ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

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

» стране I-VIII

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 20. ДЕЦЕМБРА 2019.

Број 4845, година CLI

ПРОДУЖЕНА ЖЕЛЕЗНИЧКА ЛИНИЈА ДО ЛАЗАРЕВЦА, НАМА НИШТА НЕ ГОВОРЕ

„БЕОВОЗ” ЗА ПАНЧЕВО
НА СЛЕПОМ КОЛОСЕКУ

Град

Изгледа да је проблем у новцу: пошто воз намa највише треба,
сви очекују да сносимо највећи део трошкова

страна 7

ФРИЗУРА

Проблем са
субвенцијама за
вртиће пред
решењем
» страна 8

Друштво
Једна петарда вам може
упропастити живот
» страна 3

Администрација
Колико се чека на
издавање пасоша
» страна 8

Наши суграђани
Панчевци који раде као
туристички водичи
» страна 9

Записи

ЛОШИ РЕЗУЛТАТИ ТЕСТИРАЊА У ШКОЛАМА стр. 5

ЗДРАВЉЕ ИЗ КУЋНЕ АПОТЕКЕ

страна 6

Због чега су наши ђаци ПРИРОДНА ЗАМЕНА ЗА
испод европског просека ВАКЦИНУ ПРОТИВ ГРИПА

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”

Деса Петров Морар:
Увек у додиру
с добрим људима
» страна 11

Тенис

ПРАЗНИЧНО РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ „ПАНЧЕВЦА”

НОВ

О!

( 013/33-43-45

P Најјефтинија ауто-школа у граду.
све полазнике бесплатни лекарски
P Запреглед
и полагање прве помоћи.
P Два часа вожње гратис.

Током предстојећих божићних и новогодишњих празника
благајна „Панчевца” радиће по следећој сатници:
уторак, 31. децембар: 8–12 сати
среда и четвртак, 1. и 2. јануар: нерадни дани
петак, 3. јануар: 8–13 сати
понедељак, 6. јануар: 8–12 сати
уторак, 7. јануар: нерадни дан
среда, 8. јануар: 8–15 сати

Број који излази у петак 27. децембра биће двоброј. Први број „Панчевца” у новој, 2020. години изаћи
ће у петак 10. јануара.
Молимо клијенте да то имају у виду
приликом предаје огласног материјала, читуља и помена.

Читаоцима који
Божић славе по
грегоријанском
календару желимо
срећан празник!

Сто година
ТК-а „Динамо”
» страна 30
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ АНА БРНАБИЋ У НАШЕМ ГРАДУ

Пише: Михајло Глигорић

Судије благе
према
насилницима
Од почетка ове године у Србији је
убијено двадесет осам жена у случајевима породичног насиља.
Овај страшан проблем нашег друштва није искорењен и поред тога
што је 1. јуна 2017. ступио на снагу Закон о спречавању насиља.
Иако је тај правни акт најављен као пропис који ће новим
мерама, попут забране приласка
насилника њиховим жртвама и
одређивања једномесечног притвора за њих, зауставити страдања, то се није остварило.
Да ли је могуће очекивати тако нешто поред преблагих казни
насилницима? Подсећамо, познати кошаркаш Милан Гуровић, главни актер најновијег
случаја породичног насиља о коме су медији извештавали ових
дана, добио је казну од десет месеци кућног затвора коју ће издржавати с наногицом, као и шестомесечну забрану приласка
укућанима.
Казна која је изречена Гуровићу симболична је и изазива чуђење, јер је он сам признао да је
своју супругу немилосрдно претукао, а ћерку, која је покушала
да заштити мајку, повредио тако
што ју је ударио у нос! Судије су
из само њима знаних разлога биле благонаклоне према њему,
уместо да због тога што је урадио
(а посебно зато што је тукао и
своје дете) добије што строжу
казну. Гуровић је тако нешто заслужио и зато што је позната
личност, па је самим тим тежина
његовог преступа већа.
Ових дана догодио се још један случај који је показао да одлуке правосудних инстанци могу
да буду зачуђујуће и апсурдне
чак и када их доносе највише
европске правосудне институције. Европски суд за људска права
у Стразбуру одлучио је да држава
Србија мора да плати Малиши
Јевтовићу 4.000 евра јер је наводно био жртва тортуре у затвору
којом су прекршена његова људска права.
Има ли, да се послужимо
игром речи, право на људска права неко као Јевтовић, ко је осуђен
на максималну казну затвора од
четрдесет година зато што је пре
неколико година зверски претукао, потом силовао и убио од батина трогодишњу Катарину Јанковић? Да ли је одлука да му се
исплати новчана одштета од
4.000 евра исправна ако се узме у
обзир да је донета само на основу
онога што је испричао свом адвокату, без икаквих материјалних
доказа? Шта ће бити ако сада и
остали затвореници који су осуђени на дугогодишње казне затвора почну да туже Србију због
наводне репресије према њима?

Петак, 20. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ДРЖАВА ФИНАНСИРА ИЗГРАДЊУ
МАШИНСКЕ РАДИОНИЦЕ
У плану отварање десет
регионалних тренинг-центара, у Машинској
школи ће бити један њих
„Локална економија,
односно активност
домаћих малих и средњих
предузећа, све је јача”,
рекла је премијерка
Стање у округу много
боље, али још тога
треба урадити
Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић посетила је Панчево
15. децембра. Разлог њеног доласка
био је обилазак Средње машинске
школе Панчево, која је међу првима
у Србији почела да примењује дуално
образовање, а онда је у друштву градоначелника Саше Павлова отишла
на тамишки кеј, где јој је он предочио планове у вези с реконструкцијом градског приобаља.
Премијерка је у школи обишла
учионице и потом разговарала са
ученицима и професорима.
Одличан пилот-пројекат
У оквиру посете била је организована и конференција за новинаре. Ана
Брнабић је на њој рекла да ће Влада
финансирати изградњу нове машинске радионице, чија је вредност 106
милиона динара, те да ће следеће године основати десет регионалних
тренинг-центара, од којих ће један
сигурно бити у нашој Машинској
школи.

