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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Мултијезички додатак – на румунском језику
Supliment multilingv – în limba română

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 15. ЈУНА 2018.
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Лабораторија Завода
„Панчевац” најбржа,
најпоузданија и
најповољнија
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Политика
Треба нам стабилан и
безбедан свет
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Екологија/просвета
Гас као основни
енергент за грејање
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Друштво
Град опијен
ванвременским
ЗАНИМЉИВ ПРОЈЕКАТ ПАНЧЕВАЧКОГ ДРУШТВА СРПСКО-РУСКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА

ЗА ЈОШ ЈАЧЕ ВЕЗЕ НАШИХ НАРОДА

У нашем граду читаоница
с руском литературом, а у
Москви сличан објекат са
издањима на српском

Тамара Обрадовић (десно) на Црвеном тргу

У жељи да додатно ојача српско-руске
културне везе и пријатељске односе између наших народа, панчевачко Друштво српско-руског пријатељства „Доситеј Обрадовић” покренуло је занимљив пројекат: отварање читаонице с
књигама на српском у Москви и читаонице с књигама на руском у Панчеву.
Како „Панчевац” сазнаје, када у нашем граду буде отворена читаоница на
руском, у њој ће се најпре наћи дечја
литература, а онда и руски уџбеници из
математике и медицине. Захваљујући
томе студенти Београдског универзитета моћи ће ту да долазе и да читају
све што их интересује. Уколико им нешто не буде јасно, моћи ће да питају
преводиоца који ће ту стално радити и
биће плаћен из буџета руске државе.
Посебно важну улогу у овом пројекту имаће Градска библиотека Панчево. У току је прикупљање књига за
децу које ће бити поклоњене Руској
дечјој библиотеци у Москви, а сличне
донације биће реализоване и у библиотекама у другим градовима широм
Русије. За ту акцију постоји подршка
директора панчевачке библиотеке Дејана Боснића и члана Градског већа
задуженог за културу Немање Ротара.
У оквиру пројекта који је покренуло Друштво српско-руског пријатељства „Доситеј Обрадовић”, његови
представници су недавно учествовали у Москви на хуманитарној и културној манифестацији „Фестивал књиге”. Она је ове године одржана четврти пут, од 31. маја до 3. јуна, на Црвеном тргу, а била је посвећена обележавању дана рођења познатих руских
књижевника Александра Пушкина,
Ивана Тургењева и Александра Солжењицина.

Током трајања фестивала књиге су
биле изложене на штандовима који су
били постављени на великом простору у центру Москве, а организоване су
и бројне културне манифестације, које су се одвијале на неколико бина.
На једној од њих, под називом „Двојезична бајка”, наступиле су руска
књижевница за децу Тамара Брикова
и наша суграђанка Тамара Обрадовић. Руска списатељица је представила своју књигу „Јежић у гостима код
Трешњица”, а њена имењакиња из нашег града књигу бајки наше суграђанке Гордане Влајић „Заистинска
српска бајка”. То је књига с бајкама о
најпознатијим српским јунацима у
историји и митологији, попут Краљевића Марка, Милоша Обилића итд.
Ове две књиге биће оштампане на
руском и српском језику, да би деца из
наше две земље видела колико су слични наши језици, традиција и вредност
и колико тога имамо заједничког.
Промотер акције Друштва српско-руског пријатељства на културној манифестацији у Москви била је наша
суграђанка Тамара Обрадовић. Она
је прошле године докторирала на тамошњем Државном универзитету за
финансије, који у руској престоници
спада међу најелитније високошколске институције.
Током студирања у Москви била је
стипендиста те школе, што доказује да
су Руси видели њен таленат. Најпре је завршила основне и мастер студије на тему европских интеграција, јавне управе
и администрације, а онда је школовање
крунисала докторирањем. Захваљујући
томе могла је да се без икаквих проблема и неизвесности запосли у Москви,
али је одлучила да се врати у Србију.
Нажалост, за њу у нашој земљи нигде није било посла, па је одлучила да
се врати у Москву. Тамо је прихватила понуду универзитета на коме је докторирала да ту ради као професор.
М. Глигорић

композицијама
» страна 9

Култура
„Пауновић” првак
Србије
» страна 10

Село
Грађани да измирују
своје обавезе
» страна 11

Фото-репортажа
Три дана крафт пива,
хране, музике и
опуштенције
» страна 29

Спорт
Спортске игре младих
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

Грозота на слово р
Колико људи које лично познајете има рак? Колико је особа које сте
познавали преминуло од неке малигне болести? Превише, зар не?
Ево мог случаја: само у протеклих шест месеци чак троје познаника – две жене и један мушкарац – сазнали су да су оболели. Сви
премлади за било какву болест, а поготово за овај ужас. И ту није
крај лошим вестима. Једно од њих троје је ове недеље, нажалост, изгубило битку.
И, како то редовно бива кад се нешто тако језиво деси, међу свима нама које је дотакла та грозна вест, почело је да одзвања питање:
да ли је могло другачије? Да је на време отишао код лекара, да се
здравије хранио, да се мање нервирао... Ех, да је...
Увек је сценарио сличан кад рак дође по своје. Почне тако што не
водимо рачуна о себи, па се настави тако што се појаве први симптоми, а ми их игноришемо јер, забога, немамо времена да приметимо да је нешто у нама заштектало. Па онда болест покуца на врата
мало гласније. И тад се препаднемо, па од страха не отварамо. Мислимо, отићи ће. Завучемо главу под ћебенце и играмо се ноја. И тако на крају завршимо у ординацији специјалисте онда када је и нама и лекару маневарски простор толико сужен да нам преостаје само
да се самоокривљујемо што нисмо одмах одреаговали и да се надамо чуду. И свакоме, али баш свакоме кога попут грома погоди таква
дијагноза, већ у првим тренуцима наиђе једна те иста мисао: када
бих само могао/могла да вратим време!
Добро запамтите ту реченицу! Јер, ако читате ове редове и здрави
сте, онда сте баш у оној тачки на временској линији у коју би оболели волели да се врате како би поправили ствар и избрисали болест.
Заиста.
И кад сте већ ту, пробајте да замислите да сте стварно допутовали
у овај тренутак из будућности у којој су вам управо саопштили да
имате рак и да сада имате прилику да промените све навике које су
вас одвеле у болест. Шта бисте све променили? Застаните и погледајте: шта једете, шта пијете, због чега се нервирате, колико спавате,
где се трошите и где вас боли. Направите списак неопходних корекција. И поправите из ових стопа све што можете. Немојте, молим
вас, да вам изговор буде: неће баш мене. Баш тако су говорили и моја покојна бака и покојни дека и покојни комшија. Јасна вам је поента, зар не?
Јесте ли већ чули шта о раку кажу у Светској здравственој организацији? Кажу да је оболевање од малигних болести у свету порасло
са 12,7 милиона у 2008. години на 14,1 милион људи у 2012. години.
Ипак, има и нешто још страшније од тога, а то су прогнозе. Предвиђају да ће до 2032. године од рака највероватније у свету оболети 25
милиона људи. Двадесет пет милиона. Не двадесет петоро људи, не
двадесет пет хиљада људи – двадесет пет МИЛИОНА особа ће имати рак. Највише случајева очекује се у неразвијеним и средњеразвијеним земљама – тамо где је највише патње, сиромаштва, туге, стреса, нервирања, незадовољства... Тиме се рак храни. Зато и воли да
дође у Србију.
На институту „Батут” потврђују да се у нашој земљи годишње у
просеку дијагностикује око 36.000 нових случајева малигних болести, а од рака умре више од 20.000 људи. Један омањи град... Код
мушкараца, кажу статистике, рак најчешће гађа плућа, дебело црево и простату, док су код жена на удару такође плућа и дебело црево, али и дојка и грлић материце.
Тачан узрок појаве ове подмукле гадости није још са сигурношћу
установљен и главе стручне јавности углавном су окренуте ка генетичарима, чија ће истраживања можда изродити најконкретније одговоре. Засад су познати само фактори ризика који доприносе оболевању. Има их много, али су пушење, неправилна исхрана, физичка
неактивност, конзумирање алкохола, инфекције и фактори из животне и радне средине најважнији међу њима.
Лекари истичу да се на више од 80 одсто свих малигних болести
може утицати управо уклањањем набројаних фактора. Шта сте ви
ставили на списак ствари које треба да промените како бисте били
здравији? Од чега ћете почети данас?

ФОТОГРАФИЈА Гужва у рекету: Тео, Јокић, Кари, Леброн.
У центру града, свакога дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

ПРВИХ ВЕК И ПО
Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.
Идемо. Од 1869.

ЧЕМУ СЕ СПРЕМА СРБИЈА?
Доказ да је „Панчевaц” од свог оснивања у априлу 1869. године, већ у првих неколико месеци, постао веома
популаран у читатељској публици и
незаобилазан фактор приликом расправа о најважнијим темама, пре свега за српски народ у Панчеву, Војводини, Аустроугарској, па и када је реч
о збивањима у самој матици, јесу и
небројена обраћања разних мислећих
људи оног времена. Они су сваке недеље слали писма са својим слободоумним и прогресивним ставовима.
С друге стране, било је и реакција
на оно што је раније изнето, па се може рећи да је у тадашњем „Панчевцу”
владала права дебатна атмосфера, на
чему би му могли позавидети и многи
данашњи медији. Све то резултирало

је и потребом за увећавањем штампаног простора, па је лист, од првобитне
четири стране, бивао све дебљи.
Од шароликих писанија свеколиких
интелектуалаца, међу којима је, по логици ствари, предњачио оснивач и уредник листа Јован Павловић, вреди издвојити једно отворено писмо у броју
26 од 5. септембра 1869. Њега је један
од виђенијих мислилаца др Драгиша
Станојевић адресирао управо на Павловића, и то с више него бомбастичним насловом – „Чему се спрема Србија, а шта се приправља на Западу”.
Интересантно је да је тај додатак објављен у данас готово незамисливој форми – дуплој преклопљеној страници.
Он напомиње и то да влада „сељаку забрањује да учи, јер ако не зна читати, како ће до истина допрети”.
У наставку писма његов аутор се обрушује на устав, којим је, како каже,
успостављена страховлада не само над
Србима у границама матичне државе
већ и много даље, где год они у озбиљнијем броју живе. Станојевић је нарочито гневан због тога што нема ни речи о подизању народних школа и о
бесплатном и обавезном учењу, као и
што ништа боље није ни у домену судства, слободе штампе, аутономије општина, док „на све стране царују улизице”.
„Панчевац” је наставио да објављује и редовне рубрике, као што су „Народна привреда”, „Различности”, „Течај бечке берзе”, „Дописи”, затим
разне огласе, позиве и, рецимо, новости из уметничких области, попут
књижевности.
Ј. Филиповић
Елем, у том тексту потписник први пут „тражи гостопримства у цењеном листу” и истиче да у то „несретно време преварене и замућене
све сти на род не ка да све про па да
што нема новаца на руци, ваш лист
је једини домаћин за голу и гладну
сирочад”. Станојевић се бави стањем
у са мој Ср би ји, па на во ди да су
Обреновићи и Карађорђевићи турски зулум заменили својом тиранијом, па „сиромах Србин није ништа
друго до напуштен, гладан, жедан и
озебао сужањ”.
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ТОКОМ ОВОГ ВИКЕНДА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ВЕСЕЛА КАРНЕВАЛСКА ПАРАДА
И СИЛНЕ ЖУРКЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

„Бразилска” фешта
15. и 16. јуна

АРХИВЕ

ФОТО: ИЗ

Време је за добар провод! Интер на ци о нал ни пан че вач ки
карневал биће одржан 15. и
16. јуна, а оно што увек привлачи највише пажње – велика међународна поворка – заказано је за суботу, 16. јун, у
20 сати. Очекује се око 2.000
учесника.
Ин тер на ци о нал ни кар не вал у Пан че ву је ме ђу на род на ма ни фе ста ци ја од ве ли ког зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју, јер пред ста вља раз ли чи те кул ту ре и кар не вал ске
традиције из целог света. Као
нај ве ћа град ска ма ни фе ста ција и први међународни карне вал у Ср би ји (од 2003. го ди не), одр жа ва се у ор га ни зацији удружења „Пријатељи

„ПАНЧЕВЦА”Ћ

Много догађаја у два
дана

Пан че ва”, под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја Ре пу бли ке Ср би је, АП
Вој во ди не, По кра јин ске вла -

де – По кра јин ског се кре та ри ја та за при вре ду и ту ри зам и Гра да Пан че ва.
Манифестација је с временом постала туристичка атрак-

ција коју током одржавања посети више од 100.000 људи. Сви
програми су бесплатни за посетиоце.
С. Трајковић

Про грам

Про грам

Петак, 15. јун

Субота, 16. јун

УЛИЦА ТРАДИЦИЈЕ
(Улица Николе Тесле)
Карневал гастро – сајам традиционалне хране и пића
18.00 Продајни сајам домаће хране, вина и рукотворина
CARNIVAL CENTRAL STAGE (Трг Ђорђа Вајферта, Улица Николе Тесле)
18.00 Финале фестивала музике за децу
„Распевано пролеће Србије 2018”
19.00 Дечји карневалски програм
21.00 Отварање Интернационалног карневала
– предаја кључева града
21.15 Карневал фест: представљање карневалских група,
музичко-забавни програм
Capoeira Show – Capoeira Панчево
23.00 Концерт групе „Ођила”
„ХЕДОНИСТ” STAGE (угао Његошеве улице и Трга краља Петра I)
22.00 Концерт „Скандал бенда”
„ШТАБ ПОГОН” STAGE (Трг краља Петра I)
22.00 DJ Марко Вуковић (БГ)
„COFFEE SHOP” STAGE (Сокаче)
21.00 Концерт „Casual Band-а”
CRUISER (Гимназијски трг)
22.00 Бенд „Raleigh Bruce & Boki Dusty Hat”
„BABIS GROOVIE” STAGE (Браће Јовановић 1)
22.00 DJ Le Bolle (Лаос)

УЛИЦА ТРАДИЦИЈЕ
Карневал гастро – сајам традиционалне хране и пића
18.00 Продајни сајам домаће хране, вина и рукотворина
20.00 Велика међународна карневалска поворка (главна
градска улица – Војводе Р. Путника)
Након завршетка карневалске поворке – карневалски ватромет
CARNIVAL CENTRAL STAGE
18.00 Балетска представа „Петар Пан”, ПК „Балерина” Панчево
19.00 Променадни концерт – Брас оркестар Музичког центра Панчево
20.30 Концерт тамбурашког оркестра „Банатски кицоши”
22.30 Mantock Dance International – Brazil Samba Dance Show
23.00 Концерт бенда „Cubalcanica” (International Cuban
Band)
„ХЕДОНИСТ” STAGE
22.00 Концерт бенда Пеђе Томашевића
„ШТАБ ПОГОН” STAGE
22.00 RnB Rap: Вук, Парке и Коле
„COFFEE SHOP” STAGE
21.00 Концерт Анђелке Симић и бенда „9”
00.00 Downtown Vibe: DYMO B2B Lobor D
CRUISER
22.00 Бенд „Друга прича”
BABIS GROOVIE
22.00 Концерт групе „BD & HR Band” (БГ)

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

САМО У „НИКОДЕНТУ”

Недељу дана
мајсторија

Врхунски квалитет,
а најповољније цене

Завршен је девети турнир у
малом фудбалу „Панчево 2018”,
који се од 8. до 12. јуна одржавао на СЦ-у „Младост”. Четрнаест екипа, подељених у четири групе, борило се за трофеје, али и вредне новчане награде.
Екипа „Sky sat Бели нарцис”
са вла да ла је у по лу фи на лу

У борби за треће место „Јавор и Анђела” су били бољи од
„Електро Мањаче”, победивши
је са 6:4, а у мечу за титулу
шампиона „Sky sat Бели нарцис” савладао је „Car Spa” са
2:1.
Најбољи играч на турниру
био је Стефан Боснић, трофеј
за најсигурнијег голмана при-

„Електро Мањачу” с 3:1, а потом је тим „Car Spa” са 7:4 победио екипу „Јавор и Анђела”.

пао је Миљану Радмановићу, а
најефикаснији стрелац био је
Марко Лукић.
А. Ж.

У центру Панчева смештен је луксузно опремљени центар за хитну и рестауративну стоматологију „Никодент
медик”, који се од самог отварања истакао
по квалитету услуга,
професионалном и љубазном особљу и пријатном амбијенту.
Стручни тим „Никодента” спреман је
да на једном месту одговори на све захтеве
из области целокупне стоматологије, па се стога све већи
број Панчевки и Панчева ца
од лу чу је упра во за по се ту
овом цен тру, ко јим ру ко во -

ди др Ђорђе Николић.
Због великог
интересовања наших суграђана, у
„Никоденту” су одлучили да поново
покрену многобројне акције у оквиру
којих стоматолошке услуге постају
доступне свима.
Искористите ову
прилику и закажите преглед путем
телефона 064/21-75-056. Ова савремена и модерно опремљена
ординација налази се преко пута старе робне куће, у Улици
Максима Горког 2.

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

гле ди код др Не бој ше Та си ћа тре нут но на ак ци ји,
па та ко ком пле тан уро ло шки пре глед кошта 2.000
динара, ултразвучни уролошки преглед стаје такође 2.000 динара, док обе
ове услуге у пакету коштају 3.600 динара.
Као што је већ наглашено, сви набројани специјалистички прегледи обављају се само суботом, а заказују се радним данима путем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.
Од маја, сваког радног
дана, у Заводу „Панчевац”
могуће је урадити и колор
доплер прегледе врата, руку, ногу или абдоминалне
аорте, као и ултразвучне
пре гле де вра та и ме ких
ткива. Ове прегледе искљу-

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
ИМУНОХЕМИЈСКИХ
АНАЛИЗА
АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ

PSA - цена: 700 динара
fPSA - цена: 800 динара
АНАЛИЗА ХОРМОНА
ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

FT4 - цена: 450 динара
FT3 - цена: 450 динара
TSH - цена: 450 динара
АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

T3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара

РЕЗУЛТАТИ ЗА САТ И ПО ВРЕМЕНА
Максимална тачност, поузданост и брзина
Радним данима 7–14, суботом: 7–12
Вука Караџића 1

Телефон: 013/21-90-900
ника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љубица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу урадити и све
врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у Заводу „Панчевац” радити и
преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће је урадити и специјалистички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панчевач ке Оп ште бол ни це, а
уролошке његов колега из
исте установе др Небојша
Тасић, док је за прегледе
из области гинекологије задужен др Јован Рудић из
ГАК „Народни фронт”. Треба на по ме ну ти да су пре -

чиво радним данима обавља др Ненад Маргитин,
специјалиста радиологије,
шеф одсека CT дијагностике и за ме ник на чел ни ка
Службе радиолошке дијагностике у Општој болници
Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је неопходно
урадити прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, примера ради, све врсте лекарских уверења издају за максимално два сата.
Као и увек до са да, и
овог месеца су у Заводу за
клијенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а
више о томе, као и о додатним погодностима које остварују сви они који
поседују лојалти картице
Ауто-центра „Зоки”, погледајте на рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације можете добити путем телефона За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а новости пратите и на
сајту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Фејсбук” страници Завода.
Д. К.
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КОНЗУЛАРНИ ДАН

ОБЕЛЕЖЕН ДАН НЕЗАВИСНОСТИ РУСИЈЕ

Остварити права

ТРЕБА НАМ СТАБИЛАН
И БЕЗБЕДАН СВЕТ
„Наша држава ће
енергично развијати
везе са Србијом у
политичкој,
економској,
војнотехничкој
и културној сфери”,
рекао Чепурин
И Панчевци међу
званицама

Градски одбор СНС-а у Панчеву један је од најбољих у Србији, као и остали одбори наше странке у јужном Банату.
(Дарко Глишић, председник Извршног одбора Српске
напредне странке, у изјави за РТВ Панчево, 11. јун)
***
Пре неколико дана СНС је анализирала рад свих 169 наших
одбора, колико их имамо у Србији. Прелазну оцену ће добити њих 160, а из странке ће бити избачени сви којима се
утврди кривица и буду правоснажно осуђени.
(Дарко Глишић на прошлонедељној седници Извршног
одбора СНС-а, одржаној у Новом Саду)
***
Закон о јавном окупљању предвиђа казну у износу од 20.000
до 40.000 динара за возаче који зауставе или паркирају возило на ауто-путу у саобраћајној траци, а 10.000 до 20.000 динара за оне који у зауставној траци паркирају возило на ауто-путу. Људи морају да буду свесни да чине прекршај Закона
о јавном окупљању уколико паркирају аутомобил на улици
или на ауто-путу.
(Небојша Стефановић, министар унутрашњих послова
Србије, у интервјуу за телевизију „Пинк”, 12. јун)
***
Грађани који протестују незадовољни ценама горива у Србији имају право на спонтана окупљања. Власт не разуме суштину њиховог протеста и страхује да би таква окупљања
могла бити модел бунта против неких будућих тешких одлука које мора да донесе.
(Адвокати Божо Прелевић и Никола Баровић у изјавама
за телевизију Н1, 11. јун)
***
Резолуција 1244 је наша Библија. Ми смо овде на основу ње
и док је она на снази, ништа се неће променити. Што се тиче
безбедносне ситуације, она је на читавом Косову мирна и
стабилна и нема разлике између севера и југа Косова.
(Генерал Салваторе Куочи, командант КФОР-а, у интервјуу
за косовску телевизију РТК 2)
***
Поред свих ових ваших деструктивних програма које је могуће и даље гледати у овој земљи, још увек у средњем слоју
има нормалних очева и мајки који хоће да одгајају децу. То
су они који сањају да буду фини и честити људи, да рађају,
раде и праве срећу унутар својих породица, а не само на
овим вашим лажним светлима у ријалити емисијама. Ја не
знам како ћеш ти умрети, човече, због тога што радиш. Код
нас кажу: „Појешћеш јорган кад будеш умирао”. Неки греси
које си направио ће ти запречити грло. Немој ово да радиш.
(Обраћање муфтије и посланика Муамера Зукорлића
Миломиру Марићу, уреднику телевизије „Хепи”, у емисији
„Ћирилица”, 11. јун)
***
Кад почне Светско првенство у фудбалу, нагло ће нестати заинтересованост за акцизе.
(Небојша Крстић, маркетиншки стручњак, „Твитер”,
11. јун)

Амбасадор Русије у Србији
Александар Чепурин у свом свечаном говору казао је следеће:
– Хвала вам што сте дошли
на 1156. рођендан Русије! Са
Србијом Русију спаја хиљаду
година братске љубави и узајамног разумевања. Данас Русија и Србија веома активно
сарађују, што ће већ у наредним годинама бити на још вишем нивоу. Сигуран сам да ће
то бити тако. Русија ће енергично развијати везе са Србијом у политичкој, економској,
војнотехничкој и културној сфери, као и везе између градова
и региона. Оно што нам треба,
јесте стабилан и безбедан свет.
Без господара и робова. Без
учитеља и ученика. Свет сарадње и узајамног разумевања.
Управо на томе и хоћемо да

ра ди мо. Ру си ја је про ву кла
Европу, европску, хришћанску
цивилизацију све до Пацифика, те сада постаје све важнија
карика која повезује Евроазију. Срећан рођендан, Русијо!
Он је додао да је данас „најважнији задатак Русије дванаест програма развоја земље за
наредних шест година, које је
дефинисао Владимир Путин”.
– Они предвиђају технолошки напредак, нови квалитет
руских градова, нову инфраструктуру, повратак Русије у
групу од пет највећих светских
економија, повећање дужине
живота становништва до преко 80 година, повећање броја
изграђених станова, драстично смањење нивоа сиромаштва
и нагло повећање прихода. То
су сложени, али оствариви за-

даци. И они су управо по мери
Русије – рекао је Чепурин.
Руски амбасадор се на крају
осврнуо и на Светско првенство
у фудбалу, које је управо почело.
– Верујемо да за репрезентације Русије и Србије на овом првенству, домаћем за Русију и скоро домаћем за Србију, пролазак
групе није највећи сан. Надамо
се да ће нас наши фудбалери пријатно изненадити. Све утакмице
репрезентација Русије и Србије
биће приказане у великој сали на
великом платну у Руском дому –
нагласио је Чепурин.
Пријему су присуствовали
највиши српски званичници,
црквени великодостојници, као
и представници друштава руско-српског пријатељства, невладиних организација и дипломатског кора.

ОДБОРНИЧКА ГРУПА „СЛОБОДНО ПАНЧЕВО”

Поскупљења терет за буџет обичног човека
У разговору с новинарима Никола Ћебић и Дејан Јовановић,
одборници из одборничке групе „Слободно Панчево”, нагласили су да се противе сваком
поскупљењу комуналних услуга у граду.
– Сматрамо да jе животни
стандард наших суграђана и
без поскупљења лош и да свако наредно поскупљење представља нови терет за буџет
обичног човека. Наjновиjе поскупљење цене аутобуског превоза у међумесном саобраћаjу,
пре свега на деоници Панчево–Београд, по нашем мишљењу, не представља реалне потребе. Поред тога, наjављено
повећање цене воде за становништво jе нешто са чиме не
можемо да се сложимо. Под-

„ПАНЧЕВЦА”

КОНЦЕПТ

Поводом Дана Русије, у амбасади те земље, 12. јуна, одржан
је пријем. Празник који се обележава и као Дан независности Русије слави се од 12. јуна
1990. године, када је усвојена
Декларација о државном суверенитету Русије. У том акту је
дефинисан циљ проглашавања
руског суверенитета као „обезбеђивање сваком човеку неотуђивог права на достојанствен
живот и слободан развој”.
Предраг Обрадовић, председник Друштва српско- руског
пријатељства „Доситеј Обрадовић” из нашег града, био је на
том догађају међу званицама.
– Ово није само државни празник, већ и празник свих грађана Русије, јер су се и осећања у
земљи променила. Сада је поново присутан понос и зато се овом
празнику поклања посебна пажња. Грађани са задовољством
истичу руске заставе на балконима и аутомобилима, а раније
тога није било. Менталитет, исти
корени и велико срце, то је оно
што је заједничко Србима и Русима – рекао нам је Обрадовић.

АРХИВЕ

У организацији панчевачког
Удружења Словенаца „Логарска долина”, 8. јуна у згради
Градске управе одржан је конзуларни дан. То је био други
састанак панчевачких Словенаца с представницима Амбасаде Словеније у протекле две
године. Удружење има дугогодишњу успешну сарадњу с њом.
Миха Вилар, шеф конзуларног одељења и опуномоћени
министар, овом приликом је
разговарао с двадесетак заинтересованих чланова Удружења, а теме су углавном биле
везане за остваривање разних
права, али су и размењене инфор ма ци је о мо гућ но сти ма
привредне сарадње и студирања у Словенији. На крају састанка, за конзула и чланове
Удружења уприличен је при-

јем код градоначелника Панчева Саше Павлова. Градоначелник је том приликом уручио конзулу примерак нове фото-монографије о нашем граду, која је недавно изашла из
штампе. Вилар је захвалио домаћинима и градоначелнику,
истакавши да је био задовољан
организацијом и да ће се ова
пракса наставити.
Иначе, у понедељак, 18. јуна, Удружење Словенаца „Логарска долина” организоваће
пригодан програм поводом Дана државности Републике Словеније. У 18 сати у Цркви Светог Карла Боромејског биће
одржана миса на словеначком
језику, а предводиће је жупник Цркве Светих Ћирила и
Методија у Београду Лојзе Летоња и жупник Цркве Светог
Карла Боромејског у Панчеву
Роберт Пашчик.
Истог дана, у 19 сати, у Народном музеју биће приказани про мо тив ни ту ри стич ки
филмови о Словенији.

ИЗ

Одржан важан
састанак с
представником
Амбасаде Словеније

сећамо да jе пре мање од годину дана смањен броj запослених у jавном сектору у Панчеву, што би требало да доведе до веће ефикасности и смањења трошкова – рекао је Ћебић.
Јовановић је додао да је
„наjлакше терет трошкова пребацити на грађане Панчева и
повећањем цена амортизовати
губитке коjи су одраз лоше кадровске политике владаjуће
структуре у граду”.
– Сматрамо да рационалним
коришћењем средстава из буџета и њиховим коришћењем
по приоритетима тако да су на
првом месту грађани, а не страначке потребе, цене могу да
задрже садашњи ниво – закључио је Ћебић.

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Спорија вожња код Рафинерије
Дом културе из Новог
Села издаје пословни
простор
На прошлонедељној седници
Градског већа биле су четири
тачке дневног реда. Расправљало се најпре о годишњем извештају о раду Градског штаба
за ванредне ситуације за 2017,
па је одборницима препоручено да га на следећем заседању
Скупштине града усвоје.
Већници су потом прихватили Предлог уговора о заједничком финансирању извођења радова на унапређењу безбедности саобраћаја на деоници Спољностарчевачке улице испред Рафинерије нафте Панчево, који
ће закључити Град и НИС. Срђан Половина из Комитета за
безбедност саобраћаја града том
приликом је рекао:

узеће финансијер – НИС а. д.
Нови Сад.
Затим је дата сагласност на
пр ву из ме ну фи нан сиј ског
плана МЗ „Мита Вукосављев”
Долово за 2018. На крају, Дому културе „3. октобар” у Банатском Новом Селу одобрено је да изда два пословна
простора за обављање трговачке, угоститељске, фармацеутске и занатске делатности. На тај начин остварен
приход биће усмерен том дому културе, као носиоцу права на коришћење тих непокретности.
– Радови би обухватили постављање нове саобраћајне сигнализације, нових техничких
средстава за успорење саобраћаја и брзинских детектора, као
и уређење разделних острва.

Град ће након постављања нове сигнализације имати обавезу да уклони стару, те да, такође преко извођача радова,
обезбеди надзор над тим послом. Све остале обавезе пре-

Страну
припремио

Синиша
Трајковић
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ИЗЛОЖБА РАДОВА СНЕЖАНЕ ЈОВЧИЋ ОЛЂЕ И ЖЕЉКА КОМОСАРА

ПОВОДОМ ЈЕДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ

ПЕЈЗАЖИ НА ПАПИРУ

Могућ спас за АТП?

Ова два аутора повезују
слични уметнички ставови
Захтевне сликарске
технике којима се они
баве, јесу акварел, пастел,
гваш и комбиноване
технике
Панчевачки аутори Снежана Јовчић
Олђа и Жељко Комосар изложили су
своје радове у Галерији СКЦ-а на Новом Београду у оквиру наградног излагачког термина за ауторе награђене на Бијеналу акварела и мозаика.
Ова два аутора повезују слични
уметнички ставови, а изнад свега уверење да уметност, ма о којој техници
се радило, мора да почива на утемељеним вредностима цртежа и добром владању законитостима техника,
на основу којих се ствара и надграђује лична уметничка поетика. Суверено владање техником омогућава несметано и неспутано изражавање сопствених ликовних постулата. То, наравно, подразумева и стално истраживање у области технологије материјала ради осавремењивања метода
и приступа, а опет с циљем живог
упоредног развоја и обостраног утицаја на стваралачки чин.
Једна је од метода уметничког истраживања ових аутора јесте комуницирање с прошлошћу и изучавање
традиционалних уметничких вредности. Исто тако важна метода је проу-

чавање природе, тј. виђеног, као најјачег порива у покретању стваралачких импулса, на основу којих се сећањем гради лични уметнички израз,
често у непредвиђеним правцима, од
описа, до непрепознатљивости мотива као покретача, до потпуног апстра-

ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ ПАНЧЕВЦЕ

Отворен конкурс за 120
чувара у новом затвору
Управа за извршење кривичних санкција расписала је конкурс за пријем у
радни однос 120 затворских стражара
– приправника у новом Казнено-поправном заводу у Панчеву, чије отварање је планирано до краја године –
саопштило је Министарство правде.
За овај посао у обзир долазе млађи
од 30 година, као и они старости до
35 година који су завршили средњу
школу и психички и физички су способни за вршење затворске службе.
Кандидати обавезно треба да приложе оригинал или фотокопију дипломе о завршеној школи, као и уверење
о држављанству и уверење из суда да
се против њих не води кривични по-

ступак за дела која се гоне по службеној дужности, не старије од 30 дана.
Важно је напоменути да неће бити
примљена лица која су осуђена на
безусловну казну затвора дужу од три
месеца, као ни особе за које се током
провере утврди да имају неке безбедносне сметње.
Рок за подношење пријава је 15 дана од објављивања овог конкурса, а
детаљнија обавештења о конкурсу могу се добити од Биљане Станишић и
Сање Пешић Дамљановић, на телефон 011/363-11-93, или на сајту
www.mpravde.gov.rs.
М. Г.

ховања у чистој игри ликовних елемената.
Захтевне сликарске технике којима
се они баве, јесу акварел, пастел, гваш
и комбиноване технике. Ово двоје уметника су професори на уметничким факултетима: Снежана Јовчић Олђа је доцент на предмету зидно сликарство –
мозаик на ФЛУ у Београду, а Жељко
Комосар је редовни професор на Академији СПЦ и АЛУМ у Београду. Обоје
имају живу уметничку активност и лични уметнички идентитет, препознатљивост и рукопис, а њихови радови кореспондирају кроз узбудљив уметнички
дијалог.
М. Марић Величковић

Недавна иницијатива превозника из
Пожаревца „Арива Литаса” упућена
градским властима у Панчеву за јавно-приватно партнерство са АТП-ом
могла би да буде спасоносна за ову
панчевачку фирму.
Њен директор Небојша Гајић изјавио је за „Панчевац” да АТП нема
ништа против те понуде и додао да
градска власт као оснивач АТП-а
треба да се изјасни о њој до почетка
идућег месеца. У случају да она буде прихваћена, то би олакшало пословање панчевачког превозника, a
подразумевало би и обнову његовог
застарелог возног парка.
– „Арива Литас” је део немачке
фирме „Дојче Бан”, под директном
је контролом немачке владе и делује
на нашем тржишту већ десетак година, након што је купила један број
наших ауто-превозника. Партнерство
с том фирмом омогућило би реструктурирање АТП-а и наставак постојања наше фирме, основане пре седамдесет година, у истој или сличној правној форми. Подсећам да ми
као јавно предузеће обављамо превоз путника, али да смо на тржишту
у истом положају и изложени смо
истим утицајима као и фирме превозници које су у потпуности у приватном власништву. Током претходне деценије та предузећа су ојачала
и постоји потенцијална опасност да
АТП, ако не буде могао да прати
трендове на тржишту, изгуби битку
с њима због своје предимензионираности, застарелог возног парка, обавеза које нам намећу колективни уговори итд. – рекао је Гајић.
Он је нагласио да би приватно-јавно партнерство са „Арива Литасом” омо гу ћи ло АТП-у на ста вак
функционисања и наставак бављења делатношћу која му је била примарна током свих седамдесет година од оснивања. Међутим, додао је
да сама понуда пожаревачке власти
не значи ништа уколико коначна

реакција панчевачке градске власти
на њу не буде позитивна.
Иначе, у Закону о јавно-приватном партнерству пише да се под тим
подразумева дугорочна сарадња између јавног и приватног партнера ради обезбеђивања финансирања, изградње, реконструкције, управљања
или одржавања инфраструктурних и
других објеката од јавног значаја, као
и пружања услуга од јавног значаја.

За АТП је најважније да јавноприватно партнерство подразумева
обавезе приватног партнера да од
јавног преузме изградњу односно реконструкцију јавне инфраструктуре
и њено одржавање, као и обављање
услуга које су од јавног значаја.
Још је значајније то да у закону
јасно пише да би прихватање понуде о јавно-приватном партнерству
подразумевало и обавезу приватног
партнера да уложи новац у финансирање објекта јавно-приватног партнерства. Зато је понуда „Арива Литаса” шанса АТП-у да се стабилизује, грађанима да имају бољи превоз,
а градској власти да се ослободи издвајања милионских сума из градског буџета за пословање АТП-а.
М. Г.

НАША АНКЕТА
КОЛИКО ЈЕ ПАНЧЕВУ ПОТРЕБАН ЈАВНИ ТОАЛЕТ?

Улази у зграде на удару

ПРОШЛОГ ПЕТКА НА ТЕСЛИ

Нестала 83-годишња
старица

Панчевачка полиција трага за 83годишњом Милком Балог која је нестала 8. јуна. Последњи пут је виђена на Тесли, у свом стану, у преподневним часовима, одакле је отишла без трага.
Према опису који је медијима дао
њен син Ивица, она је висока око

155 центиметара, има тамне очи, а
коса јој је седо-црна. Уколико је неко види, може то да јави њеном сину Ивици на телефон 061/173-9467, ћерки Весни на број 069/24433-70, или панчевачкој полицији.
М. Г.

Љ. ТЕКИЈАШКИ

И. ЈУНИЧИЋ

Још пре две године најављено је да
би Панчево могло да добије три јавна тоалета. Сви се сигурно сећају оног
који је био испред старе робне куће,
на Тргу Зорана Ђинђића, или код „Белих медведа”. Он већ годинама не
ради.
Предлог за други, нови, био је да
се налази у Градском парку, а трећа
опција је да се неки од градских локала који се тешко издају реконструишу, како би се користили за ту намену.
Прошле године смо разговарали с
нашим суграђанима, који су потврдили да су јавни тоалети заиста неопходни нашем граду, али се и даље
ништа не дешава у том погледу.
У протеклих неколико дана град је
био пун људи који су посетили манифестацију „Дани Вајферта”. Будући
да се доста пило, потребе посетилаца
за тоалетом биле су веће. Без обзира
на то што је било постављено неколико монтажних тоалета, мало је рећи да су скоро сви улази у зграде,
пролази и мрачни делови у центру
града послужили за вршење нужде.
Али то није случај само када се одржавају манифестације. Наши суграђани, у недостатку места за обављање својих природних потреба, користе нешто што се може назвати заједничким двориштима и на тај начин нарушавају квалитет живота станара. Можда је ипак време да градска власт озбиљно размисли о решавању овог проблема.

Ш. КАСАНОВИЋ

Ј. МОРИШАН

Лето је, сви смо углавном напољу,
деца се играју по парковима, народ
шета поред реке и никоме није пријатно да гледа друге како врше нужду тамо где они једу сладолед или
уживају у слободном времену. Зато
смо још једном питали наше суграђане колико су заиста неопходни јавни тоалети у нашем граду.
ЉИЉАНА ТЕКИЈАШКИ, пензионерка:
– Раније је постојао јавни тоалет у
центру града. Могли би да га поправе, како би људи имали пристојно
место за вршење нужде.
ИВАНА ЈУНИЧИЋ, радиестезиста:
– Наравно да нам недостају јавни
тоалети. У свим већим градовима постоје јавни тоалети. То показује и одређени ниво културе живљења и становања. С друге стране, имате малу
децу коју родитељи немају где да одведу у тоалет када се налазе у центру
града. Ту су и старије особе које имају одређене здравствене проблеме и
неопходна им је таква сигурност, да
знају да имају тоалет у близини. Видећемо како ће бити за време карневала. Људи одавно масовно користе
тоалете у јавним установама; сналазе
се, јер немају боље решење.
ШЕФКО КАСАНОВИЋ, пензионер:
– Да знате да је потребан. Када
изађете с децом, немате где да их водите у тоалет, него сви обављају нужду
у жбуњу у парку и слично. Стварно би

М. ЖИВКОВИЋ С. ТРИВУНОВИЋ
требало нешто направити. Има и много старијих људи који јадни немају
где, па користе сва места где могу да
обаве нужду. Шта ће туристи који дођу са стране и не сналазе се добро?
ЈЕЛИЦА МОРИШАН, пензионерка:
– Требало би барем реконструисати стари јавни тоалет. Панчево је велики град и срамота је да нема такав
простор. Поготово што се сада дешавају манифестације и тај један би био
мали за оволики свет. Није лепо да
се народ сакрива по парковима. Мислим да то треба хитно средити. Не
само због тих манифестација него
због самих грађана Панчева.
МИЛОРАД ЖИВКОВИЋ, железничар у пензији:
– Како да не треба. Нема ниједног
тренутно. Више не ради онај код „Белих медведа”, па човек може само да
стане уз дрво. Једна моја комшиница, на пример, каже да не сме да крене у град јер има здравствених проблема и тоалет јој је често потребан.
СЛАВКО ТРИВУНОВИЋ, геодет:
– Неопходни су јавни тоалети. Људи немају где да оду у ве-це, па већина њих обавља нужду у парку. Приметио сам да људи улазе у ајнфоре и где
све стигну, а то стварно није у реду.
Анкетирала Мирјана
Марић Величковић
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СТРУЧНИ СКУП У РПК ЈУЖНОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

БЕЗБЕДНОСТ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Превентивне мере
заштите и спасавања
на територији
Републике Србије

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Биљке
азотофиксатори
У претходних неколико недеља писали смо о једној
вишеструко значајној биљној фамилији, о фамилији
легуминоза, познатој још
под називом фамилија лептирњача (овај назив потиче
од из гле да цве та ње них
представница), фамилија бобова (једна од врста ове фамилије је и биљка боб, о којој смо писали у броју од
16. марта ове године) или
фамилија махунарки (овај
народни назив фамилија је
добила по карактеристичном плоду, махуни). Ова фамилија (латински назив Fabaceae) једна је од најбројнијих фамилија дикотиледоних скривеносеменица,
која у свету обухвата око
730 родова са око 19.500 врста. Фамилија је распрострањена широм света, односно
космополитска је. У ову фамилију биљака спадају многе економски значајне биљке, као и оне из области хорти кул ту ре. Зна ча јан број
представника су медоносне
и лековите биљке. Неке од
њих су отровне. Врсте из

обезбеђују велике количине
протеина, и то не само протеина већ и других градивних материја, као што су
биљна уља, којих у великим
количинама има у кикирикију, соји, леблебији...
Међутим, постоји још једна изузетно велика добробит од постојања биљака из
ове фамилије, а то је присуство на кореновима лептирњача земљишних бактерија (азотофиксатора) које
атмосферски азот везују у
једињења доступна биљкама. Ове бактерије својим
„радом” одржавају плодност
земљишта, па се тако у одређеној мери смањује потреба за додатном исхраном гајених биљака азотом,
што је посебно корисно у
органској производњи, где
ни је до зво ље на при ме на
синтетичких минералних
хранива. Ове бактерије живе у симбиози с биљкама из
фамилије махунарки, што
се може видети на већини
представница ове фамилије. С тим у вези потребно је
извршити инокулацију (за-

Привредна комора Србије – Регионална привредна комора Јужнобанатског управног округа
са Јужнобанатским управним
округом, а у сарадњи с Центром за анализу ризика и управља ње кри за ма, ор га ни зу је
стручни скуп на тему „Безбедност привредних субјеката и
локалне заједнице”. Скуп ће
бити одржан у четвртак, 14 .
јуна, у 13 сати, у просторијама
ПКС–РПК Ју жно ба нат ског
управног округа.
У складу са Законом о ванредним ситуацијама, сви субјекти система заштите и спасавања (органи државне управе, органи аутономне покрајине и органи јединица локалне
самоуправе, привредна друштва,
друга правна лица и предузетници, грађани, удружења, професионалне и друге организа-

ције) дужни су да спроводе превентивне мере заштите и спасавања на територији Републике Србије. У склопу превентивних мера, обавеза органа локалне самоуправе и свих привредних друштава је и израда
процене угрожености од елементарних непогода и других
несрећа, као и планова заштите и спасавања. Истовремено,
на основу Закона о приватном

обезбеђењу, прописана је обавеза израде акта о процени ризика и заштити лица, имовине
и пословања. Штићени објекти
за које је прописана обавеза да
изврше категоризацију и израде акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, ближе су дефинисани законским прописима. Циљ стручног скупа је да се учесници упознају са обавезама које проис-

тичу из наведених прописа, као
и на који начин њихова примена доприноси безбедности привредних субјеката, грађана и
органа локалне самоуправе када су у питању разне врсте опасности. Такође, учесници ће моћи да се упознају с методологијом за процену ризика, која
је уједно и прописана методологија за категоризацију штићених објекта и израду акта о
процени ризика у заштити лица, имовине и пословања.
Овом приликом ће др Зоран
Кековић, председник Центра
за анализу ризика и управљање кризама у Београду, представити тему „Утицај примене
прописа из области ванредних
ситуација и приватног обезбеђења на повећање безбедности
привредних субјеката и локалне заједнице”, а Славица Павловић „Основе методологије
за израду акта о процени угрожености и планова заштите и
спасавања, и акта о процени
ризика у заштити лица, имовине и пословања”.

