАНКЕ
са породицом

(47/293081)

(91/293186)

(99/293198)

(98/293198)

Колектив ЈП „Урбанизам” Панчево изражава
саучешће колеги Јовану и породици.

Са великим болом и тугом опростили смо се од

Тужна срца се опраштамо од нашег вољеног

Вољени не умиру док живе они који их воле.
(37/293057)

3. јула 2020. преминуо је мој брат

ДРАГИЦА
РАЗДОЉАЦ
1958–2020.
Последњи поздрав драгој
баки
ЛЕНА и МИЛОШ

ИЛИЈЕ МИЛУТИНОВА

(42/293073)

1953–2020.
Његови најмилији: супруга СЛАВИЦА, син
ВЛАДИМИР, ћерка ИЛИНКА, зет ПЕТАР и
унуке ТЕОДОРА и НАТАЛИЈА
(50/293089)

Последњи поздрав
синовцу

Последњи поздрав
вољеном брату

Обавештавамо
кориснике
наших
услуга
да на цене
огласа
и читуља
одобравамо

АЏАИП РАДОВАНА АЏО

БРАНИСЛАВ МАРТИНОВИЋ

1958–2020.
Живот ти није био лак, надам се да ћеш сада
наћи свој мир.

Никада те нећемо заборавити.
Отац БРАНКО, супруга РУЖИЦА, син ЗОРАН,
снаја ДРАГАНА, унуци СТЕФАН и БРАНКО

Ујна РУЖА и ДРАШКО

(30/293053)

(66/293143)

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав вољеном брату и ујаку

Мом другу, пријатељу и
сараднику

ПО ПУСТ
ИЛИЈИ
МИЛУТИНОВУ

ИЛИЈУ
МИЛУТИНОВУ

1953–2020.

1953–2020.

Поносу наше породице.
Стрина МИЛА

Сестре ЉИЉА
и ЦАЦА
са породицама

(51/2193098)

(52/293098)

свим
радним
данима
осим
средом.

РАДОВАНУ
АЏАИПУ
Никада те нећемо заборавити.
ДРАГАН, ЦВЕТАНКА,
ДРАГАНА и ВЛАДА
са породицом
(35/293054)

ИГОРУ ВАБРИКУ
1985–2020.

БРАНКУ
МАРТИНОВИЋУ
ГИГИЈУ

Драги брате, заувек ћеш живети у нашим срцима. Никада те нећемо заборавити.
Нека те анђели чувају.

последњи поздрав са
ове стране дуге.

Воле те: твоја сестра СУЗАНА и сестрић ЖЕЉКО

С љубављу и поштовањем
БОЈАНА АДАМОВИЋ

(4/292982)

(103/293202)
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Драги наш

Последњи поздрав

6. јула 2020, у 91. години, преминула је наша

ДЕДА
Опрости нам сузе наше,
али јако боли...
Са нама и у нама до вечности и назад.

МАРИЈА ПЕТРУШЕВИЋ
1930–2020.
Сахрана је обављена 7. јула, на гробљу у Јабуци.
Ожалошћени: синови РАДОМИР и МИЛЕ с породицама

БОРИВОЈУ АБРАМОВИЋУ

Твоји поноси и дике:
СТЕФАН, ЛУКА,
ЈОКА и МАКИ

од сина СИНИШЕ, снаје САЊЕ, унуке ДЕЈАНЕ
са породицом и унука АЛЕКСЕ

(84/293177)

(36/293056)

Тужна срца обавештавам сву родбину и пријатеље да
је 4. јула 2020. године, у 73. години, после краће и тешке болести преминуо наш драги

Напустио нас је наш вољени и племенити

(44/2903079)

23. јуна 2020. године, са
тугом и болом напустио
нас је вољени супруг и
отац

Последњи поздрав нашој драгој

БОРИВОЈЕ АБРАМОВИЋ

ЧЕДО БАБИЋ МИЋА
1947–2020.
Сахрана драгог нам покојника обављена је 6. јула 2020.
на војловачком гробљу.
Захвални и вечно ожалошћени: супруга МАРИЈА, ћерка
АНДРИЈАНА, син НИКОЛА, зет МИША, снаја САЊА,
унучад СТЕФАН, ЛУКА, ЈОВАНА и МАТЕЈА

Отишао си из наших живота, али остајеш у
нашим срцима и души.
КЕВА, РАДА, ВИШЊА и ВАЊА са породицом
(14/298010)

(83/293177)

ЈАНОШ
БАРТИШ

МАРИЈИ ПЕТРУШЕВИЋ

Ожалошћени: супруга
АНКА, свастика ВЕРА
и ћерка НАТАША

Последњи поздрав драгом брату, ујаку, стрицу и
деверу

4. јула 2020. напустила нас је наша драга

(70/293154)

од сина РАДОМИРА, снаје НЕЛЕ
и унука ДЕЈАНА и СТЕФАНА

СЛАВИЦА РИСТИЋ

ЧЕДИ БАБИЋУ МИЋИ

(45/203’79)

1959–2020.

Последњи поздрав нашој драгој

ЈАНОШ
БАРТИШ
Оче мој, сунце моје, сада си са анђелима.
Заувек ћу да те волим и
памтим.

од сестара МИРЈАНЕ и АНКЕ, зетова ЖИКЕ и
ЦВЕТИНА, сестричине МИРЕ, зета ГАШЕ, унука
ДУШАНА, снаха ЕСТЕРЕ и НАДЕ и синовца
ДАНИЈЕЛА

Вечно ћеш бити у нашим срцима, нека те анђели
чувају.

(85/293177)

(62/293130)

Последњи поздрав
стрицу и пријатељу

Твоји најмилији: ДУЛЕ и САЛЕ

Драгој мајци

Твоја ћерка ХЕЛЕНА
са унукама и зетом
БРАНИСЛАВОМ
(71/293154)

МАРИЈИ ПЕТРУШЕВИЋ

Последњи поздрав
драгом куму

ЧЕДИ БАБИЋУ
МИЋИ

од сина МИЛЕТА, снаје ЗОРИЦЕ,
унука МИРОСЛАВА, ДРАГАНЕ,
МАРИНЕ и ДЕЈАНА и праунука
АНДРЕЈА, ДАВИДА, АЛЕКСЕЈА
и АНАСТАСИЈЕ
(46/293079)

од братанца ДЕЈАНА,
снаје МОНИКЕ, унуке
МИЉАНЕ и пријатеља
ЈОЖИКЕ и прије АНКЕ

БАРТИШ
ЈАНОШУ
од кумова ЈАНИЈА
и ЈУЛИЈЕ
са породицама

(86/293177)

СЛАВИЦА
РИСТИЋ

СЛАВИЦИ РИСТИЋ

1959–2020.
Славка, увек си у нашим срцима, мислима и
сећањима.
Збогом...

Вечно ћеш бити у нашим срцима...
Твоји најмилији: ћерка САНДРА,
зет АЛЕКСАНДАР и унуци АКИ и ВЕЉКО

Твоја ЉИЉА и бака
(63/293131)

(61/193130)

Последњи поздрав
драгом пријатељу

ПОПУСТ

(69/293154)

Последњи поздрав

ИШТВАН ШОТИ

ЧЕДИ
БАБИЋУ

Последњи поздрав.
Ожалошћени: сестра ЕРЖЕБЕТ,
зет ДИМИТРИЈЕ, сестричине МАРИЈА
и ИСИДОРА са породицама
(54/293097)

ЧЕДОМИРУ
БАБИЋУ
Куму од кума ИВЕ
с породицом
(64/293134)

АНЂЕЛКА МАТИЗОВИЋ
1929–2020.

од прије ЈОВАНКЕ,
ВЕСНЕ, ВУЛЕТА
и ИВЕ

Било је лепо живети са тобом читаву деценију и
ништа нам није било тешко да урадимо за тебе,
осим да те пустимо да одеш.
Породица СФЕРА
„Villa Sfera”

(87/293177)

(65/293141)

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

Петак, 10. јул 2020.

После кратке и тешке болести преминула
је наша
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10. јуна навршава се година откада више није са
нама наша вољена мама

После дуге и тешке болести 5. јула 2020. преминула је
наша драга

ВЕРОНИКА НИКОЛИЋ

ТОМАНИЈА
РАДОСАВЉЕВИЋ

Љубав је вечна.
Увек ћеш бити у нашим срцима и души.

МИЛАНКА РАДОСАВЉЕВИЋ

рођ. 18. VIII 1938 – 2020.

Твоји МИЛАН и ЈЕЛЕНА
(26/293044)

1948–2020.
Ожалошћени: супруг ДУШАН,
сестре ЛАЛА, МИЛИЦА и ЈОРДАНКА
и заова ЈАДРАНКА и ДУШАН
са породицом

Њени најмилији
(82/293176)

(81/293171)

2. јула 2020. преминуо је наш драги супруг, тата
и дека

Последњи поздрава

Поштовани

ВЕРОНИКА НИКОЛИЋ

МИЛАНКИ
РАДОСАВЉЕВИЋ

ЈАНКО НИКОЛИЋ
Бол за тобом не престаје.
Недостајеш и јуче и данас и сутра... Заувек....

Прошла је година откако ниси са нама.
Твоје речи пуне љубави и мудрости нам пуно недостају.

ДОБРИВОЈЕ ДЕНЧИЋ

од комшија у Моравској 3

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(67/293144)

(74/293159)

Последњи поздрав
вољеном брату

11. јула 2020. навршава
се двадесет пет година
драгом оцу

Твоји: СЛОБОДАН, ЈОВАНКА
и БОБА са породицом
(73/293157)

СЕЋАЊЕ

Година је прошла, туга
и бол је све већа за мојом вољеном мајком

Твоја ДУДА, РИЧА и ЛЕЛА са породицама
(48/293084)

Последњи поздрав поштованом и драгом
пријатељу

ЗОРИЦА
КРЦАНОВИЋ
ДМИТРУ
КАЛИНИЋУ

ДУШАНУ
ЂУРОВИЋУ
заувек у нашим срцима.

од сестре НАДЕ
и зета МИЛУТИНА
(27/293045)

Воли те твоја
ћерка МИЛАНКА
са породицом
(94/293192)

Време пролази, љубав и сећање према
теби никада неће
престати.
Твоји најмилији
(2/292980)

ВИКТОР
ЛЕВЕР
1996–2020.
Време пролази, а успомена на тебе је заувек у
нашим срцима.
Волимо те заувек.
Супруга МИЛЕВА и
ћерке ВЕСНА и ЈАСНИЦА

(79/293164)

МАРИЈОМ
ПЕТРЕВСКИ
1933–2020.
Ћерка РУЖИЦА
са породицом
(32/293053)

ЈАНКУ НИКОЛИЋУ
1989–2020.