Саша Павлов:
„Реконструкција кеја
и приобаља је
инфраструктурни пројекат
који ће допринети да се
град спусти на обале
својих река.”
Пре тога она је ђацима казала да
је, уз информационе технологије, истраживања и дигитализацију, улагање у образовање један од приоритета
Владе и упознала ученике секција
роботике и мехатронике, који и викендом долазе у школу, с плановима
и намерама државе у вези са обезбеђивањем радних места. Додала је:
– Последњи пут сам била у Панчеву у фебруару, а до данас се много тога десило у граду. Отворена је немачка фабрика ZF, договорена је још јед-

на велика немачка инвестиција с
компанијом „Брозе”. Само од те две
инвестиције имаћемо више од две
хиљаде нових радних места. Локална
економија, односно активност домаћих малих и средњих предузећа, све
је јача, а самим тим и постојање Машинске школе постаје важније. Није
ова школа важна само за Панчево,
већ и за јужни Банат, јер од овог што
се у школи ради корист ће имати цела Србија и цео регион.
Премијерка је рекла и да је о Машинској школи много тога доброг
чула, те да јој је драго што је имала
прилику и да је лично посети како би
се уверила у квалитет рада.
– Ова школа је једна од првих која
је почела да примењује дуално образовање и из резултата пилот-пројекта
видела сам да је чак 80 одсто ученика нашло запослење код послодавца
код којег је обављало праксу током
школовања. Планирамо отварање десет регионалних тренинг-центара по
читавој Србији, а у Машинској школи ће, према плану, бити један њих –
изјавила је Ана Брнабић.
Како је најавила, Влада ће подржати изградњу нове машинске радионице од 1.800 метара квадратних, с
потпуно новом опремом, како би
школа могла да прими још више ученика.
Позитивни сигнали
Председница Владе је додала да је у
плану и реконструкција и опремање
постојеће зграде школе, како би ђаци
могли да имају још бољу опрему на

којој ће радити током школовања, те
да би могла да се оствари још боља
сарадња с привредом. Она сматра да
бисмо тиме „сви заједно допринели
бржем расту Србије у будућности”.
Ана Брнабић је изразила задовољство што Машинска школа сарађује с
предузећима као што су „Утва” и
НИС, те с новим иностраним инвеститорима који утичу на читаву регионалну економију, али и због тога
што је немачки МТУ изразио интересовање да оствари партнерство и сарадњу са школом. Премијерка је
приметила да, иако је сада стање у
Јужнобанатском управном округу
много боље него пре пет година, још
тога треба урадити и да је зато и дошла у Панчево.
Директор Машинске школе Ненад
Дојчиновић захвалио је председници
Владе Србије на посети и на подршци и изразио наду да ће школа наставити бар једнако добро да ради, а
градоначелник Павлов је нагласио да
су посете премијерке локалним самоуправама најбољи начин комуникације с њима и позитиван сигнал за
њихов даљи развој.
Павлов је изразио задовољство што
је премијерка имала прилику да се
на лицу места упозна са условима у
којима ђаци уче.
Реконструкција кеја
По одласку из Машинске школе премијерка Ана Брнабић и градоначелник Саша Павлов обишли су тамишки
кеј. Тамо јој је домаћин представио
планове реконструкције приобаља,

која би могла да почне с првим лепим данима у 2020. години.

Ана Брнабић:
„Није Машинска школа
важна само за Панчево,
већ и за јужни Банат,
јер од овог што се у школи
ради корист ће имати цела
Србија и цео регион.”
– Ради се о инфраструктурном
пројекту каквог није било неколико
деценија у Панчеву, који ће допринети да се град спусти на обале својих
река – поручио је Павлов.
Председница Владе се надовезала:
– Када смо урадили пуно за отварање радних места, морамо да размишљамо и о бољем квалитету живота и зато ми је драго што постоји овај
план реконструкције кеја и што поред тога оживљавамо и Градску шуму, јер ће овде бити много разноврсних садржаја и за децу и за старије
суграђане.
Ана Брнабић је закључила да ће
„Панчево онда бити много лепши
град за живот, а близу је Београд, па
ће можда и доста Београђана изабрати да живи у Панчеву, а ради у
Београду, јер је Панчево другачија
средина”.
С. Трајковић

АКЦИЈА „ЗАСАДИ ДРВО”

Пошумљавање градских површина
Своје место под сунцем
наћи ће преко
3.000 садница

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пријатељство.
У центру града, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Акција сађења зеленила ради пошумљавања градских површина – „Засади
дрво”, у организацији Града Панчева и
ЈKП-а „Зеленило”, одржана је 14. децембра, на тамишком кеју, на зеленој
површини између силоса и ресторана
„Ветрењача”, у тзв. парку пријатељства. Своје место под сунцем нашле су
саднице тује, црног бора и јавора.
Овим је започета велика акција сађења преко 3.000 садница, а уз поменуте, у наредних неколико месеци
биће посађене и саднице брезе, јасена, липе и платана на седам локација у Панчеву. Градоначелник Саша
Павлов је рекао да све ово има посебну важност јер је део жеље да се град
ребрендира и додао:

– Желимо да прикажемо да нам је
квалитет ваздуха и животне средине
важан, а већ је много бољи него у
претходном периоду и због великих
инвестиција у индустријским зонама. Желимо да дамо пример и пружимо додатни напор да Панчеву
удахнемо нови кисеоник кроз сађење
3.000 садница. Драго ми је што се акцији одазвао велики број грађана,
што је било ту и познатих личности.
Ради се о показатељу да смо препознали потребу људи да се повећа број
зелених површина у Панчеву.
Акцију „Засади дрво” подржале су
бројне друштвено одговорне компаније, волонтери, али и јавне личности, међу којима су Душан Борковић,
шампион Европе у аутомобилизму,
Слободан Битевић, светски шампион
у каратеу, Ања Цревар, јуниорска
шампионка Европе у пливању, Зоран
Гајић, председник Одбојкашког

савеза Србије, светски стручњак и
освајач златне медаље на олимпијади, Жикица Милосављевић, славни
српски рукометаш и тренер, Вук Вучковић, сликар и добитник Новембарске награде града Панчева, глумци
Миленко Павлов и Ненад Хераковић,
Спортски савез Панчева, као и многа
друга друштва, удружења, средње и
основне школе.
С. Т.
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Петак, 20. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

УПОЗОРЕЊЕ ЉУБИТЕЉИМА ПИРОТЕХНИКЕ

ЈЕДНА ПЕТАРДА ВАМ МОЖЕ
УПРОПАСТИТИ ЖИВОТ
Уочи божићних и новогодишњих празника у Србији као
да настане ратно стање: детонације и рафали одјекују са
свих страна. Упркос апелима
и упозорењима надлежних, ситуација се већ деценијама не
мења – колико год да су опасне и бесмислене, петарде и
слична пиротехничка средства
не излазе из моде.
Министарство унутрашњих послова сваке године, од Светог
Николе до краја јануара, апелује на грађане да не купују
пиротехничка средства од неовлашћених и нестручних лица
и на местима која за то нису
предвиђена и одобрена, као што
су пијаце, уличне тезге и улични продавци.

МИ СЛИ ТЕ НА
ЖИВО ТИ ЊЕ
За животиње је период новогодишњих празника веома стресан. Њихов слух је
много осетљивији од људског, па бука од петарди и
ватромета може довести до
озбиљних оштећења.
Статистике потврђују да
због употребе пиротехничких средстава сваке године
од срчаног удара угине преко 5.000 паса. Пошто пас
није навикао на те звуке и
светлосне ефекте, биће под
великим стресом, врло је
могуће да ће дрхтати, покушати да се сакрије или чак
и побегне од власника.
Закон је изричит: пиротехнички производи се могу продавати на мало само у радњама или продавницама оружја
и муниције које су за то специјализоване, и то уз одобрење
МУП-а. Куповином код неовлашћених лица ризикујете да
купите неатестиран или технички неисправан производ.

Забрањен и ватромет
МУП подсећа на то да је Законом о промету експлозивних
материја изричито забрањена
употреба пиротехнике у затвореном простору и на јавним
местима где се окупља већи
број лица, као и продаја пиро-

Божићна
честитка
Свим грађанкама и грађанима Панчева који празник Христовог рођења
славе по грегоријанском
календару желимо срећан
Божић.
Најрадоснији хришћански празник проведите
окружени својим најближима и најмилијима, у љубави, здрављу и весељу.
Нека вам Божић донесе
мир, слогу, срећу и успех
на сваком животном, личном, породичном и пословном плану.
Саша Павлов,
градоначелник
Тигран Киш,
предс. Скупштине града

техничких средстава малолетницима.
Ако сте испланирали да током празника комшилук и суграђане изненадите ватрометом који ћете испалити с врха
зграде, размислите још једном.
Извођење ватромета је дозвољено само овлашћеним правним лицима, и то на одобреној
локацији, уз решење које је издао МУП.

Трајне последице
Последице наизглед безазленог играња петардама и пиротехником могу бити несагледиве, а њихово неопрезно коришћење може вам заувек променити живот.
Тешке повреде, као што су
опекотине, оштећења слуха и
вида, ампутације (најчешће прстију), удисање отровних испарења (отровни селен) и оштећења имовине због настанка
пожара и експлозија, само су
неки од негативних сценарија
који су „спаковани” у свако пиротехничко средство.
– На нивоу Србије сваке године има на десетине озбиљних повреда проузрокованих
пиротехником. Такви случајеви се бележе и у нашем граду.
Најчешће су у питању повреде
прстију и шаке, као и очију,
односно лица. Ипак, последњих година је приметан мањи
број оваквих озледа, што може
да указује на бољу контролу
промета и продаје пиротехнике, као и на већу свест родитеља о опасностима којима су
њихова деца изложена када користе експлозивне направе –
каже за „Панчевац” др Мирослав Тепшић, лекар у панчевачкој Хитној помоћи.