ДАНИ СЛОВЕНСКЕ КУЛТУРЕ

Промоција културних вредности
У Градској библиотеци Панчево у понедељак, 11. јуна, почела
је манифестација „Дани словенске културе”, у организацији Друштва српско-руског пријатељства „Словенска унија”. Циљ овог
фестивала јесте да карактером
својих програма представи грађанкама и грађанима Панчева и
околине најрепрезентативније

културне вредности и обрасце
словенске културе.
Манифестација је почела изложбом слика Неле Радомировић, која је постављена у фоајеу
Градске библиотеке и трајаће
до 17. јуна, а на свечаном отварању, 13. јуна, представљена је
књига „Сликовни буквар православља” Олгице Стефановић.

У петак, 15. јуна, у 20 сати, у
дворани Културног центра Панчева биће одржан свечани концерт на ком ће учествовати Данка Стојиљковић (мецосопран),
Војислав Спасић (тенор) и АВИА
„Архангели” Крагујевац, КУД
„Станко Пауновић НИС–РНП”,
КУД „Абрашевић” Панчево, Мирослав Жужић Жуле, оркестар

Дома културе „Михал Бабинка”
Падина и Тамбурашки оркестар
Панчева.
Културна манифестација
„Дани словенске културе” промовише сарадњу словенских
земаља кроз јачање културне
размене и унапређење мобилности уметника између свих
словенских земаља.

УСПЕШНА ПОЛОВИНА ГОДИНЕ СКПД-а „ЂЕТВАН”

Признања на фестивалима
Словачко културно-просветно
друштво „Ђетван” остварило је
значајне успехе у протеклом
периоду. Чланови секција фолклора, позоришта и ручних радова учествовали су на разним
фестивалима како у нашој земљи, тако и у Републици Словачкој.
Један од најзначајнијих успеха било је пласирање мешовитог фолклорног ансамбла у финале фестивала „Zem spieva” у
Братислави на државној словачкој телевизији РТС1. Ансамбл је такође постигао велики успех на покрајинском
фестивалу „Танцуј, танцуј”, на
којем је освојио прво место и

постао лауреат. За ове наступе
су их припремали кореографи
Владимир Коларик и Михал
Спишјак.
Такође, од 1. до 3. јуна, на
Смотри словачког дечјег позоришног стваралаштва „3 x Ђ”,
која је одржана у Старој Пазови, најмлађи позоришни ансамбл представио се комадом
„Петар Пан”, у режији чланице друштва Алисе Оравец. Они
су заслужено освојили прво место и постали лауреати фестивала. Костими глумаца су оцењени као најлепши, као и глума троје „ђетвановаца” (Филип
Бисак, Михал Марек и Андреа
Коларик).

У ОКВИРУ СЕДАМНАЕСТОГ ФЕСТИВАЛА ХАРФЕ
спонтане флоре су честе на
сувљим стаништима, у ливадским фитоценозама, а
многе се јављају као корови
и рудералне врсте. У флори
Србије заступљено је тридесет девет родова са око
двеста педесет врста, распрострањених на различитим типовима станишта.
Ако пођемо од чињенице
да су биљке једине способне да, уз помоћ сунчеве енергије, синтетишу протеине,
угљене хидрате, липиде и
друга органска једињења користећи воду и минералне
соли из земљишта и угљен-диоксид из ваздуха, фамилија махунарки је једна од
можда најзначајнијих за живот човека, али и за живи
свет у целини. Највећи и највидљивији значај ове фамилије огледа се у томе што
биљке из ове фамилије људима и гајеним животињама

ражавање) семена азотофиксирајућим бактеријама пре
сетве семена махунарки. У
повољним условима бактерије азотофиксатори могу
везати значајне количине
азотних соли – у неким случајевима је забележено да
оставе и до 450 кг азота по
хектару. Ове биљке су мање
осетљиве на киселост земљишта, па се активност
азотофиксатора не смањује
на земљиштима чији је pH
изнад 5,5. Највише азота
преко бактерија азотофиксатора усвајају лупине, црвена детелина, бела детелина, инкарнатска детелина и
маљава грахорица. Она од
почетка марта па надаље
фиксира два килограма азота дневно, што је велики
еколошки и економски резултат, а тиче се њеног гајења и утицаја на животну
средину.

У дворани Културног центра
Панчева у недељу, 17. јуна, од
19 сати, биће одржан концерт
инструменталног састава „Clair de Jazz”. Наступ је организован у оквиру седамнаестог Међународног фестивала харфе,
који се одржава од 12. до 26.
јуна у Београду, у организацији Удружења харфиста и пријатеља харфе Србије, под слоганом „Double Temps” („Двоструко време”).
Овај несвакидашњи културно-уметнички доживљај љубитељима музике ће приредити
изузетни солисти на харфи, клавиру, бас-гитари и перкусијама,
уз посебно конципиран програм.
Ивана Пејоска, магистар харфе и лидер овог састава, рекла
је да се инспирација за овакав
концепт концерта јавила пре
неколико година, а подстакнута је не само личним афинитетом према класичној и џез

Концерт и за Панчевце

музици већ и увидом у занемареност ове врсте музике. Тако се родила идеја да се популарна дела из опуса класичне
музике „споје” звуком и бојом
са џез музиком, кроз аутентичне аранжмане који су изнедрили нов „музички производ”.
Састав чине професионални
музичари који својим ентузијазмом и љубављу према музици,

као и новим и другачијим углом
посматрања доприносе разноликости домаће музичке сцене, а то су: мр Ивана Пејоска
(харфа), Никола Кнежевић (басгитара), Горан Милошевић
(перкусије) и Владимир Николов (клавијатуре).
Овогодишњи Међународни
фестивал харфе превасходно ће
се одржавати у београдским кон-

цертним просторима: Студентском културном центру, Музеју
науке и технике, Центру лепих
уметности „Гварнеријус”, Музичкој школи „Станковић”, Дому културе „Студентски град”,
гарни хотелу „Арго” и ресторану „Башта” у Мишарској.
Фестивал се одвија под покровитељством Министарства
културе и информисања РС, уз
подршку Секретаријата за културу Скупштине града Београда, „Сокоја”, Аустријског културног форума, Италијанског
института за културу и Факултета музичке уметности.
Улаз на све концерте је бесплатан.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

Supliment multilingv al săptămânalului / Мултијезички додатак у недељнику

în limba română / на румунском језику
LA PANCIOVA , VINERI, 15 JUNIE 2018 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 15. ЈУНА 2018.

Frag men te
mi nu na te din
viaţă
» pagina II

Cu noști nțe
te me i ni ce și
bună pregătire
» pagina VII
FESTIVALUL DE FOLCLOR ROMÂNESC AL COPIILOR DIN VOIVODINA – TORAC 2018

PROMOVAREA TRADIŢIEI BĂNĂŢENE
În cele două zile, când Toracul a fost centrul
muzicii copiilor, am avut prilejul de a ne bucura de măreţia jocurilor și muzicii populare
românești, am urmărit tinere talente care au
interpretat melodii românești, dansuri tradiționale și stilizate, suite orchestrale, melodii
corale și obiceiuri. În cadrul celor două concerte ale festivalului, pe scena mare a Căminului Cultural din Torac, au participat în jur
de 600 de copii din 13 localităţi, care au dovedit că sunt păstrători ai comorilor cântecului popular în spiritul tradiţiei bănăţene.
Festivalului de folclor românesc al copiilor
Torac – 2018, s-a desfășurat în perioada 12 13 mai curent. Și de această dată, copiii talentaţi din satele noastre bănăţene, au dovedit că păstrează speciicul folclorului românesc și identitatea națională, cultivând dragostea faţă de muzica româneacsă. An de an,
asistăm la inestimabile valori, muzicale ale
copiilor în cadrul acestei manifestări de amploare din Voivodina, la care își dau aportul
elevi de vârstă preșcolară cât și elevi ai școlilor noastre românești. Iată că ediţia din acest
an a festivalului, după o perioadă lungă de
două decenii s-a organizat di nou la Torac.
Pe scena Căminului cultural, au evoluat soliști vocali și instrumentiști, formații de dansuri, grupuri vocale, coruri, orchestre, tarafuri, iar publicul numeros din toate localităţile

noastre bănăţene, a urmărit cu viu interes, respect și apreciere programele festivalului.
Dat iindcă festivalul a avut caracter competitiv, juriul, în componența: conferențiar
universitar dr. Veronica Laura Demenescu
(Romănia), coregrafa Daniela Petrovici și
prof. Leri Mengher, au avut sarcina de a decide care sunt cei mai buni interpreţi și anume: soliști vocali și instrumetiști, orchestre

ORGANIZATORII
Festivalul de Folclor Românesc al Copiilor din Voivodina a fost organizat de
Școala Generală ”George Coșbuc” din Torac, în colaborare cu Asociația pentru
Artă și Cultură Românească ”Vichentie Petrovici Bocăluț”, Grădiniţa școlară
împreună cu părinții, Asociația femeilor ”Bănățenele”, Clubul Pensionarilor din
Torac, Comunitatea locală Torac cu sprijinul Consiliului Naţional al Minorităţii
Naţionale Române din Serbia, Ministerul Culturii și Informării Republicii din
Serbia, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni – România, Secretariatului
Provincial pentru Cultură, Informare Publică și Relațiile cu Comunitățile Confesionale, Secretariatul Provincial pentru Învățământ, Reglementări, Administrație și Minoritățile Naționale – Comunitățile Naționale, Institutul de Cultură
al Românilor din Voivodina, Municipiul Jitiște, Casa de Presă și Editură ”Libertatea” din Panciova, Radio Televiziunea Voivodinei Novi Sad, Organizația
de Autorizare a drepturilor de autor muzical ”Sokoj”, Tipografia ”Sitoprint” și
Întreprinderea particulară „Sf. Valentin”.

de muzică populară, formaţii corale, formaţii
de dansuri stilizate, formaţii de dansuri tradiţionale și montaje folclorice.
Ediţia a VII-a a Festivalului de Folclor Românesc al Copiilor din Voivodina va rămâne
în amintire trainică, atât în ceea ce privește
desfășurarea acestuia, cât și datorită calitîţii
artistice și interpretative.
Spectatorii au urmărit cu viu intzeres frumuseţea jocurilor și splendoarea costumelor
populare românești, ceea ce conirmă că etnia noastră păstrează și promovează valorile
cântecului, jocului și portului nostru, transmiţându-le nealterate generaţiilor care vin.
Festivitatea de inaugurare
La festivitatea de inaugurare a Festivalului,
au fost incluși aproape toți elevii Școlii Generale ”George Coșbuc” din Torac, precum și
preșcolarii, care s-au prezentat cu obiceiuri
și dansuri bănățene, dând dovadă de un înalt
nivel artistic, pregătiți și îndrumați cu simț
estetic și bun gust de profesorii școlii și coregrai torăceni.
În cadrul programului de sâmbătă (12 mai
curent), s-au prezentat soliști vocali și instrumentiști, orchestre, coruri, grupuri vocale, formații de dansuri și montaje folclorice din Torac, Ovcea, Ecica, Uzdin, Petrovasâla și Deli-

blata. Montajele folclorice din Torac și Ecica,
pe care le-am urmărit în primul program, au
fost coordonate de Diana Dejan și Marina Bugar, respectiv Lavinica Brenda, iar cele de duminică, din Coștei și Satu Nou, de Viorel Bălăgean, respectiv Ionel Baba. Soliștii vocali și instrumentiști au fost acompaniați de Orchestra
de muzică populară a Consiliului Național al
Minorităţii Naţionale Române din Serbia, sub
bagheta dirijorului mr. Roman Bugar.
Programul de duminică
Programul de duminică a adus pe scena torăceană, tinere talente din Nicolinț, Vârșeț,
Satu Nou, Coștei, Grebenaț, Sărcia și Iancaid.
S-au prezentat soliști vocali și instrumentiști, coruri și grupuri vocale, formații de
dansuri și montaje folclorice.
Participanții au fost conduși în ambele zile
de cadrele didactice ale școlii generale, și de reprezentanți ai Societăților Cultural Artistice
din satele din care au venit la festival, iar la
desfășurarea programului sprijin preţios au
oferit cadrele didactice ale ȘG ”George
Coșbuc” din Torac și membrii secției de dansatori ai Asociației pentru Artă și Cultură Romănească ”Vichentie Petrovici Bocăluț” din
Torac, care de asemenea au contribut în mare
măsură la organizarea festivalului.
Torăcenii au știut întodeauna să găzduiască
manifestările culturale, să cultive muzica și
dansul și să promoveze cultura romănească
de pe aceste meleaguri.
Timp de două zile cât a durat această manifestare de amploare, Toracul a fost centrul
muzicii populare românești. Publicul numeros a asistat și a urmărit interpretarea artistcă a tinerelor talente care au dovedit că măiestria melodiilor populare românești, jocul
popular românesc interpretat cu pricepere
de copiii noștri, păstrează datinile, obiceiurile și portul din străbuni, promovând creaţia
folclorului românesc.
De-a lungul anilor, în satul de pe Bega, au
avut loc o mulţime de evenimente de seamă
din viaţa culturală a românilor din Banatul
sârbesc, astfel că și de data aceasta, torăcenii
au dovedit că le-a fost o mare onoare să găzduiască această manifestare de amploare.
Programul a fost prezentat de crainicele Paula Petrovici și Marina Ursu.
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SPORTIVĂ DE SUCCES: IZABELA LUPULESCU

Titlul de campion al
țării la tenis de masă
Izabela Lupulescu este absolventă
a Liceului „Mihajlo Pupin” din
Covăcița. Cea mai mare iubire a ei
este tenisul de masă pe care îl antrenează de când avea 5 ani la Clubul de
Tenis de Masă „Unirea” din Uzdin.
De la primii pași până acum a
înșirat doar succese. S-a înscris în
istoria Cupei Balcanice pentru cel
mai tânăr campion (16 ani și 9 luni)
în categoria vârstnicilor mai tineri

(până la 21 de ani) la proba individuală. Este câștigătoarea TOP 16
pentru seniori feminin în Serbia,
precum și a mai multor medalii la
Campionatul Sârb de seniori (aur,
argint și 3 medalii de bronz).
A câștigat peste 30 de medalii la
Cupele mondiale individual, în
echipă și perechi în categoria cadetelor și juniorilor feminin, apoi
campionul republican individual și
pe echipă în competiția elevilor
școlilor primare și medii. La fel, a
câștigat mai multe medalii la Campionatul Balcanic în categoria
cadeților, juniorilor și seniorilor sub
21 de ani. În colecția sa există peste
100 de cupe și peste 250 de medalii.
În prezent, se găsește în Super
Liga Serbiei pentru CTM „Obilić
Aleva” din Novi Kneževac, cu care
anul trecut a câștigat titlul de campion. În acest an, în luna iunie încep jocurile pentru titlu, iar echipa
din care face parte începe de la locul I. La înregistrarea dublă, joacă
pentru ACS „Dumbravița” din România, pentru care joacă inalele

play-of-ului pentru titlul de campioană a României.
Cele mai importante rezultate
sunt: medalia de bronz la Campionatul Mondial de Juniori în categoria dublu mixt cu Darko Jorgić din
Slovenia, 6 medalii la Campionatul
European pentru cadete și juniori
feminin individual, echipă și perechi. Este cea mai bună jucătoare
din Super Liga Serbiei în ultimul se-

zon (fără înfrângere) și pentru
această sezonă. A parcurs toate
selecțiile din echipa națională a Serbiei și la momentul de față este
membru al echipei naționale. A apărat culorile echipei naționale la
Campionatele Mondiale și Europene, precum și la Campionatele Mondiale Individuale. Izabela Lupulescu
este cea mai bună jucătoare a clubului „Unirea”, pentru care a jucat de
două ori semiinala play of pentru
titlul de campioană a Serbiei.
Timp de trei ani consecutiv, a
câștigat titlul de campion național
pentru juniori feminin individual.
Este foarte mândră de toate titlurile
pe care le-a câștigat, printre care vom
menționa titlul de campion al țării în
categoria tinerilor cadeți și cadete.
Cea mai bună poziție în Clasamentul European este locul 4 cadeți
feminin și locul 5 juniori feminin.
Având în vedere că acesta este primul sezon în clasamentul de seniori, Izabela Lupulescu ocupă în
prezent locul 149 în clasamentul
mondial seniori.

DEPARTAMENTULUI DE STUDII DE RUMUNISTICĂ

Colaborarea cu
universitățile din România

SCHIŢĂ DE PORTRET: EMIL SFERA PICTOR

FRAGMENTE MINUNATE DIN VIAŢĂ
Detalii despre viețile noastre, cum ar
i dulapurile, ferestrele, fațadele caselor, relectă experiențelor artistice ale
pictorului Emil Sfera, o nouă dimensiune. Întotdeauna a preferat ca aceste minunate fragmente ale vieții, în
care cineva a depus un efort semniicativ pentru a le crea în urmă cu
mulţi ani, să le picteze cu dragoste și
aducere aminte.
Arta se schimbă, se apropie tot mai
mult de oamenii simpli, aducândune acele valori adevărate, reale care
ne înobilează viaţa. Omenirea deseori este uimită de unele dintre noile
idei și cercetări în anumite domenii
de interes, care se asumă, până în inal, tot la arta în sine. Oamenii sunt
dornici de frumusețea picturi de
esenţa ei. Dovada este că în muzeele
lumii de pictură clasică, iubitorii de
artă, așteaptă ore întregi să intre și să
se bucure de frumusețea de acolo.
Pictura este mereu nouă și nu este
suicient de epuizată precum suletul
uman care dorește să se exprime. În
acest sens, modul de prezentare a
gândurilor artistului pe hârtie sau
pânză nu are sfârșit.
Pictorul Emil Sfera a avut o dorință extraordinară de a stăpâni valorile clasice ale performanțelor vizuale care l-au dus la Academia de
Arte Plastice din Belgrad, creându-i
propriul stil datorită experiențelor
pe care le-a obţinut, “hrăninude-se”
cu creaţia maeștrilor pictori în muzeele italiene și a celor din Paris, unde a avut ocazia de a rămâne o perioadă oarecaee de timp.
Cu această ocazie, Emil Sfera subliniază următoarele:
– Tot ceea ce fac și ceea ce sunt, este o lume a mea, experiența și viziunea proprie asupra lumii pe care am
contemplat-o cu deosebită bucurie,
cu speranţa într-un viitor mai frumos. Întreaga lume a simbolurilor pe
care le-am creat, au apărut dintr-o
mare iubire faţă de pictura clasică, faţă de celebrele opere ale picturii clasice, care mi-au înobilat suletul cu
emoții și cu dorinţa ca toate aceste
cunoștinţe acumulate să le aplic în
practică, să le pictez pe pânzele mele.
Creativitatea mea se deosebește
de alte stereotipuri artistice dat iindcă am realizat că nu e suficient doar să pictezi, ci trebuie să creezi o lume proprie, speciică care să te reprezinte, un univers propriu. Îmi
amintesc, era o zi ploioasă și la oră
trebuia să pictăm natura moartă clasică. Eu mi-am îndreptat privirea în
altă direcţie și am pictat umbrelele în
diferite culori, care erau într-un colţ

al sălii de clasă, ceea ce a fost o imagine perfectă.
Artistl Emil Sfera este încântat de
frumuseţiile Banatului și de patrimoniul nostru cultural din orașele și
satele din această regiune. Picturile
sale sunt încărcate cu motive universale și locale, deoarece în acest mod
încearcă ca frumusețea Voivodinei
să o reducă la simboluri care sunt
gravate în noi.
La întrebarea despre experiența sa
în artă, Emil Sfera a răspuns:
– Am trăit întotdeauna arta întrun mod romantic, ca o nevoie umană de a spune cât de mult iubesc
această lume. În vie amintire mi-au
rămas imaginile copilăriei, străzile
largi, prăfuite, gâștele frumoase, casele magice de la ţară, bicicletele mari, scaunele dărăpănate, viorile și pepenele verde proaspăt. Aceasta este
lumea mea intimă și imaginea lumii
în care trăiesc, pe care în iecare zi
când mă trezesc o colorez cu culorile mele.
Artistul Emil Sfera cu ușurință și
iubire înobilează lumea copiilor cu
culori și multă dragoste.
Despre munca sa cu copiii ne-a
vorbit cu mult entuziasm:
– Lucrez cu copiii, admir talentul
de care copiii dau dovadă. Picaso a
spus ,, Aș dori să pictez ca un copil.".
Copiii sunt artiști pentru că au un

sulet curat ca apa limpede. Frumeseţea suletelor ne-o oferă printr-o
gamă largă de culori și forme. În iecare zi sunt cu copiii și iecare zi este
frumoasă și diferită ie că pictăm sau
ne prezentăm la Centrul Cultural al
Copiilor care există timp de 12 ani.
Emil Sfera a colorat copilăria în
cele mai frumoase culori multor generaţii de copii dat iindcă deja de 21
de ani conduce Colonia de arte plastice a coopiilor. De asemenea, mai
mult de două decenii, durează atelierul de artă pentru copii talentați care visează cele mai frumoase momente din viaţa lor prin pictură.
Un moment nou în creaţia sa inepuizabilă sunt motivele din Hilandar,
care nu lasă pe nimeni indiferent.
Iată ce ne-a spus artistul despre aceasta:
– Datorită celor două motive, în
primul rând este vizita mea la Mănăstirea Hilandar, lăcașului sfânt
sârb, iar celălalt este prietenia cu artistul Rajko Karišić care a creat cele
mai frumoase monograii a acestei
sanctități sârbe, a apărut dorința ca
tot entuziasmul meu să îl reprezint
prin motive din Hilandar. În acest
mod, deja de câțiva ani, pictez lumina soarelui care luminează această
frumusețe într-un mod extrem de
impresionist. În noaptea de 19 mai
când a fost deschisă Noaptea Muzeelor, la Vârșeț, a fost venisată cea de a

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

SEMNAREA CONTRACTELOR CU REPREZENTANŢII SOCIETĂŢILOR CULTURALE DIN BANAT

Valorile culturale ale românilor
Departamentului de Studii de
Rumunistică din Novi Sad din cadrul Facultăţii de ilosoie din Novi
Sad, a fost îniinţat la data de 1 noiembrie 1974. În aprilie 1979, lectoratull a devenit parte a Institutului
de Pedagogie, ca la sfârșitul aceluiași an, să înceapă pregătirile pentru îniinţarea unui grup de studiu
pentru limba și literatura română.
în anul universitar 2006-2007,
Catedra de Limba și Literatura Română, rămâne Departament de Românistică, iar studiile se realizează
în conformitate cu sistemul Bologna.
De atunci și până azi, au fost acreditate mai multe programe de
studii. Ultimul, a cărui aplicație începe în anul universitar 2015-2016 ,
care pe lângă studierea limbii române și limba latină obligatorie, se
introduce și un studiu paralel al
limbilor romanice (italiană sau
spaniolă), în toți cei patru ani de
studio. Trebuie remarcat faptul că
curriculum-ul este conceput astfel
încât candidații care doresc să-și
încheie studiile după absolvirea
studiilor universitare de patru ani,
în cazurile relevante, li se permite
proilarea și instruirea acestora în
instituțiile culturale, în mijloacele
de mass-media, în companiile multinaționale ș.a.m.d.

Pe de altă parte, se prevede ca candidații care doresc să se ocupe cu profesia didactică, să înscrie studiile de
master, două semestre, în scopul de a
se pregăti cât mai bine, pentru predarea disciplinelor respective într-un
mod cât mai profesional.Pe lângă
activitățile de bază, trebuie remarcat și
cercetare științiică și internațională.
Membrii Departamentului de
Rumunistică sunt prezenţi la numeroase conferințe științiice, atât
în ţară cât și în străinătate, participând la punerea în aplicare a proiectelor naționale, provinciale precum și a celor internaționale.
De asemenea, este necesar să se
sublinieze colaborarea tradițională
cu departamentele conexe de la
universitățile din România. Această
colaborare este intensiicată în cadrul programului Erasmus, program
care prevede schimbul de studenți la
toate nivelurile (studii de nivel universitar (licenţă, master și doctorat),
ale profesorilor. astfel încât să permită o acordaare de burse și studire la
instituțiile de învățământ superior, și
vice-versa - cazarea studentţilor și
colegii de la alte universități la Universitatea din Novi Sad și,
bineînțeles, la Departamentul pentru Rumunistică.
Dr. Laura Spăriosu

La data de, 18 mai a.c., la sediul
Biroului Teritorial al Consilului
Naţional al Minorităţii Române
din Vârșeţ, a avut loc semnarea
contractelor pentru acordarea surselor inaciare societăţilor cultural-artistice din satele românești,
în baza concursului Consiliului
Naţional Român. Reprezentanţii
societăţilor cultural-artistice, care
au primit sprijit inanciar, au
menţionat, între altele, că sursele
inanciare pe care le-au primit, le
înseamnă mult în ceea ce privește
promovarea și airmarea valorilor
culturale românești.
La întrevederea președintelui
Consilului Naţional Român, Daniel Petrovici, cu reprezentanţii
societăţilor culturale românești,
au fost abordate problemele și
provocările cu care se confruntă
societăţile cultural-artistice din
satele noastre. S-a spus că activitatea societăţilor cultural-artistice se desfășoară în cadrul mai
multor secţii cum sunt formaţiile
de dansatori, teatru, оrchеstrе,
fanfare, cor etc, însă din cauza
mijloacelor inanciare insuiciente, multe societăţi se bazează doar
pe o secţie.
La ședinţă s-a subliniat că orice
efort al reprezentanţilor societă-

ţilor culturale în vederea promovării valorilor culturale românești va i susținut de Consiliul
Naţional. Societăţile culturale nu
primesc surse inanciare din partea autoguvernării locale, iar din
buget nu se acordă nimic. În
această perioadă de criză, cultura
este primul domeniu în care statul reduce fondurile.
Contractele au fost semnate de
președintele Consilului Naţional
al Minorităţii Naţionale Române
din Serbia, Daniel Petrovici și de
reprezentanţii celor 29 de societăţi
culturale-artistice care s-au anunţat la concurs. Au fost prezenți

Marcel Drăgan, Anișoara Ţăran,
Ion Cizmaș și Nicu Ciobanu.
Consilului Naţional al Minoritţii
Naţionale Române din Serbia are
o colaborare amplă cu toate societăţile culturale din Banat în care sens a deschis pentru prima
dată un concurs cu scopul de a
sprijini inanciar toate societăţile
cultural-artistice românești din
cadrul căminelor culturale. Condiţile de participare la concurs au
constat în faptul că societăţile
culturale să participe la manifestările de nivel regional și la evenimentele culturale cum sunt:
Marele Festival de Folclor si mu-

zică a românilor din Voivodina,
Zilele de Teatru, Festivalul Copiilor, Trompeta bănăţeană etc.
Este vrednic de subliniat faptul
că toate cele 29 de societăţi cultural-artistice au primit ajutor inanciar. Este vorba de o sumă de
2.250.000 de dinari, sumă menită
activităţilor din cadrul acestor
societăţi culturale care s-au anunţat la concurs. Societățile au concurat în baza secţilor care activează, însă nu toate societăţile au
primit aceeași sumă de bani ci în
funcție de câte secţii activează în
cadrul unei anumite asocietăţi
culturale. Pe secţie, au primit până la 50.000 de dinari. Unele societăţi au primit jumătate din sumă, din cauză că nu au participat
anul trecut la manifestările culturale ci vor participa anul acesta.
Datorită sursele acordate, societăţile vor putea să desfășoare activităţi mult mai ample decât până în
prezent dispunând de un buget sigur cu care să își poată planiica
activităţile Aceasta este ideea de
bază în ceea ce privește coinanţarea societăţilor. S-a subliniat,
printre altele, că ar i de dorit ca
societăţile să concureze și pentru
alte surse din partea autoguvernării locale, provinciei sau republicii, dar și la concursuri europene.
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ФЕСТИВАЛ РУМУНСКЕ МУЗИКЕ И ФОЛКЛОРА ДЕЦЕ

ПРОМОВИСАЊЕ БАНАТСКЕ ТРАДИЦИЈЕ
Током два дана Торак је био центар дечјег
фолклора, када смо имали прилику да чујемо и видимо лепоту румунске музике и
фолклора и младе таленте у извођењу румунских песама, традиционалних и стилизованих игара, инструменталних, вокалних и хорских песама и обичаја. На великој позорници Дома културе у Торку наступило је око 600 деце из тринаест места, доказавши да чувају традицију народних песама из Баната.
Фестивал румунске музике и фолклора
деце из Војводине одржан је у Торку 12. и
13. маја. Деца су и овог пута доказала да
чувају специфичност румунског фолклора и национални идентитет, негујући љубав према фолклору. Из године у годину
сведоци смо лепих дечјих перформанса у
оквиру ове грандиозне музичке манифестације деце из Војводине, чему доприносе предшколци и ученици из наших школа. Након дугог периода од две деценије
ове године је одржан фестивал у Торку.
Учествовали су вокални и инструментални солисти, фолклорни ансамбли, вокалне групе, хорови и оркестри народне
музике. Бројна публика из свих села у Банату пратила је с великим интересовањем, поштовањем и посебном захвалношћу програм фестивала.

Пошто је фестивал имао такмичарски
карактер, жири у чијем саставу су били
професор др Вероника Лаура Деменеску
(Румунија), кореограф Данијела Петровић и професор Лери Менгер имао је задатак да одлучује о наградама за најбоље
извођаче, тј. вокалне и инструменталне
солисте, оркестре народне музике, хорске
ансамбле, фолклорне ансамбле стилизо-

ОР ГА НИ ЗА ТО РИ
Фестивал румунске музике и фолклора деце из Војводине организовала
је ОШ „Ђорђе Кошбук”, у сарадњи са Удружењем румунске уметности и
културе „Викентије Петровић Бокалуц”, као и са предшколском установом, родитељима, Удружењем жена „Банаћанке”, Клубом пензионера из
Торка и месном заједницом Торак, уз подршку Националног савета румунске националне мањине у Србији, Министарства културе и информисања Републике Србије, Министарства за Румуније у расејању,
Покрајинског секретаријата за културу и информисање, Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне заједнице, Завода за културу Румуна из Војводине, Општине Житиште, Издавачке куће
„Либертатеа” из Панчева, Радио-телевизије Војводине из Новог Сада,
„Сокоја”, штампарије „Ситопринт” и приватне фирме „Свети Валентин”.

ваних плесова и фолклорне ансамбле традиционалних плесова и фолклорних елемената.
Седмо издање дечјег фестивала остаће
свима у сећању, како у погледу перформанса, тако и због изванредне и квалитетне уметничке интерпретације деце.
Душе су обогаћене лепотом игара и сјајем румунских ношњи, чиме се чувају и
промовишу вредности народних песама и
игара, које се преносе генерацијама што
долазе.
Свечано отварање
Свечаном отварању су присуствовали
скоро сви ученици Основне школе „Ђорђе Кошбук” из Торка, као и предшколци,
који су пред бројном публиком представили банатске обичаје и игре, на високом
уметничком нивоу, обучени у народне
ношње. Упадљива је била естетика, коју су
створили наставници школе и кореографи из Торка.
У оквиру суботњег програма (12. маја),
представили су се вокални и инструментални солисти, оркестри, вокалне групе и
оркестри народне музике из Торка, Овче,
Ечке, Уздина, Владимировца и Делиблата.

Фолклорни ансамбли из Торка и Ечке
имали су за кореографе Дијану Дежан и
Марину Бугар односно Лавинику Бренду.
Кореографи фолклорних ансамбала из
Куштиља и Банатског Новог Села били су
Виорел Балађеан односно Јонел Баба. Вокални и инструментални солисти наступили су уз музичку пратњу народног оркестра Националног савета румунске националне мањине у Србији, под диригентском палицом мр Романа Бугаруа.
Програм у недељу
Наредног дана, у недељу, на сцени у Торку
наступили су млади таленти из Николинаца, Вршца, Банатског Новог Села, Гребенца, Сутјеске и Јанковог Моста. Представили су се вокални и инструментални
солисти, хорови и вокалне групе и фолклорни ансамбли.
Учеснике су оба дана водили наставници основних школа и представници културно-уметничких друштава, а велики
допринос организацији фестивала дали
су наставници школе „Ђеорђе Кошбук”,
као и чланови фолклорне секције Удружења румунске уметности и културе „Викентије Петровић Бокалуц” из Торка.
Током два дана, када је Торак био центар дечјег фолклора, радовали смо се лепоти румунске музике и обичаја, пратили смо младе таленте у извођењу румунских песама, традиционалних и стилизованих игара, инструменталних, вокалних и хорских песама и обичаја. Мештани Торка су увек знали да буду добри домаћини свакој културној манифестацији, да негују музику и игру и да промовишу румунску културу са ових простора.
У овом селу крај Бегеја током година су
се одржавали многи догађаји у културном животу Румуна из српског Баната.
Овог пута су мештани Торка доказали да
је велика част бити домаћин овог масовног скупа од изузетне важности за нашу
децу, која чувају обичаје наших предака и
промовишу стварање сценске уметности
румунског фолклора.
Водитељке програма биле су Паула Петровић и Марина Урсу.
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УСПЕШНА СПОРТИСТКИЊА:
ИЗАБЕЛА ЛУПУЛЕСКУ

Првакиња државе
у стоном тенису
Изабела Лупулеску је матуранткиња Гимназије „Михајло
Пупин” из Ковачице. Њена највећа љубав је стони тенис, који
тренира од своје пете године у
СТК-у „Униреа” из Уздина.
Од првих корака до сада низала је само успехе. Уписана је у
анале балканских првенстава
као најмлађа шампионка (са шеснаест година и девет месеци) у
категорији млађих сениорки (до
21 године) појединачно. Освајачица је такмичења „ТОП 16” за
сениорке Србије, као и више медаља на сениорском појединачном Првенству Србије (златна,
сребрна и три бронзане).
Освојила је преко 30 медаља
на светским куповима појединачно, екипно и у паровима у категорији кадеткиња и јуниорки и
била републички првак појединачно и екипно у такмичењу ученика основних и средњих школа.

У својој колекцији има преко 100
пехара и преко 250 медаља.
Тренутно наступа у Суперлиги Србије за СТК „Обилић Алева” из Новог Кнежевца, с којим
је прошле године освојила шам-

пионску титулу. Ове године у јуну почиње разигравање за титулу, при чему њена екипа стартује
с првог места. На двојну регистрацију наступа за АЦС „Думбравита” из Румуније, с којом
игра финале плеј-офа за титулу
првака Румуније.
Најзначајнији њени резултати
су: бронзана медаља на Светском
Првенству за јуниоре у категорији мешовитих парова с Дарком
Јоргићем из Словеније, шест медаља са Европског првенства за
кадеткиње и јуниорке појединачно, екипно и у паровима.
Три године заредом освајала је
титулу првака државе за јуниорке појединачно. Веома је поносна
на све титуле које је освојила, мећу којима је и титула првака државе у категорији млађих кадеткиња и кадеткиња.
Њен најбољи пласман на
европској ранг-листи било је че-

тврто место код кадеткиња и пето место код јуниорки. С обзиром на то да јој је ово прва сезона у сениорској категорији, тренутно заузима 149. место на
светској ранг-листи за сениорке.

О ОДСЕКУ ЗА РУМУНИСТИКУ

Сарадња са
универзитетима у Румунији

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ЕМИЛ СФЕРА, СЛИКАР

ЛЕПИ ФРАГМЕНТИ ЖИВОТА
Детаље из наших живота као
што су креденци, прозори и фасаде кућа осликава својим доживљајима, који имају неку нову димензију. Увек је волео те лепе фрагменте живота у које је неко уложио
огроман труд да их створи пре
много година, а данас могу да нас
обрадују.
Уметност се мења, она се приближава човеку, лагано се и сигурно
враћају оне праве вредности које
красе слику. Људи су жељни лепоте сликарства онаквог какво оно у
основи јесте. Чињеница је да у
светским музејима класичног сликарства људи чекају сатима да уђу
и да се диве лепоти. Сликарство је
увек ново и никада није довољно
истрошено, као и људска душа,
која тежи да се изрази. У том смислу ни начин представљања уметникове мисли на папиру или платну нема краја.
Сликар Емил Сфера имао је
огромну жељу да савлада класичне
вредности визуелне представе, које су га одвеле до Ликовне академије у Београду и стасавања на искуствима која је стицао „хранећи”
се великим мајсторима у италијанским музејима и у Паризу, где је
имао прилике да дуже борави.
Овом приликом Емил Сфера је
истакао:
– Све ово што радим, јесте један
свет моје интиме, мој доживљај
овога света, који видим као велику радост и огромну наду у боље
сутра. Читав свет симбола које
сам створио, настао је из велике
љубави према класичном сликарству. Са узбуђењем сам упијао и
гутао велика дела класичног сликарства, желео сам да све то и сам
нацртам. Моје стваралаштво се,
могу тако рећи, отргло од оног чисто занатског и од умећа, јер сам
схватио да то није довољно – морате имати свој свет који говори
из вас. Сећам се, био је кишни дан
и у класи смо сликали класичну
мртву природу, а ја сам био „наопачке” и сликао сам предивне кишобране различитих боја који су
се цедили у другом делу просторије и то је била одлична слика.
Уметник је одушевљен нашим
Банатом и лепотом културног наслеђа које је свуда око нас, у градовима и селима. Његови сликарски
мотиви су и универзални и локални, јер тиме покушава да сву лепоту Војводине сведе на симболе који су урезани у нама.

На питање како доживљава уметност, Емил Сфера нам је одговорио:
– Увек сам уметност доживљавао на романтичан начин, као
људску потребу да се каже колико
се воли овај свет. Остале су ми из
детињства слике прашњавих широких улица, лепих гусака, чаробних кућица, великих бицикала,
понеке трошне столице, виолине
и свеже насечене лубенице. То је
свет моје интиме и то је слика света у коме живим и који сваког дана кад се пробудим, бојим неким
новим бојама.
Уметник с лакоћом и љубављу
боји дечји свет бојама и љубављу.
О томе нам је говорио с пуно ентузијазма:
– Радим с децом и могу само да
се дивим колико талента има у деци. Пикасо је рекао: „Желео бих
да сликам као дете”. Деца су уметници, јер имају чисту душу као
бистра вода и њоме нас дарују великом лепотом боја и облика.
Сваког дана сам с децом и сваки је
дан леп и другачији: изложбе у
Дечјем културном центру организујемо већ дванаест година.
Емил Сфера већ двадесет једну
годину води ликовну колонију
предшколаца, која је многој деци
обојила детињство лепшим бојама. Такође, више од две деценије
траје ликовна радионица за талентовану децу која своје најлепше
тренутке сањају кроз сликарство.