Последњи поздрав

Породице МАЈСТОРОВИЋ и БОБИЋ
(49/293084)

СОФИЈА
ГОЛУБОВИЋ
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

ЛАЗАР ПЕЈИЋ
Чика Лази последњи поздрав.
СТАНОЈЕ, ГИЛЕ, ВАСКЕ и ПАВКЕ
(29/293052)

Последњи поздрав
нашој мами

Последњи поздрав нашој баки

ОЛГИ ТЕРЗИЋ

ОЛГИ ТЕРЗИЋ

Остаће у трајном сећању.
Ћерке МИЛЕНА
и БРАНКА
са породицама
(77/293163)

Живећеш вечно у нашим срцима.
Унуке ДЕЛОРИЈА,
ВЕСНА, ВИОЛЕТА
и ВИКТОРИЈА
са породицама
(78/293163)

ПЕТАР
БЛАГОЈЕВИЋ

РАДИВОЈЕ
БЛАГОЈЕВИЋ

1952 – 23. VII 1996.

1922 – 20. VII 2003.

Твоји најмилији

Са захвалношћу и поштовањем
ЈОВАНКА и ЛИДИЈА са породицом

(93/293191)

(43/293076)

Навршава се једанаест година откако
нас је напустила наша никад непрежаљена

МИЛЕНА
ВЕСЕЛИНОВИЋ
Твоји најмилији
(96/293196)

11. јула 2020. године, у
11 сати, обележавамо
шест месеци од смрти
нашег вољеног

РАДЕТА
ВИШНИЋА

Двогодишњи помен
сестри

ГРОЗДАНИ
ЈОВАНОВИЋ

НЕМАЊА
ДАКИЋ

МАРИЈИ
ПЕТРЕВСКИ

С поштовањем
твоји најмилији

Син ДРАГАН, снаја
ЦВЕТА, унука ДРАГАНА и унук ВЛАДИМИР са породицом

(100/293199)

(34/293054)

СЕЋАЊЕ
11. јула 2020. навршавају се
две године откако нас је напустио наш драги

11. јула навршава се година

СТЕВАН
МАРТИНЧЕВИЋ

Увек ћеш бити у нашем
сећању.
Твоји најмилији

„Мицо”, отишла си заувек, чежња за тобом не
престаје...
ДРАГАН и ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ са породицом

(101/293200)

Вољени никад не умиру.
Остаћеш заувек у срцима
своје породице

(16/293014)

(22/293030)

11. VII 2018 – 11. VII 2020

РАДИВОЈЕ
СТОЈАНОВСКИ
1954–2019.
Отишао си у вечни мир,
али си остао у нашим
мислима.
Твоји: супруга ИЛИНА
са децом и унуцима
(40/293077)
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Петак, 10. јул 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У петак, 10. јула 2020. даваћемо четрдесетодневни помен

Панчево, Милоша Требињца 34

11. јула 2020. навршава се девет година откада
ниси са нама
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 Бесплатан долазак у стан сервисног референта
 Превоз покојника уземљи и иностранству


www.pogrebnoandjelovic.com

ДУШАН РАШЕТА
Прошло је шест тужних месеци откако је
преминуо наш драги

Поносни смо што смо те имали, чуваћемо
успомене на тебе, твој лик, љубав, доброту.
Знао си колико те волимо, али нећеш знати колико нам недостајеш.

НЕДЕЉКИ ВУГДРАГОВИЋ

Твоји најмилији: супруга ДРАГИЦА,
син МАРКО, ћерка МАРИЈАНА, снаја ИВАНА,
зет ДРАГАН и унучад: ИСИДОРА,
ЕМИЛИЈА, ДАНИЛО, ЛАЗАР и ДУШАН

Прошло је четрдесет тужних дана без тебе. Док сам жив

(28/293080)

живећеш у мом срцу.

МИЛОМИР ЦВЕТИЋ

СЕЋАЊЕ

Супруг ДУШАН
Много нам недостајеш.
(68/293145)

Помен ћемо давати на Новом гробљу.
Супруга ГОРДАНА,
син АЛЕКСАНДАР са породицом
и ћерка АНЂЕЛИЈА са породицом

РУЖИЦА
АРСИЋ

11. јула 2020. је годишњи помен

(80/293168)

Прошла је година туге и
бола, а сећање на тебе
живи и живеће вечно
јер имаш нас који те чувамо од заборава.

11. јула навршава се шест тужних месеци откако ниси са нама

ДУШАН
РАШЕТА
Нека те у тишини вечног мира прати наша
љубав јача од заборава.

Син ДЕЈАН
са породицом

Твоји: НИНА, ДЕНЧИЋИ
и САВАНОВИЋИ

(19/293018)

(55/293102)

ИЛИНКИ ЖИВКОВ
Година празнине, тихе туге. Без тебе више ништа није исто.

МИРА СОФТИЋ

С тобом у мислима и лепим сећањима на пожртвованост и
доброту.

РУЖИЦА АРСИЋ

Чуваћу те од заборава.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруг ЖИВОЈИН

Супруг и ћерке са децом

Време брзо пролази, али ти остајеш у нашим срцима.
Отац РАДА и супруга РУЖА

(39/293063)

(13/193009)

(18/293018)

Десетогодишњи помен

У петак, 10. јула навршава се четрдесет дана откада ниси са нама

ИЛИНКА ЖИВКОВ
Прошла је година туге и сећања... недостајеш...
С љубављу чувамо успомену на тебе.
Твоји: ВИДА, СТЕВА, ВЕСНА, ПЕЂА и НИКОЛА

ВЕСНА СИРИШКИ

БРАНКО
АЏАИП АЏО

ВИДОСАВА ГРУЈИЋ

(15/293013)

Мајка ЗДЕНКА, брат ВЕЛИБОР, снаја ЗОРАНА
и братићи ДУШАН и ДЕЈАН

Последњи поздрав драгом брату

Време пролази, бол и туга не престају.
Пуно нам недостајеш.
Твоји најмилији

Волећемо те заувек.
(24/293032)

(58/293116)

У петак, 10. јула навршава се тужних четрдесет дана без тебе

9. јула навршава се тринаест година од смрти
наше вољене

БЕРДАНУ МУТАВЏИЋУ

2010–2020.
Време пролази, а бол за
тобом остаје. Никада те
нећемо заборавити.
Мајка РУЖИЦА, брат
ЗОРАН и деда БРАНКО
(31/293053)

Десет година није са нама

Са нама сте свакога дана

1962–2020.
од браће: ТОМИСЛАВА, СВЕТОМИРА, МОМЧИЛА и
ГОЛУБА са породицама
(89/293181)

СЕЋАЊЕ

ВЕСНА
СИРИШКИ

ДРАГЕ ЛАЛИЋ

Супруг ДАНИЛО,
синови ЂОРЂЕ и ПЕТАР
и ћерка МАРИЈА

Вољени никад не умиру.
Твоји: син МИЛАН
ЛАЛИЋ и ћерка
МИРЈАНА
ДИМИТРОВСКИ
са породицама

(59/293116)

(23/293031)

ДЕСАНКА
МАРКОВИЋ
16. VII 2012 – 16. VII 2020.
Твоји најмилији:
(12/193008) ЖИКА, АЦА и ВУК

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

МОМЧИЛО
КОСТИЋ

ИЛИЈА
ДОШЕН

30. VIII 1939 – 1. VII 2015.

15. VIII 1940 – 10. VII 2020.

Породице: КОСТИЋ, ДОШЕН и БЛАГА
(90/293184)

БРАНКО
АЏАИП
Време пролази, а бол и
туга остају.
Ујак ДРАГАН,
ујна ЦВЕТА, сестра
ДРАГАНА и брат
ВЛАДА са породицом
(33/293054)

Петак, 10. јул 2020.

15. јула 2020. навршава се пет година
откако нас је напустио наш

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Прошло је шест месеци

12. јула, у 11 сати, на војловачком гробљу, даваћемо годишњи помен

СВЕТЛАН БОЖИЋ

КОСОВКА ИЛКИЋ
рођ. Драгојевић

Оставио је трагове који се не бришу, сећања која не бледе, доброту која се памти
и тугу која не пролази.
Породица БОЖИЋ
(3/292981)

ДУШАНУ КРСМАНОВИЋУ

Недостајеш нам.

1940–2019.

ВЕСНА и ДУШИЦА са породицама

СЕЋАЊЕ

Заувек ћеш живети у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији

(1/292979)

(88/293180)

На Петровдан навршава се година откада није са нама наша вољена

НЕВЕНКА МИЈАТОВИЋ
1941–2008.

ДОБРОСАВА ЈОВАНОВИЋ

Заувек захвални: породица МИЈАТОВИЋ

1933–2012.
(11/293007)

Осам година како ниси са нама, пуно недостајеш, бол и туга заувек остају.

МИЛКА НИКОЛИЋ

СЕЋАЊЕ
8. јула навршило се шест година од смрти мога брата

1950–2019.
Туга не пролази, на бол се навикавамо, не и на недостајање.

С поносом те се сећају син СЛОБОДАН са породицом и ћерка ЉИЉАНА са породицом као и
блиска родбина и пријатељи
(38/293059)

Помислимо – ту си, позваћеш, доћи ћеш, а дођеш само у сан.
Увек онако лепа, насмејана, нежна, отмена, јака а скромна каква
си била. Волимо те бескрајно.

СЛОБОДАН НЕСТОРОВСКИ ЦОБА

Захвални: супруг ЈОВАН, ћерке ЗОРАНА и ЉИЉАНА,
унучице СОФИ и МИЛА, зетови АРПАД и ЛАЗАР

1951–2014.
АЦА и ДАЦА

(8/29298)

СЕЋАЊЕ

(9/292997)

Четворогодишњи помен

9. јула 2020. године, на гробљу у Баваништу,
даваћемо четрдесетодневни помен нашој
драгој

БРАНКО ПОКРАЈАЦ
У суботу, 11. јула навршава се година од смрти
нашег драгог супруга, оца и деде.
Остаћеш нам у дубоком сећању.

МИЛЕ
ЦВЕТКОВСКИ
На Петровдан је пет
година откако те нема.
Волимо те.
Син АНДРЕЈА, мајка
СНЕЖА, брат САША
и отац БОБАН

СИНИШИ МАРИНКОВИЋУ САШИ

Ожалошћени: супруга СНЕЖАНА, ћерка САЊА
с породицом, син ЖЕЉКО с породицом, шурак
ЗОРАН и пријатељи

1967–2016.

СТОЈАНКИ СЕКУЛИЋ

Колико снаге треба да се туга и бол издржи, да
се суза заустави.