Ударац на џеп
Паљење пиротехничких производа или пуцање могло би
вас коштати и много новца.
Наиме, Закон о јавном реду и
миру предвиђа оштре новчане казне за оне који на тај начин нарушавају јавни ред и

АКО ВЕЋ МО РА ТЕ, РА ДИ ТЕ ТО
ПО ПРА ВИ ЛИ МА
Уколико не можете да одолите пиротехници, онда се при
употреби придржавајте следећих правила:
• увек следите упутства са амбалаже;
• активирајте петарде само на отвореном, у свом дворишту, не угрожавајући јавни ред и мир;
• имајте воду у близини;
• никад немојте експериментисати и правити властита пиротехничка средства;
• не палите више средстава у исто време;
• немојте никад поново активирати средства која нису раније функционисала;
• чувајте пиротехнику на хладном и сувом месту;
• никад не бацајте петарде на другу особу;
• немојте никад носити пиротехнику у џепу;
• немојте бацати пиротехнику у металне или стаклене посуде (конзерве, чаше, флаше и сл.).

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва и једина установа тог типа у Војводини, константно
ради на проширењу богатог
спектра услуга, због чијег
квалитета је већ постао непревазиђен, и то не само по
мишљењу бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду
не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карактеристика које су издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па су
се сада у њему нашли и неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.

тан уролошки преглед кошта
2.000 динара, ултразвучни
уролошки преглед стаје такође 2.000 динара, док обе
ове услуге у пакету коштају
3.600 динара.
Сви набројани специјалистички прегледи обављају
се само суботом, а заказују
се радним данима путем теле фо на 013/21-90-900 и
013/21-90-903.
Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе врата
и меких ткива. Ове прегледе искључиво радним данима обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке
дијагностике у Општој болници Панчево.
Поред свега наведеног, Завод „Панчевац” издваја се и
по томе што у хематолошко-

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

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

У ПЕТАК
У ЦЕНТРУ ГРАДА

РЕЗУЛТАТИ КОНТРОЛЕ
САОБРАЋАЈА

Акција „Буди и ти
Деда Мраз”

За воланом и
пијани и дрогирани

Око двадесет волонтера из удружења „На пола пута” приредиће акцију „Буди и ти Деда Мраз”
у петак, 20. децембра, од 11 до
13 сати, у центру Панчева.
Они ће том приликом сугра ђа ни ма де ли ти руч но
израђене украсне предмете с
прикаченим порукама на тему једнакости, волонтеризма
и хуманости.
– Чланови нашег удружења
који су иницирали ову акцију
делују као „Група за самозаступање Панчево”, у сарадњи
с „Младим истраживачима Србије”, Центром за грађанско
деловање, Народним парламен том и По кре том го ра на
Војводине. Циљ овог пројекта
је да особе са интелектуалним
тешкоћама успоставе однос са
средњошколцима и старом популацијом и да на тај начин
развију заједништво, солидарност и међугенерацијску сарадњу – објаснила је Ема Костић из удружења „На пола
пута”.
Д. К.

мир или угрожавају сигурност
грађана.
Када је реч о паљењу пиротехнике, казне износе од 50.000
до 100.000 динара, а уместо тога можете бити осуђени и на
рад у јавном интересу у трајању од 40 до 120 сати. Пуцање
из ватреног и другог оружја
или имитације оружја коштаће вас још више: од 100.000 до
150.000 динара. Уместо новчане казне, може вам бити одређена и казна затвора од 30 до
60 дана. Уколико било који од
наведених прекршаја изврши
група од три и више лица – сви
иду у затвор на 30 до 60 дана.
Када је реч о малолетницима, за њих одговорност сносе
родитељи, старатељи или усвојитељи, који на себе „преузимају” и неку од припадајућих,
гореописаних казни, у складу
с прекршајем које је дете направило.
Д. Кожан

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Само за недељу дана, колико је трајала акција појачане
контроле саобраћаја на српским путевима, откривен је
и кажњен 2.791 возач због
вожње под дејством алкохола, као и њих 45 који су били
за воланом иако су претходно узели неки од наркотика.
Ово је изјавио министар
унутрашњих послова Небојша Стефановић сумирајући
резултате акције која је спроведена у исто време у Србији и бројним европским државама.
Стефановић је додао да су
544 возача задржана на трежњењу у полицијским просторима због тога што је након алко-тестова којима су
били подвргнути утврђено да
су у крви имали више од 1,2
промила алкохола. Осим тога, припадници МУП-а су у
контролама саобраћаја открили и 127 возача којима је
у крви измерено више од два
промила алкохола.
М. Г.

ОБАВЕЗНИ ПАСОШ
ИЛИ ЛИЧНА КАРТА

Деца убудуће по
новом у Црну Гору
Малолетни држављани Србије
и Црне Горе моћи ће да од 1.
јануара идуће године пређу границу између ове две државе
искључиво уз пасош и личну
карту – саопштило је Министарство унутрашњих послова.
Како се наводи у саопштењу
МУП-а, ова иницијатива покренута је, између осталог, због
онемогућавања сваке врсте злоупотреба ове посебно осетљиве категорије лица.
Под се ћа мо, у до са да шњој
пракси малолетним држављанима Републике Србије и Црне Горе, односно деци до четрнаест година и млађим малолетним особама до шеснаест
година, омогућавано је да границу прелазе и уз поседовање
другог документа (поред пасоша или личне карте) којим се
утврђује идентитет.
Д. К.