Нови моменат у његовом непресушном стваралаштву су сјајни мотиви из Хиландара, који никога не остављају равнодушним.
Ево шта нам је уметник рекао о
томе:
– Захваљујући мојим боравцима у манастиру Хиландару, Светој
српској царској лаври, као и дружењу са уметником фотографије
Рајком Каришићем, који је створио најлепше монографије ове
српске светиње, у мени се јавила
жеља да све то своје одушевљење
и представим, тако да већ неколико година осликавам светлост
сунца која обасјава ову лепоту, на
један крајње импресионистички
начин. У „Ноћи музеја”, 19. маја, у
Вршцу је отворена моја шездесет
осма самостална изложба слика
које носе лепоту ове велике српске
светиње и светиње целога хришћанства. Хиландар ће бити
представљен и у Темишвару, Бањалуци, Загребу и Београду.
Постоје људи који гаје доброту
и желе да у сваком тренутку помогну. Један од таквих посебних
људи је и Емил Сфера, који својим
умећем и талентом улепшава наш
град. Њега као уметника чини испуњеним даровање и помагање
другима. Он мисли да је један од
најважнијих циљева живота учинити неке тренутке другима лепшим, помоћи кроз уметност и
обогатити живот племенитошћу.

Тим поводом уметник каже:
– Читава уметност настала је из
човекове лепе потребе да своје
емоције изрази другима. Ми имамо емоције као дар, па зато и треба да их проследимо и да их увећавамо дељењем.
Емил Сфера нам је рекао да ће
овог лета радити у оквиру радио-

ница с болесном децом и нада се
да ће им такав рад улепшати живот. Јер, како каже, живот морамо
славити.

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА С ПРЕДСТАВНИЦИМА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ИЗ БАНАТА

Културне вредности Румуна
Одсек за румунистику Филозофског факултета у Новом Саду
основан је 1. новембра 1974. До
октобра 1975. године на Филозофском факултету у Новом Саду румунски језик се изучавао
факултативно, а од октобра исте
године изучава се као изборни
предмет. Априла 1979. године
Лекторат прелази у састав Института за педагогију, а пред крај
исте године почињу припреме за
оснивање студијске групе за румунски језик и књижевност.
Као последица тога, академске
1981/1982. године уписана је прва генерација студената, а академске 2006/2007. године Катедра за румунски језик и књижевност постаје Одсек за румунистику и студирање се одвија по
болоњском систему.
Најновијим студијским програмом, чија примена почиње
академске 2015/2016. године, поред студирања румунског језика
и обавезног латинског, уводи се
и паралелно студирање другог
романског језика (италијанског
или шпанског), на све четири године студија. На тај начин студије румунистике постају траженије и атрактивније. Треба још напоменути да је курикулум конципиран тако да се кандидатима
који желе да своје школовање

окончају после апсолвирања четворогодишњих основних студија, одабиром релевантних
предмета, омогућава профилисање и оспособљавање за рад у институцијама културе, средствима мас-медија, мултинационалним компанијама итд.
С друге стране, предвиђено је
да кандидати који желе да се баве
наставничким позивом упишу
двосеместралне мастер-студије,
које, с циљем што боље припреме,
обилују стручним педагошким
предметима. Поред примарне, педагошке делатности, треба истаћи и научно-истраживачку функцију и међународну сарадњу.
Неопходно је нагласити и традиционалну сарадњу са сродним
одсецима на универзитетима у
Румунији. Ова сарадња је вишеструко интензивирана у оквиру
програма „Еразмус”, који предвиђа размену студената на свим нивоима студија (основним, мастер, докторским), наставног и
ненаставног особља, тако што се
омогућава стипендирана мобилност и боравак на страним високошколским установама и обратно – боравак студената и колега с
других универзитета на Универзитету у Новом Саду и, наравно,
на Одсеку за румунистику.
Др Лаура Спариосу

Ове године, 18. маја, у територијалној канцеларији Националног
савета румунске мањине у Вршцу
потписан је уговор о додељивању
финансијске помоћи културноуметничким друштвима из румунских села у Банату, на основу
конкурса који је објавио Национални савет Румуна. Представници културно-уметничких друштава који су добили ову финансијску помоћ рекли су, између
осталог, да им ова помоћ много
значи, јер ће тиме моћи да промовишу и афирмишу румунске културне вредности.
Председник Националног савета
Румуна Данијел Петровић и представници културних друштава из
румунских села на овој седници су
дискутовали о проблемима и изазовима у аматеризму уопште и размотрени су проблеми с којима се
ова друштва суочавају. Речено је да
се активност културних друштава
одвија у оквиру више секција, као
што су фолклорна секција, драмска секција, оркестар дувача, хор
итд. и да, због нередовних финансијских средстава, многа друштва
не могу да раде са свим секцијама,
него се њихова активност одвија
само у оквиру једне секције.
На седници је речено да ће сваки напор представника културних

друштава с циљем промовисања
културних вредности Румуна бити потпомогнут од стране Националног савета. Такође је речено да
већина друштава не добија финансијску помоћ од локалне самоуправе, као ни из буџета. Они су
свесни да је у овом кризном периоду култура прва област која остаје без средстава.
Уговоре су потписали Данијел
Петровић, председник Националног савета Румуна из Србије, и
представници двадесет девет кул-

турно-уметничких
друштава.
Присутни су били и Марћел Драган, Анишоара Царан, Јон Чизмаш и Нику Чобану.
Национални савет Румуна има
добру сарадњу са свим културноуметничким друштвима и у ову
сврху први пут је отворио конкурс с циљем да финансијски подржи активности које се одвијају
у оквиру домова културе. Услови
за аплицирање састојали су се у
томе да културна друштва учествују на манифестацијама на ре-

гионалном нивоу, као и на културним манифестацијама као што
су „Фестивал румунске музике и
фолклора”, „Позоришни дани Румуна”, „Фестивал деце”, „Банатска
труба”...
На конкурс се пријавило двадесет девет културно-уметничких
друштава и свако од њих је добило финансијску помоћ. Ради се о
укупном износу од 2.250.000 динара, а културно-уметничка друштва су конкурисала на основу
својих активности односно секција које су најактивније. Вредно је
напоменути да није свим друштвима додељен исти износ новца. Нека од њих су по секцији добила 50.000 динара, а друга половину новца, зато што нису учествовала на културним манифестацијама прошле године, али ове
године ће се представити разним
активностима.
Захваљујући овој финансијској
помоћи, друштва ће моћи да раде,
јер имају одређени буџет, на основу кога ће моћи да планирају активности. Ово је, уосталом, и
основа за финансирање друштава.
Подвучено је да не би било лоше
да споменута друштва конкуришу
за финансијску помоћ и код локалне самоуправе, покрајине или
републике, као и да се пријаве на
европске конкурсе.

V

Петак, 15. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РУМУНСКОГ ЈЕЗИКА

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ХОРСКЕ МУЗИКЕ

УЧЕНИЦИ ПОКАЗАЛИ ЗНАЊЕ НА
ЗАВИДНОМ НИВОУ

Квалитетна духовна
музика

У Основној школи „Олга Петров
Радишић” у Вршцу, 26. маја, одржано је регионално такмичење из
румунског језика и културе изражавања, за које се квалификовало
петнаесторо ученика. Ово такмичење је од изузетног значаја
због тога што ученици негују љубав према матерњем језику.
Основна школа „Олга Петров Радишић” у Вршцу имала је ту част
да организује регионално такмичење из румунског језика и књижевности , које је од великог значаја зато што ученици усвајају
знања из области језика, културе и
румунске књижевности.
На овом регионалном такмичењу учествовало је девет ученика
седмог разреда, и то: Мануела Глорија Барбу, Лаура Бунда, Доријан
Ерина и Габријел Штефан Пенца
(ОШ „1. мај”, Владимировац), Анђела Ђурка и Елена Стоја (ОШ
„Св. Георге”, Уздин), Емилијан
Блаж (ОШ „Жарко Зрењанин”,
Ново Село) и Ксенија Вучетић
(ОШ „Доситеј Обрадовић”, Барице), као и ученици осмог разреда:
Адријан Данијел Божин (ОШ „Олга Петров Радишић”, Вршац), Лауреана Алмажан и Мелиса Маран
(ОШ „Св. Георге”, Уздин), Андреја
Керчобан и Емина Керчобан (ОШ
„2. октобар”, Николинци) и Марина Вереш (ОШ „3. октобар”, Локве). Ментори ових ученика су
професорке Романца Гланда Крачун, Елена Кожокар, Ленуца Урзеску, Маринела Гатајанц, Родика
Цапарђа, Фируца Блаж и професор Јонел Агадишан.Тестове је саставила комисија у саставу: проф.
др Марина Пуја Бадеску, координатор пројекта, мр Родика Урсулеску Миличић и проф.др Сорин
Винтила с Филозофског факултета у Новом Саду, с Катедре за румунски језик и књижевност. На
реализацији теста, поред споменутих професора, учествовала је и
проф. др Лаура Спариосу.
У категорији ученика седмог
разреда прва места су освојили:

Анђела Ђурка из Уздина и Емилијан Блаж из Новог Села, с максималних 20 поена. Друго место је заузела Елена Стоја из Уздина (19,75
бодова), а треће место је освојио
Габријел Штефан Пенца из Владимировца, са 18 поена. У категорији
ученика осмог разреда прво место
је освојила Емина Керчобан из Николинаца, са 19 поена, друго Мелиса Маран из Уздина (17,75), а треће
место је припало Адријану Данијелу Божину из Вршца (16 поена).
Сви ученици су добили књиге
као награду од НИУ „Либертатеа”,
као и од Румунског института за
културу, које им је уручила Анишоара Царан, координаторка за
образовање Националног савета
Румуна.

Емилијан Блаж, ученик седмог
разреда ОШ „Жарко Зрењанин” из
Новог Села, добитник прве награде,
рекао је да је веома срећан због победе и потврде да се добро припремио с професорком румунског језика, Родика Цапрђа. И Емина Керчобан, ученица осмог разреда ОШ „2.
октобар” из Николинаца, напоменула је да је изузетно задовољна
освојеним првим местом, јер је много радила с професорком Романцом
Гландом Крачун. Они су додали да
тест није био тежак јер су питања
била из градива које су савладали на
часовима румунског језика.
Напослетку је закључено да је
такмичење доказ да се у нашим
школама озбиљно ради и да заслуге за успех припадају како самим

ученицима, тако и професорима
који су их припремали. Овом такмичењу је значајну подршку пружио Национални савет Румуна.
Одлучено је да ће у августу ученици који су освојили једно од прва
три места кренути на усавршавање
румунског језика у Темишвару од
трајању од недељу дана. Сваке године Министарство Румуна у расејавању из Румуније, организује
камп у Сулини у Румунији за ученике који су освојили прва три места.
За њих ће бити приређен пријем у
Амбасади Румуније у Београду.
Наредне године ова такмичења
биће организована на Катедри за
румунски језик и књижевност
Филозофског факултета у Новом
Саду.

СЕОСКА СЛАВА ДУХОВИ У БАНАТСКОМ НОВОМ СЕЛУ

У знаку културних и спортских манифестација
Уз помоћ више организација и институција из Банатског Новог
Села, као и уз подршку локалне заједнице и Дома културе, грађани
Банатског Новог Села прославили
су сеоску славу разноврсним манифестацијама.
Прослава је отворена 19. маја добротворним догађајем у виду уређивања дечјег парка. Истог дана је
одржано такмичење у стоном тенису на терену породице Велија,
као и 22. међународни турнир у
бриџу, у организацији бриџ клуба
БНС, у холу основне школе. Приређена је и свечана седница удружења „Наше Ново Село”, на којој
је било дискусије о будућим пројектима.
Следећег дана у румунској православној цркви свету литургију
је служио свештеник Георге Јанеш. Том приликом је наступио
познати мушки хор под диригентском палицом професора Грацијана Петровића.

Четврти Међународни фестивал духовне хорске музике „Te Deum Laudamus” одржан је 16. и 17.
маја у православној румунској катедрали „Вазнесења господњег”.
Организовали су га Међународно
друштво за музичке студије из Темишвара, Културно друштво „Банатик арт” из Вршца и Удружење
„Душа за душу” из Темишвара, а
благослов је дао Његова светост
Силуан, епископ Румунске православне епархије Мађарске и поглавар Румунске православне
епископије „Дачија Феликс”.
Првог дана фестивала представили су се: црквени хор „Св. Теодор Вршачки” (диригент: Олга
Шинковић), хор „Ас” из Вршца
(диригент: проф. Анђелка Сучевић), хор „Распевани професори”
(диригент: проф. Марина Клиска), Хор пензионера Вршац (диригент: Биљана Петровић), хор
Факултета за музику и позориште
Западног универзитета из Теми-

У другом делу фестивала је учествовао хор Музичке школе „Маринковић” из Вршца, под вођством
диригента проф. Татјане Гердец
Мрђа, који се представио страним
репертоаром духовних песама. Учествовао је и мешовити хор „Дојна
Баната” Румунске православне парохије „Рођење Пресвете Богородице” из Темишвара (диригент:
проф. Флорин Николаје Шинкари).
На фестивалу је наступио и хор
Међународног друштва за музичке студије из Темишвара, који је с
великим
професионализмом
представио музички репертоар
духовних песама. Двадесет хорских певача, уједињених под диригентском палицом Јулије Роман, одушевило је публику врхунском изведбом духовних песама.
Са истом вештином и талентом, публици су се представили
хор Теоретске гимназије „Трајан
Вуја” из Фађета (Румунија), који је
извео шест духовних песама. То-

швара (диригент: Даријус Јорданеску), хорска група „Шагунијана”, Православни румунски протопопијат из Сибијуа (диригент:
свештеник Александру Сас), духовни хор „Свети Јерарх Николаје” Теолошког факултета Западног
универзитета из Темишвара (диригент: ђакон доцент Јон Александру Арделеану) и Мушки хор
Националног савета румунске националне мањине из Србије (диригент: проф Лери Менгер).
О значају овог фестивала посвећеног катедрали „Вазнесења
господњег” говорили су др Адријан Баба и извршни односно почасни председник фестивала др
Емил Лучијан Рошка.

ком два дана, колико је фестивал
трајао, верници из Вршца и других места могли су да слушају врхунске уметничке наступе духовних хорова. Организатори су доделили дипломе за учешће свим
хорским групама присутним на
фестивалу.
Др Еуђен Чинч, у улози председника фестивала, др Емил Лућијан Рошка, почасни председник
фестивала, проф. др Адријан Баба,
извршни директор, и ванр. проф.
др Вероника Деменеску, уметнички директор, захвалили су Министарству за Румуне у расејању и
верницима православне румунске
катедрале из Вршца за подршку
при организовању овог догађаја.

РУМУНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ПАНЧЕВУ

Постављен нови
иконостас

Током овог дана одвијале су се
разне спортске активности. Организован је турнир у малом фудбалу
– спортске игре младих Србије „Кока-кола купа”. Учесници су били уз-

раста од седам до четрнаест година,
а одржано је и надметање у боћању.
Љубитељи дувачких инструмената пратили су дефиле оркестра
дувача „Тинеретул” кроз центар села. У Дому културе је отворена
просторија за љубитеље ручних радова, који су први пут дошли у Банатско Ново Село. У галерији Дома
културе отворена је изложба фотографија Владимира Валешинског, а
активисткиње Удружења жена
„Новосељанке/Бобоаћеле” приказале су традиционалну ношњу из
места, као и ручне радове у просторијама Дома културе „3. октобар”.
Испред споменика у центру села одржани су наступи фолклорног ансамбла, балета и борилачких
вештина, где су се углавном представила талентована деца из села.

Понедељак је такође био у знаку
културних и спортских активности. Приређен је концерт оркестра
дувача „Тинеретул”, у организацији
Румунске православне цркве, који
је постао већ традиционалан. Манифестација „Фијакеријада” окупила је десетине узгајивача коња,
као и љубитеља фијакера из више
места.
Најбољи су добили награде –
дипломе и пехаре. Догађај је организовао Коњички клуб „Будућност” из Новог Села, а љубитељи
спорта пратили су и турнир у шаху, који је организовао Шаховски
клуб „Бора Ивков”.
Предвече, на платоу испред Дома културе, група „Полумрак”
одушевила је публику својим наступом.

Православна румунска црква
у Панчеву добила је нови иконостас од Румунске православне парохије „Св. пророк Илија” из Темишвара. Ова значајна донација
реализована је уз помоћ свештеника Мирче Мунтеануа. Између
осталог, парохија је донирала и
комаде намештаја који красе просторије цркве из Панчева.

Парохијски савет из Панчева
ангажовао се у постављању иконостаса, као и на разним грађевинским радовима, реконструкцији и кречењу просторија цркве
пре постављања иконостаса. Ове
радове су потпомогли верници,
али обезбеђена је и финансијска
помоћ Националног савета Румуна из Србије и Града Панчева.
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О ЊОЈ ЋЕ СЕ ТЕК ЧУТИ: АНЕТА ГАШПАР ИЗ ВРАЦА

МУЗИКА – САСТАВНИ ДЕО ЖИВОТА
Анета Гашпар је студенткиња на
Факултету за дизајн Западног
универзитета у Темишвару. Веома је талентована у различитим
областима, као што су музика,
позориште, књижевност, сликарство, новинарство, телевизија,
анимације, спорт... То су области
њеног интересовања.
Они који су имали прилику да чују песме у извођењу Анете Гашпар,
били су одушевљени лепотом изведбе песама како на румунском,
тако и на српском, мађарском, енглеском, француском, немачком и
италијанском језику, уз пратњу
гитаре, инструмента који је заволела од раног детињства.
И како све почиње у породици,
као да су нам сви путеви живота
предодређени управо у детињству, све је почело када је Анета за
Божић добила од родитеља гитару
на поклон. Тада је открила чудесни свет музике. Тврди да је таленат наследила од мајке Терезе.
Музика је одувек била саставни
део њеног свакодневног живота.
Подједнако воли џез и рок, а спада
у прву генерацију ученика који су
уписали џез одсек Средње музичке школе „Јосиф Маринковић” у
Вршцу, што је успешно завршила.
Члан је групе „Start Making Sense”, која се некада звала „AII the

President’s Man”. С том групом је
наступала на многим догађајима у
Вршцу, али и на познатим позорницама у земљи и иностранству.
С хором Музичке школе „Јосиф
Маринковић” у Вршцу учествовала је на такмичењу хорова у Бијељини, где је хор освојио две прве
награде, у категорији мешовитих
и женских хорова.
Као ученица Гимназије „Борислав Петров Браца” у Вршцу била је
члан књижевног кружока „Tinerele
condeie”, с професором Јонон Берлованом на челу. У гимназији је била члан музичке групе „Џез бенд”, с
којом се представила на фестивалу
„Jazztronic” на „Коларцу”, као и на
другим музичким догађајима.
Године 2012. наступила је као
дебитанткиња на сцени фестивала „Млади певају” у Уздину, с песмом „Још један дан”, као кантау-

тор, а музички аранжман је урадио Александар Дурајин. Добитница је прве награде као дебитант.
Музички долази до пуног изражаја као члан хора „Merry Gospel
Choir” из Београда, с којим је наступала на међународним фестивалима у Бечу и у многим градовима у нашој земљи, међу којима
су и Зрењанин и Нови Сад, певајући госпел.
Анета је похађала и часове глуме у класи професора Ивана Ђорђевићìа, а прву улогу је добила у
представи за децу „Страшило”, у
којој је играла „паметну сову”.
Ишла је и на наставу ликовне
уметности код професорке Рамоне Магде.
У лето 2012. године похађала је
Школу за усавршавање у новинарству коју је организовао Центар за новинарство у Романешти-

ју (Румунија), а за ментора је имала познатог новинара Маријана
Оданђијуа.
Анета учествује и у хуманитарним акцијама. Са својим бендом
„Тирамису” у Вршцу организује
хуманитарне концерте.
Поред свега тога, бави се и спортом, тренира у Клубу борилачких
вештина „Јиу Јитсу” и има браон
појас. Вежба и брејкденс. Бавила се
активно и просторном оријентацијом. Неки то називају „ловом на
лисице”, јер се састоји од трага за
пет станица преноса сигнала скривених на непознатим местима. За
вежбање овог спорта потребан је
уређај да би се открило где се сигнали емитују.
Као студенткиња на јесен или у
пролеће 2019. ићи ће у Португалију у оквиру студентске размене
„Еразмус”.

АЛБИНА КРЕЦУ ШУБЉА

Непресушна инспирација
Албина Крецу Шубља подједнако
воли класичну, народну и забавну
музику, те је као вокална солисткиња неколико година учествовала и на фестивалу румунске забавне музике. Већ неколико година ради као професор у Музичкој школи
„Јован Бандур” у Панчеву.
Албина Крецу Шубља је завршила
основну школу у Уздину, а упоредо и нижу музичку школу „Јован
Бандур” у Панчеву.
Поносно истиче да потиче из
породице музичара. Њен отац
Крачун је завршио средњу музичку школу и свира виолину. Дуги
низ година је био диригент оркестра, али и председник КУД-а
„Хора” из Уздина. Албинин брат
Крачун свира кларинет. Завршио
је средњу музичку школу „Јован
Бандур” у Панчеву и веома активно се бави музиком, иако је по
струци доктор ветеринарске медицине. Њена мајка Мирела је цењена међу Уздинцима јер ради веома племенит посао, као акушерска сестра (бабица), и присутна је
у свакој породици у којој принова
долази на свет. Мајка има такође
афинитет према музици. Као дете
је свирала хармонику, а касније је
играла у фолклорном ансамблу и
певала у хору Дома културе из Уздина.
Албина је одувек волела музику,
тако да је било логично да упише
нижу музичку школу „Јован Бандур” у Панчеву. Схватила је да музика представља највећу инспирацију у њеном животу, те је наставила музичко образовање у већ поменутој школи. Уписала је средњу музичку школу, а потом и основне
студије на Академији уметности у
Новом Саду, док је мастер-студије

завршила на Факултету музичке
уметности у Београду.
Поред класичне музике, бавила
се и румунском народном и забавном музиком, те је учествовала на разним фестивалима као
вокална солисткиња. Осим тога,
Албина свира клавир, а неколико
година је била диригент женске
вокалне групе „Славуји” („Privighetorile”) из Уздина, с којом је такође имала велике успехе на Фестивалу румунске народне музике
и фолклора из Војводине.

Као мала се појављивала на разним дечјим фестивалима као вокална солисткиња и освајала бројне награде (Дечји фестивал ру-

мунске музике и фолклора, „Распевано пролеће” и др.), а касније
је такође као вокална солисткиња
учествовала на разним фестивалима румунске народне и забавне
музике, како у Србији, тако и у Румунији. Као вокална солисткиња
неколико година је учествовала и
на фестивалу румунске забавне
музике „Младост пева” („Тinеrеţеа cânтă”), а потом и као композитор и члан жирија на поменутом фестивалу.
У последње време је посвећена
породици и педагошком раду.
Обожава рад с децом и улаже
много љубави у посао који ради.
Труди се да својим ученицима на
најлепши могући начин приближи чари и племенитост музике, да
им пренесе своје музичко знање,
да их научи да музика може да буде непресушна инспирација.
Обожава педагошки рад. Велику помоћ и подршку у животу
има од супруга Жанијела Шубље,
који је такође завршио Факултет
музичке уметности у Београду и
веома је успешан професор, музичар, инструментални солиста
на хармоници и диригент Народног оркестра из Банатског Новог
Села.
Албина даје све од себе да своје
ученике научи да музика заиста
може да им буде нешто најлепше у
животу.
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Лектор: Јулијана Јовић (српски)

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ „РАПИД”
ИЗ НИКОЛИНАЦА

Изванредни резултати
Стонотениски савез Србије
организовао је у Бечеју 20. и 21.
маја 2017. године последње такмичење у 2016/2017. години,
ТОП 12 у категорији млађих кадеткиња, на којем је учествовало
12 такмичарки најбоље рангираних у држави.
На том надметању су учествовале сестре Ленка и Софија Николић из Стонотениског клуба
„Ђурђевград” из Смедерева, Катарина Гвозденовић (СТК „Домбош” из Малог Иђоша), Анита
Добо (СТК „Дожа” из Скореновца), Светлана Сладечек (СТК
„Славија” из Ковачице), Јована
Козарски (СТК „Војводина” из
Бачког Градишта), Миња Владимиров и Ема Поповић („Спарк”
из Београда), Александра Тамаш
(СТК „Униреа” из Уздина) и Вања Вуцеља (СТК „Челарево” из
Челарева), а из СТК-а „Рапид” из
Николинаца наступиле су Тамара Туркоње и Марина Пинку. По
правилу, играла је свака са сваком такмичарком, тј. у 12 етапа.
Тамара Туркоње је ушла у
ТОП 12 у категорији млађих ка-

крају екипа „Домбоша” из Малог
Иђоша заузела прво место, „Дожа” из Скореновца друго, а на
трећем месту је био „Рапид” из
Николинаца.
Женска такмичарска екипа
„Рапид” играла је у саставу: Тамара Туркоње, Марина Пинку и
Алесија Туркоње. Следеће такмичење биће одржано у Бечеју, у
категорији млађих кадеткиња, за
ранг Б мастерс.
На предстојећем шампионату
Стонотениски клуб „Рапид” из
Николинаца учествоваo je у три
дивизије, и то са старијом женском екипом у Првој републичкој дивизији, с млађом женском
екипом у Војвођанској дивизији,
а с мушком екипом у Првој војвођанској дивизији.
У Првој националној дивизији ће се такмичити врло млада
екипа, у саставу Лаура Кожокар
(јуниорка), Тамара Туркоње (кадеткиња), Емина Керчобан (кадеткиња) и Марина Пинку (млађа кадеткиња). У питању је млада, али амбициозна и перспективна екипа што се тиче стоног

деткиња. Остварила је изванредан резултат, с десет победа и уз
само један изгубљен меч, и заузела прво место. Друго место је
освојила Ленка Николић, а треће
Софија Николић. Марина Пинку
је с пет победа и шест изгубљених мечева успела да заузме седмо место.
Стонотениски клуб „Војводина” организовао je у Бечеју покрајински екипни турнир за
млађе кадеткиње, на којем су
учествовале такмичарке из стонотениских клубова: „Рапид”,
„Војводина” из Бачког Градишта,
„Домбош” из Малог Иђоша, „Челарево” из Челарева, „Дожа” из
Скореновца и „Бечеј” из Бечеја.
На овом турниру такмичарке
„Рапида” освојиле су треће место, изгубивши од СТК „Дожа”

тениса. Нажалост, Анђела Менгер је прешла у клуб „Црвена
звезда” у Београду, а Татјана Туркоње у стонотениски клуб у Вршцу.
Такмичарке Алесија Туркоње
(млађа кадеткиња), Анабела Кожокар (млађа кадеткиња) и јуниорке Теодора Миул, Ванеса Бончокат и Кристина Чолока такмичиће се у Војвођанској дивизији,
а дечаци ће задржати прошлогодишњу екипу, у саставу: Адријан
Амбруш, Маријан Пинку, Андреј
Менгер и Данијел Пинку.
Тамара Туркоње је учествовала
на више међународних такмичења, и то у Немачкој, Италији, Румунији и у Загребу. На Међународном такмичењу под називом
„Загипинг”, играјући заједно с Јованом Антић из Добановаца у на-

из Скореновца с резултатом 3:1,
а првопласирана екипа „Домбоша” из Малог Иђоша изгубила је
с резултатом 3:2, тако да је на

ционалној репрезентацији, у категорији млађих кадеткиња, заузела је прво место, доневши Србији прво место.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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COMPETIȚIA REPUBLICANĂ LA LIMBA ROMÂNĂ ȘI CULTURA EXPRIMĂRII

CUNOȘTINȚE TEMEINICE ȘI BUNĂ
PREGĂTIRE
La data de 26 mai a.c., la Școala Generală „Olga Petrov-Radišić” din
Vârșeț, au avut loc Competițiile regionale la limba română și cultura exprimării, pentru care s-au caliicat 15
elevi. Această competiție este un eveniment deosebit, de mare amploare,
pentru că elevii își cultivă și păstrează limba maternă iar în aceeași măsură meritele le revin și profesorilor și
învățătorilor care i-au instruit.
Școlii Generale „Olga Petrov-Radišić” dinVârșeț, i-a revenit onoarea de
a organiza atât competițiile regionale cât și cele republicane.
La Competiția regională la limba
română și cultura exprimării s-au
caliicat nouă elevi din clasa a VII-a
și anume: Manuela Gloria Barbu,
Laura Bunda, Dorian Erina și Gabriel Ștefan Pența ( de la Ș.G. „Întâi
Mai” din Petrovasâla ),Angela Giruca și Elena Stoia (Ș.G. „Sfântul Gheorghe”, Uzdin), Emilian Blaj (Ș.G.
„Žarko Zrenjanin”, Satu-Nou) și
Ksenija Vučetić (Ș.G. „Dositej Obradović, Sân-Ianeș”), precum și șase
elevi din clasa a VIII-a: Adrian Daniel Bojn (Ș.G. „Olga Petrov-Radišić,
Vârșeț”), Laureana Almăjan și Melisa Măran (Ș.G. „Sfântul Gheorghe”,
Uzdin), Andrea Chercioban și Emina Chercioban (Ș.G „2 Octombrie”,
Nicolinț) și Marina Vereș (Ș.G. „3
Octombrie”, Sân-Mihai). Mentorii
acestor elevi au fost profesoarele Romanța Glanda Crăciun, Elena Cojocar, Lenuța Urzescu, Marinela
Gătăianț, Rodica Țăpârgea, Firuța
Blaj și profesorul Ionel Agadișan.
Testele au fost evaluate de o comisie în componența: prof. dr. Marina
Puia Bădescu, coordonatorul proiectului, mr. Rodica Ursulescu Miličić și
prof. dr. Sorin Vintilă, de la Facultatea de Filosoie din Novi Sad, Departamentul de Limba și Literatura Română. La realizarea testelor, pe lângă
cei amintiți a contribuit și prof. dr.
Laura Spăriosu.
În categoria eleviilor clasei a VIIa, pe locurile de frunte s-au clasat:
Angela Giurca din Uzdin și Emilian
Blaj din Satu-Nou, cu punctajul ma-

xim de 20 puncte. Locul II a fost cucerit de Elena Stoia din Uzdin
(19,75), iar locul III, de Gabriel Ștefan Pența din Petrovasâla (18). În ca-

tegoria eleviilor clasei a VIII-a, pe
locul de frunte s-a clasat Emina
Chercioban din Nicolinț (19), pe locul II, Melisa Măran din Uzdin

(17,75), iar pe locul III, Adrian Daniel Bojin din Vârșeț (16).
Toți elevii au primit premii în
cărți din partea C.P.E. „Libertatea” și
a Institutului Cultural Român, pe care le-a înmânat Anișoara Țăran, coordonatoarea Departamentului pentru Învățământ a C.N.M.N.R.S.
Emilian Blaj, elev al clasei a VII-a de
la Școala Generală „Žarko Zrenjanin”
din Satu-Nou a cucerit Premiul I și nea mărturisit că este foarte fericit pentru
premiul acordat airmând că s-a pregătit un timp îndelungat cu profesoara de
limba română Rodica Ţăpârgea. Tot
pe locul de frunte s-a clasat și Emina
Chercioban, elevă în clasa a VIII-a de
la Școala Generală „2 Octombrie” din
Nicolinț care este deosebit de fericită
pentru cucerirerea locului I. Pentru
această competiție a muncit foarte
mult împreună cu profesoara de limba
română Romanța Glanda Crăciun. Ei
au menţionat că întrebările la test nu au
fost grele și că erau din materia pe care
au însușit-o la orele de limba română.
În inal, s-a conchis că competiția
este do dovadă vie că în școlile noastre se lucrează foarte serios și bine.
În aceeași ordine de idei, fără ăndoială că meritele le revin și profesorilor care au pegătit elevii.
De asemenea. C.N.M.N.R.S. sprijină întodeauna competițiile la oricare nivel școlar.
Toți participanți au fost premiați cu
cărți, primite din partea C.P.E „Libertatea” și de la Institutul Cultural Român din Voivodina. În luna august,
elevi care au cucerit unul dintre trei
locuri vor merge la perfecționarea
limbi române la Timișoara, în durată
de o săptămână. În iecare an, Ministerul pentru Români de Pretutindeni
organizează o tabără la Sulina (România ) pentru elevii care au cucerit primile trei locuri. După terminarea examenului de inalizare acești elevi vor
avea o recepție la Ambasada României la Belgrad.
La anul viitor competițiile la toate
nivelele de limba și literatura română se vor organiza la Departamentul
de limba și literatura română al
Facultăți de ilozoie din Novi Sad.

RUSALIILE LA SATU-NOU

Sub semnul evenimentelor culturale i sportive
Cu aportu l mai mu ltor organ izații și
instituții din Satu-Nou, cu sprijinul
Comunității Locale și al Casei de Cultură , cetățenii din Satu Nou au sărbătorit Nedeia satului printr-o varietate de manifestări, menite localnicilor și invitaților.
Programul evenimentelor a început
pe data de 19 mai, printr-o petrecere cu scop caritabil în vederea amenajării parcului copiilor. În aceeași
zi s-au derulat turneul de tenis pe terenul familiei Velia și cea de-a XXIIa ediție a Turneului Internațional de
Brigi ,,Rusaliile”, organizat de Clubul
de brigi ,,BNS”. Tot sâmbătă a avut
loc ședința festivă a Asociației ,,Naše
Novo Selo”, la care a fost prezentat
bilanțul de până în prezent și au fost
discutate proiectele de viitor.
Ziua de duminică a început, cu
sfânta liturgie la Biserica Ortodoxă
Română, oiciată de protul Gheorghe Ianeș. Mărețul eveniment a pri-

FEST IVALULUL INT ERNAŢIONAL DE MUZICĂ
CORALĂ RELIGIOASĂ

Interpretări artistice de
valoare
Ce a de-a IV-a ediție a Festivalului
de Muzică Corală Religioasă „Te Deum Laudamus” s-a desfăţurat în perioada 16 și 17 mai a.c., la Catedrala
Ortodoxă Română „Înălţarea Domnului” din Vârșeţ. Manifestarea a
fost organizată de Societatea Internaţională de Studii Muzicale din Timișoara, Asociaţia Culturală „Banatic Art” din Vârșeţ și Asociaţia „Su-

tiv, respectiv președintele de onoare
al Festivalui.
Partea a doua a festivalului a fost
inaugurată de corul Școlii de Muzică „Josif Marinković“ din Vârșeţ,
sub bagheta dirijorului prof. Tatjana
Gerdec –Mrđa, care s-a prezentat cu
un repertoriu de piese religioase
străine. A participat și Corul mixt
,,Doina Banatului” al Parohiei Orto-

let pentru Sulet” din Timișoara, binecuvântată de Preasinţitului Siluan, Episcop al Eparhiei Ortodoxe
Române din Ungaria și administrator al Episcopiei Ortodoxe Române
„Dacia Felix”.
În prima zi a Festivalului, s-au
prezentat: corul bisericesc „Sf. Teodor de Vârșeț” (dirijor: prof. Olga
Šinković), corul „AS” din Vârșeț
(dirijor: prof. Anđelka Sučević), corul „Profesorii cântători” (dirijor:
prof. Marina Kliska), corul pensionarilor din Vârșeț (dirijor: Biljana
Petrović), corul Facultății de Muzică
și Teatru al Universității de Vest din
Timișoara (dirijor: drd. Darius Iordănescu), formația corală „Șaguniana” a Protopopiatului Ortodox Român din Sibiu (dirijor: preot Alexandru Szasz), grupul psaltic „Sfântul Ierarh Nicolae” al Facultății de
Teologie a Universității de Vest din
Timișoara (dirijor: diac. lect. univ.
dr. Ion Alexandru Ardeleanu) și Corul Bărbătesc al Consiliului Național
al Minorității Naționale Române din
Serbia (dirijor: prof. Leri Mengher).
Despre importanța acestui festival
dedicat sărbătoririi Înălțării Domnului la Cer, care este hramul Catedralei, au vorbit dr. Adrian Baba și
dr. habil. Emil Lucian Roșca, execu-

doxe Române „Nașterea Maicii Domnului” din Timișoara – Iosein (dirijor prof. Florin- Nicolae Șincari).
La festival a participa și corul Societăţii Internaţionale de Studii Muzicale din Timișoara, care a prezentat
cu emoţie și profesionalism un repertoriu de piese religioase. Cei 20
de coriști, reuniți într-o formație de
Iulia Roman, au încântat publicul cu
interpretarea impecabilă.
Cu aceeași pricepere și talent, în
fața publicului s-a prezentat și corul
Liceului Teoretic „Traian Vuia” din
Făget (România) care a interpretat
șase piese corale duhovnicești. Timp
de două zile cât a durat festivalul,
enoriașii din Vârșeț și din alte localităţi, au asisitat la adevărate interpretări artistice. Organizatorii au acordat diplome de participare tuturor
formaţiilor corale prezente la festival.
Dr. Eugen Cinci, în calitate de
președinte al Festivalului, dr. habil.
Emil Lucian Roșca, președinte de
onoare, prot. dr. Adrian Baba, directorul executiv și conf. univ. dr. Veronica Demnenescu, director artistic,
au mulţumit Ministerului pentru
Românii de Pretutindeni și enoriașilor Catedralei Ortotoxe Române
din Vârșeț pentru sprijinul acordat
la organizarea acestui eveniment.

LA BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
DIN PANCIOVA

Un nou iconostas

mit în amploare și datorită interpretării vestitului cor bărbătesc, condus
de prof. Grațian Petrovici.

Această zi a fost dedicată diverselor discipline sportive. A fost organizat un turneu la fotbal redus – jocurile sportive ale tinerilor din Serbia
(Cupa Coca-Cola) menit copiilor cu
vârst[ între 7-14 ani; un turneu de tenis și un turneu de balote.
Iubitorii instrumentelor de sulat din
alamă, au admirat parada formației de
fanfariști ,,Tineretul” din centrul
localității. Camera muzeală a fost și de
data aceasta deschisă pentru iubitorii
de tradiție, mai ales pentru cei care
pentru prima dată au venit la Satu-Nou. Galeria Casei de Cultură a înnobilato expoziția de fotograii a lui Vladimir
Valešanski, iar activistele Asociației femeilor ,,Boboacele”, au prezentat portul tradițional din sat și broderii.
În fața monumentului din centrul
satului, s-au prezentat formațiile de

dansatori, balet și arte marțiale, prezentate cu pricepere și dăruire în
mare parte de copiii talentați din sat.
Ziua de luni a decurs, de asemenea,
sub semnul evenimentelor culturale și
sportive. Concertul fanfarei ,,Tineretul”, organizat în curtea Bisericii Ortodoxe Române, a devenit deja o tradiție.
Manifestarea ,,Fijakerijada” a reunit
zeci de crescători de cai și admiratori
de birje din mai multe localități. Cei
mai buni au fost premiați cu diplome
și cupe. Evenimentul a fost organizat și
de data aceasta de Clubului de hipism
,,Budućnost”. Iubitorii de sport au putut umări turneul la șah fulger, organizat de Clubul de șah ,,Bora Ivkov”.
La inalul zilei, pe platoul din fața
Casei de Cultură, formația ,,Polumrak” a încântat publicul cu interepretarea lor.

Din urmă cu câteva săptămâni, Capela Ortodoxă Română din Panciova are un nou iconostas minunat,
donat de Parohia Ortodoxă Română ,,Sf. Proroc Ilie” din Timișoara.
Această donație importantă, care s-a
realizat cu contribuția preotului
Mircea Munteanu, include și piese

reconstrucție și zugrăveală care au
precedat montării iconostasului.
Acestea s-au realizat cu ajutorul credincioșilor, dar și cu banii obținuți
din diferite surse. Menționăm, în
mod aparte, ajutorul inanciar din
partea Consiliului Național al
Minorității Naționale Române din

de mobilier care înfrumusețează interiorul bisericii.
Consiliului Parohial din Panciova
s-a angajat din plin, alături de preotul lor, la montarea iconostasului.
Amintim și lucrări de construcție,

Serbia și Municipiului Panciova la
montarea și împodobirea iconostasului.
Fără doar și poate, acest proiect
este un pas istoric, îndreptat către
posteritate.
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T ALENT E IEȘITE DIN COMUN: ANETA GASPĂR DIN VÂRSET

MUZICA - PARTE INTEGRANTĂ A VIEŢII
Aneta Gașpăr este studentă la Facultatea de Design din cadrul Univeristăţii de Vest din Timișoara. Este o tânără talentată cu multiple talente în
diferite domenii iind pasionată de
muzică, teatru, literatură, pictură,
jurnalism, televiziune, animaţie,
sport... Domenii care intră în sfera ei
de interes.
Cei care au avut plăcutul prilejul să
audieze melodiile interpretate de
Aneta, au rămas uimiţi de frumuseţea interprettaivă a melodiilor în
limbile română, sârbă, maghiară,
engleză, franceză, germană și italiană, acopmaniidnu-se la chitară, instrument pe care l-a îngrăgit din fragedă copilărie.
Și cum totul germinează în familie ca și cum drumurile vieţii ne sunt
predestinate în copilărie, totul a început cu o chiară făcută cadou de
părinţii părinţii ei de Crăciun.
Atunci Aneta a descoperit lumea
miraculoasă a muzicii iar talentul faţă de muzică, l-a moștenit de la mama ei, Tereza.
Muzica a fost mereu parte integrantă a vieţii ei de zi cu zi. Deopotrivă este pasionată de muzica jazz și
rock , iind prima generaţie de elevi
din cadrul proilului jazz al Școlii Me-

dii de Muzică „Josif Marinkovic” din
Vârșeţ, pe care l-a absolvit cu succes.
Este membră a formaţiei „Start Making Sense" care cândva se numea
„AII the presidents man", cu care s-a
prezentat la numeroase manifestări
din Vârșeţ, dar și pe scene renumite
atât în ţară cât și peste hotare.
Cu Corul Școlii de Muzică „Josif
Marinković" din Vârșeţ, s-a prezentat la concursul de coruri de la Bije-

ljina, unde formaţia corală a cucerit
două premii I, în categoria corurilor
mixte și de fete.
Ca elevă la Liceul „Borislav Petrov-Braca", a fost membră a Cenaclului Literar „Tinerele condeie",
condus de prof. Ion Berlovan. La
Liceu, Aneta a fost membră a formaţiei „Jazz band". cu care a participat la „Jazztronick", la „Kolarac"
și la alte manifestări.