Син САВА, ћерке СЛАЂАНА ТАДИЋ
и СПОМЕНКА НИКОЛИЋ са породицама

Четрдесетодневни
помен вољеном сину

Душо наша

Тугује за тобом твоја мајка ЈЕЛИЦА,
син АЛЕКСАНДАР и кум СВЕТА са породицом

(20/293024)

(6/292987)

(7/292988)

(10/293000)

СЕЋАЊЕ

САЛЕ

МИЛАНОВИЋ

2011–2020.
Сваким даном све више недостајеш.
СУКИ, СТАША, ПЕЂА и ЦЕЦА са породицом
(57/293115)

МИЛКОВИЋ

МИЛЕ
ЦВЕТКОВСКИ
12. јула је пет година,
тебе нема, чувамо те
у срцима од заборава.
Сестра БИЉА
и зет ГАГИ
(5/292987)

ДУШАНУ
КРСТИНУ
ДУДИ

МИЛИВОЈЕ

ЉУБИНКА

2. IX 2013.

7. VII 2017.

Неутешна мајка
НАДА

Тугу у нашим срцима не може време да избрише.
У срцу те чувају твоји најмилији.
Ћерке с породицама

(25/293040)

(17/293016)

АЛЕКСАНДАР
РИСТИЋ
ДАЦА
Прошло је шест месеци
а осећања су и даље
иста... Бол, туга...
Знај да недостајеш пуно.
Твоја ВЕРИЦА са децом
(72/293155)

ТОДОРА

ЂУРО

Године пролазе, а бол и туга у нашим срцима остају
вечни.
Ваши најмилији
(60/293125)
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КУЛТУРА

Тематски програм
Петак, 10. јул, 18 сати, галерија „Боем” у Старчеву: свечано
отварање фестивала „Старчевачки дани књиге”.
Петак, 10. јул, 20 сати, плато Дома културе у Старчеву: књижевна полемика „Етика и поетика Борислава Пекића”. Говоре Александар Јерков и Александар Гаталица.
Субота, 11. јул, 20 сати, плато Дома културе у Старчеву: песнички караван „Песници о Пекићу”.
Недеља, 12. јул, 20 сати, плато Дома културе у Старчеву: књижевно вече и промоција романа Дарка Јешића „Via Dolorosa”.
Понедељак, 13. јул, од 12 до 15 сати, плато Дома културе у
Старчеву: базар књига под називом „Трг Борислава Пекића”.
Уторак, 14. јул, 20 сати, Креативни културни клуб у Старчеву: књижевно вече Јасмине Ахметагић „Антички мит у прози
Борислава Пекића”.

НА ИЗЛОЖБИ У БЕОГРАДУ

Атлас честица
У Умет нич ком па ви љо ну
„Цвијета Зузорић” у четвртак,
2. јула, отворена је изложба
под називом „Атлас честица
– Да ли си предвидљив/а?”,
на којој је у селекцији четрдесетак аутора свој рад изложила и Јелена Лалић, уметница из Панчева.
Изложба „Атлас честица –
Да ли си предвидљив/а?” прва је изложба коју секција
проширених медија Удружења ликовних уметника Србије (УЛУС) организује у простору Уметничког павиљона.
„Организациони одбор из
секције проширених медија
УЛУС-а (Милица Лапчевић,
Милош Пешкир и Душан Радовановић) настојао је да пру-

МОЈ

жи увид у спектар метода и
поетика, посматрајући ауторе као честице. Преузете као
модел из савремене квантне
физике, понекад без масе или
брзине, користећи друге параметре магнетне, светлосне
или енергетске егзистенције,
честице прожимају нашу перцепцију и само постојање у
безброј различитих и научно
једва доказивих начина. Отуда и сама поставка изложбе
настоји да у динамици различитих израза и формата
створи код гледалаца хибридни, мултимедијални утисак”,
наведено је у опису изложбе
Организационог одбора.
Изложба ће бити отворена
до 25. јула.

избор

МОЈ

Лотус Марина Бабић,
жена која живи своју
природу, оснивач холистичког
центра „Смисао”

Страну припремила

Мирјана
Марић

О ЖИВОТУ КРАЉА АЛЕКСАНДРА I
КАРАЂОРЂЕВИЋА
Према роману
Вука Драшковића
Филмска екипа с редитељем
Здравком Шотром на челу прошле недеље снимала је у Народном музеју у Панчеву делове серије и филма о краљу
Александру I Карађорђевићу
по роману Вука Драшковића
који носи назив „Александар
од Југославије”. Серија од петнаест епизода ради се у продукцији медијске компаније
„United Media” и биће емитована на телевизији „Нова С”.
Биће снимљен и играни филм.
Здравко Шотра је у кратком
разговору за „Панчевац” испричао о самим мотивима за
снимање серије.
ПАНЧЕВАЦ: Зашто је важно
бавити се овим историјским
периодом?
ЗДРАВКО ШОТРА: Ми слабо шта знамо о себи и о својој
историји, а нарочито мало знамо о Александру, који је део
наше историје. Он је био не само заборављен него је у време
комунизма и нападан, као неко ко није био комуниста, а
проглашаван је и за диктатора. Током низа деценија стваране су приче о њему, а заправо је Александар био човек којем је судбина наменила веома
тешке задатке. Већ са двадесет
четири године преузео је команду над српском војском у
Првом балканском рату, па у
Другом балканском рату, онда
целу краљевску власт, јер његов отац више није могао да
врши ту функцију. Командовао је у Првом светском рату
уз све ужасе који су се тада дешавали. То су биле Колубарска и Цер ска бит ка, пре лаз

преко Албаније, Крф, па повратак у Солун... Онда је уследила сјајна победа на Кајмакчалану, после чега је дошао у
Бе о град, где је по ку шао да
оствари сан из деветнаестог века да се Јужни Словени уједине у једну државу. Наравно,
против тога су били многи, што
му је на крају дошло главе, јер
су га убили у Марсељу. Он је
био прва жртва фашизма.
l Који сегмент његовог живота обрађујете?
– Ми се бавимо периодом од
његовог тријумфалног доласка
у Београд па све до саме смрти.
l За што сте иза бра ли
панчевачки музеј и шта сте
снимали овде?
– У овој лепој згради европске архитектуре коју нам је
оставила Аустрија снимали смо

до ста сце на. Ра ди ли смо и
неке ко је се ти чу па ри ских
ентеријера.

Глумачка екипа
О својој улози је говорио глумац Франо Ласић, који игра
енглеског премијера Џорџа Лојда, који је био у преговорима
са Жоржом Клемансоом, Николом Пашићем, Антом Трумићем и краљем Александром.
– Снимање је заиста добро
организовано. Због околности
сви носе маске, осим глумаца,
наравно, који су у кадру. Свима
нам је након паузе коју смо имали диван осећај да коначно радимо. Са Шотром је посебно велико задовољство сарађивати.
Он тачно зна шта хоће, пун је
енергије и кадрови су фантастични – рекао је Франо Ласић.

Он је додао да је битно да се
младим људима и онима који
немају довољно сазнања представе нека историјска дешавања и како су се неке ствари у
прошлости развијале.
Глумачку екипу чини преко
сто тридесет глумаца. У улози
краља Александра је Љубомир
Булајић, а краљицу Марију глуми Тамара Алексић. Ту су и
глумци Петар Стругар, Бранислав Лечић, Жарко Лаушевић,
Сергеј Трифуновић, Танасије
Узуновић, Нада Мацанковић,
На та ша Нин ко вић, Не ла
Михаиловић, Даница Максимовић, Аница Добра, Јелица
Сретеновић...
Серија ће бити снимана наредна два и по месеца на локацијама у Србији, Црној Гори и
Француској.

РЕВИЈА ФИЛМСКОГ СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ

Развијање интуиције
КЊИГА: У нама се стално одвијају унутрашњи дијалози,
умемо ли уопште да разговарамо сами са собом, разумемо ли своје емоције, страхове. Пратимо ли онај глас који
нас усмерава, а када га заиста послушамо, све буде добро. Шта је интуиција, визуализација, имамо ли фокус на
оном што знамо да заиста желимо. Од ауторке Шакти Гавејн издвајам књигу „Развијање интуиције”, да можда
кроз њу заронимо испод науче них уло га ко је жи ви мо,
образаца понашања и увидимо колики потенцијал у себи
носимо.
СЕРИЈА: Кадрови нетакнуте
природе, густе шуме и потоци буквално ме воде да осетим та места, као да живим с
главном јунакињом серије „Туђинка” („Outlander”), која одлази у Шкотску да се повеже
поново са својим супругом и
одмори од крвопролића Другог светског рата, бурних искустава као медицинске сестре. Таман када помисли да
је коначно дошао ред на тишину и мир, током шетње у

НА СНИМАЊУ ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ СЕРИЈЕ
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шуми наилазе на древни ритуал друида. Опчињена свиме што је видела, наредног
јутра поново долази на то мистично место, одакле је тренутак био потребан да се нађе у осaмнаестом веку, баш
када су у жару сукоби црвених мундира и Шкота. Колико јој знање свог времена чини живот лакшим или не, има
ли повратка назад, да ли се
историја може променити...
Већ с нестрпљењем ишчекујем шесту сезону.
МУЗИКА: У последњих пар
година заиста ценим тишину, звуке природе, али када
пожелим да се размрдам, често слушам моју вршњакињу
Фатумату Дијавару (Fatoumata Diawara). Обала Слоноваче је изнедрила жену која и
те како живи своју сврху, а
албум „Фенфо” ме је очарао.
Млада уметница која свакако заслужује пажњу.

Седам награда за Панчевце
На 49. ревији филмског стваралаштва деце и омладине Србије, која је одржана први пут
у дигиталном окружењу због
пандемије коронавируса, под
слоганом прве ревије из давне
1961. године: „Боље да се деца
играју филмом него филм децом”, панчевачки аутори су поново освојили бројне награде.
Организатор ревије је Центар
аматерског филма.
Стручни жири који је изабрао
најбоље филмске ауторе од седам до деветнаест година радио је у саставу: Градимир Стојковић, писац, Зоран Стефановић, писац, Страхиња Савић,
редитељ, Снежана Трстењак, редитељ и аниматор, и др Марко
Стојановић, етнолог. Панчевци
су награђени у више области.
У категорији деце до петнаест го ди на пр ву на гра ду је

освојио Лазар Бачкоња за филм
„Где је меда?”, док су за најбољу режију изабране Нора Абци и Лана Стојадинов за филм
„Камера око”.
У категорији младих од петнаест до деветнаест година прву награду је освојила Миљана
Миљковић за филм „Пријатно”,
а другу награду је добио Душан
Цвијетић за остварење „Човек
који је кренуо на месец”. Петар
Бачкоња је награђен за најбољу

идеју за филм „Долина диносауруса”, а за најбољу режију награђени су Бојана Џантовски и
Наталија Сто јо ска за филм
„Принцезе у акцији”.
Награда Етнографског музеја у Београду додељена је Наталији Стојоској и Бојани Џантовској за филм „Легенда о Девојачком бунару”.
Ревија се организује с циљем
представљања, популарисања,
афир ми са ња и уна пре ђе ња

филмског стваралаштва најмлађих филмских стваралаца,
а публика је имала прилику да
погледа све филмове бесплатно путем сајта filmskarevija.com
сва четири фестивалска дана.
Прва ревија је одржана 1961.
године као Ревија филмова пионира Југославије, под геслом
„Боље да се деца играју филмом
него филм децом”. Ревија филмског стваралаштва деце и омладине Србије је њен правни наследник. Последњих осамнаест
година одржавана је у Београду,
у Музеју југословенске кинотеке. Традиционално је помажу
Министарство културе и информисања Републике Србије, Филмски центар Србије и Југословенска кинотека, а ове године генерални покровитељи ревије су
Фондација за мир и решавање
криза и асоцијација „Civis”.

САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА У КОВИНУ

Дигиталне графике Милана Манића
У Центру за културу Ковин у
четвртак, 2. јула, отворена је
самостална изложба дигиталних графика панчевачког уметника Милана Манића.
„Користећи проширене меди је и њи хо ву ин тер ак ци ју,
конкретно у оквиру дигиталне
графике, Манић своја дела не
ствара на традиционалан начин бојама на платну или папиру, већ их ствара помоћу
компјутера. Он својом интуицијом и својим осећањима уноси одређене геометријске облике, линије и боје у компјутер, где ствара коначну слику
помоћу датих алата компјутерских програма. Основ коначно

одштампаних слика састављен
је од његовог сензибилитета
усаглашеног с техничком вештином и унутрашњег осећаја
и свега онога што га окружује
и што се догађа у савременом
свету. Захваљујући свему томе
његова дигитално настала дела показују нам рационалност
и осећајност којима сагледава
свет. И то је основ његовог стваралаштва”, написала је у каталогу Мирјана Шимуновачки
Шуњеварић, академска сликарка и чланица Уметничког
савета Галерије Центра за културу Ковин.
Изложба ће бити отворена
до 18. јула.
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ СЛИКАЊЕМ И ЦРТАЊЕМ ИЗ ХОБИЈА

ЛЕК ЗА ДУШУ, МИЛИНА ЗА ОЧИ
Неки од нас су рођени са уметничким талентом, али нас животни пут
из различитих разлога одведе на другу страну. Међутим, кад је жеља јака,
уметничке душе пронађу начин да
свету покажу свој дар. А неки, опет,
задовоље се тиме да им уметност остане само хоби.

– Срећем велики број људи и имам
широки круг познанстава по целој
Србији. А то је непроцењиво богатство – закључује.

Креативни дух

Магична димензија
Маја Пешић (31) по занимању је астротерапеут и води блог по имену „Пурпурни месец”. Уметност је у њеном
живот била присутна током читавог
одрастања.
– Студије на Филолошком факултету биле су захтевне, требало ми је
мало опуштања и тако сам почела да
сликам на свили. Похађала сам школу „Перо арт центар” у Београду –
прича Маја.
Каже да сликање за њу представља прелазак у другу димензију и
да, док то ради, као да није истински присутна.
– У глави имам идеју шта желим
да насликам и томе се препуштам, а
сликање ми много помаже и да се
ослободим сувишних емоција, како
својих, тако и оних које накупим у
раду са својим клијентима. Некад
сам сликала људске ликове, али су
птице и природа сада постали неизоставни део мојих креација. Поред
тога, много волим виле и једнороге
– објашњава.
У последње време мање слика на
свили јер је то дуготрајан процес, па
се чешће дружи с бојица ма и во де ним
фломастерима, и
више црта него
што слика.

Живко Новковић
Веома цени дела македонског сликара Боре Минова, у чијим делима
проналази инспирацију.
– Сада сам заокупљена платнима
великих димензија, јер је у њима нешто чаробно. И све то што будем насликала оставићу својој деци. За мене сликање представља неописиву слободу – закључује Гордана.

Уметничка душа
Весна Мунћан (55) трговац је у пензији. Заволела је цртање још у основној школи. Деци из комшилука је помагала да насликају шта треба из ликовног, а њене радове су стално слали на такмичења.
– Цртам и сликам када имам слободног времена. Најчешће оловком
на папиру, а некада користим темпере – прича она.

Маја Пешић
– Цртање и сликање за мене представљају потпуно опуштање, препуштање и у неку руку уземљење моје
креативности, која ми је потребна и у
послу. Некада сам осликавала и продавала ешарпе, али се то није исплатило, јер су квалитетне мараме јако
скупе и треба уложити пуно рада. Зато сада сликам само за себе – прича
Маја.
Нада се да ће њена ћерка Леонора
наследити склоност ка сликању, које
је за Мају ипак само хоби и повремени бег у магичну димензију.

Апстрактно конкретно
Гордана Царан (61) целог живота уживала је у гледању уметничких дела, а
пре три године пожелела је да их и
сама ствара.
– Идеје су ми долазиле спонтано, и
од њих су настајале најлепше слике.
Могла бих да кажем да сликам експлозивно, у жару, а некад као из ината, брзо. Ни сама не умем да објасним то. Просто, као да имам потребу да што више насликам у једном
тренутку. Мотиви су необјашњиви –
прича Гордана.

С обзиром на то да је велики креативац, Весна се бави и декупажем,
прави разне декорације, шара торте,
а недавно је осликала и један велики
зид ајнфора у Омољици.
– Пријатељ мог сина желео је велику слику на зиду и син му је предложио да ја то урадим. Нисам никада до тада радила овако велике површине, па сам прво направила скице на папиру, затим сам фломастером извукла контуре на провидној
фолији, да бих цртеж по којем сам
радила пренела на зид. Дугачак је
десет метара и доста се радило на
скели, а ја имам проблем с кичмом.
Али на крају сам ипак успела да
остварим оно што сам замислила –
објашњава.
Рад у овом ајнфору трајао је десетак дана, а задовољан домаћин сада
жели да му ослика и другу страну.
– Око мене може све да гори док
сликам! Искључим се и не занима ме
шта се около дешава. Исто тако, кад
пожелим да нешто
правим, као скоро
камин, за чију израду сам нашла
упутство на „Јутјубу”, не стајем
по неколико дана док посао не
завршим – прича Весна.
Она воли
да посматра туђе радове и да
тако учи и усавр ша ва се у
свом раду. А кад
за вр ши сво ју
слику, увек мисли да је могла
мно го
бо ље.
Ипак, у сећању
јој је остао један
Гордана Царан аква рел
из

средње школе, који сматра својим најбољим радом.

Божји дар
Живко Новковић (68) по занимању је
железничко- машински техничар и
током радног века увек је тражио послове који ће му остављати довољно времена за сликање.
У основној школи га је подучавао сликар Илија Пандуровић, а у младости су на њега
најјачи утисак оставили радови Василија Чикоша, који се
бавио собосликарством – осликавао је ајнфоре и унутрашњост
кућа.
– Препоручивали су ми да
упишем неку уметничку школу, али моји тада нису имали
средстава да ме пошаљу у Београд. Међутим не жалим. Спектар мојих интересовања је широк, а сликарством се све време активно бавим – каже Живко.
Он је у почетку сликао на
лесониту и керамичким плочицама, а касније је набављао
платна. Учио је сам, читајући
стручну литературу, обилазећи галерије и посећујући ликовне колоније. Средином деведесетих га је фирма послала у Москву и
тај боравак је искористио да изучава
руско пејзажно сликарство.
– Моје слике су пуне топлине, боја,
садржајне су, имају неку своју причу.
Посебно волим да прикажем живот
села – прича Живко.
Његови чести мотиви су сећање на
родно село Дупељево, у околини Врања, али и Банат и Долово, где сада
живи.

– Пре десетак година почео сам да
сликам мотиве Долова на цреповима. Почело је у једној ликовној колонији код Ђорђа Стајића, као део припрема за „Винаријаду”, јер сам хтео
да имамо нешто са етно призвуком.
Такође, радим магнете којима промовишемо наше село – прича.
Радове најчешће поклања јер би волео да што више његових пријатеља и
познаника има његова дела, и да она
остану у Долову, као сећање да је живео и стварао у том месту.
– Сликање ми служи да изразим
оно што носим у себи. Одмара ме и
смирује. Такође, враћа ми самопоуздање и снагу. Често кажем себи да,
ако ми је Бог дао дар да могу из главе
нешто да пренесем на платно, зашто
ја то не бих некоме поклонио. Зато
волим да радим с децом која желе да
науче да сликају – објашњава.
Колоније које посећује организују
Клуб за одрасла и стара лица, Стрељачка дружина „1813”, као и Удруже ње ин ва ли да ра да и осoба са
инвалидитетом.

Снежана Милановић Наумовић (64)
економски је техничар, али слика од
раног детињства. До сада је имала
три самосталне изложбе и учествовала на више колективних.
– Наставник ликовног ми је био
Божидар Јововић, признати вајар,
ко ји је пре по знао мој та ле нат и
приредио ми прву самосталну изложбу у ОШ „Ђура Јакшић” – прича
она.
Ипак, живот ју је одвео у Економску школу, па је радни век провела
у ко мер ци ја ли „ХИ П–А зо та ре”
Панчево.
– У једном тренутку, због породичних обавеза, престала сам да сликам, али сам стално цртала и посећивала изложбе. У галерији „Мадам”
случајно сам срела Стевана Урошева, који ме је позвао на ликовну секци ју ко ју је водио Алфред Пезељ

Снежана Милановић Наумовић
Фре ди, ар хи тек та, чо век ши ро ког
образовања и знања које је несебично делио с другима. Он је то исто
радио и у Клубу за одрасла и стара
лица у који сам убрзо прешла. После њега секцију у Клубу водила је
Ксенија Милосављевић, а њу је заме нио Емил Сфе ра.
Укључена сам и у
Ликовну секцију
инвалида рада и
особа са инвалидитетом, где с
нама ради Јелена Бад ње вац
Ристић – прича.
Дани када је
пра во с по сла
ишла на секцију у Клуб, за њу
су били посебни и колеге су
су тра дан увек
примећивале да
из гле да за до Весна Мунћан вољно.
– Пре леп је
осећај док сликате. Дуго сам слушала те приче, а онда ми се у једној колонији десило да сам могла да сликам читаву ноћ. Сликање је лек за
душу, посебно када упознате толико
несебичних људи од којих учите и
који нису оптерећени сујетом – каже
Снежана.
Мотиви који се могу видети на њеним делима су разноврсни: мртва природа, пејзажи, а понекад и портрети.
Воли све технике сликања, али је заљубљена у акварел.
Снежана се поред цртања и сликања у оквиру Клуба за одрасла и стара
лица исказала и у глуми, у представама које је припремала Ксенија Милосављевић.
Иако је радни век провела као економиста, у радионицама вајања, иконописа, калиграфије, дубореза, пустовања вуне, златовеза успела је да
оствари своју жељу и да се уметнички изрази.
Редован је посетилац културних догађаја и изложби у нашем граду.
Мирјана Марић
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Хајка”
Луси Фоли
У нај бо љем маниру романа
Агате Кристи, роман
енглеске
књижевнице Лу си
Фоли „Хајка” говори
о
гру пи
при ја те ља
из Лондона који путују у изоловану ловачку колибу у шкотској дивљини
како би прославили Нову годину.
То је нека врста њихове традиције, али ове године изолација и дивљи на – за ко је ни су пот пу но
спремни – извлаче из њих нешто
мрачније и све озбиљно крећe по
злу. У почетку је све игра и забава: испијање шампањца, журке,
евоцирање успомена. Али ускоро
на површину испливавају скривене тајне. Јутро након дочека, током највећих снежних падавина
ко је су ика да за де си ле овај
предео, пронађено је тело... ко је
убица?
Фолијева користи неколико приповедача, што није лако извести,
али успева да савршено жонглира перспективама ликова. Поред
Миранде, причу пратимо и кроз
Кејти, Дага, Хедер и Ему. Схватамо да се Даг крије од мрачне прошлости, Хедер бежи од трагедије,
а Миранда и Џулијен нису толико „савршен” пар. Ема се својски
потрудила да организује ово окупљање и труди се да све прође у
најбољем реду. Она је талентована куварица, али сасвим сигурно
није планирала да на јеловнику
буде убиство. Или јесте?
Два читаоца који до 15. јула, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „За ким бисте покренули хајку?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
шта подразумева бити вољен. Књиге из „Лагуне” добиће аутори следећих порука:
„Бити вољен подразумева добити лубеницу у пола ноћи кад ти се
приједе, јер њему није тешко да
скок не
до
су пер мар ке та.”
064/2123...
„То подразумева да си човек који зна зашто живи. Моја свекрва
дефинитивно не спада у ту категорију људи.” 064/1177...
Д. К.