Тако сада корисници услу- -биохемијској лабораторига Завода „Панчевац” имају ји те уста но ве па ци јен ти
прилику да суботом ураде већину верификованих, конултразвучни преглед абдо- тро ли са них и су ми ра них
мена и мале карлице, који резултата могу добити за
обавља радиолог др Љубица свега сат времена.
Лазић из Клиничког центра
У Заводу ће ускоро почеСрбије. Довољно је рећи да ти да се проводи и амбулантдр Љубицу Лазић колеге сма- на хирургија, а све интертрају једним од најбољих ди- венције, као и додатне хијагностичара у нашој земљи. руршке и консултативне преТакође суботом, заинтере- гледе обављаће др Горан Досовани могу да ураде и све девски, специјалиста абдоврсте ултразвучних прегле- миналне хирургије из Опда срца, а ускоро ће се у За- ште болнице Панчево.
воду „Панчевац” радити и
Због свега овога не чуди
преглед сондом
чињеница да све
преко једњака
већи број Пан(ТЕЕ). И за ове
чевки и Панчеуслуге ангажован
ваца бира Завод
је један од воде„Панчевац”, поТелефон
за
ћих стручњака у
себно онда када
тој области – dr информације:
је нео п ход но
sc. med. Слобо- 013/21-90-900
урадити прегледан Томић, карде и анализе на
дио лог, доктор
једном месту и
медицинских наука и маги- добити резултате што пре.
стар кардиологије са Инсти- С тим у вези, треба подсетута „Дедиње”. Специјали- тити и на то да се у Заводу,
стички преглед и ЕКГ код примера ради, све врсте леовог лекара коштају 3.000 карских уверења издају за
динара, цена ултразвука ср- максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
ца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистич- месеца су у Заводу за клики преглед и ултразвук срца јенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно попо цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке вољним ценама, а више о
ОРЛ прегледе ради др Горан томе, као и о додатним поМитевски из панчевачке Оп- годностима које остварују
ште болнице, ендокриноло- сви они који поседују лојалшке др Гордана Вељовић, та- ти картице Ауто-центра „Зокође из Опште болнице, а ки”, погледајте на рекламуролошке њихов колега из ним странама нашег листа.
Додатне информације моисте установе др Небојша Тасић, док је за прегледе из жете добити путем телефообласти гинекологије заду- на За во да „Пан че вац”
жен др Јован Рудић из ГАК 013/21-90-900 и 013/21-90„Народни фронт”. Треба на- 903, а новости пратите и на
поменути да су прегледи код сајту www.zavodpancevac.rs,
др Небојше Тасића тренутно као и на „Фејсбук” странина акцији, па тако компле- ци Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Екстремна десница покушава да понуди једноставне
одговоре на тешка питања и да сугерише илузију да
свако има право на понос базиран на нечему што је,
практично, бесплатно, и за шта нико од нас ништа
није учинио у свом животу: на порекло. Данас, када су
самоуверење, задовољство и самопоштовање народа
оштећени, људи су у потрази за нечим другим, и понос је управо то. Десничари обезбеђују понос кроз национализам и дискриминацију других. То није решење. То управо ствара нове проблеме и убрзава пропаст
нације.
(Директор Фондације „Конрад Аденауер” у Београду Норберт Бекман Диркес, „Данас”, 16. децембар)
* * *
Човек не може да се не суочи са ужасним питањем; да
л’ смо ми својој деци оставили врућ кромпир да бирају између остати овде без крова и хлеба или отићи и
проводити живот као странац? И сама се често питам
шта бих ја урадила на њиховом месту. И ја бих отишла. Кренула бих, ако треба, и од минуса, не од нуле.
Тешко то изговарам, страховито ми је жао. Уосталом,
и ја имам двоје велике деце. Али... Па погледајте само
то како смо свакодневно бомбардовани тако страшним
стварима да се човек пита – па каква је ово земља, је л’
овде живе само зомбији, има ли честитог света? Заправо, кад се погледа јавна, страначка сцена, има се та
врста дилеме, а кад изађеш на улицу, одеш на пијацу,
код пријатеља, видиш да има честитог, финог света.
Али сви се затварамо у неке своје мале просторе. Као
да смо одустали не само од борбе за бољитак него и од
идеје да може бити боље. Не знам, по мом осећању и
уверењу то тако не може предуго. Јер човек пуца. Те
огромне неправде на све стране које помињемо су заправо на ивици логике, или чак испод. Косе се са здравом памећу. Несхватљиво.
(Глумица Весна Чипчић, „Блиц”, 15. децембар)
* * *
На дневном нивоу ме шокира страх људи који ме окружују. Нисам клинка да не памтим, године сам провела
на улици у време Милошевића и никада нисам имала
утисак да је народ био толико уплашен. Не мислим да
је велика већина људи незадовољна. Велика већина
људи не размишља, не иду толико далеко, уплашени
су, живе у страху и играју како им се свира.
(Редитељка Ана Марија Роси, Телевизија „Нова С”,
15. децембар)
* * *

Петак, 20. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

СЕЋАЊЕ НА РОМЕ СТРАДАЛЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

КОМЕМОРАТИВНО ОКУПЉАЊЕ
РАДИ НЕЗАБОРАВА
Одржана церемонија
на Стратишту
Говорили државни
секретар и
председник
Скупштине града
На спомен-комплексу Стратиште код Јабуке, 16. децембра,
одржана је комеморативна свечаност поводом обележавања
Међународног дана сећања на
Роме страдале у Другом светском рату. Овај догађај у оквиру локалитета масовне гробнице цивила настрадалих у том
рату представљао је и званичну државну церемонију, коју је
предводио државни секретар у
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Ненад Нерић.
После полагања венаца и одавања почасти преминулима говорили су председник Скупштине града Панчева Тигран Киш,
председник Националног савета ромске националне мањине
Далибор Накић и државни секретар Ненад Нерић. Присутни
су били представници ромске
националне мањине, дипломатског кора, као и удружења грађана. Државна церемонија је завршена уметничким програмом.
Повод за одржавање комеморативних окупљања 16. децембра јесте сећање на 16. децембар 1942, када је злогласни

Одавање поште страдалима
Хајнрих Химлер, један од најближих сарадника Адолфа Хитлера, издао наредбу за систематско упућивање Рома у концентрационе логоре ради њихове ликвидације. На основу
наредбе од 29. јануара 1943.
одређено је да Роми буду депортовани у логор смрти Аушвиц-Биркенау. Депортација
Рома је трајала у периоду између фебруара 1943. и јула
1944. Као последица организованог погрома, у оквиру логора смрти Аушвиц-Биркенау
до 2. августа 1944. године функционисао је подлогор за Роме
– Zigeunerlager.