În 2012 debutează la Festivalul
„Tinereţea cântă” de la Uzdin cu melodia „Încă o zi", pentru care a semnat textul și muzica, iar aranjamentele au fost făcute deAleksandru Durajin, revenind-i premiul pentru debut.
Performanţele ei muzicale ajung
la deplină expresie ca membră a corului „Merry Gospel Choir” din Belgrad, cu care s-a prezentat pe scene
internaţionale la Viena și în mai
multe orașe de la noi printre care
amintim Zrenianin și Novi Sad, interpretând gospel, un gen de muzică
creștină.
Aneta a făcut și cursuri de actorie,
în clasa profesorului Ivan Đordević,
iar primul său rol a fost în piesa pentru copii „Strašilo", unde a fost „Bufniţa deșteaptă". La fel, a făcut cursuri
de arte plastice la profesoara Ramona Magda.
În vara anului 2012 a absolvit Școala
de Perfecţionare în Jurnalismul
Transfrontalier, organizată de Centrul de Jurnalism de la Românești
(România), mentor iindu-i Marian
Odangiu.
În ultimul timp, Aneta se implică
în cauze umanitare, prin muzică și
donaţii. Cu trupa ei "Tiramisu" din
Vârșeţ, organizează concerte umanitare.
Pe lângă acestea, a antrenat arte
marţuale Jiu Jitsu, deţine brâul maro. De asemenea preferă și breakdance cu care a participat la diferite
manifestări din Vârșeţ. S-a ocupat și
de radiogonometrie, care este de
fapt orientarea în spaţiu care constă
în căutarea a cinci posturi de emiţătoare de signale ascunse pe un teren
necunoscut, în timp record. Pentru
practicarea acestui sport este necesar un dispozitiv cu ajutorul căruia
descoperi din ce parte se emit signalele.
Ca studentă, la toamnă, sau în
primavara anlui 2019. va pleca în
Portugalia prin schimbul de studenti
- Erasmus.

ALBINA CREŢU ȘUBLEA

Inspiraţie inepuizabilă
Albina Creţu Șublea preferă în mod
egal muzica clasică, populară și distractivă. Ca solistă vocală, ani în șir, a
participat la Festivalul de muzică populară românească. De câţiva ani lucrează ca profesoară la Școala de Muzică "Jovan Bandur" din Panciova.
Albina Creţu Șublea a terminat
Școală generală la Uzdin, paralel a
promovat și Școala de muzică „Jovan
Bandur“ din Panciova.
Albina menţionează cu mândrie
că provine dintr-o familie de muzicieni. Tatăl ei, Crăciun Creţu, a promovat Școala medie de muzică și este interpret la vioară. Este dirijorul
orchestrei, dar și președintele Societăţii cultural-artistice "Hora" din Uzdin. Fratele Albinei, Crăciun Creţu,
interpretează cu măiestrie melodii la
clarinet. A terminat Liceul de muzică "Jovan Bandur" din Panciova, Secţia vocal-instrumentală la clarinet și
este foarte activ în domeniul muzicii,
deși de profesie este medic veterinar.
Mama Albinei, Mirela Creţu este
foarte apreciată de uzdineni dat iindcă desfășoară o profesie foarte nobilă, și anume este asistentă medicală, moașă iind prezentă în iecare familie în momentul in care se naște
un copil. De asemenea, mama are o
ainitate pentru muzică. În copilărie,
a cântat la acordeon, iar mai târziu a
fost activă în cadrul formaţiei de
dansatori din Uzdin, iind și membră
în corul Căminului Cultural.
Albina iubea dintotdeauna muzica, astfel încât era logic să se înscrie
la Școala de muzică "Jovan Bandur"
din Panciova. A realizat foarte de
timpuriu că muzica îi va i chemarea
de viitor. După terminarea Școlii Generale, a continuat educația muzicală la Liceul de muzică "Jovan Bandur" din Panciova. A înscris apoi
studiile postuniversitare la Academia de Arte din Novi Sad, în timp ce

studiile de masterat, la Facultatea de
Muzică din Belgrad.
Pe lângă muzica clasică, Albina a
îndrăgit și muzica populară românească și a participat la diverse festivaluri ca solistă vocală. Albina cântă
la pian și câțiva ani a fost dirijoară a
grupului vocal feminin „Privighetorile“ din Uzdin, cu care a avut, de
asemenea, un mare succes interpretând muzică populară românească la
Festivalul de Muzică Populară Românească și Folclor din Voivodina.
În anii copilăriei, Albina a participat
ca solistă vocală la toate ediţiile Fes-

tivalului Copiilor de Muzică Românească și Folclor din Voivodina și a
câștigat numeroase premii precum și
la Festivalul tradiţional din Panciova, "Primavara cântă " (Raspevano
proleće").

Mai târziu, ca solistă vocală, a participat la diverse festivaluri folclorice
românești și de muzică clasică, atât
în Serbia cât și în România. Ca solistă vocală, timp de mai mulți ani a
participat la Festivalul de muzică
pop "Tinereţea cântă" și apoi ca compozitor și membru al juriului, la același festival.
În ultima perioadă, Albina este
dedicată familiei și activităţii pedagogice investind multă dragoste în
munca pe care o face. Îi place să lucreze cu copiii și adoră munca pedagogică. Potrivit celor mărturisite de
ea, investește multă dragoste în activităţile pedagogice cu copiii. Se străduiește ca elevilor ei să le ofere în cel
mai bun mod posibil cunștiinţe noi
din domeniul muzicii, să le dezvolte
abilităţile faţă de muzică, să cunoască cât mai bine farmecul și noblețea
acestei arte și să-i învețe că muzica
poate i o sursă constantă de
inspirație.
Mare ajutor și sprijin în viață. îl
are din partea soţului ei Janiel Șublea, care de asemenea a absolvit Facultatea de Muzică din Belgrad și este profesor de și muzician de succes,
precum și dirijor al Orchestrei de
muzică populară din Satu Nou.
Albina se străduiește să apropie
muzica de elevii ei, pentru ca aceștia
să însușească cât mai multe cunoștiinţe din acest domeniu și să le ispire
dragostea faţă de această artă care este într-adevăr o inspirație inepuizabilă.
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CLUBUL DE TENIS DE MASĂ „RAPID”
DIN NICOLINȚ

Sucese excelente

Uniunea de Tenis de Masă Republicană, în perioada 20 și 21 mai
2017, la Bečej, a organizat ultimul
concurs din sezonul 2016/2017,
TOP-ul 12 la cadete mici unde au
participat 12 jucătoare, cele mai bine rangate în țară.
La acest concurs au participat surorile Nikolić, Lenka și Soija de la
CTM „Djurdjevgrad” din Smederevo, Katarina Gvozdenović de la
CTM „Domboš” din Mali Idjoš,
Dobo Anita de la CTM „Doža” din
Skorenovac, Svetlana Sladeček de la
CTM „Slavija” din Kovačica, Kozarski Jovana de la CTM „Vojvodina”
din Bačko Gradište, Vladimirov
Minja și Popović Ema de la „Spart”

de frunte Domboš” din Mali Idjoš,
urmat de Doža” din Skorenovac iar
pe locul trei ”Rapid” din Nicolinț.
Echipa de fete de la „Rapid” a jucat în componența Tamara Tucoane, Marina Pincu și Alesia Turcoane. Următoarul concurs va avea loc
la Bečej, la categoria cadete mici,
rangul „B Masters”.
La campionatul prevăzut pentru
anul 2017/18, Clubul de Tenis de
Masă „Rapid” din Nicolinț va participa în trei divizii li anume: cu echipa mare de fete în Prima divizie
republicană, cu echipa mică de fetele în Divizia voivodineană iar cu
echipa de băieții – Prima divizie
voivodineană.

din Belgrad, Tamaš Aleksandra de
la CTM „Unirea” din Uzdin și Vucelja Vanja de la KTM „Čelarevo” din
Čelarevo, iar de la CTM „Rapid”
din Nicolinț au participat Tamara
Turcoane și Marina Pincu. Sistemul
de joc la cest concurs este stabilit
astfel încât să joacă iecare cu iecare, deci unsprezece etape.
Tamara Turcoane a cucerit
TOP-ul 12 la cadete mici, reușind
să obțină un rezultat excelent, cu
zece victorii și o singură înfrângere,
ocupând astfel locul de frunte. Locul II a fost ocupat de Nikolić Lenka iar pe locul trei s-a plasat Nikolić Soija. Marina Pincu, cu cinci
victorii și șase înfrângeri, a reușit să
ocupe locul VII.
Uniunea de Tenis de Masă “Voivodina” a organizat la Bečej, Turneul provincial pe echipe la categoria cadete mici unde au participat,
pe lângă fetele de la „Rapid”, CTM
”Vojvodina” din Bačko Gradište,
”Domboš” din Mali Idjoš, „Čelare-

În Prima divizie națională a jucat o echipă foarte tânără, în componența Laura Cojocar, junioară,
Tamara Turcoane, cadetă, Emina
Chercioban, cadetă și Marina Pincu, cadetă mică. O echipă foarte tânără, dar foarte ambițioasă și cu o
perspectivă frumoasă când este
vorba de tenisul de masă. Din păcate, din club au plecat Angela Menger la Clubul „Crvena Zvezda” din
Belgrad iar Tatiana Turcoane la
Clubul de Tenis de Masă din
Vârșeț.
Fetele mici, Alesia Turcoane, cadetă mică, Anabela Cojocar, cadetă
mică și mini cadetele Teodora
Miul, Vanesa Bonciocat și Cristina
Cioloca vor juca în Divizia voivodineana iar băieții vor alinia o formație ca și anul trecut: Adrian Ambruș, Marian Pincu, Andrei Mengher și Daniel Pincu.
Tamara Turcoane a participat
la mai mult con cur su ri in ter naționale și anume, în Germania,

vo” din Čelarevo, „Doza” din Skorenovac și „Bečej” din Bečej. La acest
turneu, fetele de la „Rapid” au ocupat locul III, având o înfrângere de
la CTM „Doža” din Skorenovac cu
rezultatul de 3:1, iar prima clasată
Domboš” din Mali Idjoš a fost învinsă cu rezultatul de 3:2, astfel că
clasamentul este următorul: pe locul

Italia, România iar la Zagreb, la
Con cur sul in ter națio nal nu mit
Zagiping, a jucat împreună cu Jovana Antić din Dobanovci în lotul național, la categoria cadete
mici, au cucerit locul de frunte,
obţinând un rezultat foarte frumos, aducând primul loc reprezentației Serbiei.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА

Петак, 15. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ЗАГАЂЕНОГ ВАЗДУХА У ПАНЧЕВУ

ГАС КАО ОСНОВНИ ЕНЕРГЕНТ
ЗА ГРЕЈАЊЕ
Јавни позив још увек
отворен
Буџетска еко-линија
као подршка
грађанима
Чланица Градског већа задужена за заштиту животне средине
и одрживи развој Катарина Бањаи у петак, 8. јуна, позвала је
грађане Панчева да се одазову
на јавни позив за рефундирање
дела средстава утрошених за
куповину типског гасног прикључка. Како је рекла, локална
самоуправа ће сваком суграђанину који се пријави помоћи
новчаним средствима, у износу од 47.500 динара, и поручила да је подношење пријава и
даље могуће. До сада су пристигла 32 захтева.
У оквиру реализације програма побољшања квалитета
амбијенталног ваздуха у граду, локална самоуправа је определила из буџетског фонда за
заштиту животне средине града подстицајна средства за коришћење гаса као енергента, у
износу од 3.600.000 динара. Како је планирано, наведена средства биће у овој години утрошена као помоћ за прикључење индивидуалних домаћинстава на гасну мрежу односно
за суфинансирање трошкова
типског гасног прикључка током 2018. године. Локална самоуправа ће на тај начин рефундирати део средстава утрошених у те сврхе, у износу од
47.500 динара, заинтересованим грађанима, власницима
индивидуалних објеката, на територијама месних заједница
Горњи град, Стрелиште, Стари
Тамиш, Војловица и Топола и
у деловима Мисе и МЗ Центар, где је изграђена и у употреби је улична гасна инфраструктура чији је власник и дистрибутер ЈП „Србијагас”.
Рефундација
Услов је да су грађани потписа ли уго вор о при кљу че њу

ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ КАСНИЈЕ

НАТО агресија
под лупом

објекта корисника система на
дистрибутивну мрежу са ЈП
„Србијагасом” током 2018. године и уплатили средства тој
фирми за куповину типског гасног прикључка. Заинтересовани Панчевци који испуњавају наведене услове могу се обратити Граду Панчеву за рефундирање дела средстава утрошених за куповину типског гасног прикључка, након чега ће
Град Панчево с њима закључити уговор и уплатити средства на текући рачун. Неопходно је доставити попуњен
захтев за рефундирање дела
средстава утрошених на куповину типског гасног прикључка (образац траженог захтева
може се преузети на сајту Града Панчева или у Градском
услужном центру), копије уговора с ЈП-ом „Србијагас”, фактуре издате од стране ЈП-а „Србијагас” и признанице којом се
доказује уплата за куповину
типског гасног прикључка. Треба доставити и копију личне
карте или очитану личну карту

и копију платне картице текућег рачуна.
Наведену документацију треба поднети службеницима Градског услужног центра, у затвореној коверти, на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за заштиту животне средине, Трг краља Петра I
2–4, Панчево, с назнаком „јавни позив за суфинансирање
трошкова прикључења на гас”.
Рефундирање средстава заинтересованим грађанима обавиће се до утрошка средстава намењених за ову сврху, према
редоследу поднетих захтева, а
најкасније до 15. децембра.
Ограничена средства
Да подсетимо, Агенција за заштиту животне средине објављује годишњи извештај о стању животне средине у Републици Србији, у коме већ неколико година стручњаци указују на то да преко 50 одсто
становника у Србији удише загађен ваздух, а међу њима су и
Панчевци.

Град овом акцијом жели да
подстакне суграђане да се определе за друге енергенте, еколошки прихватљивије. Идеја је да
се употребом гаса смањи испуштање опасних материја из ложишта и тако допринесе побољшању квалитета амбијенталног ваздуха.
Ова активност је први пут
спроведена пре две године и била је усмерена само на суфинансирање израде пројектнотехничке документације која је
неопходна за увођење гаса у домаћинства у Војловици. Разлог
селективног приступа локалне
самоуправе је чињеница да су
тадашња средства издвојена за
ову намену била ограничена.
Још пре две године локална
самоуправа је најавила конкурс
за суфинансирање грађевинских радова при увођењу гаса
у домаћинства, али се дуго чекало на потврду ЈП-а „Србијагас”, с којим је Град морао да
потпише документа којима се
обавезује да ће финансирати
грађевинске радове.

Потписима министра заштите животне средине Горана
Тривана, министра здравља
Златибора Лончара, министра
одбране Александра Вулина
и министра просвете, науке
и технолошког развоја Младена Шарчевића, у уторак, 12.
јуна, основано је Заједничко
тело за утврђивање последица НАТО бомбардовања Републике Србије по здравље
људи и животну средину. После вишемесечних припрема
и рада у Влади Републике Србије формирано је тело које
ће окупити најеминентније
истраживаче, научнике, стручњаке и институције у Србији,
са задатком да испитају све
научне и стручне чињенице
које су релевантне за утврђи-

вање последица бомбардовања 1999. године.
Министар заштите животне средине Горан Триван тим
поводом је рекао да Србија
има обавезу да грађанима предочи истину, јер је то питање
наше будућности. Он је истакао да ће истраживања обухватити не само последице
бомбардовања осиромашеним
уранијумом, већ и загађења
настала уништењем хемијских и петрохемијских постројења, чије последице могу би ти дра ма тич не. Би ће
спроведена на целокупној територији Србије, укључујући
и територију Косова и Метохије, где је било највише бомбардовања пројектилима са
осиромашеним уранијумом.

ДАН ДУНАВА

Дођите на реку
Поводом европске манифестације „Дан Дунава” локална самоуправа одржала је у
понедељак, 11. јуна, конференцију за новинаре на катамарану „Панука”. Том приликом су локални званичници упознали јавност са активностима које ће бити организоване у нашем граду у
суботу, 16. јуна, у оквиру овогодишње прославе у част ове
значајне европске реке.
Панчево ће бити део породице (28 насељених места и
градова) Подунавског региона

и саме реке, као и занимљив
колаж програма, који ће се
одвијати на градској плажи.
Локална самоуправа позива грађане да се укључе било
као посетиоци, било као волонтери на чишћењу реке Тамиш, под условима и на начин који су дефинисани у
пријави која је саставни део
позива, како би дали допринос овој јединственој манифестацији. За 10 сати је заказан почетак овогодишње
прославе, а потом ће уследити ликовна радионица и еко-

Србије, који ће на локалном
нивоу синхронизовано подржати обележавање Дана Дунава као допринос овој значајној
европској манифестацији.
По традицији, наш град ће
на еколошки, уметнички и
спортски начин обележити
тај дан на локалитету градске плаже, на самој обали Тамиша, у периоду од 10 до 14
сати. Ове године Град Панчево је за заинтересоване суграђане обезбедио све услове
за активно учествовање у еколошкој волонтерској акцији
чишћења приобаља Тамиша

лошка волонтерска акција чишћења водотока и обала реке Тамиш. У 14 сати на тераси удружења „Марко Кулић”
биће приређен ручак за учеснике.
Током трајања манифестације биће организоване промотивне вожње градским катамараном „Панука”.

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.

Завршни испити следеће недеље
Има довољно места
за све матуранте
Здравствени
прегледи за стручне
школе
Матурантима основних школа
следеће недеље предстоје тестирање и провера знања на
завршном испиту, али и доношење одлуке о наставку школовања, тј. одабир струке или
смера у средњој стручној школи или гимназији. Полагање
завршног испита обавиће се у
следећим терминима, од 9 до
11 сати, у матичним основним
школама: решавање теста из
српског/матерњег језика 18. јуна, из математике 19. јуна, а
комбиновани тест из природнонаучних и друштвенонаучних предмета (биологија, географија, историја, физика и хемија) заказан је за 20. јун.
Када је о Панчеву реч, бивши
основци могу наставити школовање у девет средњих школа, а
то су: Машинска школа Панчево, Електротехничка школа „Никола Тесла”, Економско-трговинска школа „Паја Маргановић”,
Техничка школа „23. мај”, Медицинска школа „Стевица Јовановић”, Пољопривредна школа
„Јосиф Панчић”, Гимназија
„Урош Предић”, Музичка школа

„Јован Бандур” и Балетска школа „Димитрије Парлић”.
Mатуранти који се определе за
панчевачке средње школе могу
конкурисати на више од четрдесет различитих профила.
Што више бодова
Надлежни у држави тврде да
према плану уписа просветних
власти трогодишње и четворогодишње средње школе имају
више места него што ће бити
будућих средњошколаца. Једноставно, према статистици,
нико неће остати неуписан.
Ипак, осмаци ће морати добро
да загреју столицу и да дају све
од себе како би освојили што
ви ше по е на на за вр шном

ис пи ту, јер ће од укуп ног
бро ја бо до ва за ви си ти да ли
ће се упи са ти та мо где нај ви ше же ле.
За упис у први разред средње школе у Републици Србији
у својству редовног ученика
могу да конкуришу сви који су
стекли основно образовање и
васпитање, а који су рођени
после 31. августа 2001. године. Само рангирање кандидата вршиће се на основу општег
успеха у последња три разреда
основног образовања и на основу резултата остварених на тестовима из српског језика, математике и на комбинованом
тесту из природно-математичких и друштвенонаучних пред-

мета (биологија, географија,
историја, физика и хемија).
Вреди истаћи да ће се од ове
године у укупан бодовни салдо уврстити и додатни бодови
за успех остварен на такмичењима. Када је реч о будућим
средњошколцима рођеним пре
31. августа 2001. године, они
могу да конкуришу искључиво
у својству ванредног ученика.
Неопходна документација
Ис пу ња ва ње оп штих усло ва
кандидати доказују оригиналним уверењем о обављеном завршном испиту и оригиналним сведочанством о завршеном основном образовању и
васпитању односно оригиналним сведочанством о завршеној основној школи и изводом
из матичне књиге рођених. Поједини образовни профили захтевају испуњавање специјалних услова. Наиме, кандидат
приликом пријављивања мора
да докаже да је здравствено
способан да обавља одређену
делатност, и то потврдом здравствене организације односно
лекарским уверењем.
Доказ о испуњавању посебних способности морају да доставе и ђаци који конкуришу
за школе и одељења намењена
ученицима с посебним способностима и уметничке школе
односно образовне профиле у
области уметности.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Баланс

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги мо ји, сви ми, мање-ви ше успе шно, ба лан си ра мо на лич ној жи вот ној
клацкали ци у стал ној потра зи за равнотежом ко ја
би нам донела мир и опу штање.
Угурани у жрвањ свакодневице, товаримо нагомилане снове, сумње, страхове... на једну страну клацкали це, по ку ша ва ју ћи да је
уравнотежимо изговорима и
пројекцијама ума. Често улажемо напор да оно што нас
притиска као реалност, коју
прихватамо као једину могућу опцију, изнивелишемо
проналажењем утехе у маштовитим креацијама нашег
унутрашњег Ја, под условом
да му дозволимо да се покаже кроз таленте које чува у
себи.
Балансирање на клацкалици увек отежавају ветрови тескобе и неизвесности,
које сами подржавамо отвара ју ћи пре ма њи ма је дра
што затежу и врте нас у кругу сигурне зоне комфора.
Стварамо лични вртлог безнађа, који нас, благо хипнотисане свакодневном рутином, претвара у пожељне
моделе који се уклапају у
модерне стилове и препоруке оних који знају шта је
за нас најбоље. Тако занесени не примећујемо да постоји и други крај наше животне клацкалице: придржавају га неки други, стварајући у нама привид уравнотежености.
Прави изазов представља
си ла зак с клац ка ли це и
остављање страхова да их
раз веје исти ветар ко ји их
је и донео у наше животе.

Избачени из равнотеже, делу је мо чуд но са ми се би.
Тек ка да се скло ни мо с ве тро ме ти не сумњи и стра хова, у стању смо да сагле да мо чи ме смо то ва ри ли
други крај жи вот не клацка ли це, по ку ша ва ју ћи да
одр жи мо баланс. На у чени
смо да је нај боље за наш
унутрашњи мир и равнотежу када испу ни мо очекивања, али она ко ја су други по стави ли у односу на
нас. У сталној жељи за допадањем и прихватањем од
стра не дру гих, ве о ма ве што подме ће мо се би ту ђе
же ље и сно ве, при хва та ју ћи их као своје. Лична срећа и испуње ност нам за висе од до бре во ље ве ома често не по знатих људи који
умеју да направе олују сталног иш че ки вања уз осећај
да ни смо до вољ но добри,
спо соб ни, ле пи...
У сталном покушавању да
изнивелишемо личне жеље
туђим очекивањима, улажемо узалудни напор, а стварамо само илузију успеха и
још већи несклад на странама животне клацкалице, борећи се свакодневно с ветровима који у себи носе само
горчину, сумњу, патњу и несигурност.
Мир и опуштање добијамо балансом онога што јесмо и шта смо постали. Некада је немогуће препознати да је особа коју полако
проналазимо дубоко у себи
иста она која је дозволила
да је шибају ветрови страхова и сумњи у себе. Када
допустимо да сврха пробије баријере свакодневице,
пустимо изговоре и одлагања да их однесе ветар, дозволимо својим мислима да
креирају реалност по мери
скривених жеља и потиснутих талената, на путу смо
ка балансу који зависи само од нас, без олује страха
и стрепње.
Балансирати у комфорној
зони или не – одлука је на
вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Да ли је депилација
за девојчице?

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Не тако мали број девојчица
у раном узрасту пати од прекомерне маљавости – хирзутизма. Ова појачана маљавост највише забрињава родитеље, али и саму децу. Девојчице схватају да су различите од остале деца и због
тога могу бити несигурне у
себе и повучене.
Када се овај проблем јави
код девојчица узраста од седам до тринаест година, прво треба покушати средствима за избељивање длака. Обавезно бирајте препарате који
су сигурни за употребу код
нежне дечје коже. Овај производ ће посветлити длаке и
тако их учинити мање видљивим, што може решити
проблем на неко време.

Ако избељивање не даје жељени резултат, могуће је радити депилацију хладним воском за једнократну употребу, али само ако на томе инсистира дете. Када дете има
јаку жељу и вољу да се реши
нежељених длака, бол и непријатност код депилације су
скоро неосетни. Међутим, ако
хирзутизам више смета родитељима него детету, онда
депилација може оставити
трајне последице услед страха и нелагоде од самог чина
скидања длачица воском.
Боље је да дете доведете на
депилацију него да се оно само кришом обрије и тако још
ојача постојеће длаке. Значи,
бријање никако није добар начин да се уклоне маље и на
дужи период може озбиљно
продубити проблем. SHR и IPL
су одличне технологије епилације у решавању маљавости,
али тек од петнаесте године
живота, и то уз писмену сагласност родитеља. То је најбољи вид епилације, поготово
SHR технологија, јер нема бола и брзо се прелази по третираној регији. Поступак се понавља од шест до десет пута
на четири до шест недеља. Резултати су одлични и трају неколико година. Потом се третман епилације понавља и тако
се одржава стање без длака.

Петак, 15. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: MR PH ИВАНА ВУКОВИЋ, МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР

ЛАБОРАТОРИЈА ЗАВОДА „ПАНЧЕВАЦ”
НАЈБРЖА, НАЈПОУЗДАНИЈА И НАЈПОВОЉНИЈА
Једини у Панчеву
поседују анализатор
„Access 2” и сами
врше испитивања,
без транспорта у
централне
лабораторије
Резултати анализа
хормона штитне
жлезде и тумор
маркера простате
готови за само сат и
по времена
У Панчеву је већ добро познато да сваки пацијент већину
строго контролисаних, сумираних и верификованих резултата хематолошко-биохемијске
лабораторије у Заводу за здравствену заштиту радника „Панчевац” може имати у рукама у
најкраћем могућем року по најповољнијим ценама. Међутим,
сада у овој установи имају још
боље вести.
Набавком новог имунохемијског анализатора „Access 2” лабораторија Завода „Панчевац”
отишла је не један, већ неколико корака даље и постала неприкосновена када је о квалитету анализа и прецизности и
брзини резултата реч.
О предностима новог уређаја, као и о другим услугама и
актуелним погодностима, разговарали смо с руководиоцем
службе лабораторијске дијагностике у Заводу „Панчевац”
мр Иваном Вуковић, медицинским биохемичаром.
ПАНЧЕВАЦ: Лабораторија
Завода „Панчевац” једна је од
најреспектабилнијих не само у
нашем граду већ и шире. Шта
вас је мотивисало да је сада
обогатите још модернијом опремом?
MR PH ИВАНА ВУКОВИЋ:
Наш тим константно ослушкује потребе пацијената и даје све
од себе да максимално одговори на њих. Свакодневно искуство у раду нам је потврдило
оно о чему говоре и статистички подаци: да, нажалост, рапидно расте број особа које имају проблема са штитном жлездом, као и број мушкараца којима оболева простата. Када је
реч о по ре ме ћа ји ма у ра ду
штитњаче, нико није поштеђен
– обољења су подједнако присутна код оба пола, а све чешће се проблеми јављају и код
деце. С друге стране, код мушкараца у јужном Банату рак
простате је један од најчешћих
облика малигнитета, па се не
може довољно нагласити важност превентивних прегледа
ове мушке полне жлезде. Стога смо дошли до закључка да је
неопходно да резултати анализа хормона штитне жлезде и
тумор маркера простате буду
доступни у што је могуће краћем року. Да бисмо време чекања на резултат свели са 24
часа на свега сат и по времена,
одлучили смо да нашу модерну опрему додатно обогатимо
имунохемијским анализатором
„Access 2”, какав не поседује
ниједна друга приватна лабораторија у Панчеву, а ни шире.
Реч је о максимално тачном,
поузданом и брзом апа ра ту,
компаније „Beckman Coulter”,
која је светски лидер у производњи система, реагенаса и

Страну
припремила
Драгана

Кожан

потрошног материјала у области биомедицинских анализа.
• Какве предности доноси
употреба новог анализатора,
гледано из угла пацијената? Да
ли се сада у вашој лабораторији раде и неке нове анализе?
– Додати нове анализе на
списак оних које већ обављамо у лабораторији Завода „Панчевац” напросто је немогуће,
јер ми од оснивања ове установе радимо апсолутно сва испитивања која пацијентима могу затребати. Преведено у бројке, то је више од 2.500 анализа.

дати на комерцијалним страницама „Панчевца”, на веб-сајту
www.zavodpancevac.rs, као и на
„Фејсбук” страници Завода. Додатне информације могу се добити и путем телефона 013/2190-900. Радно време Завода је
радним данима од 7 до 14, а
суботом од 7 до 12 сати.
• По чему се још издваја лабораторија Завода „Панчевац”?
– Као што сам већ напоменула, у нашој лабораторији могуће је обавити више од 2.500
различитих анализа на апаратима који су у самом светском

• Колико је важно обављати
превентивне анализе крви и
урина и колико често се оне
раде?
– Пре по ру ка је да се ру тинске, лабо рато ријске анали зе, као што су крвна слика
и преглед урина, и биохемијске анализе, по пут глуко зе,
урее, креатинина, липидног
стату са, АСТ-а, АЛТ-а и гвожђа, ра де макар једном годишње. Испитивање фецеса
на окултно крварење је анализа на чији резултат чекате
мање од 30 ми ну та, а може

Наше анализе су и до сада биле максимално поуздане, исконтролисане и калибрисане.
Оно што смо добили употребом уређаја „Access 2”, јесте
подизање квалитета на виши
ниво, непогрешива прецизност
и брзина, јер су резултати анализе хормона штитне жлезде
и тумор маркера простате готови за сат и по времена, рачунајући и време неопходно за
припрему узорка. До овакве
уштеде времена је дошло јер
се сада анализе врше код нас,
што значи да нема транспорта
до централне лабораторије. Нико у Панчеву тренутно не ради
имунохемијске анализе на лицу места као што их ми сада
радимо. Ми тежимо ка томе
да постанемо централна лабораторија и мали корак нас дели од остварења те мисије, јер
је преостао још јако мали број
анализа које ми не можемо да
урадимо потпуно самостално.
То је заиста велика предност.
• Анализе хормона штитне
жлезде и тумор маркера простате нису повољне, али упоредном анализом цена на тржишту показало се да је Завод „Панчевац” најповољнији. Какве акције су овог месеца у току?
– Циљ нам је да нашим пацијентима максимално изађемо у сусрет и да понудимо највећи квалитет по најповољнијим ценама. Посебно се трудимо да учинимо доступнијим
оне анализе без којих се не може, као што су управо анализе
хормона штитне жлезде и тумор маркера простате. У јуну
траје акција током које се анализе тумор маркера простате
могу урадити по цени од 700
динара за PSA, односно 800 динара за fPSA. Када је реч о хормонима штитне жлезде, анализе FT3, FT4 и TSH коштају
по 450 динара за сваки од хормона, док је цена за Т3 И Т4 по
400 динара за сваки. Комплетан списак свих наших актуелних акција увек можете погле-

врху по квалитету. Анализе се
раде под најстрожом контролом, уз свакодневну калибрацију и контролу апарата, као и
праћењем параметара поменутих поступака. Иако смо млада лабораторија, успешно парирамо значајним именима из
исте бранше, како по квалитету услуге и анализа, тако и по
приступачности цена. Подржавамо хематолошке, биохемијске, имунохемијске и многе
друге аспекте савремене лабораторијске дијагностике. Без
обзира на то да ли је реч о превентиви или вам је анализа
хитно потребна због нарушеног здравља, у Заводу „Панчевац” добићете је најбрже.

вам спасти живот. По менута
анализа је пресудна за откривање узро ка анемије и, што
је још значајније, за откривање колоректалног канцера.
Са свим је ја сно да вр ло че сто постоји финансијска препрека при одлучивању да се
одраде анализе, али треба одмах имати у виду и висину
из датака уко лико се по ремећај у раду органа не детектује на време – од цене ме дикаментне терапије до по сле дица мо гућег губитка радне
способности. Стога, преузмите одго ворност за сво је здра вље и побрините се да га унапредите већ данас.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Слатка писма
Састојци: 250 грама брашна, 50
грама густина (скробног брашна),
175 грама маслаца, 50 грама
шећера, један ванилин-шећер,
једно јаје, мало цимета и нарендана кора поморанџе.
Фил: чоколада, млевени ораси,
суве смокве, еурокрем, нарибана
кора поморанџе – све по жељи.
Припрема: Замесити прхко тесто од свих састојака. По потреби
додати још неколико кашика млека, па све завити у фолију и оставити да стоји два сата у фрижидеру. Тесто затим развити у танку кору, исећи на квадрате и на средину сваког ставити мало фила: коцкицу чоколаде, кашичицу еурокрема, млевене орахе, суве смокве...
(састојке бирате сами). Кад је реч о колачићима с фотографије, у
комбинацији су били млевени ораси помешани с мало шећера у
праху, нарибаном чоколадом, кором поморанџе и умућеним беланцетом.
Углове теста само пресавити према унутра, као писмо, али оставити мало простора између ивица... Не треба их премазивати пре
печења.
Пећи 15–20 минута у рерни загрејаној на 180 степени. Сачекати
да се колачићи мало охладе у плеху, па их пребацити на тањир. Пре
служења посути шећером у праху помешаним с ванилин-шећером.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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ОДРЖАН ОСМИ „КЛАСИК ФЕСТ”

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ГРАД ОПИЈЕН ВАНВРЕМЕНСКИМ
КОМПОЗИЦИЈАМА
Током четири дана
наши суграђани су
имали прилику да
посете врхунске
концерте
Oд 7. до 10. јуна, у организацији Културног центра Панчева,
одржан је осми Међународни
фестивал класичне музике „Класик фест”, на ком су учествовали солисти из Србије, Француске, Словеније и Холандије.
Током четири дана наши суграђани су имали прилику да
посете врхунске концерте и,
без имало претеривања, сваки
концерт су испратиле пуне сале љубитеља класике. Првог
дана је одржан концерт у Римокатоличкој цркви Св. Карла Боромејског, где су на репертоару била дела Моцарта,
Крусела, Росинија и Франсеа.
Другог дана је приређен концерт под називом „Сан летње
ноћи” у Светосавском дому,
где су пред препуном салом
изведене композиције Моцарта и Бартолдија. Треће вече
било је резервисано за сензитивније душе, када је одржан
концерт под називом „Само за
романтичне”, на ком је публика чула композиције Бетовена, Шу ма на, Чај ков ског и
Брамса. Фестивал је затворен
сјај ним кон цер том у ба шти
Народног музеја, где су свиране чувене композиције из

омиљених филмова. Те вечери је наступио ансамбл Балканске камерне академије, с
диригентом Александром Којићем на челу. Чаробна музика у изведби великог оркестра
подсетила је све присутне на
филмове које су радо гледали
и емоције које их везују за
њих. Сјајан завршетак фестивала, који буди жељу да се овакав садржај чешће нуди у нашем граду, јер оних који воле
класичну музику има и, судећи по овогодишњој посети, радо долазе на концерте.
– Најважније ми је да публика ужива у сваком концерту на фестивалу исто колико
уживају и сами музичари који

наступају. Имам утисак да је
наш град протекле недеље био
попут неке магичне музичке
кутије. Када видим да број оних
који су жељни квалитетне уметничке музике из године у годину расте, то ми даје снагу и
мотив да истрајем у овоме –
рекао је Огњен Поповић, уметнички директор фестивала.
Он је нагласио да су и ове
године учествовали сјајни музичари, али да је веома срећан
што су на осмом „Класик фесту” свирали и челисткиња Маја Богдановић из Париза и обоиста Christopher Bouwman из
Холандије.
– Мислим да сваке године
самом себи отежавам ствар, јер

желим да доведем врсне уметнике. Такође, пажљиво осмишљавам програм како бих свима приуштио радост и ексклузивност, јер веома често публика има могућност да неке
композиције премијерно чује управо на „Класик фесту”.
Апетити на тај начин свима
расту и очекују још више и
боље наредне године, као и ја
– нагласио је Поповић.
Он је додао да му је жеља
да Град Панчево сагледа значај и сврху фестивала и да га
подржи са више средстава, јер
он може још да се развија у
погледу идеја и креативности.
М. Марић Величковић

СА ШАХОВСКИХ ТУРНИРА

Марко ниже награде
У Јагодини је прошлог викенда одржан сениорски шаховски турнир који је због богатог наградног фонда привукао велики број квалитетних
играча, међу којима су били
и професионални шахисти с
међународним титулама.
Наш суграђанин, десетогодишњи Марко Милановић,

кадетски шампион Србије, и
на овом такмичењу је, после
целодневне борбе и девет одиграних кола, начинио прави подвиг, јер је иза себе оставио чак и ФИДЕ мајсторе шаха... Марко је освојио треће
место, новчану награду и богате робне награде, а поред
тога је свој ФИДЕ рејтинг уве-

ћао за 76 поена. На Отвореном првенству Младеновца за
младе Марко се такође надметао с много старијим ривалима и поново је остварио сјајан
резултат.
Освојио је седам поена из
седам партија и окитио се златном медаљом.
А. Ж.

УХАПШЕНЕ ТРИ ОСОБЕ

Противзаконито држали оружје
Панчевачка полиција је 8. јуна
саопштила да су у Панчеву ухапшена три мушкарца из нашег
града, старости 35 и 36 година,
због постојања основа сумње да
су извршили кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и
експлозивних материја.
Полиција је у њиховим становима, који се налазе на три

различита места, током претреса пронашла и одузела два
пиштоља, 88 метака пиштољске муниције различитог калибра и више комада бодежа и
боксера.
По налогу надлежног тужилаштва, против осумњичених
ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку.
М. Г.

САОПШТЕЊЕ ПУ ПАНЧЕВО

Претећи ножем, украли 10.000 динара
Поли циј ска управа Пан че во
саопштила је да је по сле само неколи ко дана расве тље на крађа која се до го ди ла у
једној продавни ци у Ко ви ну
8. ју на.

Припадници ковинске полиције су након интензивног оперативног рада ухапсили С. Б.
(1994) и Д. Н. (1996) из тог
града, због постојања основа сумње да су извршили ту крађу.

Они се терете да су у суботу, 8.
јуна, око 14 сати, из самосталне
трговинске радње у Ковину, уз
прет њу но жем, од у зе ли око
10.000 динара и неколико паклица цигарета.

По налогу тужиоца, осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и они ће уз кривичну пријаву бити приведени
надлежном тужилаштву.
М. Г.

„Викторија”
Дејзи Гудвин
Док у прве две књиге Дејзи
Гудвин тка раскошне имагинативне приче на основу врло оскуд них чи ње ни ца, у
„Викторији” се нашла пред
озбиљнијим – и тежим – задатком да на основу обиља
расположивих и углавном
познатих чињеница створи
роман који неће бити пука
романсирана биографија.
„Викторија” обухвата прве
две године њене владавине,
тачније – њено рано узревање
у краљицу каква ће постати,
те њене прве љубави, од којих
ће друга бити и последња. Није непознаница да је осамнаестогодишња Викторија, иако
припремана за своју будућу
улогу, по ступању на престо

нашла огроман ослонац, политичког савезника и великог
пријатеља у лорду Мелбурну,
постаријем, али још наочитом
човеку бурне прошлости.

Два читаоца који до среде, 20. јуна, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Колико често читате историјске романе?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Викторија” Дејзи Гудвин. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а
награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Љубавна писма”
Деби Макомбер
Лето је време када гостионица врви од посла, па су власница Џо Мари Роуз и локални мајстор за све Марк Тејлор провели доста времена заједно, улепшавали су и поправљали гостионицу и уносили
друге неизбежне промене.
Упркос добронамерним говоркањима мештана, Џо Мари тврди да јој је Марк само
пријатељ. Међутим, у последње време често је размишљала о њему и схватила је да
зна изненађујуће мало о његовом животу. Одлучила је
да открије његове тајне, али
прво мора да се суочи са сопственом прошлошћу – и да
поздрави посетиоце, који, као
и она, крећу новим стазама.
Ели Ренолдс је донела судбоносну одлуку. Дошла је у

Сидар Ков да најзад упозна
Тома, с којим се месецима
дописује и у кога се можда
заљубила. Њена превише заштитнички настројена мајка не одобрава то путовање,
али је Ели одлучна да се ослободи мајчиних спрега.