КЊИЖЕВНА НАГРАДА

Матићев шал

Народна библиотека „Душан Матић” из Ћуприје расписала је конкурс за доделу књижевне награде
„Матићев шал” за 2020. годину.
Право учешћа на конкурсу имају млади песници до двадесет седам година живота са својом првом књигом песама која је објављена у периоду између 1. септембра 2019. и 31. августа 2020.
године.
Потребно је послати по пет примерака књиге песама на адресу:
Народна библиотека „Душан Матић” (за „Матићев шал”), Милице
Ценић 15, 35230 Ћуприја.
Кон курс је отво рен до 31.
августа.
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ЗАПИСИ

Петак, 10. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШ ГОСТ: МИОДРАГ МИКА ВИДОВИЋ, ОРИЈЕНТИРИНГ ТРЕНЕР И ВАТРОГАСАЦ У ПЕНЗИЈИ

КО ЈЕ ДР МАРИЈА ПРИТА

ЖИВОТ ПОПЛОЧАН ТАЛЕНТИМА
И НАГРАДАМА

Прва лекарка међу
Српкињама у Угарској

Миодраг Мика Видовић (58)
рођен је у Београду, где је завршио Поморску школу. Прво је
полагао за поручника, а касније и за капетана трговачке морнарице. Радио је као капетан
брода од 1983. до 1987. године,
када се преселио у Панчево и
запослио у командно-оперативном центру ондашње ватрогасне бригаде. Брод је напустио
јер је пловидба захтевала дуге
периоде одсуствовања од породице. Прво је постао ватрогасац, а касније је, са стицањем
искуства, постао командир вода. Од 2009. године био је један од оснивача курса за рад
на интервенцијама са опасним
материјама када процедуре и
нека знања из ове области нису
ни постојали. Један је од писаца приручника из ове области,
тренер и предавач у националном тренинг-центру Министарства унутрашњих послова. Члан
је Америчког CSB-a (US Chemical Safety Board), асоцијације за истрагу и испитивање удеса у хемијској индустрији и раду са опасним материјама те
доношење сигурносних протокола у законима и процедурама везаним за њих.
Аматерски се бави сликарством, дизајном, спортом и
оснивач је првог и јединог оријентиринг клуба у јужном Банату, који се зове ОСА и ниже
запажене резултате на домаћим
и иностраним такмичењима у
оријентационим спортовима.
ПАНЧЕВАЦ: Претходног викенда на Првенству Србије у
оријентирингу додељено вам је
највеће признање Оријентиринг
савеза Србије – Златни компас
за животно дело и промоцију
оријентиринга у Србији. Колико вам значи ово признање?
МИОДРАГ ВИДОВИЋ: Значи ми много прво један подстрек ка даљем омасовљењу
оријентиринга као спорта који
представља једини спорт који,
поред физичких, развија и интелектуалне способности.
l Када вас је оријентиринг
заинтересовао и зашто?
– Оријентирингом се бавим
јако дуго, прво је то била љубав
према радио-оријентирингу. Прво такмичење
на ком сам учествовао
било је 1987. године.
Тренирао сам од основне школе, у оквиру секције. Када је био основан Савез за оријентационе спортове, онда сам
се прикључио њима. У
суштини сам одувек био
радознао и љубитељ природе. Нисам навикао да
седим у кући. Као мали
смо стално били на улици, до касно увече играли жмурке, све док нас
родитељи не позову. Постојала је могућност да
се одлази у кампове са
извиђачима, оријентирцима, радио-аматерима, а било је популарно
бити у кампу Феријалног савеза. Родитељи су
нас гурали да идемо по
различитим камповима
и да што ви ше бо ра ви мо у
природи. То је било веома добро и корисно, јер је наше најприродније окружење управо
природа.
Први успеси у оријентирингу дошли су још 2008. године
на „Тојота купу” у Делиблатској
пешчари, када су моји такмичари однели прво место у сениорској штафети. Оријентиринг је изузетан спорт, а привукао ме је јер се деведесет одсто
такмичења одвија у природи,
коју смо заборавили. То је спорт
који изразито развија когнитивне и физичке способности

такмичара, учи вас да стојите
иза својих одлука да не кривите друге за своје неуспехе и радујете се својим успесима. Поред такмичарског дела, свако
се може бавити оријентирингом и рекреативно. Битно је
провести бар део времена у
природи, коју смо, нажалост,
заборавили.
l Колико је оријентиринг заступљен у нашој земљи и на
који начин се најбоље промовише?
– У Србији је оријентиринг
јако заступљен, има седамнаест јаких клубова, од тога у Војводини има само пет, међу којима је и наша ОСА. Војвођани

жене у категорији од тридесет
пет до четрдесет година, у којој је наша Јелена Станковић
неприкосновена првакиња државе, а имамо и државне школске прваке у оријентирингу.
Тренутно се Дуња Шорбан из
До ло ва ак тив но так ми чи, а
основношколског узраста је и
била је освајач многих медаља. Међутим, недостатак средстава спречава нас да овај спорт
доведемо на још виши ниво.
l Радите и с децом која имају сметње у развоју. Шта је специфично у овом сегменту?
– Да, радио сам с децом из
удружења „На пола пута” и сада
се лепо дружим с њима. Деца

Миодраг Мика Видовић
нису баш заинтересовани пуно
за овај спорт, вероватно зато
што је одскора на овим просторима. Обично је у почетку
то било у планинарским клубовима, као вештина планинарске оријентације, али такмичарски моменат мало стагнира иако је ово изузетно јефтин спорт. Побољшање у сегменту упознавања са оријентирингом почело је 2017, када је
оријентиринг ушао у све основне и средње школе у Србији
као изборни спорт. Он се најбоље промовише кроз такми-

чења, а сада и кроз школска
првенства Србије.
l Ви тренирате децу и одрасле из Панчева. Колика је заинтересованост у нашем граду
и какви су вам резултати?
– Тренирам и децу и одрасле из Панчева, али и из околних места. Неретка је ситуација да се цела породица бави
овим спортом, те је прелепо
видети такву породицу која викенд проводи у природи. Моји
такмичари су освајачи многих
медаља и титула од првака Србије до првака Балкана. Већ
три године држимо примат за

са сметњама у развоју се овим
спортом подстичу да буду свеснија свог окружења у природи, да самостално доносе одлуке и да стоје иза одлука које су
донели, што је необично важно
за њих. Уче делове географије,
астрономије, физике, математике, а све то кроз игру и забаву.
l Ви сте цео радни век били
ватрогасац. Колико је то тежак
и изазован посао?
– Бити ватрогасац је изузетно тешко и опасно занимање.
Ватрогасац се нагледа људских
несрећа и трагедија за десет
својих живота и, ако не
нађе неки вентил да сав
тај стрес избаци из себе,
ПТСП (посттрауматски
стресни поремећај) неминован је. Ја сам нашао вентил у спорту...
То је племенит и опасан
по сао. Ва тро га сац је
стално под лупом јавности оних који уопште
нису упознати са овим
занимањем. Често за ватрогасце кажу да седе и
не раде ништа и за то
при ма ју пла ту... Ни је
баш високо мишљење о
овом занимању, док се
не деси нека катастрофа. Нажалост, економска ситуација и небрига
о ватрогасцима и њиховој опреми условиле су
драстичан пад броја ватрогасаца и рад изузетно дотрајалом опремом,
те су ватрогасцу у борби
с ватром остали још само срце,
срећа и његово знање и храброст. Тешко је сваком ватрогасцу када нема чиме да ради,
већ се сналази. Онда су ватрогасци први на удару када се догоди нека већа хаварија или када неко страда. Беспомоћност
да се некоме помогне, надљудски напори да се савлада ватрена стихија, а затим неправедна критика, то је најтеже
свим ватрогасцима.
l Ко је вр ли не од ли ку ју
доброг ватрогасца?
– То је занимање које се заволи без обзира на све. Наравно,

треба бити храбар и добро физички спреман за разноразне
изазове, али и сваки ватрогасац треба да буде спреман на
учење и прихватање нових искустава и знања других, како
старијих, тако и млађих колега. На послу се проводи по дванаест сати у смени, што значи
да је један ватрогасац више са
својом сменом него с породицом код куће. Другарство међу
ватрогасцима је од кључног значаја у јединици, јер на интервенцији су један тим и заједно
пролазе кроз све ризике овог
посла.
l Шта је најлепше, а шта најтеже у том послу?
– Највећа срећа је када спасете људски живот и материјална добра. То ће сваки ватрогасац рећи. Сви који раде овај посао су такорећи хероји. Ватрогасци иду тамо одакле сви беже
да би спасли стан, кућу, извукли некога из олупине аутомобила... Најтежи су саобраћајни
удеси, интервенције са опасним
материјама и велики пожари.
Сви они имају тежину и велики
су изазов за сваког младог ватрогасца. Да би се радило на таквој интервенцији, потребно је
доста искуства и знања које преносе старији ватрогасци, али и
тренери у националном тренингцентру МУП-а.
l За своју племенитост и пожртвованост добили сте и признање.
– За свој радни век добио
сам пуно награда, плакета и
диплома, затим златне значке
Синдиката Српске полиције и
сребрне медаље. Носилац сам
споменице Ватрогасног савеза
Србије и Војводине, али ми је
најдража медаља части којом
ме је одликовао председник
Грчке Карлос Папуљас за несебичну помоћ и спасавање грчког народа у великим пожарима 2007. године.
l Поред спорта и посла ватрогасца којим сте се бавили,
изражена вам је и уметничка
црта. Наиме, бавите се и боди-пејнтингом. Када сте почели
да радите то и како сте дошли
на ту идеју?
– Боди-пејнтинг ми је сасвим случајно пао под руку,
захваљујући мојој ћерки. Пошто је она балерина и кореограф, небројено пута је требало да јој се за неке наступе
уради сликање делова тела. Наравно, није ми то био проблем
пошто се одмалена бавим сликарством, тако да је све то кулминирало и такмичењима на
сајмовима козметике, где сам
заузимао од четвртог места до
звања вицешампиона у сарадњи с Боди-пејнт асоцијацијом
Србије.
l Које вас још креативне ствари занимају?
– Па углавном за моју креативност на пољу боди-пејнта
крива је Сандра (ћерка), касније се то претворило и у израду
ко сти ма и сце но гра фи ја за
„IDJVideos”, али и рад на сликама, јер обожавам да сликам.
l На шта сте највише поносни до сада?
– Највише сам поносан на
своју децу. Супруга Радмила и
ја смо огроман труд и рад уложили у њих. Сандра је балерина и кореограф и живи и ради
на потезу Шпанија–Тајланд.
Стефан је студент ДИФ-а, балетски играч који има своје
спортско-балетско удружење
које је изузетно успешно. Најмлађи Страхиња треба да дипломира туризам, ради и спрема се за упис на IT академију.
Сви раде и усавршавају се, добри су спортисти и такође носиоци многих медаља, признања и награда.
Мирјана Марић