Заточени Роми су потицали
с територија Немачке и окупираних држава: Аустрије, Чехословачке, Пољске, Француске, Југославије, Белгије, али
и с подручја Норвешке, Шпаније и окупираног дела Совјетског Савеза. Током тог периода у Zigeunerlager је заточено
више од 23.000 Рома, од којих
је око 20.000 ликвидирано.
Комплекс Стратиште надомак нашег града само је једно
од бројних сличних места у
Србији на којима су страдали
цивили – углавном Срби, Роми и Јевреји. Треба поменути
и Ста ро сај ми ште, Ба њи цу,

Јајинце, логор „Црвени крст”
у Нишу, Арапово брдо у Лесковцу... Геноцид над Ромима,
или Порајмос, у Другом светском рату представља једну од
најтрагичнијих епизода тог оружаног сукоба, која је код савремених генерација скоро потпуно заборављена, па је неопходно освежавати сећања на
те страхоте како се никада не
би поновиле.
Организатор церемоније на
спомен-комплексу код Јабуке
био је Одбор за неговање традиција ослободилачких ратова
Србије, у сарадњи с Градом
Панчевом.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН МИГРАНАТА

Поступати одговорно, организовано и хумано

* * *
Политика незамерања довела нас је до ситуације да
сами чланови академске заједнице и шира јавност почињу да сумњају у компетентност Универзитета. Тај
тренд се мора зауставити. Универзитет то може да
учини само и искључиво кроз спремност да стручни
људи изразе своје мишљење, не вагајући каква ће бити
последица и да ли ће им бити угрожени интереси ако
кажу своје стручно мишљење. То није лако. Дуго траје
ово време незамерања, тако да неће бити лако да се
пређе на другачији начин рада. Ипак, дужни смо да
учинимо све, да подстакнемо све чланове академске
заједнице, јер је то једини начин да унапредимо рад
Универзитета и повратимо поверење јавности.
(Ректорка Иванка Поповић, „Нови магазин”, 12. децембар)
* * *
Није баш честа ситуација да се пресели цео мост. Колико знам, а пратим мостоградњу, и нашу и светску, то
се ретко догађа и углавном с монтажним мостовима,
Савски мост је направљен да траје сто година. Није
прављен да се растура и премешта, али и то је могуће.
(Инжењер Александар Бојовић, Би-Би-Си, 17. децембар)
* * *
Сматрам да је увек боље ићи својим путем, бити какав јеси, а то ће те увек коштати. Да, платила сам цену и плаћам је сваки дан. Али ја и зарадим да платим, мислим – имам из чега да дам, имам „резерве”
и платићу, и хоћу да плаћам. То је цена мог живота,
моје слободе, немам проблем с тим. Мислим да и
други плаћају цену свог улизивања, снисходљивости
и полтронства. Ја сам онда срачунала шта ми је скупље – да будем полтрон или не. И онда сам видела да
ми је скупље да будем полтрон и одлучила сам да
платим цену своје слободе.
(Глумица Мирјана Карановић, „Ал Џазира Балканс”,
16. децембар)

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије објавио је да је Србија дочекала Међународни дан миграната – 18.
децембар – са уређеним системом управљања миграцијама,
за шта је у последњем извештају Европске комисије о напретку у придруживању Европској
унији добила позитивну оцену.
У седамнаест прихватних центара и центара за азил, којима
управља Комесаријат, смештено је 4.427 миграната, од којих
осамсто седморо деце, при чему их је највише из Авганистана, Сирије, Пакистана, Ирака и
Бангладеша.
Србија од почетка мигрантске кризе 2015. године, када је
кроз нашу земљу прошло више од милион миграната, поступа одговорно, организовано и хумано, максимално се
трудећи да задовољи стандарде у области прихвата, збриња ва ња, сме шта ја, прав не,

Фото: М. Марић

Посебно се води
рачуна о заштити
жена, деце, старијих
и болесних лица

социјалне и здравствене заштите миграната који се налазе на њеној територији. Посебно се води рачуна о заштити
рањивих категорија – жена, деце, малолетника без пратње,
старијих и болесних лица. Деци мигрантима омогућен је
приступ обавезном предшколском и основношколском образовању, док један део похађа и
средње школе.
Иако је западнобалканска
мигрантска рута званично затворена у марту 2016. године,
она није престала да постоји.
Мигранти који бораве у Србији

и даље имају само један циљ, а
то је да што пре стигну до једне од земаља западне Европе,
које су њихово крајње жељено
одредиште. Комесаријат изражава захвалност за подршку
свим државним институцијама и јединицама локалне самоуправе, које су погођене повећаним бројем миграната, невладином сектору, међународним организацијама и донаторима, пре свих ЕУ. У Комесаријату кажу да су миграције
изазов с којим се суочава цела
међународна заједница, а да
Србија може да буде поносна