Два читаоца који до среде, 20. јуна, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Коме сте писали љубавна писма?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Љубавна писма” Деби Макомбер. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а
награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Репризирана реприза
репризе
У прошлом броју нашег листа питали смо вас, стицајем околности, исто што и у
претпрошлом – да ли је фудбал нај ва жни ја спо ред на
ствар на свету. „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „Она
је између нас” Грир Хендрикс
и Саре Пеканен за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговорили на то репризно питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Реприза утакмице, реприза серије, а сад и реприза питања... Можда ћемо доживети
и репризу живота.” 060/6672...
„Пронашао сам се у наслову књи ге ко ју по кла ња те:
ОНА ЈЕ ИЗМЕЂУ НАС. Шта
да напишем да се допадне
вама, шта да напишем да се
допаднем њој, мами њеној?”
062/1656...
Награде се могу преузети у књижари „Вулкан” у „Авив парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање која је њихова прва асоцијација на Други светски
рат. Они ће освојити по један примерак књиге „Жене
из замка” Џесике Шатук.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Асоцира ме ТВ претплата којом плаћам репризе реприза ратних серија и филмова. Претплату плаћам –
морам, ’Отписане’ не гледам
– не морам. Понуђен ко почашћен, хвала!” 069/6431...
„Туга, јад и непрегледно
море сивкастих шлемова.”
063/8434...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како
бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
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КУЛТУРА

УСПЕХ НА СМОТРИ ДЕЧЈИХ ФОЛКЛОРНИХ АНСАМБАЛА

Културни телекс

„ПАУНОВИЋ” ПРВАК СРБИЈЕ

Тематски програм

Музика
Петак, 15. јун, 20 сати, дворана Културног центра: свечани
концерт поводом фестивала „Дани словенске културе”.
Недеља, 17. јун, 19 сати, сцена Културног центра: концерт
инструменталног састава „Clair de Jazz”.
Среда, 20. јун, 19 сати, дворана Културног центра: концерт
„Електра денс студија”.
Четвртак, 21. јун, 20 сати, сцена Културног центра: концерт
састава „Јасна Јовићевић секстет”.

Представе
Уторак, 19. јун, 19.30, сцена Културног центра: позоришна

ИЗЛОЖБА РАДОВА ИЗ 49. ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ

Са прошлогодишње изложбе

У сусрет великом јубилеју

МОЈ

нији. Како би се истакао велики допринос у настанку и афирмацији ове манифестације, биће изложене и четири слике
Миливоја Ђорђевића, које су
настале у различитим периодима његовог стваралаштва.
Ликовну колонију већ педесет година организује Културно-просветна заједница
Панчево.

избор МОЈ
Игра анђела

Лела Стојнов,
службеник у банци
КЊИГА којој се увек враћам
је „Игра aнђела” Љиљане Хабјановић Ђуровић. То је прича о царици Милици. Фасцинирају ме храброст, мудрост и жртва жена у том периоду наше историје. На посебан начин, Љиљана у овој
књизи описује пожртвованост, борбеност и посвећеност царице Милице деци,
породици и држави. Догађаји су описани тако да, док
читате, као да их и сами преживљавате. Када сам завршила први пут читање ове
књиге, искрено, било ме је
срамота времена у којем живимо и наше размажености.
Роман је прожет љубављу,
надама, судбинским догађајима царице Милице и цара
Лазара. Описује и једно значајно раздобље српске историје. Надахнуто љубављу и
лепотом, али и страдањем.
Иначе волим књиге ове списатељице и друга коју бих
препоручила је „Запис душе”, у којој она пише о још
једној храброј жени, Ангелини Бранковић. После ове
књиге се човек добро замисли о животу.
СЕРИЈА: Нажалост, због својих прекомерних обавеза, не
стижем да одем на лепе представе иако волим позориште.
Једино што могу, то је када
касно дођем кући, да пред
спавање читам или погледам
неки добар филм. С обзиром
на то да много волим нашу
историју, ових дана, без обзира на лошу критику јавности, гледам на „Јутјубу” серију „Немањићи”, коју, због
обавеза, нисам редовно пратила. Без обзира на критику,

сама тема, али и глумци, попут нашег сада нажалост покојног Небојше Глоговца, довољан су разлог да некада и
заспим уз овај серијал.
КОНЦЕРТ: Колико сам упозната, 15. јуна у Културном
центру Панчева треба да буде приређена манифестација „Дани словенске културе”,
са одличним гостима певачима, играчима и глумцима,
па ето препоруке и за овај
догађај. Како сам свакодневно с младима и децом која
се баве уметношћу игре, односно нашом традицијом,
препоручујем нашим суграђанима да обавезно посете
концерте наших фолклораша који ће бити одржани 30.
јуна у Културном центру. Та
енергија младости, игре и наше традиционалне музике
мени пуни батерије. Ја сам
неко ко се, поред свог посла,
бави фолклорном уметношћу
и свакоме бих препоручила
да посети неки од концерата
младих фолклораша, јер они
увек буду препуни позитивне енергије, а та добра деца
и млади који чине ову уметност су разлог више да дођете и погледате концерт, како
би им се пружила подршка у
раду, које је све мање.

Учествовало
деветнаест
ансамбала
Такмичење одржано
у Ваљеву
После успешних представљања на градској и регионалној
смотри и освајања првог места
и специјалне награде за најбољи играчки ансамбл на покрајинској смотри дечји ансамбл
виших разреда КУД-а „Станко
Пауновић НИС–РНП” остварио је изузетан резултат на тринаестој Смотри дечјих фолклорних ансамбала Србије, одржаној 9. јуна у Ваљеву.
У категорији кореографисаног
фолклора представило се деветнаест ансамбала, који су пласман
обезбедили победама на регионалним и покрајинским смотрама одржаним претходних неколико месеци широм наше земље.
Смотру је организовао Савез ама-

тера Србије, а учествовали су дечји ансамбли из: Београда, Баточине, Врања, Владичиног Хана,
Севојна, Старе Пазове, Лепосавића, Рготине, Јасенова, Ваљева, Шида, Ужица, Бачке Тополе, Краљева, Кобишнице, Чачка и Панчева.
Дечји ансамбл виших разреда
КУД-а „Станко Пауновић НИС–

РНП” представио се играма из
Доње Јасенице у музичком аранжману Сорина Бољанца и кореографији Дејана Трифуновића.
Ансамбл је добио највишу оцену
на фестивалу, 99 поена, и награђен је златном плакетом.
Овај резултат представља потврду успешног рада с млађим

селекцијама у КУД-у „Станко
Пауновић НИС–РНП”. Богата
ризница „Пауновића” допуњена је још једном златном плакетом с републичких фестивала, чиме је дат велики допринос обележавању седамдесет
година постојања и успешног
рада овог друштва.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ЈАСНА ЈОВИЋЕВИЋ, МУЗИЧАРКА

Промоција албума „Flow Vertical”
На сцени Културног центра у
четвртак, 21. јуна, биће одржана панчевачка промоција албума секстета Јасне Јовићевић
под називом „Flow Vertical”,
који је издао енглески „FMR
Records” 2018. године. Нови
материјал је концептуална програмска савремена музика чији је циљ истраживање звучних вибрација и директан утицај музике на наше тело, енергију и креативност. О процесу
настанка албума разговарали
смо с Јасном Јовићевић.
ПАНЧЕВАЦ: Пре годину дана
сте снимали албум у Културном центру Панчева и сада се
враћате у наш град поводом
промоције. Када је албум тачно изашао?
ЈАСНА ЈОВИЋЕВИЋ: Прошлог лета смо провели прелепих недељу дана у Панчеву, припремајући и снимајући материјал за нови албум. После тога
су уследили постпродукција, договори са издавачем и остало.
Након дугог процеса, у мају
2018. године албум је најзад издао британски „FMR Records”.
• Шта се дешавало у протеклих годину дана, шта је све
било неопходно урадити да би
све звучало онако како сте замислили?
– Као што сам споменула, то
је дуг процес. Није довољно замислити, већ треба и реализовати целокупну продукцију. Наш
бенд је велики. Има нас шесторо и свако од чланова има своју успешну солистичку каријеру, тако да је само организација
чланова бенда за нас захтевна.
Имали смо период осмишљавања и вежбања новог материјала,
а тек затим снимање. Било је
неколико чланова екипе који су
радили на продукцији и пост-

ФОТО: А. СТОЈКОВИЋ

Четвртак, 21. јун, 19 сати, Градска библиотека: промоција филма
и књига „Душу нису убили” Мире Лолић Мочевић и „Затирање
Срба у Босни и Херцеговини у 20. вијеку” Драге Мастиловић.

Изложба радова који су настали у 49. ликовној колонији „Делиблатски песак” биће
отворена у уторак, 19. јуна, у
20 сати, у Свечаној сали Народног музеја Панчево.
Том приликом биће представљено шеснаест слика и једна скулптура које су настале
током прошлогодишњег боравка уметника у ликовној коло-
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продукцији албума; пријатељи
из Скопља, Панчева и Суботице. У ствари, неколико пута смо
радили ремикс снимка како бисмо добили квалитетан производ. Договори са издавачем су
такође процес који захтева стрпљење. Имамо заиста велику
срећу да иза нас стоји један од
значајнијих европских издавача авангардне и нове музике –
„FMR Records”.
• Ко је све учествовао у пројекту?
– Много пријатеља и сарадника нас је подржало у овом
храбром подухвату. Културни
центар Панчева нам је уступио
концертну салу, где смо снимили материјал, а помогли су
нам Слободан Танасијевић и
Ненад Форго. Албум је снимио
наш македонски колега Ален
Хаџи Стефанов, који је затим
урадио и део постпродукције.
Миксинг и мастеринг је радио
суботички пријатељ Бојан Бојић, дизајн омота Дарка Видаковић, а арт омота Ференц Розумберски. Никако на последњем месту, музичари на албуму су Панчевац Филип Крумес,

затим Габриела Косо, Растко
Поповић, Дејан Божић и Урош
Шећеров. Овај албум је делимично финансирао „Сокој”.
• Прошле године смо причали о самој врсти музике коју
представљате овим албумом.
Кажете да је то концептуална
програмска савремена музика.
Можете ли нам то појаснити?
– На срећу, или несрећу, музика коју свирамо не подлеже
јасној жанровској подели. Бавим се савременим изразом,
иако се подразумева да и у савремености носим са собом прошла искуства, традицију и познате форме. „Flow Vertical” је
концептуална и програмска музика. Овог пута се нисам освртала на познате музичке облике и очекиване обртаје. Радила
сам из потпуно другог угла; из
угла тела, ума и енергије. У том
случају исход је нова поставка
и иновативно решење концепта. Бавим се фреквенцијама
звука које на одређени начин
утичу на нас. Вођена искуством
које сам стекла као инструктор
хата јоге, концептуирала сам
сложену форму у седам сегме-

ната. Она као целина садржи
све елементе и аспекте који су
потребни како би се наше биће
довело у хармонију. Ослањам
се на програм седам чакри,
главних психичких центара у
људском телу. На основу њихових вибрација је писана и
осмишљена музика. На тај начин добили смо целину од седам композиција; неке су у потпуности искомпоноване, а неке су остављене отворене за
спонтану импровизацију.
• Која је циљна публика?
– Иако снажно концептуирана, ова музика је питка и
разумљива. Служи да се публика опусти и ужива, без претенциозних виртуозних испада. Сазвучје гудачких инструмената пружа програму мекоћу, фагот мирноћу, а перкусије и саксофони елемент џеза и динамике. Верујем да ту
има понешто за сваког ко је
заинтересован за нова решења у музици.
• Какви су планови са овим
албумом, како ћете промовисати своју музику?
– Пре неколико дана албум
је званично изашао. Тек кујемо планове и надамо се добрим исходима. Чека нас неколико концерата у Србији следећих месеци, а планирамо и
концерте у иностранству.
• Шта Пан чев ци мо гу да
очекују од предстојећег концерта?
– Нико од нас није потпуно
нов панчевачкој публици, тако да може и сама да наслути
– сат времена музике којој је
циљ да пружи чисте фреквенције, интересантне идеје и импровизоване деонице. Потрудићемо се да уживамо како ми,
тако и публика. Свакако су сви
добродошли.

ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ О МИХАЈЛУ ПУПИНУ У ПАРИЗУ

Од усељеника до проналазача
У оквиру Дана Србије и српске културе у Паризу, који ће
бити одржани од 15. јуна до
10. јула, биће представљена и
илустрована монографија о Михајлу Идворском Пупину „Од
усељеника до проналазача”, коју је приредио Панчевац Мирослав Станковић, телевизијски и филмски сниматељ и

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

редитељ. Том приликом биће
изложене и репродукције слика које се налазе у књизи, а
које се сматрају најзначајнијим делима српског сликарства
с краја 19. и почетка 20. века.
Сама књига је из тог разлога и
специфична, јер презентује дела која су чинила Пупинову
уметничку колекцију. Његова
аутобиографија ће се овом приликом први пут појавити као
илустрована књига која има
сто једну фотографију на триста двадесет страна.
У овом издању, које је писано на српском језику, читаоци

ће моћи да виде фреске Светог Саве и Стефана Немање,
слике на којима су Карађорђе,
Хајдук Вељко, Краљевић Марко, Светозар Милетић, Бранко
Радичевића, прота Васа Живковић, Никола Пашић, Никола Тесла и Живојин Мишић.
Такође, у њој се налазе слике
српских уметника с краја 19. и
почетка 20. века, као што су
„Сеоба Срба”, „Косовка девојка”, „Слепи гуслар”, „Весела
браћа”... Мирослав Станковић
је у монографији описао како
је Пупин долазио до слика, како их је сакупљао и куповао

током година. Он је до сада
снимио једанаест филмова о
нашим највећим уметницима
који су се бавили сликарством
и вајарством, а тренутно завршава и филм о Пупину, као
једном од наших највећих научника.
Монографија „Од усељеника до проналазача” биће штампана и на енглеском, руском,
француском, кинеском и немачком. Објављена је у фебруару, а званична промоција ће
бити одржана у септембру, у
сусрет Међународном београдском сајму књига.
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АКТИВНОСТИ И ПРОБЛЕМИ БРЕСТОВАЧКИХ КОМУНАЛАЦА

ГРАЂАНИ ДА ИЗМИРУЈУ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ
Акценат ЈКП-а
„Комбрест” на
озелењавању
Многи не плаћају
закуп гробних места
Овог пролећа ЈКП „Комбрест”
ради на више фронтова, с посебним акцентом на озелењавању, па је у кратком року у
брестовачким парковима посађено око сто садница. С тим
у вези, директорка поменутог
комуналног предузећа Тања
Цветановић истиче да су, превасходно с циљем одржавања
јавних површина, недавно обновљена средства за рад.
– Тако смо оспособили цистерну за воду, одрадили сервис на комбинованој машини
„skip 3CX super”, а уз помоћ
Града Панчева ремонтовали
смо косачицу „џоли” и два веома стара трактора, којима сваке друге среде односимо смеће.
Поред тога, купили смо нову
пумпу за цистерну за пражњење фекалних јама – наводи Цветановићева.
ЈКП „Комбрест” је у јесен и рано пролеће орезивао дрвеће по
улицама и парковима, а порав-

Све више запуштених гробова
наван је и простор испред црквене порте и фудбалског терена,
где је, као и у центру села, посађено ниско растиње и дрвеће.

– И на гробљу смо обновили осушене саднице. Тамо смо
и комплетно опремили хладњачу за покојнике, поставили

двеста метара ограде, а већ
годину дана искључиво ми обављамо израду опсега и све друге грађевинске радове на гробљу, па ћемо у његовом новом делу током лета израдити још бетонских стаза. У недостатку могућности за куповину контејнера за одлагање
смећа, на гробљу су постављена метална бурад – набраја
директорка.
Она је похвалила грађане,
који у све већем броју одлажу
смеће на места предвиђена за
то, а тек понеко, након чишћења гроба, остави коров поред
стаза.
– Треба напоменути да око
шездесет одсто гробова сами
одржавамо и косимо, поред
осталог и зато што има много
напуштених. О њима нико не
води рачуна, нити плаћа закуп,
па овом приликом молим суграђане који нису измирили
обавезе, да то учине у најскорије време. Због тога смо и запо че ли пра вље ње пре ци зне
евиденције гробних места, а
други разлог је то што је на
нивоу Србије у току израда
Централног регистра гробаља
– објашњава руководилац ЈКПа „Комбрест”.

ЕПИЛОГ МАРАТОНСКОГ СУДСКОГ ПОСТУПКА

Глогоњски задругари остали празних шака
Након више од двадесет година постојања Земљорадничка
задруга „Демократија” из Глогоња је пред гашењем. Тако бар
каже њен још увек актуелни
председник Бранко Трајковић.
Он подсећа на то да је та организација настала 1997. године, непосредно након што је
донет закон који у члану 41
има ставку враћања имовине
задругама, где се мисли на добра, вођена као друштвена, која су оне стварале.
Тада се двадесетак Глогоњаца окупило с намером да по-

врате оно за шта су веровали да
је њихово и сходно томе поднели захтев Општини за повраћај, што се убрзо претворило у
маратонски поступак, вођен готово две деценије.
– Ангажовали смо вештака да
утврди ко је градио спорне објекте и колико је у њих уложено.
Када је то урађено, Општини
смо упутили захтев уз прилог у
виду поменутог вештачења. Међутим, глатко смо одбијени, па
смо се жалили Министарству финансија, које је предмет вратило
назад на поновно решавање. Имо-

вина је потом 2003. године дата
„Фрикому” на коришћење, а тадашња власт је решила да је пребаци у надлежност Министарства пољопривреде – наводи овај
Глогоњац.
Ипак, Општина доноси крајње решење по којем ЗЗ „Демократија” не може да добије поменута добра, изузев бензинске пумпе.
– Она је, такође, припојена
„Фрикому”, који је издаје у закуп, па ни то нам није припало.
Напокон, прошле године држава је објекте продала фирми „Ма-

тијевић”, а ова локалном предузетнику Драгану Стојановићу,
који је својевремено био и члан
задруге и чак је биран за њеног
директора – истиче Трајковић.
Он још додаје да се ЗЗ „Демократија” обраћала свим институцијама од Владе до Уставног
суда, али одговора није било...
Будући да та организација
није имала сопственог новца,
све трошкове су сносили сами
чланови, па су неки од њих након свега остали кратки и по
двеста хиљада динара, и то, како ствари стоје, бесповратно.

ОШ „МОША ПИЈАДЕ” НАЈБОЉА У ЕКОЛОШКОЈ АКЦИЈИ

Ивановчани сакупили највише отпада
С почетком одлазеће школске
године кренуо је и четврти циклус акције „Сакупи и уштеди
– вреди”, коју су у свим основним и средњим школама на
територији Панчева и насељених места спроводили ЈКП „Хигијена” и Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе Панчево, уз подршку ЈКП-а „Зеленило”.
На крају, убедљиво највише
амбалажног отпада прикупили
су ученици из Иванова и освојили су прво место, са скупљеним
2.721 килограмом, или готово
невероватних 45 по ученику.
Према речима директорке поменуте установе Сање Симић
Мијатовић, деца су малтене сва-

кодневно изгарала не либећи се
да своје село одржавају чистим
и по сунцу, киши, чак и по кијаметима (види слику), па им је
заслужено припала награда од
сто педесет хиљада динара.
– У договору с нашим ученицима одлучили смо да тај новац
утрошимо тако што би сто хиљада динара било употребљено
на излет наших ученика, а дестинацију ћемо одредити накнадно. Престалих педесет хиљада искористићемо за израду
летње учионице и, уколико нешто претекне, на набавку неколико мањих LED рефлектора за
спољно осветљење, као и за замену чесме и водокотлића који
цуре – најавила је директорка.

СВЕЧАНА ДОДЕЛА НА КРАЈУ ГОДИНЕ У СТАРЧЕВАЧКОЈ ШКОЛИ

Седам ученица с Вуковом дипломом
Након што је пре недељу дана прославила матурско вече, још једна генерација старчевачких осмака и званично
је напустила Основну школу
„Вук Ст. Ка ра џић”. На став ници, управа и особље те установе испратили су их поруком: „Остварите све своје снове”, уз закључак да је реч о
де ци ко ја су се ис та кла по
вред ном уче њу и за ла га њу,
као и по правом и искреном
пријатељству.
Да постојање таквих квалитета и вредности доноси резултат, доказује и велики број
вуковаца – чак седам. Куриозитет је да су све оне девојчице,

а реч је о Ивани Поштић из
досадашњег VIII1, затим Ти-

јани Стаменковић (VIII3), док
су из одељења VIII2 све закљу-

чене петице током целог школовања имале три ученице с
презименом Јовић – Исидора, Теодора и Јована, као и
Милица Торњански и Марија
Шајић.
Две последње наведене проглашене су и за ђаке генерације, па им је у уторак, 12. јуна, у зборници школе, на свечаној додели Вукових диплома, поред енциклопедија, припао и по један таблет. Њих су
им уручили Саша Тасић, директор школе, и Предраг Станковић, референт за послове
Месне заједнице, будући да
су ове институције обезбедиле те поклоне.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: У оквиру
прекограничне размене, гости
из Словеније допутовали су у
посету школи и селу у среду,
13. јуна, и у Брестовцу ће провести четири дана. ЈКП „Комбрест” позива све суграђане који нису измирили обавезе, попут закупа гробног места, да
то учине у најскорије време.
Банатско Ново Село: Радови на
изградњи капеле у пуном су јеку, а тренутно је у току фаза изградње крова. Радници ЈКП-а
БНС орезивали су прерасле гране на разним локацијама у селу, а ускоро ће урадити један
одводни канал на гробљу.
Долово: Месна заједница приводи крају техничку документацију за завршетак уређења
платоа испред Дома културе.
Елементи за дечја игралишта
стижу у суботу, 16. јуна, након чега ће бити равномерно
распоређени и постављени у
четири дела села.
Глогоњ: Градоначелник Панчева потписао је уговор са извођачима радова на изградњи саобраћајних површина и
партерном уређењу око капеле у Глогоњу. Фолклорна секција Дома културе пласирала
се на Јужнобанатску смотру
фолклора одраслих у категорији изворно стваралаштво.
Афористичар Зоран Т. Поповић представио је своју нову
књигу у уторак, 12. јуна, у Дому културе. Зонско надметање добровољних ватрогасних
друштава биће уприличено у
суботу, 16. јуна, од 10 сати,
на фудбалском игралишту.
Иваново: Ученици виших разреда ОШ „Моша Пијаде” освојили су треће место у „Играма без граница”, које традиционално организује школа
из Плочице. На Спортским
играма младих ученици седмог и осмог разреда ивановачке школе играли су мали
фудбал, док су се четвртаци
такмичили у игри „између
две ватре”.
Јабука: Месна заједница ускоро креће са уређењем приоба-

ља, а расписана је и јавна набавка за изградњу дечјих игралишта. Још увек је у току акција с циљем прикупљања помоћи за породицу Милошевић, коју је гром оставио без
струје, а сви хумани људи своје прилоге могу уплатити на
текући
рачун
205900102154259705 у Комерцијалној банци, на име: Срђан
Милошевић, Омладинска 139.
Качарево: Представа за децу
предшколског узраста „Принцеза и жабац” одиграна је у
среду, 13. јуна, на летњој сцени Дома културе. Програм на
македонском језику под називом „Литерарни средби на
род но крај ни ав то ри” би ће
одржан у петак, 15. јуна, од
20 сати, у Дому омладине, у
организацији удружења „Вардар” и Дома културе, када ће

се представити књижевници
из Качарева, Пландишта и
македонског Делчева, а биће
отворене и изложбе илустрованих афоризама и енкаустике – старе технике сликања.
Омољица: У току је израда
терена за одбојку на песку,
који се налази иза сеоске амбуланте.
Старчево: У школи су подељене Вукове дипломе у уторак, 12. јуна, а две најбоље
ученице, Марија Шајић и Милица Торњански, добиле су
на поклон по један таблет од
те образовне установе и Месне заједнице. Чланови Одреда извиђача „Надел” освојили су треће место протеклог викенда на вишебоју у
Ла за рев цу у кон ку рен ци ји
двадесетак екипа из земље и
иностранства.

ВЕЧЕ АФОРИЗАМА У ГЛОГОЊУ

Ситно, калуђерски

Промоција најновије књиге
афоризама чувеног панчевачког сатиричара Зорана Т. Поповића, под насловом „Ситно, калуђерски”, одржана је
у уторак, 12. јуна, у глогоњском Дому културе.
На самом почетку вечери
директор поменуте установе
Славко Јовановски поздравио
је присутне и изразио задовољство што у њиховом селу
гостује један од највише награђиваних сатиричара у земљи и региону, а потом се
укратко осврнуо на његов богат књижевни опус.
Након тога Поповић је кренуо с казивањем афоризама,
захваљујући којима је надалеко чувен. Он у овој књизи на
комичан начин говори о проблемима који произлазе из мушко-женских односа, што је
публику насмејавало до суза.

Неки од афоризама су се
посебно допали присутнима,
као на пример: „Комшију ватрогасца је оставила жена. Он
је код ње угасио”; „Жениног
љубавника третирајте као помоћ пријатеља”; „Оженио се
плавушом да би био најпаметнији у кући”...
Ка рак те ри стич но за ову
промоцију је то што се и публика интерактивно укључила и уз Зоранов „штимунг”
присећала својих искустава и
анегдота, као и неких народних „митова” у вези с мушкоженским односима, што је
ово вече обојило посебном
дозом хумора.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ОПЕЛ астра Г, 1999, 55
кв, бензин, регистрован. 331-586, 063/80574-60. (261007)
ФОЛКСВАГЕН поло 1.4 л,
1390, бензин, 2000. годиште, у одличном стању, регистрован.
063/837-48-34.
(261429)
ПРОДАЈЕМ повољно
ситроен Ц 3, 2002. годиште и опел агилу
2001. годиште. Тел.
060/705-98-31.
(2615430)
ПРОДАЈЕМ рено 4 ГТЛ,
1991. годиште. Тел.
866-44-07. (261405)
ОПЕЛ корса 1.4,
64.000, бензин, 2010,
први власник, зедер.
063/354-221. (261432)
ПЕЖО 3008, 1.6 ХДИ,
2010. годиште, повољно. 063/850-96-45.
(261439)
АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила сервисирамо и пунимо гфасом.
Пуњење са заменом
уља и УВ бојом 2.500
динара. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-6805. (261441)
ПРОДАЈЕМ мерцедес
207, фургон, регистрован, одличан, власник,
1.300 евра. 064/11070-71. (261565)
ТОМОС аутоматик,
1981, 180 евра, АПН 6,
1982, 190 евра, трајно
регистровани. 064/17122-13. (261570)
ПУНТО 2001, дизел 19,
нерегистрован, јефтино, може замена.
061/303-30-44. (26155)
ПУНТО 1.2, 2002, клима, металик сив, гаражиран, одличан, власник. 064/142-55-93.
(261565)
ДЕЛОВИ југо, кец, суза,
мотори, петостепени
мењачи, гуме 14, 15,
16. 064/856-60-65.
(261615)

ПИК-АП пежо 1.9,
2002, може замена за
мањи ауто. 064/158-1590. (261620)
РЕНО клио, 2004, 1.5
ДЦИ, петора врата, на
име, може замена.
064/158-15-90.
(261620)
ЈУГО 55, исправан, гаражиран, генерална,
регистрован, власник,
1991, повољно.
061/132-11-18.
(261369)
ПУНТО на продају, стање стабилно, време
1998. годиште.
064/026-27-91.
(261650)
ПРОДАЈЕМ хјундаи аксент 1998, регистрован
до новембра, 650.
069/555-25-24.
(261696)
РЕНО клио 1.5 ЦИ,
2005. годиште, регистрован, све од опреме.
065/347-92-00.
(261706)
ПРОДАЈЕМ рено 18.
Тел. 064/231-63-99.
(261719)
СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера,
монитора, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића 28.
013/353-463. (261664)
ПРОДАЈЕМ голф 2,
1990. бензин, плин,
власник. Тел. 064/12679-34. (261748)
ФОЛКСВАГЕН фокс,
1.2, 2005, фул опрема,
власник, 100.000 км.
064/130-36-02.
(261749)
МЕРЦЕДЕС 180 купе,
2002, фул опрема, регистрован, може замена. 064/130-36-02.
(261749)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2009, петоро врата,
атестиран плин.
064/587-50-24.
(261749)
ПУНТО 3, 1.3, мултиџет
дизел, 2004, петоро
врата, фул опрема, на
име. 064/587-50-24.
(261749)

ОГЛАСИ

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (260599)
ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја делова, долазим на
адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15.
(260599)
КУПУЈЕМ стара и неисправна возила.
064/119-59-24.
(261328)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
1.000 евра. 063/89208-25, 064/230-52-21.
(261449)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70
до 2.000 евра. 063/12893-78. (261746)
КУПУЈЕМ и продајем
аутомобиле до 1.500
евра. Стање небитно.
063/165-83-75.
(261747)
МАШИНЕ

БЕРАЧ змај 222, дворедни, бункераш, елеватор за кукуруз, дужина девет метара.
064/271-40-87. (2601)
ПРИКОЛИЦА, 4.5 тона
затвореног типа за превоз жита, произвођач је
Ердевик, мало коришћена. 345-491,
069/668-81-24.
(261355)
ТРАКТОР ИМТ 533, регистрован, у добром
стању, власдник сам.
Точак од плуга 757.
063/823-29-61.
ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ укњижену
гаражу на Котежу 2,
код Пиваре. 063/354221. (261432)

marketing@pancevac-online.rs

ЦЕНТАР, Светог Саве
59, зидана гаража –
роло врат, струја,
укњижена, 14 м2.
063/449-798. (261423)
АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео-касета квалитетно преснимавам на
ДВД. 343-563, 063/288278. (261414)
ТВ И САТЕЛИТСКЕ антене, монтажа, дигитализација вашег ТВ-а,
ИПТВ, антена плус.
064/866-20-70.
(261477)
ТВ половни, 37, 54, 66,
72. 066/348-975.
(261483)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ високомлечне козе са јарићима, врло јефтино.
062/771-393 (СМС)
ПРОДАЈЕМ јако леп
козји сир, цена 400 динара, 062/771-393
(СМС)
ПРОДАЈЕМ пчеле, ројеве, друштва, на ЛР
рамовима. 063/866-7824. (260321)
ОГРЕВНО дрво, буква,
багрем, храст, бесплатан превоз, мерење кући. 065/501-56-51.
(259779)
ПРЕОСТАЛО огревно
дрво прве класе, превоз бесплатан, цена договор. 064/528-86-42.
(259780)
КЛИК-КЛАК лежајеви,
нови од 12.900. Избор
мебла по жељи.
060/600-14-52.
(260823)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја. Столице од
1.900, столови од
4.500. 060/600-14-52.
(260823)
ПРОДАЈЕМ половне телевизоре, повољно.
064/564-14-14.
(261295)
ПВЦ кесе свих врста,
пластика – за све намене. Гробљанска 5. Војловица. (261205)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна,
луле, мешачи. 331-586,
063/805-74-60.
(261007)
ПРОДАЈЕМ машину за
одвајање коштица из
воћа. 064/201-72-16.
ФРИЖИДЕР горење
240 л, одлично очуван,
повољно. 063/164-6156, 320-528. (261395)
ПРОДАЈЕМ половне салонит плоче. 066/63366-71. (261403)
ПРОДАЈЕМ комплет
опрему за фаст-фуд, са
роштиљем на ћумур.
Тел. 063/866-44-07.
(261405)
ПРОДАЈЕМ козметички
сто и велику топилицу
за топли восак. Повољно. 060/087-84-75.
(261475)
ПРОДАЈЕМ гробно место на Старом православном гробљу.
066/054-607. (261408)

ПРОДАЈЕМ шиваћу машину даница, магацинска колица, лустер, грађевинска колица. Тел.
347-130. (261435)
ПРОДАЈЕМ таблет алкател 10, компјутер,
монитор, компјутерски
сто. 065/968-24-01.
(261443)
ПРОДАЈЕМ веш-машину. Тел. 063/801-60-43.
(261451)
ПРОДАЈЕМ два пластеника 5,5 х 20 м и 8.5 х
30 м, са комплетном
опремом. 062/885-4107. (261456)
ИЗДАЈЕМ адриа кампприколицу са тендом,
први власник, звати после 14 сати. Тел.
066/408-426. (261459)
ЈАГАЊЦИ на продају.
Тел. 062/108-77-03.
(261586)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, судопера 3.000
динара, нова. 371-568,
063/773-45-97.
(261472)
ПРОДАЈЕМ шиваће машине, лутке, штипаљке
за кројење, остали прибор. 064/337-23-45.
(261483)
ПРОДАЈЕМ машину за
производњу папирних
џакова, обука и купци
обезбеђени. 064/42495-10. (261486)
ПРОДАЈЕМ камин рустик, три сезоне коришћен, 200 евра. Тел.
062/196-10-27.
(261500)
ГАРДЕРОБНЕ ормане,
кревете самце, столове
за ручавање, шиваћу
машину. Повољно.
065/683-99-30.

НА ПРОДАЈУ два гробна места на Старом католичком гробљу.
066/670-46-23.
(261537)
ПОВОЉНО телевизор
филипс, шиваћу машину, велике сијалице
(тзв. квочка). 064/27608-08. (261538)
ПРОДАЈЕМ нову томосову пумпу за заливање. 060/034-19-58.
(261542)
ЗАМРЗИВАЧ, регал,
електрични шпорет,
фрижидер, кауч, судопере, лежај, секире.
065/517-06-28,
064/339-69-13.
(261557)
ПРОДАЈЕМ пет кревета, 200 х 90, ТА пећ,
телевизор плазма и кухињу 1.2 м. 064/37079-47. (261563)
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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
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево
Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

АКЦИЈE У ЈУНУ
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити и тромбоцити) и гвожђе
Цена: 350 динара

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА CRP

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

АКЦИЈА ОД МАЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара
Прегледе обавља

др Небојша Тасић

Цена: 400 динара

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 700 динара, fPSA - цена: 800 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара

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

ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара

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

ПАКЕТ 7

• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА
Цена: 100 динара

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД
др Јован Рудић
ГАК „Народни
фронт”

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ преостало
огревно дрво. 063/71177-54. (261587)
ПРОДАЈЕМ стеоне краве. 063/711-77-54.
(261587)
ПЕЋ на пелет, 40 кв,
моторне маказе за орезивање живе ограде.
063/368-135. (261593)

ТОПЛОТНЕ пумпе (70 –
400 м2), најекономичније грејање, двогодишња
гаранција, акција.
062/118-26-81.
(261700)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
мотоцикл МЗ, 1967,
круњач-прекрупач оџаци. Звати после 15 сати.
062/867-11-67.
(261701)
ПРОДАЈЕМ повољно
симпову угаону са фотељом, двосед лежај,
собна врата пуно дрво,
тепих. 062/424ч-128.
(261736)
ПРОДАЈЕМ угаону гарнитуру + фотељу, веома
повољно. 063/803-1784. (261736)
КУПОПРОДАЈА ТА пећи, половног намештаја.
Долазак. 062/150-68-54.
(261306)
ПРОДАЈЕМ замрзивач
вертикални, судо-машину, веш-машину, половне делове. 064/129-7360. (261754)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче, веш-машине и остали отпад. 063/101-11КРУЊАЧ/ПРЕКРУПАЧ,
47, 064/158-44-10.
електромотор трофа(261590)
зни, метални кревет,
столови разни, алат и
АМБАЛАЖУ вина, пијош много тога, брусива, coca-cole, тегле, ралица, бушилица.
кијске флаше, пластич064/139-04-48.
не гајбе купујем.
061142.-23.-69.
(261561)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, месинг, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазимо. 061/321-77-93.
(261606)
КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, олово, лименке, алуминијум,
веш-машине, шпорете,
замрзиваче. 061/20626-24. (251606)
КУПОПРОДАЈА
КУПУЈЕМО секундарну
сировину: гвожђе, олоПОТРАЖЊА
КУХИЊА у одличном
во, алуминијум, вешстању од медијапана на
машине, замрзиваче,
продају. 064/339.-09.телевизоре. 061/32253. 261629)
КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, слике, 04-94. (261606)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
стари новац, сатове,
фрижидере, замрзивастаро покућство. 335че, веш-машине и оста930, 063/705-18-18.
ли отпад. 063/101-11(261377)
47, 064/158-44-10.
КУПУЈЕМ перје, старе
(261590)
сатове, стару бижутерију, старе играчке и остаКУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ло. 335-974,
ПОНУДА
063/705-18-18.
ШИВАЋЕ машине, више (261377)
комада, може замена за
КУПУЈЕМ значке, ордеауто. 064/158-15-90.
НА ПРОДАЈУ кућа на
ње, медаље, новац, са(261620)
Стрелишту. Власник.
тове, пенкала. Тел.
ПРОДАЈЕМ тучане ра062/816-16-46. (СМС)
013/313-458, 063/199дијаторе и пећ на дрво, 60-36, 064/481-14-77.
Продајем кућу у сеугаљ. 063/865-80-73.
(261380)
лу,40 ари, 40 км од
(261637)
Панчева. Повољно.
064/686-01-06
(СМС)
КУЋА, 99 м2 на 4.50
ари плаца, Ул. Власинска. Власник 1/1, повољно,23.000 евра.
063/718-98-00. (СМС)
КУПУЈЕМО старо гвоПРОДАЈЕМ кућу на 13
ДАНА, 17. јуна, од 8 до жђе и белу технику за
ари плаца, хитно.
16 сати, због пресељења рециклажу. Златко.
064/264-03-14 (СМС)
биће организована рас- 061/144-82-88,
ПРОДАЈЕМ плацеве у
продаја ствари у Улици 063/196-59-56.
Пелистерској. Звати поБраће Јовановић 4.
(261523)
сле 17 сати. 013/333Француски лежај, стоКУПУЈЕМ бибер цреп.
921, 064/364-83-18.
лови и столице, комоде, 065/562-88-83.
(СМС)
витрине, фотеље, судо- (261587)
пере, ТА пећи, кухиња,
веш-машине, угаона
гарнитура, фрижидер и
др. 064/155-38-13.
(261634)
НОВ шпорет плин-струја, нова дводелна судопера с радним висећим,
ново трокрилни орман,
веш-машина, судо-машина, угаона гарнитура, двоседи, сточићи.
063/861-82-66.
(261647)
ПРОДАЈЕМ металне
конструкције, подијуме
за баште, кафиће, итд,
и веш-машину.
064/122-69-78.
(261665)
НА ПРОДАЈУ кровни
прозор 80 х 80, ловачка
пушка 12 мм, бокерица.
065/311-41-66.
(261661)

ПРОДАЈЕМ стару и нову кућу у Ослобођења
38-а. 320-144, 063/11677-76. (260457)
КУЋА, Миса, 270 м2,
укњижено, 1/1, могућност стамбене поделе,
55.000 евра. 063/85243-19. (260393)
ПРОДАЈЕМ кућу легализовану, на Кудељарацу, на 9 ари плаца.
064/040-82-72.
(260386)
КУЋА, Миса, Сремска
3.5 ара, 100 м2, 30.000
евра, вода, струја, канализација. 063/83147-76. (260396)
НА ПРОДАЈУ двоспратна кућа у Качареву,
250 м2, одлична локација., 062/865-20-39.
(260736)
КУЋА, нова Миса, код

вртића „Петар Пан”,
210 м2, на 2.3 ара плаца, укњижена, власник,
56.000 евра. 063/82697-09. (260582)
КУЋА, Тесла, за живот
и бизнис, три улаза,
170 м2, укњижена.
063/743-03-71.
(260579)
КУЋА на продају, цена

повољна, Омољица.
Тел. 617-331. (260604)
ПОВОЉНО, кућа од
100 м2, строги центар
Панчева, Живојина Мишића 6. 064/575-57-04,
023/857-315, 023/857069. (260649)
ТЕСЛА, кућа 160 м2,
плац 3 ара, 80.000, договор. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(261234)
ВОЈЛОВИЦА, две куће
на 8 ари. Моб.
063/256-207.
(261205)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи трособан стан на
Содари, 74 м2, I, ЦГ.
Власник.
064/616-47-67.
(261038)
КАЧАРЕВО, кућа 170
м2, 8 ари, ПВЦ алу, грејање, гас, норвешки радијатори, алфа плам на
пелет, два комада, два
купатила, две гараже.
Тел. 062/826-14-42.
(261119)
БАШТА, делимично
под воћем 19 ари, грађевинска зона, стара
Миса, Златиборска.
013/331-62.
(261142)
ПРОДАЈА или замена –
кућа са плацем у Алибунару, за Панчево.
064/267-53-43.
(261368)
КУЋА на продају у Иванову. 062/415-359.
(261184)
ЈАБУЧКИ пут, 4 ара, 17
х 24, радионица на 5
ари. (261378)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу за стан, Кудељарски насип, легаизовано.
Тел. 061/640-91-74.
(261390)

ПОЛОВИНА спратне
куће 80 м2 + 40 м2, по
вертикали, 60.000, договор, лично. 064/58475-39. (261402)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву, Петра Драпшина, 17 ари плаца,
власник, 1/1.
064/370-79-47.
(261403)
ПРОДАЈЕМ 4.6 ари,
Војловица, цена по договору. 061/247-42-96.
(261421)
ПРОДАЈЕ се плац 40
ари, са кућом на Караули, струја, вода. Тел.
064/205-53-32.
(2614259
КУЋА, Бања Врујци, 60
м2, 6 ари, продајем/мењам.
064/955-51-85.
(261437)
УЖИ центар, 130 м2, 5
ари, прелепа кућа,
65.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(261482)

КУЋА у Долову са двориштем, помоћном
зградом, воћњаком на
површини од 27 ари.
064/190-34-01.
(261488)

УЖИ ЦЕНТАР, 300 м2, 5
ари, нова кућа као на
филму, 135.000 евра.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(261482)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, нова кућа, усељива, укњижена, 5 ари,
26.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(261482)

ТЕСЛА, 180, ЕГ, 80.000,
Миса, 240, ЕГ, 70.000.
МИСА, 280 м2, ЕГ, одлично, 70.000; Тесла –
три етаже, ЕГ, 80.000.
(338), „Јанковић”, 348025. (261513)
ЈАБУКА, двособна 64
м2, 4 ара плаца, чврста
градња, 21.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(261524)
СТАРЧЕВО, 106 м2, 9,2
ара плац, на углу,
22.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (26152)
КУЋА, центар, 152 м2,
на 4 ара, 31 м2, за реновирање, 60.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(261511)

НА ПРОДАЈУ башта, 6
ари, под воћем, ограђено. Тел. 063/865-8077. (261495)
ПРОДАЈЕМ плац на
Баваништанском путу
15,5 ари, повољно.
062/885-41-07. (26145)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Омољици, 6 ари плаца,
ЕГ грејање. 013/618652, 064/168-84-32.
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НОВИЈА кућа, Качарево, две одвојене етаже,
240 м2, 6 ари, 60.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(261511)
ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште, 30
ари, дозвољена градња,
Братства јединства,
други просек.
366-234.
(261530)
ПРОДАЈЕМ кућу и локал, Синђелићева 41.
061/651-76-45.
(261531)

ЦЕНТАР, 167 м2, трособан и једноипособан, 7
ари, 88.000.
(324), „Медиа”,
315-703,
064/223-99-20.
(261544)
ПОВОЉНО продајем
75 ари грађевинског земљишта, поред асфалта, близу северне зоне.
060/034-19-58.
(261547)
НА ПРОДАЈУ грађевински плацеви, укњижени, Стрелиште.
Тел. 064/119-04-31.
(261574)

ПРОДАЈЕМ усељиву кућу на старој Миси.
069/223-24-25.
(261577)
ОМОЉИЦА, плац 11.5
ари, струја, вода, гаража, приземни објекат.
064/260-05-84.
(261583)
НА ПРОДАЈУ кућа у
Старчеву, са 17 ари
плаца. Тел. 066/870-0869. (261584)

КОД НАРОДНЕ баште
61 м2, 1.5 ари, ЕГ, добра, 36.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(261589)
БАВАНИШТАНСКИ, до
пута, новија, двособан,
13,5 ари, 22.500. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (261584)
ДВЕ
куће, Ново Село, 6 ари, јефтино, 250
м2. 061/303-30-44.
(261595)
КУЋА у изградњи, општина Алибунар, 85 м2,
13 ари. 061/303-30-44.
(261595)

ОГЛАСИ

МРАМОРАК, комфорна кућа, хитно на продају, договор. 069/25587-86. (2616710)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу, Максима Горког,
плац 3.8 ара. 063/301360. (261618)
НОВОСЕЉАНСКИ пут,
96 м2, плац 14 ари,
36.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(261600)
ВОЈЛОВИЦА, 102 м2,
две стамбене јединице,
40.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(261600)

СТРЕЛИШТЕ, 400 м2,
ПО + ПР + I, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (261600)
МИСА, грађевински
плацеви по 6,76 ари и
6,77 ари, један поред
другог. Договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
ШИРИ центар, грађевински плац комплетно
комунално опремљен,
21 ар, са започетом халом, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(261600)
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ИЗДАЈЕМ ланац под
четинарима,са објектом – ко има пара. Тел.
064/157-48-98.
(261549)
СПРАТНА кућа 150 м2,
велики плац, почетак
Кудељарца. Тел.
060/040-96-51,.
(261623)
ПОЧЕТАК Кудељарца,
прелепа сређена, 130
м2, 2,3 ара, 55.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (261636)
ШИРИ центар, сређена, сређена, две етаже,
грејањем, 2 ара,
95.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(261636)
КУЋА, Тесла, екстра
локација за приватан
бизнис, инвеститоре и
становање. 066/001050. (261652)
ПРЕСПАНСКА, 88 м2,
трособна, на 4.85 ари
плаца, два помоћна
објекта, 35.000. „Перфект”, 064/348-05-68.
(261654)
ВОЈЛОВИЦА, приземна
130 м2 + локал, 30 м2,
на 7.3 ари плаца,
29.000. „Перфект”,
064/348-05-68.
(261654)
КУЋА стара, Ослобођења 44, 150 м2, 3,2 ара,
власник. 062/465-777.
(261732)
ХИТНО продајем плац
на Кудељарцу или мењам за кућу-стан.
062/976-85-76.
(261741)
КУЋА, нова, центар, лепа и функционална,
180 м2, 1235.000 евр,
уређено двориште, договор. 063/156-44-20.
(261677)
КУЋА, Доњи град, 60
м2, 1.5 ар, 34.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(261697)
СТАРЧЕВО, плац 7 ари,
чист, сви прикључци
поред. 065/340-13-41.
(261703)
КУЋА 104 м2, 3,66 ари
плаца, на продају.
Старчево, главни пут,
окретница. 061/187-2422. (261721)
ПРОДАЈЕМ кућу у Томашевцу, повољно.
063/807-75-61.