Не ве ли ка Ули ца
др Марије Прите
налази се на Тесли,
а до 2002. то је био
без и ме ни со как.
Жена по којој је
ова пан че вач ка
улица добила име,
међутим, служи на
част не само Панчеву већ читавом
српском роду.
Ро ђе на је 16.
априла 1866. године у јужнобанатском селу Селеушу, у богатој и угледној породици, од оца Ђорђа, власника великог имања и угледне трговачке радње у Панчеву, и мајке Милеве, домаћице. Њена жеља изражена већ
у раним годинама да, кад порасте, буде лекар, за женско
дете оног времена била је пука фантазија. Међутим, она
је свој сан остварила.
Као одлична ученица, завр ши ла је основ ну шко лу,
1880. године, а потом и Вишу школу за девојке у Панчеву, прву такву установу Срба
у Угарској. Али то јој није било довољно да упише студије
медицине, јер није имала положену матуру. Зато је у Цириху прво матурирала, а онда се уписала на тамошњи
Медицински факултет. Непосредно пре поласка у Цирих
на студије Марији је умро
отац, али јој је велику подршку пружала мајка. Испите
је полагала са одличним оценама и на време, такође и државни испит и докторат, који
је чак и штампала као књигу,
запажену у тадашњој медицинској литератури.
У међувремену се верила
са др Николом Вучетићем,
који се, поред медицине, бавио писањем поезије. Панчевачки „Весник” је у броју од
28. јула 1893. писао: „Као што
чујемо, ових дана промовисана је на Циришком свеучилишту госпођица Марија Прита за доктора целокупне медицине. Ово је прва Српкиња
из Угарске која је постала доктором, то је значајно, али је
за нас утолико значајније што
је госпођица Марија Панчевка. Честитамо јој од срца”.
Исти лист у следећем броју објавио је вест: „Госпођица
др Марија Прита верила се у
прошлу недељу, 31. јула 1893,
с господином Николом Вучетићем, општинским лечником у Шапцу. Честитамо и
желимо им сваку срећу у будућем брачном животу”.
Марија је постављена за лекара у болници у Шапцу и
убрзо се прочула по знању и
предусретљивости, а жене су
имале више слободе да се повере њој него што би мушком
лекару. На целом словенском
југу тада је радила још само
једна жена лекар, др Драга
Љочић Милошевић, која је и
била Маријин узор.
Усавршавала се на угледној гинеколошкој клиници у
Бечу, и утом родила своје прво дете, Јелицу. Другу кћер,
Душицу, родила је пет година касније, у Београду.

да су почели балкански ратови, док јој је муж био на фронту, она га је замењивала на
месту општинског лекара.
А у Првом светском рату активно се прикључила војсци.
Прво је, заједно са супругом
др Николом Вучетићем, радила у болници у Крагујевцу смештеној у две велике касарне
XI и XII пешадијског пука,
препуне српских војника и заробљеника оболелих од пегавца. Рад у ратним условима био
је веома напоран, болесници
су даноноћно пристизали и
остављани су да леже у војничким униформама, прљави,
вашљиви, збијени на голим подовима по собама.
Потом је 1915. прешла у
резервну војну болницу у Нишу, у којој је буктала епидемија тифуса.
Све страхоте Првог светског рата и свакодневну борбу за живот рањених преживела је Марија заједно с колегама из читаве Европе у
ратној болници.
А кад је 1915. почело повлачење наше војске преко Албаније, с целокупним особљем
болнице и јединицом од 500
регрута моравске болничке чете, и „са више хране за људе и
стоку него ли болничких ствари”, пошла је и др Марија
Прита. И током голготе преко
албанских планина, и на Крфу и Солунском фронту, Марија је била пожртвована као
лекар Нишке болнице.

Тулон, Београд...
Преткрај Првог светског рата
преселила се с породицом најпре у Италију, па у Лозану, а
1918. године одлази у Француску, у Тулон, где ради као
лекарка тулонског инвалидског одреда. Ту се њена ћерка
Душица, студенткиња права,
разболела и умрла.
Др Марија Вучетић Прита
постала је носилац Албанске
споменице, одличја трећег
степена Св. Саве, ордена Црвеног крста, Крста милосрђа
и Ратне споменице 1914–1918.
По повратку у Београд 1919.
радила је у Првој армијској
болници, а затим од 1922. до
1949. године у својој приватној ординацији. Посебно је
била посвећена лечењу неплодности код жена.
Умрла је у Београду 1954.
године, и ту је сахрањена, на
Новом гробљу. Вест о смрти
Марије Прите, најстарије жене – српског лекара, те 1954.
године објавиле су све дневне новине у Србији.

Ратовање у болници
Брачни пар Вучетић прешао
је 1896. године у Београд, где
је она до балканских ратова
водила приватну праксу. Ка-

Марија Прита
као пензионерка

Улица др Марије Прите

ЛЕТЊИ БАЗАР – ПРИЛИКА ЗА ТВОРЦЕ РУКОТВОРИНА И ЊИХОВЕ ЉУБИТЕЉЕ

ПРОДУКТИ ВРЕДНИХ РУКУ УКРАСИЛИ КОРЗО
Људи се од давнашњих па до
данашњих времена сналазе на
разне начине. И тако, у недостатку озбиљнијег посла, покушавају и хобије да претворе у
извор егзистенције.
Једна од варијанти, нарочито за даме, све чешће је и израда рукотворина – од кутија у
техници декупаж до, рецимо,
плетених корпи или штриканих лутака. Много је ту труда
и времена неопходно, али иако све то није лако направити,
још је теже продати.
Испада да су манифестације, као што је актуелни „Летњи
базар” на Корзоу, можда најбоље прилике да ове суграђанке вредних и креативних руку
прикажу продукте свог умећа,
а и да зараде који динар.
Још од почетка јуна Панчевци
који имају талента и умећа да
својим рукама направе нешто
интересантно, те своје радове
могу да представе на штандовима постављеним на Корзоу у
оквиру манифестације „Летњи
базар”. Како је то осмислио
главни организатор, Туристичка организација Панчева, излагачи не плаћају закуп тезги,
али се зато у одређеним интервалима смењују, углавном
седмично, како би што више
њих могло суграђанима да прикаже своје рукотворине и нешто заради.
Локација је вероватно најприкладнија будући да је реч о
омиљеном шеталишту многих,
а продавци су заштићени надстрешницама, као и дебелом
хладовином.
А шта нуде, како то праве и
какве су реакције купаца, проверила је екипа „Панчевца”
ових дана.

Има накита, корпица,
кутија...
Једна од њих је Весна Најдовски, која прави накит, боље рећи ужива у томе будући да веома воли и да га носи.
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ПЕТ ГОДИНА ОД ПОСТАВЉАЊА СПОМЕНИКА
У ЗНАК ПОДВИГА ПСИЋА ЛЕА

За све мале хероје
великог срца
Прича о јуначком чину за незаборав, у којем је спасена девојчица из чељусти булмастифа, освојила цео свет и прославила наш град

Лепе ствари се могу продати и у време короне
лепо, а некад се ништа не прода. Најбоље иду јефтиније ствари за свакодневну употребу, попут огрлица на кожици, ланчића с цирконима или минђушица с полудрагим каменом или
жадом, а најповољније су оне с
пластиком од 150 динара. Скупље ствари евентуално иду када је неком потребан пригодан
накит за рођендан или матуру.
Све у свему, не жалим се, али
ово радим из љубави, јер се, бар
досад, од тога не може живети
– истиче Весна.
Слично мисли и Луција Ћатовић, која, на срећу, има и неку пензијицу, а на оближњој
тезги излаже рукотворине, пре
свега кутије израђене техником декупаж, у чему има већ
солидно искуство у трајању од
пет-шест година.
– Људима наши производи
користе као поклон, а најбоље
иду у време слава, док на овим
летњим манифестацијама није богзна како. Време неопходно за израду у просеку је од
два до три дана и зависи од
компликованости изведбе идеје, нарочито уколико додајем
орнаменте. Дуго траје и сушење, па ефективног рада по ку-

Марија Качаревић и Силвија
Нађ излажу продукте њихове
„Мале веселе радионице”, углавном весело дизајниране плетене корпе, које су, како њих две
кажу, и украсне и употребљиве.
– Почетна сировина је рециклирани стари папир, то јест
новине које најпре треба исећи, па умотати, односно направити ролнице како бисмо их
плели као торбе од прућа. Тешко је рећи колико времена
све то изискује, јер радимо фазно и на веће количине, па прво сечемо, потом роламо, а онда плетемо корпе, које затим
декупажирамо и фарбамо. Ово
радимо око четири године, пре
свега зато што много волимо,
јер не може превише да се заради, будући да је неопходно
много времена: за једну корпу
за шминку с преградама, која
кошта хиљаду динара, минимум четири сата – истиче Силвија.

... као и домаће хране,
козметике, играчака...
Љиљана Јованов тренутно представља качаревачки „Етно-кутак” испред тезге с домаћом
храном чланица тог удружења.

уља и дезодоранса, преко крема
за пете и руке, и балзама за
сунчање, до средстава за чишћење флека и одржавање гардеробе, а продаје и декупаже
од старије ћерке Дијане.
– Све су то здрави производи
на бази етеричних уља и биља
без конзерванса, који не изазивају алергије. Млади највише
купују уља за косу по 200 динара,
па затим ролоне за 450 динара,
а иду и квалитетнији сапуни за
250 динара. С обзиром на то да
сам пензионерка, проводим по
цео дан за тезгом, јер је сасвим
пријатно у хладовини, али муштерија је највише до поднева
и предвече – наводи Ана.
Божана Ковачевић се бави
израдом уникатних одевних и
украсних предмета техником
хеклања, а на штанду је изложила дечје играчке рађене од
памука и пуњене антиалергијском силиконском смесом.
– Веома су интересантне и
воле их деца разних узраста, а
могу послужити и као поклон,
па их купују чак и девојке и
момци. Те играчке су, могу слободно да кажем, здраве и могу
се пра ти у ма ши ни на 30
степени. Израда уопште није

Већ пет година прошло је откад је откривен споменик псићу Леу, у срцу Народне баште,
као сећање на његов ретко виђен јуначки чин, када је овај
малени и доброћудни створ, не
штедећи се, помогао да се спасе живот једне девојчице.
Тим поводом је Друштво пријатеља животиња „Љубимци”
2015. године иницирало израду и постављање овог споменика, уз помоћ бројних грађана и
уз драгоцени уметнички допринос вајарке Светлане Каровић
Деранић. Председник поменуте организације, Иван Курајов,
подсећа да је овај јединствен
догађај одјекнуо у целом граду,
региону, али и широм света.
– Ту вест пренели су многи –
од локалних, преко националних и регионалних, до најзначајнијих планетарних медија,
попут „Њујорк тајмса”, „Вашингтон поста”, као и бројних
ТВ станица широм света. Сви
они објавили су дирљиву и херојску причу из Панчева у којој је псић под именом Лео у
марту 2014. године, на Стрелишту, помогао да се спасе једна девојчица из чељусти неупоредиво већег и јачег булма-

стифа. Поједини новинари приметили су да наш град никада
није био толико заступљен у
светским медијима као тада, и
то у крајње позитивном контексту и светлу хуманости и
препознавања универзалних
вредности и особина које красе све нас – рекао је Куројов.
Малени херој је тог кобног
дана пажњу разјареног пса на
врхунцу убиственог нагона у
одсудном тренутку скренуо на
себе и тако омогућио да девојчица буде спасена. Овај псић,
којег је обожавао цео крај, нажалост је након два дана подлегао ранама и оставио у сузама многе племените људе.
Ипак, он никако није заборављен, као ни његов подвиг и
храброст. Остаће у најлепшем
делу града Панчева, у зеленој
оази – надомак дечјег игралишта и деце коју је толико волео.
Лео је тако, поред осталог, покренуо многе људе да размисле
о улози коју најбољи човекови
пријатељи имају у нашим животима, и на то колико их често
неправедно занемарујемо, заборављамо или злостављамо.
А на постаменту испод његове бисте стоји плоча с натписом која говори о томе да је
споменик посвећен свима њима који страдају, али су привржени и одани до последњег
тренутка. Речју – за све мале
хероје великог срца!