на свој хуман и цивилизован
приступ овом глобалном феномену, који није почео јуче и
неће престати сутра.
Канцеларија покрајинског
омбудсмана је поводом Међународног дана миграната саопштила да се Србија из године у годину суочава и са „унутрашњим” миграцијама и са
емиграционим кретањима, јер
млади и образовани људи, пре
свега, напуштају земљу у намери да своју каријеру и будућност граде на неком другом месту. Реч је о инертним и
дуготрајним процесима који,
једном установљени, тешко мењају правац и њихове последице су веома сложене и далекосежне. Поједине средине се
демографски празне, становништво стари, локалне заједнице економски назадују и културно сиромаше.
Унутрашње миграције захтевају диференцирану политику
која, по мишљењу покрајинског омбудсмана, мора бити
фокусирана на два циља: први
је спречити одлазак (младих)
људи из земље, а други вратити оне који су већ отишли.

„ДОСТА ЈЕ БИЛО” У НАШЕМ ГРАДУ

Доминација глобалног
У кафе-клубу „Купе”, 17. децембра, председник покрета
„Доста је било” Саша Радуловић и његови најближи сарадници говорили су о политици
коју воде, подвукавши да „није
евроскептична, него ЕУскептична”, као и да глобални центри моћи преко својих представника долазе у Србију због
сопствених интереса.
Као најочитији пример наведена је Немачка, која, како
кажу челници ДЈБ-а, већ води
читаве секторе српске привреде и прилагођава наше прописе свом законодавству да би
у Србији, али и на читавом

про сто ру за пад ног Бал ка на,
дошла до јефтине радне снаге, те да ће у будућности овде
насељавати мигранте из истог
разлога. На трибини се могло
чути и да Руси експлоатишу
нафту по изузетно ниским ценама, а да Кинези за минимална улагања успостављају
контролу над огромним ресурсима руда. Крајњи циљ центара моћи је нестанак суверенитета држава и доминација глобалног капитала.
Покрет ДЈБ подржава борбу
суверениста за јачање својих
држава у односу на глобални
капитал. Глобалисти, сматра

ДЈБ, задужују државе и контролишу привредне секторе у
Европи и свету, али исто тако
и све више и медије. Стога је
информисање преко интернета, не само у Србији, велики
простор где се још могу чути
ставови и мишљења, па на тај
начин суверенисти, који јачају,

могу комуницирати с грађанима и рећи им истину.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ПОРАЖАВАЈУЋИ РЕЗУЛТАТИ ТЕСТИРАЊА ЂАКА

ЏАБА ИМ КУПУЈЕМО КЊИГЕ
У озбиљним земљама
резултат PISA теста
представља темељ
доношења стратешких
одлука у образовању
Почетком овог месеца у јавности се
дигла велика прашина због лошег резултата наших ђака на PISA тесту. Наиме, према званичним подацима, српски ученици, 8.000 петнаестогодишњака, ученика 222 средње школе, заузели су 45. од 79 места на тестирању читалачке, математичке, научне и финансијске писмености. Вреди истаћи
да су прва два места освојили малишани из Кине и Сингапура, a од земаља из окружења, најбоље су пласиране
Словенија (на 21. месту) и Хрватска
(на 29. месту). Иза Србије су Црна Гора (на 52. месту), Босна и Херцеговина (на 62. месту), Северна Македонија
(на 67. месту) и Косово (на 75. месту).
Дневнополитичка препуцавања и
разне афере убрзо су ову тему склонили из видокруга грађана и образовање је поново тамо где се, на несрећу, одавно налази – на маргини, у запећку.
PISA тестирање се спроводи у целом свету на сваке три године, а Србија учествује од 2001. Занимљиво је
да су 2012. године српски ђаци били
четрдесет трећи, а 2015. године, због
недостатка финансијских средстава,
Србија није ни учествовала у истраживању. Реч је о програму провере
способности ученика Европске организације за економску сарадњу и развој (OECD) који служи за процену
квалитета знања које су ученици стекли током школовања. Основни циљ
тестирања је да се државама учесницама омогући да сагледају квалитет
образовних постигнућа и факторе који на њих утичу. У озбиљним земљама резултат PISA теста представља

темељ за доношење стратешких одлука у образовању.

Сваки трећи – неписмен
Код нас то није случај, јер да су анализирана постигнућа из 2012. године
и да су предузете мере, сигурно не би
прошлогодишње тестирање поново

Најбољих 20 у свету
у области математике на PISA тесту

показало да је сваки трећи ученик у
Србији функционално неписмен, односно, да не буде забуне, ђаци умеју

ШТА ЈЕ PISA ТЕСТ?
PISA тест је међународни програм
процене образовних постигнућа
ученика (Programme for International Student Assessment).
Оцењују се знања из математике, читања и природних наука.
PISA укључује и упитник о породичној ситуацији и социокултурном положају ученика, као и о
њиховој перцепцији школе.
У сваком истраживању посебно
се оцењује појединачна област, а
овог пута то је била читалачка писменост односно способност разумевања текста и његове идеје да
би ђаци могли да их примене за
развој својих потенцијала и учествују у савременом друштву.

да читају и пишу, да рачунају, али не
знају да примене знање у пракси. Поражавајући су подаци о томе да је 40
одсто српских ђака испод нивоа математичке функционалне писмености, да 38 одсто не задовољава минимуме у читалачкој писмености и 38
одсто у научној писмености.