ШИРИ центар, кућа нова, само 27.500, подно
грејање, ПВЦ, фул.
(67), 063/744-28-66.
(261722)
СТАРА МИСА, ПР +
СП, 95, 2 одвојене јединице, прелепо.
063/744-28-66.
(261722)
ДУБОКА БАРА, 5 ари,
викендица, струја, вода; Старчево, главни
пут, одлична кућа,
10,86 ари. 063/744-2866. (261722)
ЦЕНТАР, кућа приземна, прелепа, комплет,
2,25 ари, 103 м2, реновирана, 75.000. (67),
063/744-28-66.
(261722)
ТЕСЛА, I, лукс, 36 м2,
тераса, одличан, украсни камен; трособан,
ПР, шири центар,
27.000. (67), 063/74428-66. (261722)
ЈАБУЧКИ пут, две куће
до пута, одмах усељива, хитно. (67),
063/744-28-66.
(261722)

БАВАНШТАНСКИ пут,
плац до пута, 20 ари,
18,5 ограђен, одличан.
(67), 063/744-28-66.
(261722)
КУЋА у Милоша Требињца, код Народне
баште, плац 3 ара, 86
м2. 066/303-999.
(261752)
МИСА, Шарпланинска,
плацеви, вода, струја,
гас до плаца, дозвољена градња. „Лајф”,
061/662-91-48. (4768)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР прави продајем/издајем,
Радомира П. 14,
62 м2.
063/272-913
(СМС)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту,
двособан на Котежу 1 и
куу у ширем центру,
повољно. „Весна Два”,
066/937-00-13
(СМС)

СТАН, кућа, комплетно
реновирана, етажно
грејање, 7. јула.
064/424-71-26.
(260968)
У САМАЧКОМ продајем намештену гарсоњеру, IV спрат, 13.500
евра. 062/361-676.
ЦЕНТАР, двоипособни,
64 м2. Тел. 063/172-5019. (260720)
МИСА, 66 м2 + двориште 24.000; 34 м2,
14.400. 063/377-835.
(261326)
ТЕСЛА: трособан, ЦГ,
IV спрат, 80 м2, терасе,
усељив, власник.
013/331-079, 063/77045-55. (260945)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2, II, ЦГ, тераса, 28.500. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (4767)
СТАН, 56 м2, центар,
преко пута Суда, 12.
спрат, први власник,
32.000 евра. 062/353688. (и)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, ПР, 48 м2,
23.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (4767)
ТЕСЛА, једнособан, II,
33 м2, тераса, 22.500.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
ТЕСЛА, двособан, двостран, ПР, 66 м2, тераса, 35.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (4767)
КОТЕЖ 2, двособан,
двостран, 67 м2, тераса,
IV, 40.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (4767)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 60 м2, тераса, лођа, V, 38.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (4767)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у центру
Панчева. 060/505-5425. (261021)
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МИСА, нов 40 , III
спрат, 21.000. (926),
„Купола”, 065/328-6694. (261392)
СТРЕЛИШТЕ, 43 м2,
ВП, 26.000. (926), „Купола”, 065/328-66-94.
(261392)
ГАРСОЊЕРА, Самачки,
III спрат, 24.000. (926),
„Купола”, 065/328-6694. (261392)
ШИРИ ЦЕНТАР, 60 м2,
II спрат, 35.000. (926),
„Купола”,
065/328-66-94.
(261392)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
кола недовршен стан,
35 м2, поред Музеја.
064/907-39-16.
(4768)
ЈЕДНОИПОСОБАН, 45
м2, Котеж 1, потпуно
реновиран, одмах усељив, 30.000 евра. 301165. (261400)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
центар, намештену или
не, 24 м2. 060/408-5709. (261409)
ЦЕНТАР, 47 м2, II
спрат, лифт, гас, укњижен, власник, усељив
одмах. 063/449-798.
(261423)

ОГЛАСИ

СТРЕЛИШТЕ, стан 43
м2, ВП + тераса, подрум. 063/845-85-80.
(261426)
ПРОДАЈЕМ стан у 7. јула, 61 м2,
у Панчеву, 1/1.
064/349-01-73,
062/176-64-21.
(261426)
СОДАРА, 56 м2, ЦГ, I,
добра зграда, Доситејева. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(261482)
СОДАРА, 37 м2, ЦГ,
VII, ПВЦ, два лифта,
23.500. (679),
„Трем 01”,
063/740-79-95.
(261482)
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СТРЕЛИШТЕ, 38 м2, ЦГ,
ВПР, уредан, 21.000.
(679),
„Трем 01”,
063/836-23-83.
(261482)
КОТЕЖ 1, 61 м2, ЦГ, I,
усељив, Радова зграда,
35.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(261482)
КОТЕЖ 1, 62 м2, ЦГ, IV,
Радова зграда, 36.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(261482)
ПРОДАЈЕМ стан на
Старом Тамишу,
38 м2.
Тел. 062/815-76-31.
(261484)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли, 39 м2 + 26 м2,
28.000, близина „Авив
парка”. 069/507-08-88.
(261442)
ПРОДАЈЕМ стан у центру Панчева, 46 м2.
Тел. 064/167.-706,
013/351-799. (261453)
ЦЕНТАР, 68 м2, новоградња, трособан, ЕГ,
струја, гас, први спрат,
43.000. 064/276-04-08.
(261454)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, седми
спрат, 38.000.
(677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(261524)

ЦЕНТАР, 63 м2, други
спрат, новија градња,
39.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-5574. (261524)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 62 м2, трећи спрат,
сређен, усељив, 41.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(261524)
ЦЕНТАР, двособан, 45
м2, ТА, IV од V, сређен,
усељив, 27.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(261524)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м2, други спрат,
ЦГ, 27.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.

ТЕСЛА, трособан, 67
м2, други спрат, ТА грејање, 36.000, договор.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(261524)
МИСА, 53 м2, I, TA,
нов, двособан, 33.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(261505)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 354 м2, III, ЦГ,
22.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(261505)
ТЕСЛА, двособан, 47
м2, II, ТА, тераса, сређен, 30.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
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ЦЕНТАР, двособан, 54
м2, I, ЕГ, три терасе,
30.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(261505)
ЦЕНТАР, 2.0, 74, ЕГ,
договор; гарсоњера,
ЦГ, 24, 23.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(26153)
МИСА, 2.0, I, 28.000;
ужи центар, 33, 16.000;
дворишни од 12.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (26153)
КОТЕЖ, двособан стан,
одмах усељив, ЦГ,
33.000.
062/355-154.
(261515)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 49 м2, ВП, ЦГ, тераса, 26.500. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(261521)
ТЕСЛА, новија градња,
четворособан, 100 м2,
I, ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(261521)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 44 м2, V, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(261521)
СИНЂЕЛИЋЕВО насеље, двособан, 61 м2, II,
гаража, подрум, ЦГ гас.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(261521)
СТАРИ ТАМИШ, трособан, 86 м2, 20.000 евра.
065/881-19-92.
(261633)

КОТЕЖ 2, најлепши
трособан, 79 м2, II,
54.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(261636)

ДВОСОБАН стан, Котеж, велика тераса,
30.000. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (261254)

ТРОСОБАН, Миса, I
спрат, изолација, тераса, кухиња, 30.000
евра. (470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(261254)

ДВОСОБАН, квалитетан, 60 м2, прерађен,
намештен, Ж. Зрењанина, усељив. (470), „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (261254)

ДВОСОБАН, Содара,
ЦГ, I спрат, одржаван,
мирна страна.
(470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(261254)
ДВОСОБНИ, 55 м2, Тесла 32.000; Котеж
28.000; Стрелиште,
23.000. (324), „Медиа”,
315-703,
064/223-99-20.
(261544)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 40
м2, Миса, 25.000; 7. јули 17.000; центар,
14.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-9920. (261544)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту, ЦГ,
телефон, 52 м2.
060/030-11-62.
НА ПРОДАЈУ стан на
Маргити, 77 м2, новија
градња. Тел. 064/24589-83, 062/620-825.

ПРВОМАЈСКА, једноипособан, 48 м2, ТА, ВП,
реновиран, 25.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (26158)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
VII, није последњи, ЦГ,
65 м2, 30.500. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
СТРЕЛИШТЕ, мањи
двоипособан, 49 м2, ЦГ,
ВП, хитно, 28.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-6658. (261589)

КОТЕЖ 1, Радова, двоипособан, 70 м2, III,
нова струја, реновиран,
53.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
ВРШАЧКА, двособан,
57 м2 + т, II, одличан,
37.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
ЦЕНТАР, Д. Туцовића,
дворишни, 20 м2, усељив, 11.000. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(261584)

18

Петак, 15. јун 2018.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, трособан, 689
м2, две терасе, ТА, IV,
29.000. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(261584)
СТРОГИ центар, дуплекс, тераса, ТА,
31.000. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(261584)
ЗМАЈ ЈОВИНА, двоипособан, 79 м2, II, ЦГЗ,
79.000. (49), „Мустанг”,
062/129-94-67.
(261584)
ТЕСЛА, двособан, 61
м2, VII, ЦГ, 29.000, договор. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (261584)
ЦЕНТАР, једноипособан, ЦГ, ВП, 42 м2,
35.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (261584)
СОДАРА, трособан, 74
м2, ЦГ, I, 43.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (261584)
НОВА МИСА, трособан, 85 м2, I, сређен,
ПВЦ, 36.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(261584)
ДУПЛЕКС, 53 м2, два
купатила, чист, усељив,
власник, центар.
063/395-359. (261594)

СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 57 м2, I, ЕГ,
35.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(261600)
СТРЕЛИШТЕ, 30 м2 +
подрум + тераса 12 м2,
I спрат, новоградња,
договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(261600)
ЦЕНТАР, 47 м2, III,
35.000, хитно, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (261600)
СТРЕЛИШТЕ, 103 м2, I,
43.,000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(261600)
СТАН, Тесла, 49 м2, V
спрат, без лифта, ЦГ.
063/779-72-94.
2616704)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, I, ЦГ, 28.000; једнособан, ВП, ЦГ, 44 м2,
25.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(261601)
ТЕСЛА, сређен двособан, I, ТА, 33.000; једнособан, II, 22.500.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(261601)
ПЕПЕЉАРЕ, трособан,
I, TA, леп, ПВЦ, 32.500;
Водна заједница, двособан, III, TA, 29.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(261601)
КОТЕЖ 2, пре пијаце,
двособан, 69 м2, IV,
40.000; двоипособан,
V, 38.000; двособан, V,
34.000. „Лајф”,
061/662-91-48.

СОДАРА, трособан, ЦГ,
V, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(261601)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка
Зрењанина, власник.
061/382-88-88.
(261612)
НОВОГРАДЊА, Л. Толстоја, трособан, 75 м2,
трособан, I, ЦГ, двострано оријентисан,
усељив, 880 евра/квадрат. (336), „Олимп”,
063/274-951, 351-061.
(261653)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 м2, IV, сређен, усељив, 23.000.
(336), „Олимп”,
063/274-951, 351-061.
(261653)
ТЕСЛА, једнособан, 30
м2, ВП, ТА, 17.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(261653)
МИСА, трособан, 78
м2, ТА, 42.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(261653)
КОТЕЖ 1, трособан, 71
м2, 42.500; двоипособан, 69 м2, 39.000.
„Перфект”, 064/34805-68. (261654)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37 м2, 21.000; трособан, 88 м2, 22.000.
„Перфект”, 064/34805-68. (261654)
МАРГИТА, гарсоњера,
30 м2, једноипособан,
38 м2, 18.000. „Перфект”, 064/348-05-68.
(261654)
МИСА, трособан, 98
м2, 45.500; једноипособан, 38 м2, 18.000.
„Перфект”, 064/34805-68. (261654)
СОДАРА, двособан,
26.500; двоипособан,
57 м2, 32.500. „Перфект”, 064/348-05-68.
(261654)
ТЕСЛА, трособан, 67
м2, ТА, 30.000; двособан, 61 м2, 30.000.
„Перфект”, 064/34805-68. (261654)
ЈАБУЧКИ пут, трособан, 56 м2, 28.000.
„Перфект”, 064/34805-68. (261654)
СОДАРА, трособан, 74
м2, велике терасе, VII
спрат, поткровље без
косина, 38.000.
062/772-342.
(261760)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двособан стан за трособан, у центру. 065/88224-14. (261687)
СТРЕЛИШТЕ, новији
стан, II, 48 м2, тераса,
37.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(4767)
ДВОСОБАН, 43 + подрум, реновиран, приземље, центар, Пепељара, без посредника.
061/175-24-39.
(261702)
ПРОДАЈЕМ нов усељив
трособан стан, 57 м2,
преко пута „Авива”.
065/800-90-04.
(261734)
ПРОДАЈЕМ комплетно
реновиран стан у центру, 54 м2. 063/354429, 065/933-33-24.
(261710)
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СТАН, Котеж 2, 58 м2,
приземље, власник,
31.000 евра. 069/15180-28. (261715)
ПРОДАЈЕМ станове у
центру. 064/143-52-98.
(261718)
ПРОДАЈЕМ зграду
1.650 м2, идеално за
хотел или старачки
дом. 060/312-90-00.
(260718)
НОВА МИСА, једноипособан, II, 46 м2, ТА,
20.000. (353), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (261642)
СОДАРА, трособан, 74
м2, X, ЦГ, сређен,
40.000. (353), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (261642)
КОТЕЖ 2, трособан, V,
788 м2, ЦГ, 46.000.
(353), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(261642)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, усељив, III, 34 м2,
ЦГ, 20.000. (353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(261642)
МАРГИТА, нова гарсоњера, 22 м2, ТА, приземље,16.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(261642)
КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ, 31.500.
(353), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(261642)
СТРЕЛИШТЕ, Јована
Поповића, 5.0, 171 м2
+ 70 м2, I спрат, ЕГ, репрезентативан, сређен,
са доста потенцијала,
90.000. 060/535-94-49.
(261723)
СТРЕЛИШТЕ, 3.0, 88
м2, ТА, празан, укњижен, 23.000. 060/53594-49. (2617239
СТРЕЛИШЕ, 1.5, 39 м2,
ТА, празан, укњижен,
хитно, 14.000. 060/53594-49. (261723)
ЈЕДНОСОБАН, миса, I,
35, прелеп, 20.000;
центар, I, 32, 26.500.
(67), 063/744-28-66.
(261722)
ДВОИПОСОБАН, нов,
лукс, 71, вреди, III, ЕГ,
гипс, прелеп. (67),
063/744-28-66.
(261722)
ТИП СТАНКО, I, 32,
19.000, гарсоњера, Котеж 2, ПР, одличан, 27
м2. (67), 063/744-28-66.
(261722)
ЦЕНТАР, трособан сређен, III спрат, ЦГ,
лифт, два мокра чвора,
60.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4768)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребни
станови на Тесли.
064/668-89-15.
(261234)
АГЕНЦИЈИ „Купола”
потребни станови.
065/328-66-94. (261392
ПОТРЕБНЕ некретнине
на свим локацијама
града. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(261600)

ТРАЖИМ стан у строгом центру града.
061/243-45-67.
(261541)
АГЕНЦИЈИ „Лајф” за
познате купце, потребни станови и кукће.
061/662-91-48,
062/191-75-35.
(261601)
КУПУЈЕМ мањи стан у
приземљу (Содара, Солара и ближа околина).
061/198-14-52.
(261485)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за
реновирање, исплата
одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. (261524)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура.
Брза и сигурна исплата.
„Перфект”, 064/34805-68. (261654)
АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребне некретнине,
све локације, брза реализација. (67),
063/744-28-66.
(261722)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕ се стан 60 м2,
Стрелиште, полунамештен, кабловска, интернет и грејање. Усељив одмах. Тел.
060/320-51-42. (СМС)
ИЗДАЈЕМ реновиран
ненамештен двособан
стан, 50 м2. ЦГ, Котеж
1. 063/773-21-53
(СМС)
ГАРСОЊЕРА, 36 м2,
Котеж, полунамештен,
ЦГ, кабловска, интернет. 064/189-50-99.
(261359)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, на Стрелишту.
063/188-24-05.
(261371)
ИЗДАЈЕМ стан са грејањем. Миса, 063/78422-70. (261374)
ЈЕДНОСОБАН намештен стан на Тесли издајем. 061/811-63-56.
(261393)
ИЗДАЈЕМ приземни
део куће у центру Панчева, полунамештен.
013/404ч-467, 062/741119. (261407)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, ЦГ. Тел.
060/372-03-02.
(261411)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, дворишни
стан у центру за самце.
063/733-02-53.
(261431)
ИЗДАЈЕМ на Миси, мањи намештен стан са
грејањем, самцу. Тел.
063/154-94-11. 261547)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан на Стрелишту, 35 м2, Цг. 064/42198-15. (261493)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру за једну особу. Тел. 343-635.
(261496)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар,
wi/fi, паркинг, кабловска, одмах усељива.
065/691-88-23.
(261444)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан
преко пута Народне баште. 066/400-702,
066/335-578. 261501)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан у строгом центру Панчева.
Грејање ТА. 063/81435-21. (251501)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан у центру.
064/296-24-47.
(261514)
ИЗДАЈЕМ кућу у близини Народне баште.
060/066-67-47.
(261564)
ИЗДАЈЕ се намештен
засебан стан на Миси,
у Топчидерској улици.
Тел. 066/631-31-80.
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан на Тесли. Пожељно ученику.
Тел. 251-25-58,
064/231-25-22.
(261602)
ИЗДАЈЕМ двособан
комплетно луксузно
опремљен стан на Котежу 1. 064/866-25-60.
(261614)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ двособан стан на Тесли. Контакт 063/852-25-12.
(26161)
ХИТНО потребна кућа
за издавање са двориштем, Панчево, околина. 064/233-25-66.
(261673)
У ЦЕНТРУ издајем намештен једнособан
стан. 013/366-779,
064/152-59-91.
(261682)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Котежу 1, ЦГ.
Тел. 060/804-69-13.
(261694)
ПОТРБАН ненамештен
стан или пословни простор, 50 – 100 м2, у
строгом центру града.
Звати од 8 до 16 сати
на 013/320-220.
(2616999
КОТЕЖ 2, двособан,
намештен стан, 120
евра, депозит обавезан.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
ДВОСОБАН намештен
стан брачном пару. Тесла, зграда, ТА пећи.
062/149-16-36.
(261640)
ИЗДАЈЕМ кућу пословне намене, могућа
адаптација, шири центар. 062/347-667.
(261644)
ИЗДАЈЕМ кућу, стара
Миса. 060/011-96-66.
(261692)
ЛОКАЛИ

40 КВМ, локал сређен,
издајем, Кочина 1-а,
код Зелене пијаце. Тел.
069/266-98-20.
(261272)
ИЗДАЈЕМ локал 21 м2,
близина пијаце, Лава
Толстоја. 013/333-058.
(261098)
ЛОКАЛ, Зелена пијаца,
главна стаза, 21 м2, повољно. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (261254)
РАЗРАЂЕН локал, Ж.
Зрењанина 32, продаја,
замена.
345-534, 064/246-0571. (261254)
ИЗДАЈЕМ локал 23 м2
код Аутобуске станицве. 352.105. (261579)

ИЗДАЈЕМ простор за
магацин или мању производњу. Баваништански пут., 064/207-1978. (261404
ИЗДАЈЕМ локал и канцеларијски простор
(дуплекс). 066/110-870.
(261424)
ИЗДАЈЕМ продавницу
преко пута Аутобуске
станице. 063/288-975.
(261422)
ИЗДАЈЕМ локал 28 м2,
улаз у Пепељаре.
063/837-48-34.
(261429)
ПОВОЉНО локал у
Браће Јовановић, 17
м2, разрађен.062/88541-07. (261456)
ИЗДАЈЕМ локал, центар Стрелишта, угао В.
Влаховића и В. Петровића., 064/474-99-11.
2614659
ИЗДАЈЕМ локал 17 м2,
Зелена пијаца, најбоља
локација., 064/140-8836. (261512)
ПРОДАЈЕМ локал, Стевана Шупљикца 18, 63
м2, 29.000 евра.
064/198-46-46. (4768)
ИЗДАЈЕМ нову плусну
хладњачу, 620 м³, прилаз камиона, Панчево.
065/800-90-04.
ПРОДАЈЕМ/ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал, Његошева бр. 1-а, I спрат, 20
м2. 063/250-971.
ИЗДАЈЕМ нов локал,
центар, предност салон, канцеларија.,
063/734-82-31.
(261656)
ИЗДАЈЕМ два локала
12 м2 и 18 м2, у центру.
064/866-22-70.
(261693)
ИЗДАЈЕМ локал у Његошевој, некадашња
оптика „Атина”. Тел.
063/815-44-48.
(261724)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у Зелену пијацу.
Прометно. 060/351-0356. (261725)
ПРОДАЈЕ се Мотел
„Miss”, Новосељански
пут 56, Панчево. Тел.
063/813-29-76.
л(2617389)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ/ПРОДАЈЕМ пословни простор 100 м2, 36 ари.
Све информације на
сајту агенције „Милка
М”, 063/744-28-66.
(47689)

ПАНЧЕВАЦ

ПОСАО
ПОНУДА

ПРЕДЗЕЋЕ Karbo Koncept тражи техничара
за КОМПЈУТЕРСКО
КОНСТРУИСАЊЕ. Искуство неопходно, као
и напредно познавање
програма Pro Inzenjer,
Solid Vorks i Auto Ked.
Такође потребно познавање енглеског језика и добро познавање
Majkrosoft Ofis програмског пакета(Eksel).
Позвати на 069/334-5442 радним данима од 8
до 16 сати. (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије. Контакт
тел. 063/213-518
(СМС)
КРЧМА „Шареница”:
потребне конобарице и
помоћна куварица.
Плата договор.
064/349-93-43.
(261583)
ПОТРЕБНИ возачи Д
категорије. Инфо. Тел.
066/371-101. (ф)
УТВИ „Милан Премасунац” Качарево потребни: радник у рачуноводству, броверисти,
стругари и глодачи. Биографију послати на
office@utva-mp.com
или контакт на тел.
013/601-650.
НОВООТВОРЕНОМ казину у строгом центру
Панчева потребне девојке са и без искуства
за радно место оператор на рулету и апаратима. Све информације
на тел. 060/088-02-23.
(260446)
ПОТРЕБНА радница за
пекару.
062/404-144.
(261389)
ПОРЕБНИ радници за
истовар у предузећу за
рециклажу електронског и електричног отпада. Пријаве слати на
office@setreciklaza.rs
или на адресу: SET RECIKLAŽA, D.O.O. Сланачки пут 26, 11060 Београд.

Петак, 15. јун 2018.

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНИ вредни и
одговорни људи за поделу флајера. 064/24145-14. (1259864)
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ДОМ за стара и одрасла лица „Family Garden” у Панчеву, тражи
медицинске техничаре
и неговатељице.
065523-05-95. (261543)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ за
легалан посао у Словачкој и Чешкој, у ауто-индустрији. Информације: 063/777-89-29.
(260431)
ШТАМПАРИЈИ потребни сито-штампари. CV
послати на office@artvision.rs 060/364-3650. (261101)
ПОТРЕБНЕ искусне
раднице на индустријским машинама. Тел.
063/766-15-12.
(261361)
ПОТРЕБНА радница за
пекару. 063/130-75-40.
(261386)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан возач. 063/82087-61. (260689)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за дистрибуцију штампе. Звати од 9
до 15 сати. 069/867-7207. (260992)
ПОТРЕБНИ возачи, физички радници, са Б
или Ц категоријом у
дистрибуцији пића weifert. 063/494-512.
(261329)

PIZZA SHOP потражује
радницу за рад у продаји и pizza мајстора.
064/555-33-34.
(261495)
ПОТРЕБНА радница за
припрему и продају
сендвича. Почетна плата 30.000 динара.
064/474-46-97.
(261445)
ПОТРЕБНА радница за
паковање у шивари.
064/981-77-65.
(261460)
ПОТРЕБАН радник у
вулканизерској радионици, са или без искутва. 063/801-74-99.
(261477)
ФИРМИ „Promist” потребни виљушкаристи,
са искуством. Јавити се
на тел. 064/873-97-29.
(261503)
ПОТРЕБНА радница за
прехрамбену продавницу. 062/493-580.
(261504)
ПОТРЕБНА радница у
кафеу Панчеву, Книћанинова 37. Добри услови. 062/227-771.
(261518)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребан пица мајстор
и раднице за палачинке., 063/820-87-61.
(261630)
ПОТРЕБНА радница за
рад на бензинској пумпи у Панчеву. 063/77529-92. (261532)
ПОТРЕБНА жена за чување детета од годину
дана. 061/243-45-67,
063/359-330. (261541)

ПОТРЕБАН радник за
рад у трафици, трећа
смена. 064/163-59-33.
(261547)
ПОТРЕБАН мајстор за
производњу пецива.
064/973-60-66,
065/533-44-13, звати
од 12 до 17 сати.
(261580)
АУТОПЕРИОНИЦИ
„Бибац”, потребан радник са искуством.
066/001-050. (261652)

ВОЗАЧ Ц и Е категорије потребан за превоз
житарица. Тел.
063/237-977. (261658)
ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у кафићу. 060/31290-00. (261718)
ПОТРЕБНА је жена за
чишћење пекаре у
Старчеву. Тел. 063/83508-48. (261684)
ПОТРЕБАН радник-студент за рад у теретани
на Котежу 2. 063/393200. (261695)
ПОТРЕБАН конобарица са искуством за
рад у ресторану.
063/508-719. (261705)
ПОТРЕБАН помоћни
радник за истовар воћа
и поврћа. 062/735-090.
(261709)
ПОТРЕБНА спремачица. Тел. 064/260-04-26.
(261738)
ПОТРЕБНЕ раднице за
индустријске машине,
са искуством. 064/61563-17. (261734)
ПОТРЕНА радница Кафеу „Петица” код Аутобуске станице. Плата
по договору. 064/99779-09. (261742)
ПОТРЕБНИ радници за
рад у играоници „Острво са благом” у „Авив
парку”. 062/333-502.
(261753)
У СТРОГОМ центру
града потребна радница за продају кокица у
киоску. Само озбиљни
кандидати. 063/821-7945. Pop corn Shop
(261755)
ЗА ПОМОЋ у кући потребна озбиљна и слободна жена. 062/87240-87. (261757)
ПОТРЕБНА радница за
продају воћа и поврћа.
060/444-82-23. (26172)
ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафани. 060/44482-23. (261712)
ПОТРЕБНИ продавци и
помоћни радници у кухињи за ресторан и пицерију у „Авив парку”.
013/377-230, 064/64341-22. (261675)

ШЉУНАК, песак сејанац одвоз шута малим
кипером, до два кубика. 064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)
ХИТНО тражим посао
возача, положен А Б Ц
+ Е. 062/868-98-87
(СМС)
АДАПТАЦИЈА ентеријера, демит фасаде по
систему кључ у руке.
063/286-930 (СМС)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије. Пензионерима
попуст. 062/856-64-94,
013/235-78-82.
(261384)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације, кабине, славина, бојлера,
котлића.
063/836-84-76.
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење,
глетовање, столарија,
веома повољно.
064/280-26-15.
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације, кабине, славина, бојлера,
котлића.
063/836-84-76.
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење,
глетовање, столарија,
веома повољно.
064/280-26-15.
АЛУ, ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте
завесе, радим, уграђујем, поправљам.
063/882-25-09.
(260665)
АЛУ, ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте
завесе, радим, уграђујем, поправљам.
063/882-25-09.
(260665)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем,
поправљам, замена
гуртни.
064/181-25-00.
(258060)
ДУБИНСКО прање тепиха, намештаја, душека, аутомобила. Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(261474)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало. Најповољније. 065/361-13-13.
(261057)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије, фасаде, пензионерима попуст.
062/564-494.
(261535)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушењер судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59.
(261540)

МОЛЕРАЈ, столарија,
гипс, обраде око прозора, плаћање на рате.
063/893-39-94.
(261551)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење канализације, адаптације купатила,с ервис, одмах.
063/115-71-67.
(261555)

ЧИСТИМ шут, дворишта, подруме, таване,
рушим старе објекте.
Повољно. Златко.
061/144-82-80,
063/196-54-56.
(261523)
ВРШИМ селидбе, избацујем стари намештај,
повољно. Златко.
061/144-82-80,
063/196-54-56.
(261523)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38.
(261526)

РАДИМ све физичке
послове, чистим подруме, таване, итд.
064/144-37-65.
(261556)
СЕЛИДБЕ, превоз секундарних сировина,
откуп беле технике. Јован, 061/616-27-87.
(261591)

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
351-073, 064/157-2003. (261591)
ОЗБИЉНА и одговорна
жена чувала би и неговала старију особу.
065/624.-76-23.
261619)
ЧИСТИМО таване, шут,
подруме, најповољније.
061/321-77-93.
(261606)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством,
квалитетно, педантно,
повољно. 064/252-5175, 062/153-37-06.
(261475)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила,
вентили, славине, одгушење канализације одмах. 061193-46-42.
(261449
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
реновирање купатила,
славине, вентили, одгушење канализације одмах. 063269-173.
261499)
ТЕПИСИ, квалитетно
прање, акцијска цена у
Аутоперионици „Бибац”, бесплатан превоз. 066/001-050. (261)
МАШИНСКО одгушење: судопера, ве-це
шоља, када, лавабоа,
сливника, вертикалних
и хоризонталних цеви.
Брзо, повољно, 0 – 24
сата. 064/552-41-46.
(261463)

ПОМОЋ у кући старим
и болесним. 063/81054-89. (261622)
ЧИШЋЕЊЕ и спремање
станова, пеглање веша.
061/412-44-50.
(261625)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством, тражи посао.
064/120-77-64.
(261641)
КЛИМА, уградња, сервис, допуна, повољно.
064/520-48-80.

РУШЕЊЕ, чишћење
плаца, подрума, одношење непотребних
ствари и селидбе.
061/665-66-24.
(261663)
БЕТОНИРАЊА стаза,
дворишта, разбијање
бетона, рушења кућа,
кошење, обарање стабала. 064/122-69-78.
(261665)
СВЕ врсте физикалија,
утовар, истовар, селидбе, копање, чишћење,
рушење, кошење траве,
обарање табала и сви
слични послови. Дејан,
061/626-14-50.
(2616699
РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
шупа, бетона, одношење ствари, бетонирања,
кошење, итд. 060/035ч47-40. (261665)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, лепљење тапета, фарбање столарије, радијатора.
064/174-03-23,
062/790-881. (261674)
МЕДИЦИНСКА сестра:
купање, мењање пелена, обрада рана, давање терапије.
065/359-20-09.
(261750)
ИЗДАЈЕМ нову плусну
хладњачу, 620 м³, прилаз камиона, Панчево.
065/800-90-04.
(261739)

ИЗДАЈЕМ вез за чамце
на Тамишу. 060/34784-00. (261745)
СОЦИОЛОГИЈА, професионална оријентација, професор-психотерапеут, успешно, повољно. 063/354-262.
(261743)
УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/84774-38.
РАДИМО: зидање, бетонирање, оправке старих, нових кровова,
разне изолације.
013/664-491, 063/16253-89. (260490)
ПРЕВОЗ малим и великим камионом (шљунак, песак, сејанац, ризла, шут). 064/648-2450. (260420)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона са корпом за
рад на висини до 20
метара. 064/648-24-50.
(260420)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом,
радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/17691-85. (260695)
РУШЕЊЕ кућа, утовар
и одвоз свих врста шута, разбијање и сечење
бетона, ископ багерима. 064/648-24-50.
(260420)
НАЈАМ виљушкара за
утовар и истовар робе.
064/648-24-50.
(260420)
KIZZA – превоз шљунка, песка, сејанца и ризле. Услуге виљушкара
и великих виљушкара,
носивости до 10 тона.
013/366-888, 063/218894. (260420)
KIZZA – рушење старих кућа и других објеката, утовар и одвоз
шута, ископ багерима
подрума, темеља, канала, септичких јама.
013/366-888, 063/218894. (260420)
KIZZA – сечење бетона
и асфалта, разбијање
бетона, насипање и сабијање терена ваљцима
и вибро плочама.
013/366-888, 063/218894. (260420)

KIZZA – орезивање и
сеча дрвећа из камиона са корпом за рад на
висини до 23 метра,
прање прозора, чишћење олука, замена црепа...013/366-888,
063/218-894. (260420)
KIZZA – најам маказастих електро платформи висине до 12 метара. 063/218-894.
(260420)
KIZZA – продаја квалитетних бехатон коцки и
припрема терена са постављањем. 013/366888, 063/218-894.
(260420)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом,
радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/17691-85. (260695)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље,
цена договор. 013/366843, 063/193-22-29.
(258828)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне,
комарници, венецијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (261178)
СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење непотребних ствари са
радницима и без њих,
00-24 сата.
064/047-55-55.
(261227)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила, канализације, водоводне
адаптације, замена
врибли, вентила, батерија, санитарије,с ве за
воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах.
013/348-139, 064/49344-63, 063/811-74-89.
(261545)
ПРЕВОЗ малим и великим кипером: шљунак,
песак, сејанац, ризла,
шут. 063/246-368.
(260696)

20

Петак, 15. јун 2018.

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и недељом. Бесплатан долазак и процена
посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачуна. Борис. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (261556)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74.(261556)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74. (261556)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа радника,
монтажа, демонтажа,
паковање ствари, кутије за паковање, фолија
за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (261556)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(261556)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално,
екипа радника, све релације по Србији, откуп
намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(261556)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење, изолације, најјефтинији у
граду, пензионерима
екстра попуст. 013/404560, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(261433)
КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо, поправљао и
уграђујемо са овереном гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (26144)
ТЕПИСИ, квалитетно
прање, акцијска цена у
Аутоперионици „Бибац”, бесплатан превоз. 066/001-050.
(261253)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, поправљамо
квалитетно с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-6805. (261441)

ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0 - 24 сата,
пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/404-560, 064/29045-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26.
(261433)

ОГЛАСИ

УДОВАЦ без порока,
веома племенит, у намештеној кући удомио
би даму за малу помоћ,
егзистенција и смештај
обезбеђени, договор.
Тома, 064/921-03-16.
(261679)
ОГЛАШАВАМ неважећом годишњу карту издату од АТП-а Панчево
на име Милка Божовић. (261691)

marketing@pancevac-online.rs

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

Dom kulture „3. oktobar” Banatsko Novo Selo

потребни радници

raspisuje konkurs za izdavanje u
zakup dva lokala :

Аутомеханичар, техничар друмског
саобраћаја и машински техничар,
за рад на техничком прегледу
CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

ТУРИЗАМ

ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³, одвоз
шута са утоваром, рушење. 063/771-55-44.
(261469)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73.
(261447)
СЕЛИДБЕ, комби превоз, екипа радника, одвозимо непотребне
ствари,. 064/280-30-16,
063/731-77-67, Владимир. (261446)
МОЛЕРСКИ радови,
столарија, гипс.
062156-02-0‘7.
(261446)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, ламинат.
064/317-10-05.
(261446)
МОЛЕРСКИ радови,
педантно, чисто.
0671/283.-66-41.
(261446)
ГИПС, спуштени плафони, преградни зидови, термоизолација, молерај, керамика, амстронг. 060/131-81-70.
(261529)
МОЛЕРАЈ, спуштени
плафони, преградни зидови, термоизолација,
керамика, вода, материјал. 060/131-81-70.
(261529)
ПРЕВОЗИМ мањим кипером повољно: шљунак, песак, сејанац, одвозим шут. 064/354-6994. (261553)
АНТИБАКТЕРИЈСКО и
дезинфекцино прање
намештаја у вашем стану. 066/001-050.
(261253)
РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећим сведочанство седмог разрада ОШ „Ђура
Јакшић” на име Андреа
Вујанић. (261349)
ОГЛАШАВАМ неважећом годишњу карту издату од АТП-а Панчево
на име Ненад Спасић.
(261394)
ОГЛАШАВАМ неважећим сведочанство V и
VI разреда ОШ „Ђура
Јакшић” на име Никола
Николић.
(2615487)
ОГЛАШАВАМ неважећом годишњу карту издату од АТП-а Панчево
на име Невена Андрејић. (261509)
МУШКАРАЦ, 567 година, материјално обезбеђен, жели да упозна
жену или девојку до 40
година, ради дружења,
излазака. Звати око 21
сат. 013/352-203.
(261511)

БАОШИЋ, Херцег Нови, леп једнособан
стан, 100 метара море,
климатизован. 060/32160-07. (260979)
СОКОБАЊА, апартмани и собе, близу центра
и Соко терме, ново.
061/636-08-57,
063/768-32-68.
www.soko-banja.org.
Зорица (259468)
ВРЊАЧКА БАЊА, издајем мањи двособан
апартман са терасом,
нов и лепо опремљен, у
апартманском насељу,
200 метара пре извора
Снежник.
066/624-04-00. (и)
ИЗДАЈЕМ апартмане у
Зеленици код Херцег
Новог. 064/119-89-70.
(261346)
ИЗДАЈЕМ апартмане на
мору, Котор – Доброта.
069/172-75-43, + 382
69 889-861. (261528)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољно. 063/709-44-97.
261504)
СОКОБАЊА, повољно
изнајмљујем апартман,
центар, КТВ, макс. 4
особе. 065/205-45-48,
062/974-24.-77.
(261562)
СОКОБАЊА, нови
апартмани код парка
Борићи. Резервишите
на време. 064/507-2084, 064/993-72-07.
(261605)
ЈЕДНОСОБАН комфоран стан, пет лежајева
у Петровцу на мору,
300 м од обале – јуни,
јукли, август, септембар. Тел. 066/309-996,
013/346-478. (261187)
ИЗДАЈЕМ собе, 700 динара лежај и апартман
за две особе, 2.000 динара, бања Врдник.
Тел. 022/465-156,
060/402-48-84.
(261427)
ИЗДАЈЕМ апартман у
згради, бања Врујци.
Тел. 064/368-80-19.
(261470)
ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, кабловска,
wi/fi, базен, СПА, дечја
играоница. 063/719-9830. (261570)
БАЊА ВРУЈЦИ, издајем
апартман у згради „Вода-Вода” и собе.
063/874-98-38.
(261613)
ХЕРЦЕГ НОВИ, издајем
апартмане, студија.
063/827-23-63.
(261642)
ЗЛАТИБОР, издајем
апартман, КТВ, интернет, центар, паркинг.
Тел. 063/759-98-77.