Деца су га обожавала, а он је због
љубави према њима дао живот
АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Луција – кутије,

Весна прави накит,

Силвија – корпе...

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.

Бaџа
Љиљана продаје храну,
– Имам и полудраго камење,
као и разну бижутерију, а за све
то репроматеријал набављам делом из Грчке, делом из Београда. Није га тако лако направити, па су ми за једну елегантнију и компликованију огрлицу
понекад потребна и два дана
интензивног рада. Углавном се
то своди на лепљење стаклића
на подлогу; потом иде спајање,
па ушивање. Цене нису превисоке, јер ми је жеља да што више тога продам, тако да, рецимо, најскупља огрлица кошта
отприлике до осамсто динара.
Допуштам и ценкање, па ако
муштерија то ради са стилом,
веома често и оборим износ.
Што се тиче базара, некад иде

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Ана нуди здраву козметику,

тији буде око шест-седам сати.
Материјал је прилично скуп и
треба нешто да се прода како
би било новца за даља улагања. Имамо за сваког по нешто,
а цене се крећу од 600 до 3.000
динара. Многи ме већ знају, па
буде и поруџбина, али је најлепше продати кад можеш да
изложиш робу – каже Луција.
У њеној непосредној близини
смештен је штанд на којем

– Смењујемо се нас неколико, углавном пензионерки, јер
оне млађе имају више обавеза.
Одзив Панчеваца није лош, а
највише се купују штрудле за
по триста динара, па колачи и
салчићи за двеста, док су паковања питица и погачице по
сто – каже Љиљана.
Ана Босанац нуди производе за хигијену из занатске радње ћерке Данијеле: од сапуна,

ШТА ЈЕ ДЕ КУ ПАЖ
Техника декорисања позната као декупаж (настала од
француске речи „decouper”, што значи – исећи, исецати)
своди се на исецање комада папира, као и на њихово лепљење и декорисање изабраног предмета.
Према неким изворима, то је нека врста уметности која
постоји вековима, чији је циљ да се обични или стари предмети учине лепшим.
Притом, за тако нешто неопходно је минимално улагање
у материјал и максимална посвећеност у креирању тог
осликаног уметничког дела, како напослетку оно изгледа.

а Божана хекла играчке
наивна, па ми за једну треба
укупно три до четири дана или
пет-шест сати седења дневно.
Све то на почетку буде конац и
хеклица; најпре се раде удови
и реп, па труп и глава, а на
крају се све то спаја. Цене су
прилагођене условима – од 250
динара за привеске до 1.800
динара за скупљу играчку. Најбоље иду хоботнице од 500 динара, за шта се деца највише
хватају. Купују мали, али и они
старији, којима то може да послужи као декорација за собе.
Задовољна сам, премда је илузорно очекивати да од овога
могу да се обогатим. Заправо,
то ми је то нека врста пензионерског хобија, иако добро дође сваки поштено зарађени динар, а када се трудиш и упоран
си и стрпљив, ни резултат не
мањка – наглашава Божана.
Општепознато је да се упорност увек исплати; још да их у
томе не омета „упорна” корона...

Овај малиша је склоњен са улица Котежа 2, пре свега због масовног тровања које се у том насељу догађа већ месецима.
Баџа има око три месеца; разигран
је, здрав и спреман да се усели у нечији дом и у нечија срца.
Нема дилеме да ће ономе ко га удоми бити одан пријатељ до краја свог
„малог” живота. Заинтересовани одговорни појединци (или
породице) могу да окрену број телефона 065/22-11-354.

Малиша
У својим најранијим данима ова њушкица спасена је из окружења предузећа
„Бродоремонт”.
Малиша је једва преживео ударац кола и након повређивања су се добри људи старали о њему. А сада је као нов – излечен, опорављен и спреман да неког
усрећи.
Овај шестомесечни лепотан бескрајно
је захвалан на свакој пажњи која му се
пружи, а све информације о њему могу се добити на телефон
065/529-38-08.

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

26

СПОРТ

ПАНЧЕВАЧКИ АУТОМОБИЛИСТА НАЈАВИО
УЧЕШЋЕ НА РЕГИОНАЛНОМ ТАКМИЧЕЊУ

БОРКОВИЋ СТАРТУЈЕ ИЗ ХРВАТСКЕ

Петак, 10. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ВЕСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

АЛЕКСА ЗЛАТНИ ПАНЧЕВАЧКИ КАДЕТ
Куп Србије у гађању
из ваздушне пушке
Почела сезона
малокалибарског
оружја

Српски аутомобилиста и наш
суграђанин Душан Борковић
одлучио је, у складу с целокупном ситуацијом коју је наметнула пандемија коронавируса, да ће се ове сезоне
так ми чи ти у шам пи о на ту
„TCR Eastern Europe”. Српски ас ће возити аутомобил
„хјундаи и30Н” са „МИРА рејсинг тимом”, а као и претходних сезона за титулу ће се
борити под бројем 62.
Према најави организатора, први тркачки викенд овог
такмичења требало би да буде одржан у Хрватској 25. и
26. јула, на стази „Гробник”.
У окви ру шам пи о на та
планира но је укуп но осам
трка током четири тркачка
викенда.
– У оваквим околностима
избор шампионата је између
осталог највише био условљен
близином куће и реалним могућностима да се стигне до
стазе без додатних компликација. Ово је ситуација у којој се нико од нас до сада није нашао и било је потребно

време да схватимо шта нам
се дешава и да животе прилагодимо новим околностима. Мени је најважније да ова
година прође без такмичарске паузе, а опет да не угрозим здра вље ни се би ни
својим ближњима – рекао је
Борковић.
Поред тркачког викенда на
„Гробнику”, организатори су
у календар такмичења ставили и стазе у Словачкој (од 21.
до 23. августа) и Чешкој (од
4. до 6. септембра), а завршница такмичења планирана је на мађарском „Хунгарорингу” од 17. и 18. октобра.
– Искрено се надам да се
овај календар неће мењати и
да ћемо успети да извозимо
ових осам трка на међународној сцени. Недостаје ми
стаза и такмичарски адреналин. Радујем се поновној сарадњи с Норбертом Михелисом, чије инжењере и механичаре добро познајем, јер
смо 2015. године заједно освојили FIA ETCC европску титулу – додао је Борковић.

У Но вом Са ду је про шлог
викенда одржано друго коло
Купа Србије по Б-програму у
троставу у дисциплини 3 x 20
дијабола, на коме је у врло
ја кој кон ку рен ци ји уче ствовало и троје кадета Стрељач ке дру жи не „Пан че во
1813”.
Нај у спе шни ји пан че вач ки
такмичар био је Алекса Ракоњац, који је освојио златну медаљу и свих дванаест бодова,
и то с високим резултатом од
594 круга, што је и његов лични рекорд. Имао је чак 54 поготка у центар и само шест
„деветки”. Алекса је у клечећем ставу „убио” 197 кругова,
у лежећем 199, а у стојећем
198 кругова, од могућих по 200
кругова.
Теодора Кондић се пласирала на шесто место, али је

освојила и нових пет бодова за
финални меч. Она је погодила

572 круга у троставу, док је
Ива Ракоњац била једанаеста,
с 555 кругова.
Наредно коло је на програму 11. јула, када ће кадети имати нову шансу за освајање бодова за финале Купа Србије,
које ће бити одржано 25. јула,
такође у Новом Саду. Алекса и
Теодора су већ осигурали своја
места у друштву најбољих.
Такође у главном граду наше покрајине, прошлог викенда, одржано је и друго коло
Купа Србије у гађању из малокалибарске пушке по А-програму, и то у дисциплини тростав, у конкуренцији јуниора
и сениора.
Први пут је наступио Алекса
Ракоњац, што је иначе напорно

ШАХОВСКЕ НОВОСТИ

СТАРТОВАО И ПАНЧЕВАЧКИ СРПСКОЛИГАШ

„АЉЕХИН” У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ

„БРЗИ ВОЗ” НА НОВОМ ПОЧЕТКУ...

Прошлог викенда је одржано
шаховско такмичење у Београду, у оквиру „Спортских
игара младих”, на коме су
учествовали и чланови ШК-а
„Аљехин” из нашег града.
У групи девојчица из виших разреда прво место је
заузела Ања Радмановић и тако обезбедила учешће на финалном такмичењу у Србији.
Подсетимо да је Ања пре две
године била победник и на
регионалном финалу у Сплиту.
У групи млађих девојчица
Јана Стошић је заузела треће
место, а у такмичењу старијих дечака Вук Каначки је уз
одличну игру освојио друго
место.

То ком про шлог ви кен да
одржан је и турнир за кадете
у организацији Шаховске школе „Нестор”.
Над ме та ло се пет на ест
младих шахиста, а међу њима и Аљоша Каначки, члан
ШК-а „Аљехин”, који је с пет
поена из пет партија заузео
прво место.
За најуспешније чланове
овог колектива, који су поред
сјајних резултата у шаху ове
године имали и скроз одличан успех у школи, као и у
другим спортовима, организован је пријем у Спортском
савезу Панчева, где им је дипло ме уру чио пред сед ник
Слободан Битевић.

После оставке комплетног руководства, која је прихваћена
на скупштини клуба 1. јуна,
фудбалери панчевачког српсколигаша Динама 1945 започели су припреме за предстојећу сезону.
Прозивку првотимаца извршио је шеф стручног штаба Жарко Тодоровић, заједно са својим сарадницима Кристијаном
Стојановим, Гораном Коларићем и тренером голмана Ненадом Николићем. На првом тренингу је било присутно 25 фудбалера, углавном младих играча, који ће током припрема покушати да се наметну тренеру
Тодоровићу и изборе се за дрес
стартера „брзог воза”. Испред
управе Динама 1945 били су
Милош Ђукановић, председник
радне групе за припрему нове
скупштине клуба, и његови сарадници, који су фудбалерима
пожелели добро здравље пре
свега, као и успешне припреме.
– Момци, од данас крећемо
да радимо пуним интензитетом, а наш циљ је да ове сезоне

нападнемо сам врх првенствене табеле. Овде су углавном
млади фудбалери, али доћи ће
још осам до десет играча, који
ће представљати права појачања. Сви ћете бити испоштовани, у то немојте да сумњате.
Поштујте ове људе који су остали у клубу и који нису плаћени
све ово време. Од града тренутно немамо помоћ, па морамо сами све да изгурамо. Али
све ће то бити исправљено и
оно што се договоримо, биће
испоштовано. Водите рачуна о
вирусу, пратите савете надлежних и дајте све од себе на тренинзима – рекао је у обраћању
фудбалерима Милош Ђукановић, први човек „брзог воза”.
Момцима се обратио и први
тренер Жарко Тодоровић, који
је и у прошлој сезони предводио Динамо 1945.
– У нову сезону улазимо с
много младих играча, али то и
јесте наш циљ, да управо млади добију шансу да се докажу
и наметну. Хоћемо да направимо полетну екипу, али доћи

ће и неколико искусних фудбалера од којих ће млађи моћи
и да уче. Предстоји нам напоран рад, који је нормалан у припремном периоду, а од момака
очекујем да максимално одраде своје обавезе. Комбиноваћемо тренинге, а јако је важно да
сви схвате да сада стварамо
базу. Ударамо темељ. Како будемо радили на припремама,
такви ће нам бити резултати.
Сви ће добити шанcу да се наметну, а игре у контролним

за кадета, али је он стоички
издржао меч који је трајао три
сата и успео још једном да докаже своје квалитете врхунског
спортисте.
Отпуцао је с тренинг-муницијом 370 кругова у клечећем,
373 у лежећем и 366 кругова у
стојећем ставу, и са 1.109 кругова пласирао се на девето место у конкуренцији јуниора,
али је успео да освоји и два
вредна бода за финале. Алекса
је на сениорској листи био петнаести, што се такође може
сматрати великим успехом, али
је тренер Синиша Вељковић
сигуран да ће Алекса убрзо и у
овој тешкој дисциплини исказати своје квалитете и освајати
медаље.

мечевима показаће нам праву
слику тима и колике су наше
праве могућности у овом тренутку – истакао је шеф стручног штаба Динама 1945 Жарко
Тодоровић.
Прву контролну утакмицу
„брзи воз” ће одиграти 15. јула
с Радничким из Ковина, а предстоје му и дуели с Војводином
1928 из Перлеза, пожаревачким Младим радником 1926,
ОФК Београдом и Борцем из
Старчева.
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СВЕ СЕЛЕКЦИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЧАРА У ПУНОМ ПОГОНУ

НАДМЕТАЊЕ СТРЕЛИЧАРА

НА ТРЕНИНЗИМА САМО ПРШТИ...

ПАНЧЕВЦИ „ОСВОЈИЛИ” КИКИНДУ

Одиграна прва
контролна утакмица
Окупиле се и млађе
категорије
Фудбалски клуб Железничар
ради пуном паром. После неколико заједничких тренинга
но ви шеф струч ног шта ба
популарне „дизелке” из Панчева Марко Перовић организовао је прву проверу својих
фудбалера.
У недељу, 5. јула, на Спортском центру „Младост” одиграна је прва контролна утакмица у оквиру припрема „Жеље” пред историјски наступ у
Првој лиги Србије.
Шеф струке је, заједно са
својим сарадницима Марком
Андрејићем, Владимиром Растовићем и кондиционим тренером Предрагом Добрићем,
проверио и на делу видео велики број момака који конкуришу за дрес првотимаца најбољег фудбалског клуба са ових

простора. „Жељини” момци су
давали све од себе, тренери су
радили свој посао... Много тога је виђено, а понешто је остало записано и у бележницама.
До старта трке за бодове у
Првој лиги Србије, који је заказан за 15. август, има довољно времена да се искриста-

лише екипа која ће после готово две деценије представљати наш град у високом рангу
такмичења.
Оно што је посебно занимљиво, јесте чињеница да је
контролну утакмицу између
„Же љи них” пла вих и бе лих
пратио велики број љубитеља

најважније споредне ствари на
свету из Панчева и околине,
али и из Београда. Очигледно
је да су се људи ужелели фудбала, па не треба сумњати да
ће Железничар имати велику
по др шку с три би не и ка да
почне шампионат. Уколико ситуација с коронавирусом то
дозволи.
Иако су готово све очи спортске јавности Србије уперене у
новог прволигаша и први тим
Железничара, у овом колективу велика пажња поклања се и
млађим категоријама.
Тако су се у понедељак, 6.
ју ла, на Спорт ском цен тру
„Младост” окупиле и млађе селекције популарне „старе даме” с Тамиша. Извршена је прозивка играча којом је озваничен почетак припрема пред почетак трке за бодове у Квалитетној лиги Војводине.
Са „Жељним” омладинцима
ради тренер Небојша Петровић, кадете предводи Зоран Нешковић, а о пионирима бригу
води Звонко Лазаров.

Традиционално надметање
стреличара под називом „Видовдански куп Кикинде” одржано је у недељу, 28. јуна, у
том војвођанском граду.
Иако је конкуренција била
врло јака, сва четири такмича ра Стре ли чар ског клу ба
Панчево који су наступили,
вратили су се окићени медаљама.
Душан Грбић је заблистао
у конкуренцији ветерана у гађању олимпијским луком и
освојио највреднији трофеј.
Ивана Орлов Гајан је у квалификацијама заузела четвр-

то место, а одатле је, кроз
елиминације, успела да се избори за бронзано одличје у
конкуренцији сениорки које
су се над ме та ле у га ђа њу
олимпијским луком.
Најмлађи члан панчевачке
екипе Теона Јовановић такмичила се у групи кадеткиња
и заслужила сребрну медаљу
у гађању олимпијским луком.
Стефан Жикић је после напорних борби у квалификацијама и елиминацијама успео да освоји сребро у конкуренцији сениора који су гађали сложеним луком.

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

ТРОФЕЈ ПРИПАО „ГРАЂЕВИНАРИМА”
Иако је сезона скраћена због
глобалне пандемије коронавируса, чланови Рагби клуба Динамо 1954 били су веома активни у протеклих десетак дана.
У оквиру такмичења у Купу
Србије за кадете одиграна су
два регионална турнира, на којима су прва места заузели Динамо 1954 и београдски Рад.
Велико финале и меч за трофеј победника најмасовнијег
такмичења одигран је у недељу, 5. јула, на рагби терену у
Старчеву. Домаћи клуб Борац
још једном се показао као изузетан домаћин, а овај меч је
привукао велики број поклоника игре с јајастом лоптом...
С правом се очекивала квалитетна утакмица.
Почетак сусрета је припао
гостима из Београда. Већ у другом минуту, после добро изведеног аута, популарни „грађевинари” су брзим пасовима додали лопту до Марка Павловића, који је потом „пробио”

есеј за свој тим, а Гајић је још
једном био прецизан приликом
претварања – 7:28.
Учинило се у тим тренуцима да ће Панчевци посустати,
али прорадио је неки инат, па
су „дивљи вепрови” кренули у

по крилу и брзим трком постигао есеј за вођство Београђана – 0:5. Игор Гајић сигурним

претварањем повећава на 0:7,
али у тим тренуцима популарни панчевачки „дивљи вепрови” почињу да се буде и полако преузимају посед лопте.
На жалост навијача Динама
1954, ни то није омело одличне Београђане, који су у 12. минуту још више увећали своју
предност. Војин Симоновић је
извео казнени ударац, додао
лопту до капитена Данијела
Стојановића, који је незадрживим продором постигао есеј за
0:12, а онда је Гајић поново био
сигуран у претварању – 0:14.
Одговор панчевачких рагбиста уследио је врло брзо. Милан Кузмановић је дириговао
нападом који су „грађевинари”
нелегално зауставили, тако да

је делилац правде на овом сусрету Немања Бабић досудио
казнени есеј за Динамо 1945,
па се на одмор отишло с резултатом 7:14.
Почетак другог полувремена
поново је протекао у знаку гостију из главног града. Најпре
је Марко Павловић у 35. минуту поново пробио по крилу и
постигао свој други есеј, а непогрешиви Гајић је трансформацијом увећао вођство Рада
на 7:21. Динамо је заиграо офанзивније, играло се углавном на
половини терена гостију, али у
јеку доминације домаћег тима,
у 38. минуту, „севнуо” је контранапад рагбиста Рада, када је
Андреј Стојиљковић претрчао
скоро цео терен и постигао нови

силовите нападе. После две велике пропуштене шансе, када
су лопте испале из руку пред
сам есеј простор, Лазар Алексић је постигао есеј, а потом је
Кузмановић био сигуран у претварању, па је Динамо 1954
смањио на 14:28. До краја утакмице Панчевци нису имали
снаге да направе преокрет, тако да су Београђани заслужено
освојили трофеј намењен победнику Купа Србије.
Раг би клуб Ди на мо 1954
играо је у са ста ву: Не ма ња

Миленковић, Лазар Алексић,
Петар Мљач, Јован Адамов, Вукашин Васић, Милан Кузмановић, Огњен Воштић, Страхиња Аџић, Страхиња Грубор,
Марко Кошпић, Дејан Кркљуш
и Марко Хасановић.

ШАХОВСКИ КУТАК
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(решење из прошлог броја: Дб4
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Обликуј
Креативност нема граница.
Када треба да потрошиш време.
Или да аранжираш, рецимо, цветну поставку.
Можеш и из сенке да гледаш.
Када и како треба да се поправиш.
Не постоје оквири креативности ни у самоуништавању.
Тек ту си на ластишу.
Хајде да се не играмо жмурке.

Поздрав најстаријем недељнику на
Балкану из манастира Троноша.
Предраг Лукић

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

Жеђ за летењем
Осећаш се као да некоме ниси ни до колена.
Немој. Еј, ти, пробај да се сетиш најбоље верзије себе!
Покушај да повратиш осећај глади.
За самопоштовањем.
А оно, кад те је жеђ за слободом савладавала...
То је била само епизода.
Па су ти у следећем трену била раширена крила.
Сети се.

Јуриш!

Поздрав читаоцима „Панчевца” из античке
римске царске палате Феликс Ромулијана!
Славица Арбутина

Свакоме се деси да у канту за отпатке баци нешто вредно.
А да о томе нема свест.
Барем у првом моменту.
Онда му буде криво.
Али никада није касно за просветљење.
За давање гаса.
Како би се изнивелисала унутрашња температура.
За одбацивање тескобе неопходан је јуриш.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Милош Макевић,
студент:

Милица Мартинов,
куварица:

Лазар Влашић,
мушки фризер:

– Ове врућине
искористићу да што
више времена
проведем унутра,
учећи, пошто спремам
испите. Одвојићу време
и за тренинг. У
паузама ћу шетати псе
и изаћи с друштвом.

– Чуваћемо бебу.
Не излазимо много.
Опрезни смо када је
у питању вирус,
и због нас и
због детета.

– Викенд ћу
провести радећи.
„Дежуран” сам и
суботом и недељом.
Након посла ћу се
одмарати.
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