„TERMOMONTELEKTRO” D. O. O.
Баваништански пут 247
Панчево

Хитно потребни монтери клима уређаја и монтери централног грејања.
Контакт телефон 013/377-477, 013/215-54-44

BERMILTON P. M. d. o. o. тражи раднике
за одржавање чистоће у „Авив парку” Панчево.

РАДНИЦИ НА ПОСЛОВИМА
ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ
(више извршилаца, оба пола)
Контакт тел. 060/033-56-69

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
– ЛОКАЛА
Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52
м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења б.б. по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине 10,52
м², на „Зеленој пијаци”, Улица
Ослобођења б.б. по почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
Локал бр. 6 у ламели 9, укупне површине 68,50
м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења б.б. по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
Локал бр. 7 у ламели 3, укупне површине 6,32
м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења б.б. по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија
Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

ПАНЧЕВАЦ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком

телефон: 013/301-150

Мама

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

ИЛИЈАНА
ВЕЛЧОВ
Живиш у нашим срцима.
Твоји најмилији
(124/261703)

1. Od 42 m² sa baštom površine 40 m² ( u dvorišnom
delu – bivši MS PRINT, Subašić Milorad )
2. Od 127 m² ( u čeonom delu, bivši PALMA UNO, Boljanac Petar )
Dokumentaciju za konkursnu prijavu dostaviti u zatvorenim kovertama na kojima će stajati ime firme, zakonskog zastupnika, adresa i kontakt telefon – sa naznakom ,,KONKURSNA PRIJAVA za lokal br.1 ( 42 m² ) ili
lokal br. 2 ( 127 m² ):
– dokaz o registrovanoj firmi-delatnosti ( izvod iz APR-a );
– potvrda iz PU Pančevo da se ne vodi krivični postupak
protiv vlasnika-zastupnika firme;
– potvrda iz Suda Pančevo da lice-zastupnik nije osuđivano za krivična dela.
Nakon prikupljene dokumentacije ( konkurs do 22.
06. 2018. u 12 sati ) pristupiće se javnom nadmetanju a
početna cena je 275 dinara po m² . Cena m² za baštu je
100 din po m² samo u letnjim mesecima. Licitacioni korak će biti 5% od početne cene. Konkurs traje 8 dana po
objavljivanju u nedeljnom listu „Pančevac”.
Za sve informacije pozvati na 060/ 5655590

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” бр.135/04 и
36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта, „ТЕЛЕНОР” д. о. о Нови Београд, Омладинских бригада 90, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта базне станице мобилне телефоније на животну средину на локацији „Панчево 22”, за катастарску парцелу бр. 5395
КО Панчево, Ул. Цара Лазара бр. 18, на територији
града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, соба 617 у
периоду од 15. до 25. јуна 2018. године радним даном
од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном
року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

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 и 145/2014)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта
спратности Пр+2+Пс, на катастарској парцели бр.
4273 К.О. Панчево у Улици Змај Јовина бр. 15, Панчево, израђен од стране ЈП „Урбанизам” Ул. Карађорђева бр. 4, Панчево, под бројем УП 05-393/17, за инвеститора ДОО „АМБЕР” про, Војводе Радомира Путника 1, Панчево
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
и 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 до13 сати у периоду трајања јавне презентације од
7 дана, почев од 15. 06. 2018. 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, 15. јун 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

21
Последњи поздрав нашем

11. јуна напустила нас је наша вољена

АЛЕКСАНДАР БУКУР
1969–2018.

АЛЕКСАНДРУ
БУКУРУ

Сале, био си храбар, упоран, најбољи. Био си у свему јединствен.
Почивај у миру.
Твоји најмилији: мама КАТАРИНА, супруга ЈЕЛЕНА
и ћерка ТАРА

СНЕЖАНА ЛОБОР
1964–2018.

од стрица ЈОВЕ, стрине
СЛАВИЦЕ, брата
ДАРКА и сестре
МАРИЈАНЕ
с породицама

(89/2616079

(122/261688)

Драги наш

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не
лечи.
Хвала ти за све!

Воле те твоји: супруг ЖЕЉКО, син СТЕФАН,
ћерка САНДРА и породица

САЛЕ БУКУР

(95/261627)

Опраштамо се од тебе са великом тугом у срцу.
Тетке МАРКА и АНКА с породицама

САЛЕТУ БУКУРУ

(90/261607)

Нашој куми

Најдражој сестри

последњи поздрав од колега из режије РТВ
Панчево

С великом тугом и неверицом смо примили вест да више нема нашег комшије, нашег драгог

(140/261735)

Нашем

САЛЕТА

СНЕШКИ

Последњи поздрав од породице ЂУКАНОВИЋ,
КОМНЕНОВИЋ и МИКСАТ

СНЕЖАНИ ЛОБОР

(75/261568)

Пуно ћеш нам недостајати.
Твоји: ГАГА, АЊА, АНА и НЕЦА
(77/261571)

Хвала за сву доброту, за
подршку, за разумевање. Хвала за све што нам
је била.
Кума МАЦА
с породицом

последњи поздрав од комшија и пријатеља из зграде
(110/261659)

(117/261680)

Последњи поздрав драгој колегиници

Драги

САШИ

Последњи поздрав драгом

САЛЕ
Почивај у миру.
Последњи поздрав од породице НОВАКОВИЋ
(91/2616099

СНЕЖАНИ ЛОБОР

Последњи поздрав

САЛЕТУ БУКУРУ

Колектив ЈКП „Хигијена” Панчево
(111/ф)

СНЕЖАНА

С тугом у срцу опраштамо се од Тариног тате

од породице СТОЈАНОВИЋ
(92/261611)

ЛОБОР

Последњи поздрав сестри
Почивајте у миру!
МАЈА и ОЗРЕН

СНЕЖАНИ

(134/261727)

ЛОБОР
Последњи поздрав нашем колеги и пријатељу

СНЕЖАНИ ЛОБОР
Заувек у сећању породица ЈАНЧИКИН и ВАЦИЋ
(126/261391)

(138/261731)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

СНЕЖАНИ
ЛОБОР

127/261711)

(82/261584)

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДРУ
БУКУРУ
СНЕЖАНИ
ЛОБОР

Породице ХРИБ
и ГРДИЋ

Другарице и другови
одељења VII-1 са
учитељицом Љиљаном
Ивановић и разредном
Александром Еремић

СНЕЖАНА ЛОБОР
Чуваћемо ваш осмех као што сте ви чували наш.
Стефанови другари

Твој од ла зак оста вља
празнину која ће се тешко попунити.

и искрено саучешће породици.
МИЛИЦА, МАРИНА
и АЊА

Комшије
у Кикиндској 13

Твоје колеге
и пријатељи
из РТВ Панчево

(96/261627

(128/261373)

(141/261737)

АЛЕКСАНДРА
БУКУРА

Последњи поздрав

СНЕЖАНА ЛОБОР
Снежо, почивај у миру, нека те анђели чувају.
Твоја свекрва
(114/261667)

САЛЕТУ

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

ОЉА, ГИЛЕ и МИНА
(132/261721)

АЛЕКСАНДРУ
БУКУРУ
од његових комшија
у Војвођанском
булевару 34
(143/261751)
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Последњи поздрав див-

Последњи поздрав

ном човеку и пријатељу

ЖИЖИ

ЖИВОРАД МИЛУНОВ
чика ЖИЖИ

БУБЕ с породицом
(88/261601)

Последњи поздрав нашем драгом доци Жижи.

Пријатељи и играчи Билијар клуба „Деветка”:
ДРАГАНА, ЉУБИЦА, ШУПИЦА, БРАНЕ, ЂОВАНИ,
СРКИ, МИТАР, ШАРАН, САЛЕ, КЛЕЦА, ПАВЛИЦА,
ФИЛЕ, ДАНИЈЕЛ, ДУШАН, ЂОЛЕ, ДАРЕ, ТРКУЉА,
ПЕГА, ВЛАДА, КНЕЛЕ, ТЕША, НИКОЛА, КУЗМА, ОЛАС,
ЈОХАН, ФЛОЈД и ЗОРАН

ПАНЧЕВАЦ
од Милошевих другова
(78/261576)

Последњи поздрав драгом

телефон:
013/301-150

Драги Жижа почивај у миру
Последњи поздрав

(38/261451)

ЖИЖИ

доктору МИЛУНОВУ

др ЖИВОРАД МИЛУНОВ
1953–2018.
Нашем вољеном оцу и брату последњи поздрав
од синова МИЛОША и НЕНАДА и брата ДРАГАНА

од колектива RÖ дијагностика
Болнице Панчево

од другова и особља кафића „Flamingo”:
КОПАЊА, НЕША, ДЕБА, РАЈА, ТОМА,
др ТАСА, др КРИС, СЛОБА, МУЈА, ЗОРАН
БУЦКО, ЗРНИЋ, ЧАМИЛ, ЂОЛЕ и ПЕРЦЕ

(60/261508)

(112/261666)

(37/261448)

Опраштамо се од нашег драгог пријатеља и колеге

др ЖИВОРАД ЖИЖА МИЛУНОВ
доктор стоматологије
1953–2018.
Била је част и привилегија радити с њим, учити
од њега и имати га за пријатеља
ЗОРАНА и МАРИЈАНА с породицама

ЖИЖА МИЛУНОВ

Последњи поздрав

доктору ЖИВОРАДУ
МИЛУНОВУ

Искрено жалимо.
Почивај у миру.
Тетка СЛАВИЦА и БРАНА

Последњи поздрав драгом

Драги Доцо

др ЖИВОРАД
МИЛУНОВ

Породица ТМУШИЋ

(116/261678)

(34/261436)

Последњи поздрав драгом пријатељу

Преминуо је мој драги
колега, добар човек и
стручњак

Последњи поздрав

(81/и)

Опраштамо се од њега
са тугом.
др ДРАГИША
ЂОРЂЕВИЋ
с породицом
(103/261645)

Последњи поздрав драгом
пријатељу

др ЖИВОРАД МИЛУНОВ

ЖИЖИ

ЖИЖИ

ЖИЖИ

др ЖИВОРАД
ЖИЖА
МИЛУНОВ

ТИХА

Особље Caffe
„Flamingo”

Породица МАТОВИЋ

Били сте ми и шеф и пријатељ и подршка у животу.
Недостајаћете ми!
ЗОРАНА

(119/261683)

(123/261698)

(121/261686)

(129/261714)

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

Бол и туга не мере се речима већ празнином која је остала после тебе.
ЉУБИЦА и МИЛУНЧЕ
(62/261509)

др ЖИВОРАДУ
МИЛУНОВУ

Збогом добри наш

Његови ЈОВАНЧИЋИ
ВЕКИ, ВЛАДА И БАНЕ
(ф)

ЖИЖА
ИВАНА, ВЕСНА
и ПЕРЦЕ
(102/261645)

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

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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10. јуна 2018. преминуо је наш вољени

ЂУРА ЦАРИЋ
1943–2018.

СТРАИН ПЕШИЋ
1938–2018.

Заувек ће живети у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга ДРАГИЦА, синови СТАНКО и ВЛАДИМИР,
снаје ДАНИЕЛА и ГОРДАНА и унучад ТЕОДОРА, МАТЕЈА, МАША,
ВАЊА и УРОШ и многобројни рођаци и пријатељи

Последњи поздрав драгом Страину
од супруге ЈЕЛИЦЕ, сина ГОРАНА,
снаје МАЈЕ и унука ПЕЦЕ и ДАЦЕ

(23/261399)

(27/261415)

Последњи поздрав нашем школском другу

После кратке и тешке болести преминуо је наш

Рима му је служила да
искаже све што мисли и
осећа, па се зато помоћу
ње опраштамо од њега...
Душа нам у сузама грца,
увек ћеш бити део наших срца.

СТРАХИЊА
ПЕШИЋ

ПЕЦА и ДАЦА

Тамо где анђели спавају
тражим најбољег оца на
свету, да му пошаљем последњи поздрав.
Ћерка ВЕСНА и унуци
СРЂАН и ИВАН
с породицама

(26/261415)

(15/261381)

ЂУРИ ЦАРИЋУ

МИХАЈЛО ЂУРИШ
1948–2018.

Другови генерације 62, Гимназије
„Урош Предић”: СМИЉА, СТЕВА, ЖИВА,
БОЖА, МИЛАН, БОГДАН и ВЛАДА
(87/261599)

Отишао си тихо и неприметно, али никада нећеш из наших живота.

ПЕТАР СКОПЉАК
12. VII 1942 – 9. VI 2018.

Ожалошћени: син ИГОР, ћерка ИВАНА, зет ЖЕЉКО
и унук МИЛОШ

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав брату

Никад не знаш кад некога видиш последњи пут.

(30/261420)

И никада не преболиш што то ниси знао.
Последњи поздрав

11. јуна 2018, у 10 сати, преминуо је

ЂУРИ

ПЕРИ

од ИСИДОРА
с породицом

од сестре МАРИЦЕ
с породицом

(48/251474)

(125/261707)

Док је нас живеће и успомена на тебе, волимо те много.
Ћерка САНДРА и зет ПЕЂА
(84/261596)

Последњи поздрав зету и течи

МИХАЈЛУ
ЂУРИШУ
СТАКЛЕНОМ

ПАВЛЕ КОПЧОК
1937–2018.

Удружење пензионера
Рафинерије нафте
Панчево

Ожалошћени: ћерка ЉИЉАНА, зет ЖЕЉКО
и унук ПРЕДРАГ
(130/261715)

МИХАЈЛУ ЂУРИШУ
Увек у мислима и сећању.
Породице ТИШМА. WEGNER и ЂУРИЋ
(16/261379)

(10/261370)

ПЕТАР СКОПЉАК
12. VII 1942 – 9. VI 2018.

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав брату,
ујаку и шураку

Последњи поздав Пери од Сандрине маме
и њеног брата НИКОЛЕ с породицом
(85/261597)

Последњи поздрав суседу

ЂУРИШ МИХАЈЛУ
Породица ПАВЛОВИЋ
(86/261598)

МИОДРАГУ
АНЂЕЛКОВИЋУ

Последњи поздрав вољеном Зорану
од сестре СЕКЕ
с породицом

ПАВЛЕ КОПЧОК
1937–2018.
Последњи поздрав оцу и деди.
Синови ИВАН и ЈОВАН, унук СВЕТИСЛАВ
и унука МАРИЈА с породицом
(142/261740)

(72/261550)

ЗОРАН МЛАДЕНОВИЋ

ПОПУСТ

1942–2018.
од супруге ЗОРКЕ
(97/261631)

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

СТАНКО
ОБРАДОВИЋ
ДЕКА

ПЕТРУ
СКОПЉАКУ

Вечно ћеш бити у нашим
срцима.
Ћерка ДАНИЦА, зет
ДУШАН, унуци МАРКО
и МИША
са породицама

нашем дугогодишњем
председнику скупштине
станара од комшија
у Улици Љубе
Ковачевића 22

(70/261539)

(17/261385)
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С великом тугом и болом у срцу обавештавамо сву родбину и пријатеље да је 9. јуна 2018. после дуге и тешке болести преминуо наш драги

7. јуна 2018. године напустила нас је наша
драга мама и бака

Вољеном

Вољеном

ДРАГАНУ
ЈОВИЋУ

ДРАГАНУ
ЈОВИЋУ

КАТАРИНА БЕЛА
1928–2018.

РАДЕ ТОМИЋ ЏИМИ
1952–2018.
Делили смо заједно велике радости и дубоке туге. Био је
добар муж, строг и правичан отац који је своју децу извео
на прави пут. Био је весељак и друг и мајстор без премца.
Недостајаће.
На вечни починак смо га испратили 11. јуна 2018, на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруга МИЛЕНА, син НИКОЛА, ћерка
НАТАША и зет ДРАГАН

У нашим срцима са тугом и поштовањем
чуваћемо успомене на твоју племенитост,
доброту и љубав коју си нам несебично и
безусловно давала. Нека те анђели чувају
као што си ти све нас.
Ожалошћени: ћерка ЖАНЕТ,
син ОЛИВЕР, унуци ИЗАБЕЛА,
МАРГАРЕТА, ВЛАДИМИР и СОЊА, заова
НУЦА као и остала родбина и пријатељи

Заувек ћеш бити у мом
срцу.

Последњи поздрав тати
и деди.

Твоја ДАДА

ЈЕЦА и ФИЋА

(51/261481)

(52/261480)

Поштованом

Последњи поздрав зету и
течи

(113/261667)

16. јуна 2018, у 11 сати, обележићемо годишњицу смрти наше драге

(68/261533)

ДРАГАНУ
ЈОВИЋУ

ПЕТРУ
ДЕСПИНИЋУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Тужна срца и с болом опростили смо се 6. јуна 2018. са нашим вољеним тајом, дексијем, деда прадедом и тастом

СЛОБОДАНКЕ ЈОВАНОВ

1945–2018.

Породица
МИЛОВАНОВИЋ

од породица
ТОДОРОВИЋ
и ЈОВАНОВ

(49/2614729

(13/261375)

Последњи поздрав нашем куму

рођ. Марковић
Остаћеш увек у нашим срцима.

МИЛОВАН МАРИНКОВИЋ
(1932–2018)

Син ВЛАДИМИР, ћерка СОФИЈА

Проживео си леп живот, дочекао дубоку старост, али и поред тога
твојих осамдесет шест година нама ће увек бити мало. Помисао на
то да смо могли још много тога да доживимо заједно, а нећемо, веома боли. Заувек ћеш живети у нашим срцима и успоменама.

ДРАГАНУ ЈОВИЋУ ГАГИ

и сестра ЦАНА

од ЗОРАНА, БИЉАНЕ и МАЈЕ ПЛАВШИЋ

(115/261672)

(135/261728)

Последњи поздрав нашој драгој

Последњи поздрав вољеној мајци

Твоје неутешне ћерке ЈАСМИНА и СНЕЖАНА с породицама
(64/261522)

Почивај у миру драги
наш друже

Последњи поздрав добром човеку и комшији

Последњи поздрав дра-

ЈЕЦИ КОЛЕДИН

гом комшији

1927–2018.
Твоји: брат САВА, сестра КАТИЦА
и унук АЛЕКСАНДАР са породицама

ЗАГОРКИ ВУЈИЋ
Нека те анђели чувају.
Ћерка ЛАРА

(139/261732)

Последњи поздрав

(36/261440)

14. јуна 2018. даваћемо двогодишњи помен драгом

ЏИМИ
ЏИМИЈУ

Време у дружењу са тобом је незаборавно.

ЏИМИЈУ
АНИ ЈЕЂИНИ

Породице СТОЈКОВ
и МАРИНКОВИЋ

С љубављу
и поштовањем
БИЉАНА и СРЂАН

Породица САВИЧИЋ

(71/261548)

(99/261635)

(100/261638)

Последњи поздрав дадики

Сећање на драге родитеље

рођ Хриб
1930–2018.
од њених најмилијих
(9/261366)

СЕЋАЊЕ

Прошло је шест месеци
откако није с нама наш
драги

МИЛКОВСКИ

ЛОРЕНЦУ ВИДЕВСКОМ
1958–2016.
Пуно је суза пало када је твоје срце стало...
Сузе те не могу вратити, али наше молитве увек
ће те пратити... У срцу туга, на гробу тишина, ау
твоме дому – велика, велика празнина.
Супруга ДУШАНКА, син ДАЛИБОР, ћерка
ЛИДИЈА, снаја МИЉАНА, зет ИГОР, унук
АНДРИЈА и унука ЛАРА
(136/261730)

Двогодишњи помен

САВКА
2004–2018.

АНИ ЈЕЂИНИ

ЈОВАН

СЛАВКА
СТОЈЧЕВСКИ
2011–2018.

2012–2018.

Ваша деца: ЈАГОДА и ЉУБАН с породицом
(25/261413)

КРИСТИНЕ и ЕЛЕНЕ

Твоји најмилији

1938–2017.
Супруга ПЕРСА
и синови ЉУБИША
и ЈОВА с породицама

(8/261362)

(109/261657)

(131/261716)

oд унука ИВАНЕ,

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

ВИТОМИР
МИРКОВ ВИТА
ЛОРЕНЦ
ВИДЕВСКИ

ЖИКА
ДАВИДОВСКИ

Чувамо Вас од заборава.
Породице МИЦКОВСКИ и СИМОНОВИЋ
(137/261729)

Петак, 15. јун 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

19. јуна 2018. навршава се девет година откако није с нама наш вољени
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14. јуна 2018. навршава се годину дана откако са нама није наш
драги

МИРА ПАПИЋ
2008–2018.
Већ десет година нам недостајеш.

ЂОКА ДИМИТРИЋ
1947–2017.

ДРАГАН ВУЈОВИЋ

Твоји: ДРАГАНА
и НИКОЛА
(55/261489)

Увек ће остати у нашим срцима.

Памтићемо те по твојој доброти и љубави за све нас.

Брат СЛОБОДАН, синовац ВЛАДИМИР и синовица ИВАНА
с породицама

Бескрајно ти хвала за све што си нам пружио. Недостајеш много.
Седам година није с нама
наш вољени

Супруга ИЛИНКА и ћерке НАТАША и ДРАГАНА с породицама

(80/ф)

(106/

17. јуна 2018. навршава се пет година откако нас је прeрано напустила наша мила

СЕЋАЊЕ
Прошло је пет неутешних и најтужнијих
година, са великом празнином и вечном
тугом у срцу и сузом у оку

У недељу, 17. јуна, у 11.30, у Банатском Брестовцу
даваћемо шестомесечни помен нашем вољеном

ПРЕДРАГ
ПРЕМЧЕВСКИ
ПЕЂА
Постоји нешто што не
умире, а то је љубав и сећање на тебе.
Твоји најмилији

ЗОРАНУ САМАРЏИЋУ

АЛЕКСАНДРА ВАРГА
САЊА
Мила наша, пети јун пун туге, бола, патње
и суза и хиљаду зашто нам те је Бог узео и
одвео код анђела.

АЛЕКСАНДРА ВАРГА САЊА

Воле те и љубе до неба твоји најмилији:
сестра МАРИЈА, мама ЉИЉА, баба РАДА
и деда БОРКО

16. VI 1994 – 17. VI 2013.
Дан за даном, година за годином пролазе,
а бол и туга су све већи и већи. Тако нам
недостаје твој осмех и чврст загрљај. Драга
наша Сањице, никад непрежаљена душо.
Тата, деда, баба и МАРИЦА

(73/261560)

(118/

14. јуна 2018. навршавају се три године откад није с нама

(32/261428)

17. XII 2017 – 17. VI 2018.
Признавање, поштовање, част и вечно сећање
свих који смо те волели и рано изгубили.
Мама РАТОМИРКА, брат ГОРАН
и снаја СНЕЖАНА

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

(101/261643)

МАРИОЛА
НИКОЛИЋ
НИКОЛА В. ЋУРЧИН
15. IX 1943 – 18. V 2010.
Oстајеш у нашим мислима и срцима.
Твоја породица
(74/261567)

18. VI 1993 – 18. VI 2018.
За све што је прошло
недостајеш, за све што
долази недостајеш. Немоћни смо да променимо тужну стварност.
Мама, тата и сестра
с породицом
(66/261527)

ЈОЛА ЧЕРГОВ

ИВКО СТОЈАНОВСКИ

Четири године од смрти моје мајке и шеснаест година
од смрти мога супруга.
Увек мисли на њих.
Њихова МИРА с децом

Никада те нећемо заборавити.
ЗОРИЦА, СЛАВИЦА и СНЕЖАНА
(33/261434)

(120/2616878)

16. јуна, у 11 сати, обележићемо шестомесечни помен нашој

14. јуна навршава се десет година без наше

РАДОВАН МРВОШ

Прошло је десет откако нас је напустио наш драги

ИВАНКЕ РАДОГОСТИЋ
Вечна захвалност за бескрајну подршку и неизмерну
љубав. Помен је 14. јуна 2017, у 11.30.
Син с породицом
(29/261419)

РУМЕНИ КОЦЕВИЋ

ЂОРЂЕ МИЛИТАРОВ

Време пролази, бол и туга не престају. Заувек у нашим
срцима.
Твоји најмилији

Вечно ћеш бити у нашим срцима.
Супруга ДРЕНА и син АЛЕКСАНДАР с породицом

16. јуна навршава се десет година откако нас је напустио
наш драги

(5/261357)

ВЕСНА
КВРГИЋ
Недостајеш све више!
Твоја деца АЛЕКСА
и ЈЕЛЕНА,
супруг ВЛАДА, свекрва
ГОЦА и свекар ПАВЛЕ
(54/261490)

(98/261632)

16. јуна, у 9 сати, даваћемо годишњи помен нашој драгој

Сећање на мог брата

Најдража

ЂОРЂЕ МИЛИТАРОВ
Заувек те чува од заборава ћерка ЖЕЉКА ЈАКШИЋ
с породицом
(4/261356)

Драга наша

ЖАРКО
КОСТАДИНОВИЋ

ЖАРКО
КОСТАДИНОВИЋ

19. VI 2013 – 19. VI 2018.
Знам да си далеко, али ти
живиш у нама. Заувек у
срцу поред мене је мој
тата. Живот није вечан,
али зато јесте љубав!
Супруга АЛЕКСАНДРА
и ћерка АНА

2013–2018.
Нека те у тишини вечног
мира прати наша љубав, јача од времена и заборава.
Недостајеш.
Ћерка МАРИЈА,
зет РАША
и унук МАТЕЈА

(108/261655)

(107/261655)

ВЕСНА
КВРГИЋ

ЈОВАНА
ДЕСАНКИ
ФИЛИПОВИЋ
1932–2017.
Постоји љубав коју смрт
не прекида и туга коју
време не лечи.
Твоји најмилији
(59/261498)

НИКОЛОВСКОГ
И после једанаест година
остају вечни бол и туга за
тобом.
Сдестра НАДА и зет
АЦА
(67/261528)

КРСТО
МИЛИКИЋ
Двадесет година без тате.
Ћерка ГОРИЦА, НЕНАД,
ВЕСНА и СРЂАН
(133/201763)

МИЛКА

рођ. Ковачевић
Година пролази, а бол
још већа. Душа нам неутешна.
Нека те анђели чувају!
Твоји родитељи ДАРА
и ВИДОЈЕ и сека ВИКИ

(56/261490)

(53/261490)

Чувамо успомену на тебе.
Ујак ВЛАДА и ујна
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Петак, 15. јун 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 16. јуна 2018. године, у 11 сати,
на Новом гробљу, даваћемо једногодишњи помен нашем драгом

СЕЋАЊЕ

Прошло је четрдесет болних и тужних дана откако ниси с нама

СЕЋАЊЕ
на супруга и оца

ЈОВАНА

ЂУРА ПАВЛОВИЋ
2017–2018.

ВАСА ВУЈИЧИЋ СИЋА

Време односи године, а бол и сећања
остају.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи. Никада те нећемо
прежалити ни заборавити.

Твоји: СТЕФАН и ЈАСМИНА с породицом

Твоји најмилији: породица ВУЈИЧИЋ

(13/261474)

(94/261626)

МАТИЈИ САУЗЕРУ
Прошла је година како те нема, нама је и
даље туга у срцу. На гробљу тишина, а у
кући празнина.
Твоји најмилији: супруга ЉИЉА,
синови ВЛАДИМИР и МАТИЈА,
снаја МАРИЈАНА, унук ВАЛЕНТИНО
и унуке ЈУЛИЈАНА и ТАРА

НИКОЛОВСКОГ

(45/261467)

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо 16. јуна 2018, у 11 сати, на Новом
гробљу, дати четрдесетодневни помен нашој драгој супрузи, мајци, баки и ташти

СТЕВИЦА МИЛИЋЕВ

СТЕВИЦЕ

Прошло је четрдесет дана откако си отишао изненада. У срцу нам
туга, на гробу тишина, а у нашем дому велика празнина.

Брат ЖИКА

(40/261457)

(57/261493)

У четвртак, 21. јуна 2018, навршавају се две године откако није с нама супруг, тата и деда

18. јуна 2018. године навршава се четрдесет дана откада није с нама мој брат

(79/261577)

Драги мој брате

Ти си био моја оаза мира
и среће, моја највећа подршка, кутак где могу да
се ослоним кад ми је тешко, где се осећам срећно и заштићено.
Уз тебе сам могао све.
Волим те и чуваћу те у
срцу заувек.

га заувек остају.

с породицом

Неутешни: супруга
НАДА и син ИСИДОР

МИЛУНЕ

Време пролази, бол и ту-

Твоја породица

Прошло је једанаест тужних година откад ниси
с нама, долазе још теже и
болније године са одласком Игора. Верујемо да
сте заједно.
Нека вас анђели чувају.

ЈОВАНКИ ИЛИЋ

Ожалошћене породице ИЛИЋ, ПЕЈЧИЋ
и ПЕТРОВ
(41/2614)

Брат МИРКО
с породицом
(105/26164)

Прошло је пет година откако те нема, али оно
што смо имали заувек остаје

АНЂЕЛКО МИЛОСАВЉЕВИЋ
Супруга ВИДА, синови ДАНЕ и ДЕЈАН
и ћерка ДУШИЦА с породицом
(58/261498)

ВАСА БОГИЋ
1950–2018.
Његов лик и међусобно поштовање је оно што
увек остаје.
СЛАВОЉУБ АНКУЦИЋ

МИЛУН
БАЛЧАКОВИЋ

(43/261442)

ВИДОСАВА РАДОЈЧИЋ
У среду, 20. јуна 2018. године навршава се четрдесет дана откако није с нама наш

У понедељак 18. јуна 2018, у 11 сати, на Новом
гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

Не прође ни дан, ни сат
да не мислим на тебе, у
срцу те ч вам, са тугом
живим пет година.,

баба кева
2013–2018.
РАНКО, ДРАГАН и БОЖА с породицама
(93/261624)

Твоја мајка
(104/261648)

СЕЋАЊЕ

У среду, 20. јуна, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој
ћерки и мајци

СТАНКО ОБРАДОВИЋ ДЕДА
ЗОРИЦИ АПОСТОЛОВСКИ

Вечно ћеш бити наша бол и туга.

МИЛУН БАЛЧАКОВИЋ

Син ЗОРАН, снаја ТИНА и унуци ИГОР
и НИКОЛА

С љубављу и поштовањем породица

(35/261437

(61/261508)

2013–2018.
У нашим си срцима и мислима заувек.
Синови УРОШ и НЕМАЊА
(144/4768)

Сећање на драге родитеље

Прошло је четрдесеет најтужнијих дана

МИРИ ТУЛИЋ

ЈАЊИЋ

1956–2018.

ЕЛИЗАБЕТА КЕЛЕМЕН БЕШКА
2008–2018.
Десет година ниси међу нама, али си још са нама.
Синови МИЛЧЕ и ТИНЧЕ
(47/2614739)

ГОРАН ПАНТИЋ

10. VI 1998 – 2018.
17. VI 2014 – 2018.
Заувек у срцу ћерке СНЕЖАНЕ с породицом

12. VII 1967 – 6. V 2018.
Много је лепих успомена да те вечно с љубављу и поносом памтимо.
Твоја породица

(65/261525)

(18/261388)

БЛАГОЈЕ

МИЛЕНА

Ожалошћени:
мајка БОСИЉКА,
син БОЈАН и остала
родбина и пријатељи
(63/261520)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 15. јун 2018.
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Мојој јединој Нели

ГОСПАВА МАТИЋ
1928–2017.

ДАНИЈЕЛА МИЛИВОЈЕВИЋ
1975–2011.
Седам година туге, бола и сузе. Колико ми недостајеш и како ми је
само Бог зна. Волим те највише на свету.

21. јуна 2018. навршава се година од смр-

Твоја мама
(1/261344)

17. јуна 2018 . је две године откако нас је напустио наш Лола

ти наше драге

НИКОЛА
(83/261588)

16. јуна 2018, у 11 сати, на Старом православном
гробљу дајемо годишњи помен нашој драгој

ДАНИЈЕЛА
МИЛИВОЈЕВИЋ
1975–2011.

СЛАВКО ДИМИТРОВ
1934–2016.
Увек ће те волети ЛЕПА, САНЕЛА и ТАМАРА
(11/26)

Заувек ћеш бити у нашим мислима и чуваћемо те од заборава.
Породица
ЖИВОЈНОВИЋ

МИЛЕВЕ МЕТЛИЋ

ЗОРКИ ВУЈАНИЋ
1928–2017.
Туга и бол не пролазе: син ЛАЗАР, снаја САЊА
и синовац СЛОБОДАН

Успомену и сећање на њу чува породица

(3/261355)

(12/261372)

(2/261345)

Прошло је тужних шест месеци откада није с нама наш супруг, отац и деда

КОСТА ДАБИЋ

Прошле су тужне године откад су нас напустили

СТОЈАНОВИЋ

ГОРДАНА

11. V 1960 – 19. XII 2017.
Никада те нећемо заборавити.
Супруга ЈУЛИШКА, син ДАРКО, ћерка ЗОРАНА,
снаја МИНА и зет МИОДРАГ и унуци
(24/261492)

ИВИЦА

рођ. Јовановић
2000–2018.
2014–2018.
Туга и бол је неописива за мојом сестром. Увек
ће бити у мом срцу.
ЛОЛА с породицом
(22/261398)

17. јуна навршиће се година тужна откако си нас
напустила, а бол и туга неће никада

СЕЋАЊЕ
17. јуна 2018. навршава се шеснаест тужних година откако није с нама наш драги

Време неумитно пролази, али ти нам у срцу
вечно остајеш

ПЕТАР КРЧАДИНАЦ

МИЛАН Дане
МАРКЕЗ

1950–2002.
С љубављу и поносом чувамо и увек ћемо чувати
успомену на тебе.
Твоји најмилији: супруга ЉИЉАНА,
син МИЛОРАД, ћерка НАТАША, зет ЖЕЉКО
и унуци НЕМАЊА, ИВОНА, ЛАЗАР и ЈАНА

Отац ДАНЕ, сестра
ИВАНА и брат СТЕВАН

(16/261383)

(6/261363)

СЕЋАЊЕ на

Шестогодишњи помен

СЕЋАЊЕ

САВИЋ

1979–1998.

ЛАЗАРОВ

ВИТОМИРА СУДАРСКОГ

ДРАГАНА КРАЛ ДАЦА
Мила наша душо, отишла си и оставила неизбрисиву бол, тугу и сузе. Памтићемо твој осмех,
драги лик, доброту и вечно жалити за тобом. Волимо те, много нам недостајеш. Нека те анђели
чувају на небу, а ми ћемо у срцу заувек.
Твоји најмилији

на осмодеценијско познанство, вишегодишњу
сарадњу у ДПО и успешном свеопштом развитку
општине, која је спадала у ред најразвијенијих у
СФРЈ. Залагао си се за боље односе власти, ДПО
и интереса грађана, што је уписано као неизбрисив траг у историји Панчева.
Незаборавна су дружења – пријатељство и године проведене заједно.
ИВИЦА и ЉИЉА РИСТИЋ

ДАМЊАН

СТЕВАН

2000.

1979.

СЛАВКА
2000.

Непрежаљени и незаборављени.
Ваши најмилији
(42/261461)

(39/261452)

(7/261365)

ИВИЦА
СПАСОВСКИ
1986–2012.
Године пролазе, туга и
бол за тобом остају.
Твоји најмилији: тата
ДРАГАН, мама МИЦА,
сека МОНИКА и твој
најмилији синчић
АЛЕКСА АКИ
(76/261570)

Петнаест тужних година није с нама моја најдража мама

Прошло је пуно тужних
година за нашим унуком

Време не лечи тугу. Бол и
туга су исти за нашим
драгим

21. јуна навршава се двадесет једна година откако није с нама наша

ДРАГАНА

2003–2018.
С поносом, љубављу и
поштовањем заувек чувамо успомену на тебе.
Твоји: ТАЊА, ПЕРА,
БОЈАНА и МИКИ

Време пролази и не пита...
Призива успомене, ствара ране, али учи нас да
верујемо и надамо се.
Буди у миру.
ОЉА

(31/и)

(69/261535)

РИСКА МИТИЋ

ГОРАНОМ
КОЈИЋЕМ

СЕЋАЊЕ

МИЛИЦА
МИЦКОВСКА

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА
ЖИВАНОВ

МИЛКА
ИВКОВИЋ

14. VI 2012 – 14. VI 2018.

Туговаће увек за тобом
деда СТЕВА
и баба СТОЈАНКА

1975–1996.
Живећеш увек
у срцима твојих
најмилијих

Син СТОЈАН, унук
МИЛОРАД, унука РАДА
и праунуци НЕМАЊА
и МИЛОШ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Син БРАНКО
с породицом

Породица
МИЛКОВСКИ

(21/261396)

(20/261396)

(28/261416)

(46/251471)

(44/261464)

1975–1996.

ГОРАНОМ
КОЈИЋЕМ

1932–2013–2018.
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ

3

4

5

6

Пише: Талида talida.kv@gmail.com

Добили ћерку
3. маја: Анђелу – Дајана Кевицки; 26. маја: Анђелу – Јелена и Драган Матијевић; 27. маја: Катарину – Биљана Думитрашко и Даниел Констандинов; 28. маја: Николину – Милица Стевковски и Слободан Праскало, Марију – Бранка и Милан Ајкало; 29. маја: Дуњу – Марија и Дејан Мијатовић; 30. маја: Ларису – Ивана и Ендре Пензеш; 31. маја: Невену – Биљана и Жељко Игњатовић, Мају – Илонка и Александар Ковач; 1. јуна: Наталију – Јасмина и Божидар Јожевић.

Добили сина
4. маја: Xu Jiaying-а – Qiao Zhang и Xu Jianyi; 25. маја: Ђорђа – Маријана
Милосављевић и Драган Гвозденовић; 28. маја: Павла – Марија и Никола
Вељковић; 29. маја: Мартина – Марина и Стефан Петковић, Лазара –
Ивана и Бошко Рудеж; 30. маја: Милутина – Смиљана и Александар Милојковић; 31. маја: Милоша – Мирјана и Дарко Гаврилов; 1. јуна: Душана
– Марина и Дарко Џевер; 2. јуна: Енеса – Драгана и Адмир Исламовић; 3.
јуна: Косту – Данијела и Срђан Цветановски, Лазара – Милена Љубовић и
Дарко Илинчић.

ВЕНЧАНИ
2. јуна: Бранкица Жаки и Атила Јона, Ивана Тамбуровић и Бојан Стојановић, Зорана Петричић и Владан Мијатовић, Снежана Филиповић и Никола
Гајић; 3. јуна: Ивана Гавриловић и Милош Белушевић, Биљана Петров и
Расим Аломеровић, Јована Етински и Зоран Јончевски, Јелена Живковић и
Станислав Вишњички; 7. јуна: Бранка Младенова и Радован Петровић, Јелена Стејић и Милан Дојчиновић, Душица Сова Бубања и Драган Максимовић, Илона Мартон и Слободан Петровић.

УМРЛИ
31. маја: Милош Рацић (1963); 1. јуна: Љубица Цапрђа (1925), Милутин
Младеновић (1933); 2. јуна: Жика Марковић (1936), Славко Петров
(1932), Наталија Боднар (1951), Јован Рац (1940), Душан Јовановић
(1951), Милорад Лукић (1950); 3. јуна: Ружица Лепедат (1928), Каталин
Јовановић (1951), Радојка Манчић (1949), Марта Сарчев (1934), Милена
Кљаић (1932), Јозеф Мишић (1954); 4. јуна: Зоран Родић (1949), Биљана
Илић (1961); 5. јуна: Петар Деспинић (1945); 6. јуна: Милован Маринковић (1932), Милка Бекић (1935), Загорка Вујић (1942), Миодраг Анђелковић (1950), Страин Пешић (1938), Михајло Ђуриш (1948), Надежда Анђелковић 1933).

ЕНИГМАТСКИ
2

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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Петак, 15. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

КОКТЕЛ

КВАДРАТ 7 х 7

7

Слогови: БИT, ВA, ВA, ЖE, ЖИ, ИС, KE, ЛA, ПA, ПE, ПРИ, РA, РA, РAK, СTA,
СTE, СTУП, TA, TИ, TИЋ, У.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. прилаз, приступање, 2. развод брака, 3. мали
струк поред главног струка биљке, заперак, 4. висећа полица без врата (мн.) 5.
шпански и јужноамерички висећи мост, 6. признати, поштовати, прихватити, 7.
мали пакет.

1
2
3
4

МЕЊАЉКА

5

УМАРА МИЦА НАДУ

6

У све три речи промените по једно слово, тако да добијете палиндромну
реченицу (која се једнако чита и слева удесно и здесна улево).

7

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Знатни новчани добици обележиће наредни период. Полако се
стварају повољне прилике за све
врсте приватног бизниса и за решавање судских и имовинских
проблема. Могуће је познанство
ван места боравка. Проблеми респираторне природе.

Опуштени, ведри и насмејани,
склопићете много добрих послова. Новац долази и планирано и
непланирано, али ипак ограничите трошкове. Ако добијете позив
за пут, крените. Љубавни живот
је стабилан. Узимајте више витамина и редовније се храните.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Нервозни сте због неповољне
финансијске ситуације, па у трци
с временом и због жеље да све
то доведете у ред долазите у сукобе с колегама, пријатељима и
партнером. Спустите мало лопту.
Болови у доњем делу леђа и у ногама.

Период с много административних заврзлама. Ако можете, одложите потписивање уговора.
Смирите страсти и сачекајте да
вас прође незадовољство. Не одбијајте пословни пут, јер ће вам
он отворити многа врата. Љубав
вам није на првом месту.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Помало ноншалантно схватате

Темпо пред вама је убитачан, и

своје обавезе. Новац вам пристиже у мањим количинама, али успећете да завршите обавезе.
Уморни сте и жељни забаве. Пазите да не претерате. Не одбијајте
нову пословну понуду. Склони сте
инфекцијама, јачајте имунитет.

пословно и приватно, али резултати су одлични. Могући су мањи
папиролошки проблеми, изненадна краћа путовања, па и непланирани трошкови. Не секирајте се –
колико год да оде, толико ће и доћи. Уносите више течности.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Изненадни проблеми ће вас

Превише идеја вам је у глави,

пратити до краја месеца. Нервозом и исхитреним потезима нећете ништа решити. Заузети решавањем заврзлама у породици,
пропустићете дивну прилику за
ново познанство. Раздражљиви
сте због превише стреса.

као да имате луду журку, али се
и плашите њихове реализације.
Опустите се, све долази на своје
место. Коцкице се полако слажу
и отварају се путеви. Љубавни
живот иде устаљеним током. Будите подршка партнеру.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Седмица пред вама обећава до-

Истрпите притиске још неколи-

битке, напредовање и решавање
неког породичног наследства.
Ако сте приватник, ситуација је
још повољнија. Љубавни живот
вам је на клацкалици, нисте
спремни за велике одлуке, а бојите се самоће. Проблеми с грлом.

ко дана, нађите компромис. Не
схватајте ствари лично. Није тренутак за велике промене, па чак
ни за промену радног места. Доносите одлуке плански и размишљајте о будућности. Партнер
вас подржава.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Седмица пред вама је само увод
у ствари које се морају хитно решити. Период повољан за путовања, правна питања, куповину
или реновирање стамбеног простора. Без обзира на то да ли сте
сами или заузети, флертујте и пустите да се све једноставно деси.

(19. 2 – 20. 3)
Изморени сте и растрзани.
Осећате да вам је потребан одмор. Послови иду устаљеним током, а ви успешно пливате. Очекујте лепе догађаје у породици –
уживаћете у њима. Крајем седмице стиже неки заборављени
новац.

АНАГРАМИ

Војна пошта
(скр.)

Такмичар
у више
Прериљати
дисциплина

Врста
грожђа

Стара мера
за тежину

Упитна
заменица

Лако
Преводити у Хеленски бог Словеначки
гимнастичар
одобравати течно стање рата (мит.)
(Миро)

Музицирати

НEКOM
СИ
ЗИД

Море
између
Ирске и
Британије
Франц.
глумица
(Изабел)
Укрцај

Птица
певачица
Савез
држава
Трагови
дивљачи

Претеча
евра
КОМПОЗИТОР И
ДИРИГЕНТ

Женско-мушки
дубл

Пркос

Име тенора Симбол
Росија
актинијума

Биљка
љутог
корена
100 м2
Суседна
слова

Почетни
корак,
подстицај

Трбух
(мн.)

(2) НEMAЧKИ
TEНИСЕР

Ознака за
разред
Дубока
здела

Наш
шахиста
Притока
Дунава

ЛИЧНОСТ
СА СЛИКЕ

Град у
Француској

(1) AMEРИЧКА
TEНИСЕРКА

Јако се
заморити
Ознака за
метар
Део острва
Нова
Гвинеја

ВРЕДАН,
КЛАСAН,
„ВЕЗЕ”…
РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: приступ, растава, исперак, стелаже, тарабит, уважити, пакетић. Мењаљка: Удара Цица Раду. Анаграми: (1)
Медисон Киз, (2) Александар Зверев. Скандинавка: вп, окатац, Ирско море, шева, Ипер, еки, унија, Бора Тот, р, Мита Топаловић, иницијатива, ар, Кан, сатирати се, стомаци, Иријан.

РОЂЕН И
ЖИВЕО У
ПАНЧЕВУ
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ОДРЖАНА ЧЕТВРТА МАНИФЕСТАЦИЈА У ЧАСТ ВАЈФЕРТА

ТРИ ДАНА КРАФТ ПИВА, ХРАНЕ, МУЗИКЕ И ОПУШТЕНЦИЈЕ
За разлику од прва три, четврти „Дани Вајферта” протегли
су се и на недељу, што се, с обзиром на одзив љубитеља пива, хране и музике, показало
као добитна комбинација, јер
је, према реакцијама свих учесника, примарни циљ оваквих
(масовних) манифестација –
да се људи, притиснути животним тескобама, малко разгале
и опусте – у највећој мери постигнут.
Наравно, увек ће бити оних
који ће наћи неку замерку, пре
свега у погледу избора садржаја и, нарочито, очувања Вајфертовог лика и дела, као и
његове богате заоставштине.
Али то је већ дуг процес...
Четврти „Дани Вајферта” одржани су у режији Туристичке
организације Панчево протеклог викенда и први пут су трајали три дана.
За то време двадесет седам
крафт пивара представило је
своје производе, а бројни посетиоци имали су прилику да,
уз уживање у реномираним музичким саставима, најразличитије занатске пенушаве напитке „пресеку” кобасицама и другим специјалитетима с роштиља у Улици Николе Ђурковића, као и рукотворинама панчевачких удружења на Тргу слободе.
Било је и разних других садржаја, али кренимо неким редом...
„Јабука” и „Легенде”
Све је почело у петак, 8. јуна,
наступом фолклорних ансамбала локалних друштава и дечјег хора „Вокал кидс”, а након

што су градски званичници свечано отворили манифестацију, домаћи састав „Резервни
план” направио је увертиру за
наступ чувене сарајевске групе „Црвена јабука”.
И када је Дражен Жерић Жера са екипом изашао на бину,
плато испред старе Вајфертове пиваре био је крцат, а љубитељи босанског поп-рока били
су спремни да хорски певају
хитове „Бјежи, кишо, с прозора”, „Волио бих да си ту”, „Дирлија”... Недуго затим Жера је
замолио публику да извади најро ман тич ни је „на о ру жа ње”,
оличено у упаљачима, фотоапаратима и мобилним телефонима, чиме је направљена
подлога да крене легендарна
нумера „Некако с прољећа”.
И следећа два дана, што се
музичких програма тиче, почињала су по утабаном режиму – најпре фолклораши, а с
првим сумраком стартовао је
главни програм. Тако је у суботу, 9. јуна, вече било посвећено љубитељима рокенрола и
зачињено хедлајнерима као што
су „Атомско скровиште” и „Кактус Џек”.
Последњег дана, у недељу,
10. јуна, тамбурашки „Вајфер-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

тов оркестар”, направљен специјално за ову прилику, најавио је још једног великана овогодишњег фестивала. Иако са
извесним закашњењем, „Легенде” су на леп начин спустиле
завесу на четврте „Дане Вајферта”, и то уз хитове „Не питај” и „Eј, младости” (на бис).
Море занатског пива
Ипак, главне „звезде” фестива ла би ли су за нат ски или
крафт пивари, а међу њима је
било и неколико Панчеваца.
Један од њих је Иван Гња то вић, вла сник већ пре по зна тљи ве „Ди ле ме”, ко ји је

фе сти вал оце нио нај ви шом
мо гу ћом оце ном.
– Било је и продаје, и то одличне, а битно је да, поред старих, долазе и нове муштерије.
Овог пута смо имали пшенично пиво баварског типа, пролећну захмељену мешавину овсеног, јечменог и пшеничног
сла да и пре ми јер но – пи во
„black pearl”. Једину критику
упућујем чуварској служби, због
тога што су у суботу на недељу
с више штандова многе ствари
украдене и оштећене – каже
Гњатовић.
На то се надовезује и Милорад Субашић из новосељанске
пиваре „Балтазар”, која је директно оштећена те ноћи. Он
додаје да то, ипак, не може

ума њи ти вр ло до бар оп шти
утисак и задовољство што их
је посетило много људи, пре
свега пријатеља и познаника,
који су могли да конзумирају

чешки „пилснер”, „вајсер” и
„пејл ејл”.
Драгана Трајковски, технолог из пиваре „Georg W”, чији
је штанд био препознатљив по
девојкама у баварским ношњама, наводи да су посетиоцима
понуђене четири врсте пива:
светли „гувернер”, тамни „рудар”, црвено пиво и пиво са
укусом малине, које је и најбоље ишло, а интересантно је да
су куповани и сувенири.
Дуња Савановић, испред омољичке пиваре „Принц”, нема
замерки и истиче задовољство
свеукупном атмосфером и продајом, која је била и већа од
очекиваног. Према њеним речима, понуђена су два светла и
тамна пива с различитим укусима по енглеским рецептурама, која су нешто лакша од класичних, а најбоље им је ишао
„пејл ејл” под називом „принцип”. Она каже да су се људи
једино помало жалили на чекање у редовима за купоне.
С тим се слаже и Панчевка
Нада Милосављевић са штанда
загребачке „Нове рунде” и додаје да је конзументима било
тешко објаснити како то функционише, али ни то није сметало да се многима допадне њи-

био изузетан, с обзиром на то
да је стигло осамдесет узорака
из Бугарске, а било их је и из
Хрватске, Словачке, Чешке... и
наравно из Србије и Панчева.
Он нарочито истиче стручан
жири сачињен од врхунских
познавалаца пива из Хрватске,
Босне и наше земље, који су
три дана предано радили на
избору најбољих.
А лауреати су проглашени у
суботу, 9. јуна, управо у одајама старе Вајфертове пиваре.
Интересантно је да је награду за најбоље пиво добио Мирослав Виријевић из Панчева,
и то за свој „оatmeal stout”, док
је један од победника, и то у
две категорије („пејл ејл” и IPA),
био прослављени кошаркаш Зоран Ерцег.
– Раније сам конзумирао индустријска пива, али никад нисам био одушевљен као крафтовима. Зато што се ту, пре свега, користи јечмени слад без
додатка кукуруза, а ставља се
и озбиљна количина хмеља,
што додуше подиже цену, али
бар знаш шта пијеш. С кућним
пиварством сам почео пре четири године, а откад сам из Немачке набавио неки дигитализовани лонац, кување је много

С тим у вези, председница
„Етно-кутка” из Качарева Зора
Чубрић одушевљена је догађајем и у смислу атрактивности,
као и када је реч о продаји, па
су она и друге чланице удружења сваког дана морале да
припремају нове количине кифлица, пита, штрудли, ситних
колача и свега што је красило
њихов штанд.
Ержебет Варга из војловачког МКУД-а „Тамаши Арон”
такође је задовољна продајом
традиционалних колача и истиче како је народ жељан баки не ку хи ње, а нај бо ље су
ишле крофне с маком прављене на пари, шамролне и, наравно, кифлице. Она додаје и
то како су цене, као и увек,

извођач вина и још много чега,
који не крије импресије манифестацијом, а наводи да је било
много посетилаца, странаца, па
чак и Пироћанаца, одакле вуче
своје корене. Он каже да се код
њега, уз праву домаћу дуњу или
шљиву, одигравала „предигра”
за пиво, а ишао је и мед, јер
„људи, огорчени животом, имају потребу да се засладе”.
Било је и јахања коња, вожње
фијакером, а насред трга десетак возила изложио је Драган
Маркушев, власник Музеја мотоцикала у Улици Бранка Радичевића. Посебну пажњу је
привлачио старински велосипед са огромним предњим точком. Мало ко се усудио да га
проба, али било је и одважних

биле популарне, па су људи
након што попију пиво и поједу кобасицу, долазили да се
засладе.
Потпредседница и координаторка Актива жена у Савезу
слепих Душица Ранчић каже
да су на њиховом штанду најбоље ишли магнети са симболима Панчева, подметачи и кутије.
Недалеко одатле продаје и
Лазар Пејчић, доловачки про-

који су успели да одрже равнотежу, док су неки од њих и
падали или, боље рећи, замало
пали, јер их је Маркушев придржавао. Један од оних који су
се усудили да се попну на овај
бицикл био је и једанаестогодишњи Душан Несторовић, али
му још увек ноге нису довољно
дуге за педалирање.
И тако су протекли овогодишњи земаљски дани (Вајфертови)...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Теријерка

хова палета од три врсте пива
под називима Ц4, „хладовина”
и АПА.
Заступљено и кућно кување
Међу бројним програмима може се издвојити прво регионал-

но такмичење у кућном пиварству. Главни организатор Панчевац Миљенко Вујаклија, који се овим хобијем бави око
шест година, каже да је одзив

олакшано. Овај хоби нема границе и могу се направити најразноврснији укуси, па тако, и
ко не воли пиво, може да се
пронађе у неким стиловима. Ја
лично волим „пејл ејлове” и
хмељ са укусом манга или ананаса. Наравно, с пивом не треба претеривати, иако се каже
да у њему има Бе-витамина и
да је добро за бубреге – каже
Ерцег.
И још свега...
Поред наведених програма, вреди истаћи да су у солидно посећеном Народном музеју одржани „Прилози историји града Панчева”, када је, поред
осталог, било речи о Ђорђу Вајферту, а с друге стране, карикатуриста Никола Драгаш приредио је радионицу за децу на
тему манифестације.
Било је и других садржаја, и
то махом на Тргу слободе, где су
се одвијале промоција старих
заната и изложба разноликих
рукотворина бројних удружења.

Малу бркату кују неко је током ноћи пребацио преко зида градског
прихватилишта. Срећом, овакав непромишљен и нехуман чин није резултовао повредом заиста предивног пса.
Теријерка је стара око годину дана
и веома је добра и послушна, а на
удомљавање се нуди вакцинисана,
чипована и, ускоро, стерилисана.
Све информације могу се добити
на телефон 352-148.

Клемпа
Ова куца је пронађена пре око
два месеца како лута по тамишком кеју, сама и уплашена, али је захваљујући правовременој акцији добрих људи
спасена, вакцинисана и чипована, а биће и стерилисана.
Клемпа је млада и има око
две године, веома је благе нарави и изузетно подсећа на
српског гонича.
Уколико неко жели да удоми овог лепотана, наученог на
људе и друге псе, може посетити градско прихватилиште у
Власинској 1 или позвати број 352-148.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У АТЛЕТИЦИ

СТИГЛА БРОНЗА У НАШ ГРАД
Стефан Михајлов
наставио континуитет
у освајању трофеја
На реду Првенство
Европе
НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ КАЈАКАША НА
СТАРОМ КОНТИНЕНТУ

БИЉАНА У ЕВРОПСКОЈ ЕЛИТИ
Наша земља је од 8. до 10. јуна била домаћин и организатор Европског првенства у кајаку и кануу на мирним водама. Чак 1.200 учесника из
четрдесет земаља надметало
се на Ади Циганлији, а организација овако великог спортског догађаја протекла је на
највишем нивоу.
Кајакашки тим Србије представљало је 26 такмичара, а
међу њима је била и чланица
ККК-а Панчево Биљана Релић. У квалификационој трци на стази од 200 метара

Биљана је одлично веслала,
па је као првопласирана у
групи ушла директно у финале. У финалној трци су се
нашле најбоље спринтерке са
Старог континента, а после
велике борбе Биљана Релић
је заузела девето место.
Све у свему, био је то врло
добар наступ наше суграђанке, који даје наду да ће и резултат с Првенства света за
јуниоре и млађе сениоре, које се крајем месеца одржава
у Италији, обрадовати љубитеље кајака у нашој земљи.

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

СТАРЧЕВЦИ БОЉИ ОД ЛОЗНИЦЕ
Други турнир Првенства Србије у рагбију седам одржан
је прошлог викенда у Лозници, на стадиону „Лагатор”.
Рагбисти старчевачког Борца овог пута нису били миљеници среће, па су се вољом жреба, обрели у групи

опуштања гостујућих рагбиста, па су домаћини буквално у последњој секунди постигли почасни есеј за коначан резултат: Лозница–Борац
5:19.
– После прошлонедељног
турнира у Вршцу мало су нам

Истанбул је прошлог викенда
био домаћин Првенства Балкана за млађе јуниоре и јуниорке у атлетици. Овог пута је
наш национални тим, који се
састојао од тридесет чланова,
освојио укупно девет медаља.
Конкуренција је била изузетно
јака, поготово у спринтерским
дисциплинама, а учествовале
су репрезентације: Ирана, Украјине, Албаније, Јерменије, БиХ,
Бу гар ске, Хр ват ске, Ки пра,
Грузије, Грчке, Израела, Косова, Македоније, Молдавије, Црне Горе, Румуније, Словеније,
Турске и Србије.
Међу освајачима медаља нашао се и наш суграђанин, члан
АК-а Динамо, актуелни шампион Србије на 100 метара Стефан Михајлов. Он је у штафети 4 x 100 м, као последња измена, нашем националном тиму донео бронзано одличје. Поред њега, трчали су и Стефан
Каљуш, Александар Шапић и
Павле Црнобрња. Стефан је једини Панчевац који је успео
да дође до медаље на овом јаком шампионату.
На жа лост, у по је ди нач ној
конкуренцији на 100 м млади
Михајлов је био у првој најбржој групи, где је као четврти

порасле амбиције, али у Лозници заиста нисмо имали
среће у жребу, па смо на крају заузели пето место. Овим
путем желим да обавестим
све љубитеље игре с јајастом
лоптом да се 5. августа у Старчеву одржавају „Дани рагбија”, где ће бити презентација
женског и ветеранског рагбија, а средином септембра Старчево ће бити домаћин и Отвореног првенства Војводине у
рагбију седам – рекао је вођа
екипе Марко Секуловић.
Борац је у Лозници играо у
саставу: Ђуришић, Стојоски,
Димитријевић, Кришан, Костић, Цветановић, Томашић
и Васић.

ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ РВАЧА

СРЕБРНИ ОГЊЕН И СТЕФАН

ПЕТ МЕДАЉА ЗА СРБИЈУ

СЈАЈНА СЕЗОНА ОМОЉЧАНКИ

вић, који је поред тога био уврштен и у протокол за доделу
медаља најбољима на такмичењу у Крању. Овај митинг многи
сматрају најквалитетнијим, али
и најмасовнијим на Балкану, јер
је учествовало 1.000 атлетичара из: Словеније, Србије, БиХ,
Хрватске, Аустрије и Италије.

Маја Ћирић је освојила две
сребрне медаље у спринту: на
100 и 200 м. Ана Драгојевић
је у јакој конкуренцији млађих пионирки заслужила бронзу у трци на 600 м, док је сјајна Хана Јарамаз храбрим финишем зарадила злато на 600
м у групи девојчица до дванаест година. У категорији ста-

ријих пионира Дамјан Чикић
је освојио бронзу на 300 м,
одмах иза Италијана и Словенца, који су важили за фаворите.
Задовољан утисцима из Крања, наш тим ће и следеће године учествовати на том престижном такмичењу.

САЊА ШАМПИОНКА
рији до 39 кг, јер је у финалу
изгубио од првака Румуније,
док је његов брат Стефан такође зарадио сребро, али у категорији до 46 кг, изгубивши
од шампиона Бугарске.
На пета места су се пласирали:
Алекса Јовић, Јована Вићентић,
Александра Јовић, Јелена Крстовић и Маријана Вуклишевић.

Пре тога Стефан Михајлов
ће се идућег викенда, заједно
са својим друговима из АК-а
Ди на мо, так ми чи ти на Пр венству Србије за старије јуниоре у Сремској Митровици. Добри резултати се очекују и од Ивана Божанића,
Мионе Бркић, Младена Митрића, али и осталих атлетичара Динама.

ЗАПАЖЕН УСПЕХ ОДБОЈКАШИЦА МЛАДОСТИ

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У АТЛЕТИЦИ

Такмичари Рвачког клуба Динамо учествовали су прошлог
викенда на међународном турниру „Президент куп” у Београду. У веома јакој конкуренцији седам девојчица и
пет дечака из нашег града постигло је запажене резултате.
Огњен Тодосијевић је освојио сребрно одличје у катего-

на четврто место и у мушкој и
у женској конкуренцији. Стефан Михајлов ће почетком јула наступити на Европском првенству у мађарском граду Ђеру, а ако добије поверење селектора Едина Зуковића, поново ће учествовати на Балканском шампионату, али овог
пута у конкуренцији старијих
јуниора, такође у Истанбулу.

АТЛЕТСКИ МИТИНГУ У КРАЊУ
Представници наше земље на
24. међународном атлетском митингу у Крању „Меморијал Вучко 2018” били су атлетичари панчевачке Паноније, као и спринтерка Маја Ћирић, која живи у
Љубљани, где и тренира с нашим
олимпијцем Емиром Бекрићем.
Екипу Србије предводио је
наш суграђанин Саша Стојилоса две најбоље екипе у нашој
земљи: београдским Радом и
Партизаном. После очекиваних пораза у овим дуелима
Старчевци су се у разигравању за пласман састали с домаћом Лозницом.
У првом полувремену Борац је поенима расположеног Димитријевића повео са
12:0, што је био и коначан
резултат првог дела утакмице. Друго полувреме је донело пресликану акцију од прошле недеље између Димитријевића и Стојоског, који је и
постигао есеј, а потом је Кришан успешно претворио за
додатна два поена. После убедљивог вођства дошло је до

стигао на циљ, с временом од
11,11 секунди, што је било осмо
време у полуфиналним тркама. Међутим, према пропозицијама, само двојица првопласираних ушла су у финале. Прво место је освојио такмичар
из Украјине, с временом од
11,05 секунди.
У укупном пласману репрезентација Србије пласирала се

Појединачно Првенство Војводине у атлетици за старије пионире одржано је 9. јуна на стадиону „Карађорђе” у Новом Саду. Надметало се више од 300
младих атлетичара из 30 клубова, а АК Тамиш из нашег града,
који је предводио тренер Зоран
Коцић, представио се са четири
своја члана.
Најуспешнија је била Сања Марић, која је дистанцу од 600 метара
истрчала у времену 1:40,27, поставила нови лични рекорд и постала
шампионка Војводине. Иако се

надметала с три године старијим
ривалкама, то јој није сметало да
убедљиво тријумфује, са чак две
секунде предности испред другопласиране такмичарке.
Остали атлетичари Тамиша
такође су били успешни. Марина Балинт и Лајчи Штркаљ су
успешно прошле квалификације у бацању кугле, а у финалу су
помериле границе својих личних рекорда. У трци сениора ван
конкуренције Александар Бошковић је освојио треће место на 300
метара.

Одбојкашки клуб Младост из
Омољице иза себе има веома
успешну сезону.
Девојчице из тог спортског
колектива прошлог викенда су
освојиле прво место у Другој
војвођанској лиги, па су се на

одр жа не у Пан че ву. Ма ле
Омољчанке су се тако пласирале на финални турнир у Београду, где ће се борити за одлазак на завршно надметање у
Сплиту, које ће бити на програму крајем августа.

тај начин избориле и за пласман у виши ранг такмичења.
У конкуренцији с још пет ривала (Раднички из Ковина, Баваниште, Будућност из Гаја, Пландиште и Банатско Ново Село)
девојчице из Омољице су убедљиво тријумфовале, јер су надметање окончале без пораза.
Врхунац успешне сезоне било је прво место на Спортским
играма младих, које су 8. јуна

Предвођене тренером Војиславом Павловићем, велики
успех су оствариле: Јована Радовановић, Зорана Стаменковић, Анђелина Стојановски, Јована Пејић, Катарина Кузмановић, Јована Марковић, Софија Петров, Ана Живановић,
Анђелија Кнежевић, Анђела
Николић, Алиса Мицковски,
Сара Фара и Исидора Танасијевић.
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СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ И ЈЕСУ ЗАКОН!
Сјајна организација
такмичења
На реду државно
финале
Петак, 8. јун. Од раних јутарњих сати на Спортском центру
„Младост” у нашем граду ширила се позитивна енергија,
орила се дечја граја, а осмеси с
малених озарених лица, која
су нестрпљиво ишчекивала почетак такмичења, једноставно
је „разоружавао”. Био је то дан
за дружење, за радост, за ферплеј, за витешко надметање у
десет спортских дисциплина,
за памћење... Био је то дан за
Спортске игре младих (СИМ)
у Панчеву!
Ова, највећа манифестација
аматерског спорта на Старом
континенту, чији је основни
циљ промоција здравог начина живота и пријатељства, ове
године у Србији прославља свој
пети рођендан, у Хрватској траје већ 22 лета, а у БиХ осам.
Трибине СЦ-а „Младост” биле су испуњене основцима који су одушевљено пратили отварање, а онда су прешли на такмичења. Велики аплауз добили су ученици ОШ „Доситеј
Обрадовић” из Омољице, који
су иначе победници овогодишњих Малих олимпијских игара Србије. Утрчали су на терен
заједно са својим капитеном
Радетом Марковићем, који је
носио бакљу.
Дочекали су их Ивана Јовановић (председник СИМ Србије), Саша Павлов (градоначелник Панчева), Тихомир Гудић (регионални извршни директор СИМ), Слободан Битевић (председник Спортског савеза Панчева), Дејан Перић (генерални секретар Спортског савеза нашег града), Иван Крговић и Ненад Марин (главни
ко ор ди на то ри СИМ за град
Панчево), Зорица Мијатовић
(спортска директорка СИМ),
Марија Михајловић (асистент
председника СИМ Србије) и
Душан Лукић (председник Савеза за школски спорт Панчева). Заједно су упалили пламен пријатељства Спортских
игара младих. Полетеле су кон-

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДЕЈАН ТРЕЋИ У МИКСУ
У Новом Саду је прошлог викенда одржано треће коло Купа Србије у стрељаштву, у ком
се надметао и члан СД-а „Панчево 1813” Дејан Пешић.
У дисциплини микс (мешовити парови) у гађању из
ваздушне пушке учествовао
је у пару са Иваном Марић
из КСС-а Полицајац из Београда. Она је упуцала 412 кругова, а Дејан 413,1. Заједнички резултат од 825,1 круга
био је довољан за треће место и нових шест бодова. Дејан и Ивана сада имају шеснаест поена укупно и тренутно заузимају друго место
пред финале Купа Србије, које ће бити одржано 7. јула.

У дисциплини тростав у гађању из малокалибарске пушке (три пута 40 метака) Дејан је „убио” 1.160 кругова,
што је за конкуренцију од
осам најбољих такмичара било довољно за четврто место,
али и нових осам бодова пред
завршницу тог престижног
такмичења.

СТЕФАН НАЈПРЕЦИЗНИЈИ

фете, чуле су се овације и финални део игара могао је да
почне.
– С посебним емоцијама долазим у Панчево. Пресрећна
сам када вас видим овако раздрагане и у оволико великом
броју. Хвала и представницима локалне самоуправе који су
подржали реализацију овог нашег про јек та, свим на шим
спортским пријатељима и наставницима – истакла је Ивана Јовановић, која је градоначелнику Павлову уручила златну медаљу због доприноса у подршци спорту и промоције ове
манифестације.
Први човек нашег града био
је веома задовољан, јер се одавно није оволико деце окупило
на једном месту.
– Ивана Јовановић је родом
из Панчева и ја доживљавам
као обавезу свих нас Панчеваца да овај град учинимо популарнијим и лепшим, поготово
за децу, која су наша будућност. Сам назив манифестације говори да су деца овде пре
свега да се играју. Уз игре се
рађа солидарност, уз игре се
рађа разумевање и уз игре се
рађа љубав. И из свега тога рађа се једна алтернатива нега-

тивним појавама које данас
имамо на неким спортским борилиштима, а које за неколико година треба да буду заборав и прошлост – рекао је Саша Павлов.
На Спортским играма младих у Панчеву учествовало је
око 800 малишана из нашег
града и околних места, али и
из: Опова, Баранде, Падине,
Пландишта, Лазаревца, Смедерева...
У уличној кошарци је тријумфовала екипа „Стева Кићми” код дечака и Деспот из
Смедерева код девојчица. У малом фудбалу су најбољи били
клинци из ОШ „Доситеј Обрадовић” из Омољице, а у одбојци на песку победиле су Ана
Живановић и Јована Марковић, такође из Омољице. У надметању шахиста рођених 2003.
године и млађих најуспешнији су били: Лука Будисављевић, Лука Петронијевић, Стефан Марсенић, Марија Протић, Катарина Робић и Драгана Вујковић. У групи једанаестогодишњака пласман на финални турнир у Београду остварили су: Марко Милановић,
Марко Форђарини, Вук Каначки, Ања Радмановић, Мила Ра-

денковић и Милица Амиџић.
И стонотенисери су били подељени у две групе, а највише
успеха имали су: Вук Недељковић, Дуња Сарић, Данијел
Павловић и Јелена Стефановић. У игри „између две ватре”
тријумфовала је екипа Генијалци, коју су чинили ученици
ОШ „Стевица Јовановић”. Најбоље рукометашице овогодишњих игара су из ЖРК-а Панчево, а у мушкој конкуренцији
су победили дечаци из ОШ „Гоце Делчев” из Јабуке. У одбојци су тријумфовале девојчице
из ОК-а Младост из Омољице,
а најбољи тенисери су Огњен
Гајић и Сара Јованчевић.
Најбоље екипе и појединци
из свих градова Србије надметаће се од 23. до 29. јула на
финалном такмичењу у Београду. Победници тог надметања избориће пласман за велико међународно финале, које
ће, по традицији, у другој половини августа бити одржано у
Сплиту, где ће се такмичити и
дружити са својим вршњацима
из Хрватске и БиХ, али и уживати на мини-летовању.
Заиста је мото ове манифестације у потпуности тачан –
игре јесу закон!

У Нишу је 3. јуна одржано
тра ди ци о нал но над ме та ње
најбољих стреличара у региону, познато и као „Куп цара
Константина”. У веома јакој
међународној конкуренцији
такмичила су се и три члана
СК-а Панчево, који су и овог
пута постигли запажене резултате.
Стефан Жикић је гађао изванредно, постигао је свој лични рекорд и приближио се на
само неколико бодова од државног рекорда који је раније постигао такође панчевачки такмичар Данило Миоковић. Сте фан је за слу же но
освојио најсјајније одличје.
Драгиша Јевтић је веома
добро гађао, али је у елими-

нацијама за противника имао
искусног бугарског стреличара Венчислава Величкова, па
је на крају заузео пето место.
Иако је имао много проблема са опремом, Душан Грбић
је успео да се пласира на пето
место у укупном пласману.

ТРОФЕЈИ СТИЖУ СА СВИХ СТРАНА
Током прошлог месеца чланови Џудо клуба „Академија
Јочић” из Старчева остварили су одличне резултате, па
су у своје место донели бројне медаље с разних такмичења.
Трофеје су освојили: Богдан и Ања Матић, Ма те ја
Илић, Ања Стојић, Вук и Микаина Јовановић, Ђорђе Малетић, Лана Нецов, Вук Миловановић, Вук Симијоновић
и Жељко Цветковић. Посебно

Јочић, Петра Стојића и Голуба Стригића, који побеђују готово читаве сезоне и, с ретким поразима, нижу златне
и сребрне медаље. Овој групи успешних бораца прикључила се и Наталија Стригић,
која је на три последња турнира освојила сребро и два
злата.
У ЏК-у „Академија Јочић”
кажу да су ово лепи резултати, вредни помена, али истичу и да је пут до великих

треба истаћи и Предрага Кацијана, који је на Првенству
Србије освојио бронзану медаљу и тако у првој години у
узрасту старијих пионира потврдио очекивани квалитет.
Челни људи старчевачког
клуба посебно истичу Дуњу

спортских резултата дуг и тежак. Циљ клуба је исти као и
увек – створити нове велике
шампионе, учеснике олимпијских игара, којих са ових
простора, бар када је џудо у
питању, није било још од давне 1992. године.

КУП СРЕБРНОГ ЈЕЗЕРА

ОДЛИЧНИ МЛАДИ БОРЦИ
Чланови Џудо клуба Јединство
из Качарева постигли су прошлог викенда изванредне резултате на међународном турниру „Куп Сребрног језера”, који је одржан у Великом Градишту. У веома јакој конкуренцији мали Качаревци су освојили десет медаља.
Највредније трофеје су заслужили: Кристијан Лехни, Петар Новаковић, Михајло Анђеловић и Андријана Кртенић.
Сребрна одличја су зарадили:
Растко Анђеловић, Немања Нишић, Марта Пешић и Николина Тошић, а бронзе су заслужили Алекса Лехни и Ана Величковски.

На турниру у Великом Градишту запажен резултат остварили су и такмичари Џудо клуба Панчево.

Златне медаље су освојили Лазар и Нина Албијанић и
Александар Лупулов. Сребром се
окитио Лазар Ваневски, а бронзу

је заслужио Вук Вељковић. На
пета места су се пласирали: Ненад и Снежана Самарџић, Матеја Калинић и Вук Бабић.

СА ШАХОВСКИХ НАДМЕТАЊА

„АЉЕХИН” МЕЂУ НАЈУСПЕШНИЈИМА
Чланови ШК-а „Аљехин” били су
успешни и прошлог викенда, па
су тако на најлепши начин окончали једну веома успешну сезону.
Марко Форђарини је на турниру у Младеновцу убедљиво
освојио прво место, са седам
бодова из седам партија.
На кадетском турниру у Батајници актуелна првакиња Војводине и Србије Ања Радмановић окитила се сребрном медаљом, а заслужила је и награду

ШАХОВСКИ КУТАК
за фер-плеј. Вук Каначки је тријумфовао у својој групи, а Марко Форђарини је био трећи.
На завршни турнир су се пласирали и Нађа Стајчић и Стефан Белић.

Gruber

8
7
6
5
4
3
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Александар
Живковић

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја:Ка2)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Почела је 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 бр. 1, с личним
подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs
фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена.
Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази
21. септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Умрежени

ЕВРОПСКИ TCR ШАМПИОНАТ

НЕРАВНОПРАВНА БОРБА У БЕЛГИЈИ
Душан Борковић на другој
позицији у генералном
пласману

Рибар лови уз њену помоћ.
Голман се испред ње баца.
Армирач је прави од гвожђа.
Пауку је хабитус.
Лепим женским ногама понекад прекривач.
Нет је чудо: сви смо тако повезани!
Тешко ју је расплести.
Једна је мрежа.

Следи искушење
у Мађарској
Најбољи српски аутомобилиста Душан
Борковић освојио је нових дванаест
бодова у трећем викенду Европског
TCR шампионата. Он је на стази „Спа
Франкоршамп” у Белгији стартовао са
шесте позиције, а заузео је четврто место у првој трци, упркос отежавајућим
околностима због баланса перформанси, који је ставио његов аутомобил у
подређену позицију, заједно са осталим возачима „Хјундаија”.
Без обзира на инфериорност на
правцима, Борковић је возио храбро,
а у неколико ситуација био је на прагу излетања са стазе. Ипак, само такав приступ омогућио му је да буде
колико-толико близу возача других
произвођача. То се видело у суботњим квалификацијама, када је Борковић, упркос свим прогнозама, успео да се домогне шестог места, што
га је оставило без нових бодова, али и
омогућило да у недељу у другој трци
стартује с пете позиције.
Дуца је фантастичним маневром
на почетку трке и уласком на унутрашњи део стазе пред прву кривину успео да напредује за два места. Адреналин српског возача није јењавао,
па је почео да припрема напад на
треће место, на коме је био Шпанац Микел Аскона, који је уочи овог

тркачког викенда имао исти број бодова као и Душан на првом месту у
генералном пласману.
Било је само питање тренутка када
ће Борковић демонстрирати своје
мајсторство на стази, када га је без
икаквих резона, са спољне стране кривине, ударио петопласирани Стефано Комини. Борковић је, на само њему знан начин, сачувао четврто место, али је Коминијев несхватљиви
маневар учинио таман толико да га
потпуно успори и омогући Аскони да
побегне и осигура треће место.
Борковић је од тог тренутка извлачио и више од максимума из свог

аутомобила и дао се у потеру за најбољом тројицом – Вернеом, Потијем и Асконом, али боље од четвртог места није могао јер је био евидентан дефицит брзине „хјундаија”.
– Задовољан сам пре свега јер сам
завршио трку, и то на бољој позицији
него што сам се надао. Ово као да је
„Фолксваген” или „Пежо” куп, немогуће је са оваквим ограничењима возити с њима, јер су само на правцу
бржи за 0,8 секунди. Сви у тиму су
срећни јер, како кажу, ово је моја најбоља вожња у сезони. „Пежо” ме је
стизао по 60 метара на правцу, али
сам успео да задржим четврто место.
Стварно не умем да објасним шта се
дешава с балансом перформанси, као
да возим у другој класи. Да није мене,
остали би заостали ко зна колико. Не
хвалим се, али тако је, а упркос томе
оставили су ме као да сам стајао на
стази. Љут сам због свега, али с пуно
оптимизма гледам на следећу трку.
Трудићу се да оправдам сву подршку
– рекао је Борковић после прве трке.
Иако у неравноправним условима,
популарни Дуца је успео да сачува
другу позицију у генералном пласману. Он је у другој трци у Белгији заузео седмо место. Успех је још већи с
обзиром на то да је остварен у конкуренцији 22 возача, од којих су сви
осим његових колега из „Хјундаија”
имали бољи баланс перформанси. Висина аутомобила смањена за један
центиметар (али аутомобил и даље
највиши) није могла да надомести
тежину од 1.315 кг и снагу мотора од
97,5 одсто, па је Борковић у овом викенду, извлачећи максимум, стигао
до нових шест бодова.
Борковић је у недељној трци стартовао као пети, али је због лошег старта и
заустављања Коминија, који се налазио

испред њега на старту, изгубио четири
позиције. Само неколико кривина касније Душана је ударио Дани Крос.
Ипак, наш суграђанин је изванредном
реакцијом избегао најгори сценарио и
задржао се на стази, уз нови неизбежни
губитак позиције (12. место). Због излетања Ташија, на стазу је изашло сигурносно возило, које се задржало до
пред сам крај трке, али је Борковић у
преостала три круга, са 12. места, невероватном вожњом успео да знатно поправи свој пласман, избије на седму позицију и освоји шест вредних бодова.
– Већ на старту сам први пут случајно направио грешку, убацивши у
лер уместо у прву брзину. Затим је
Комини стао на старту испред мене
због проблема и у делићима секунде
сам изгубио неколико позиција. То
ме и није толико коштало, колико
кад ме је Крос ударио, избацио са
стазе и оштетио ми задњи точак. Не
само да сам пао на 12. место него нисам имао брзину на већ онеспособљеном аутомобилу. На крају сам завршио седми и узео нове бодове. Аскона је повећао предност у генералном
пласману, али срећом само за 11 поена, што је достижно већ на наредној
трци на „Хунгарорингу”, уколико промене баланс перформанси за следећи
викенд. Надам се даљим променама
како бисмо сви имали шансу да се тркамо фер и како бисмо сви били безбедни. Честитам клупском колеги Рихарду на победи, а хвала мојој Србији,
навијачима, тиму и спонзорима на великој подршци и у Белгији – истакао
је Борковић после друге трке.
Дуца је после шест трка на другом
месту у генералном пласману, са 84
бода. Наредни тркачки викенд биће на
програму 7. и 8. јула у Мађарској, на
стази „Хунгароринг”.
А. Живковић

Осунчани
Дођу они тешки, тмурни дани.
Једва чекаш да прођу.
И да те следећи пут заобиђу.
Да киксну они, не ти.
Јер, кад су пречесто ту, заборавиш да препознаш светло.
Престанеш да мислиш о лепом.
Као што је изненадни сусрет.
Осунчани.

Плодови
Твоје дете, ти, твоји родитељи, па њихови...
Суицид, безнађе, тешка материјална ситуација, губитак посла,
либерални капитализам или аутократија.
Смрт, болест, нередован живот, депресија, незадовољство,
окидач, сасвим скоцкана стварност.
Једно уме да води ка другом, па трећем...
Отпозади, у овако формулисаним случајевима.
Сви и све су нечији плодови.
У низу.
М. Шупица
С. Трајковић

µ

?

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Стефан
Станковић,
гимназијалац:
– Волео бих да погледам неку представу и да читам
књигу ако будем
имао времена.

Иван Мартић,
гимназијалац:
– Ускоро ће завршетак
школе, тако да ће бити
доста времена за изласке. Сада имам још
мало обавеза, али мислим да ћу сигурно
ићи на карневал.

Ана
Младеновић,
гимназијалка:
– Не верујем да ћу
пратити поворку, али
сигурно ћу изаћи и
посетити неку журку
током овог, карневалског викенда.
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