Одржава се сваке три године,
почев од 1997.
Србија је први пут учествовала
2003, а затим и 2006, 2009. и
2012. године.
Претходно тестирање – 2015. године – у Србији је изостало због
финансијских разлога.
PISA тест даје преглед који треба да омогући земљама да доносе
стратешке одлуке у образовању.
Тестирање траје око два сата и
ради се на рачунару.
У овогодишњем истраживању је
учествовало око 600.000 ученика
из 79 земаља.
У Србији је спроведено у 190
школа над 8.500 ученика.

Према званичним подацима, српски ђаци су остварили резултате испод европског просека – просечно постигнуће ученика у земљама OECD-а
је око 500 бодова, а наши ученици су
из математичке писмености прикупили 448 бодова, из читалачке 439 и
на скали научне писмености 440 бодова. Према речима струке, то јасно
показује да наши ученици нису достигли основне нивое, а да би то остварили, неопходно је да се дошколују
још годину и по дана.
Стручњаци истичу како је томе више узрока.

знања – да се на примеру једне трке
на сто метара анализирају и докажу
фактори и услови који су неопходни

ПО ИЗ О СТАН ЦИ МА
– НА ВР ХУ
Ученици из Србије високо се котирају у PISA студији по одсуствовању с наставе – на високом су
осмом месту. Испред нас су Чилеанци, а следе Уругвајци, Црногорци, Украјинци, Перуанци,
Израелци и Филипинци. Чак 61
одсто ученика из наше земље закаснило је бар једном у школу током две недеље, а сваки четврти је
изостао из неоправданих разлога.
Мада, реч је о процени ученика
и могуће је да су објективни подаци још гори. PISA тестирање је обухватило само прваке у средњим
школама, а запослени у школама
добро знају да је масовно изостајање најприсутније у завршним
разредима средњих школа. Занимљиво је да Републички завод за
статистику не води евиденцију о
броју изостанака у школама.
да се обори светски рекорд. А за то је
неопходно да се примене знање из
биологије, хемије, математике, физике итд.
Чињеница је да, у нашем систему
образовања, аспект писмености односно примене знања у непосредном
животном окружењу није довољно заступљен. Опет, струка истиче да су
лоши резултати настали и због тога
што нам учитељи нису довољно оспособљени за индивидуални рад и да је
код нас и даље распрострањен тзв.
фронтални метод – наставник испредаје лекцију или, још горе, издиктира, без учешћа ученика. Проблем су

Зашто смо лоши

Према званичним
подацима, српски ђаци
су остварили резултате
испод европског просека.
Просек је 500, а наши не
пребацују 450 бодова.

PISA је истраживање осмишљено према концепту писмености и усмерено
на познавање и примену одређених
вештина у свакодневном животу. Деца се на PISA тестирању налазе у новој ситуацији и окружењу које не познаје наш образовни систем. С друге
стране, ретке су школе у Србији у
којима се негује потреба за интегрисаним знањем из различитих области и практична примена стеченог

и планови и програми, па наставници
који су креативни и иновативни суочавају се са административним захтевом да морају да их следе.
Мада, изгледа да је највећи проблем у томе што је генерални став у
друштву да је образовање нешто непотребно и досадно и зато не треба да
се чудимо овако лошим резултатима
наших ученика.

ОДРЖАН НОВОГОДИШЊИ
БАЗАР РУКОТВОРИНА

Деци у част
Више од сто деце из девет покрајинских школа за ученике са сметњама у развоју учествовало је на традиционалном новогодишњем базару рукотворина у холу Покрајинске
владе. Међу њима су били ђаци панчевачке школе „Мара Мандић”, који су приказали своје производе, настале у школској радионици. На седмом новогодишњем базару представиле су се школе из Бачке Паланке,
Новог Сада, Старе Пазове, Панчева,
Зрењанина, Сомбора, Суботице, Вршца и Сремске Митровице.

Реч је о традиционалној манифестацији чији је циљ да промовише права особа са сметњама у развоју, како би оне биле што видљивије у нашем друштву и тиме постале активни чланови заједнице.
Малишане је посебно обрадовао
Деда Мраз са својим малим помоћницима, који су поделили новогодишње пакетиће учесницима
ове значајне кампање.

ЗА СТУДЕНТЕ

Турци дају стипендије
Српски студенти имају прилику
да средином јануара 2020. године
конкуришу за програм стипендија
који финансира Влада Турске. Поред стипендија за педесет факултета универзитета у Турској, програм обухвата и једногодишњи курс
турског језика.
Програм стипендије је посебно
креиран за студенте основних академских студија на одређеним предметима од техничких до медицинских, хуманистичких и друштвених наука. Такође, може се конкурисати за стипендирање мастер и
докторских студија.

„НИКОДЕНТ МЕДИК”

За холивудски осмех

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТЕ–ТО ПАНЧЕВО У ПУНОМ ЈЕКУ

НИС задовољан урађеним
Руси најављују старт
термоелектране–топлане
пре рока
У Панчеву је прошлог четвртка, 12.
децембра, одржана свечаност поводом завршетка испоруке главне опреме за Термоелектрану–топлану (ТЕ–
ТО) Панчево, пројекта који на локацији Рафинерије нафте у Панчеву заједнички реализују НИС (акционарски удео 49 одсто) и руска компанија
„Гаспром енергохолдинг” (51 одсто).
У оквиру свечане церемоније, постављен је на темеље генератор парне
турбине.
Овим поводом присутнима су се
обратили Зоран Предић, државни секретар у Министарству рударства и
енергетике Републике Србије, Кирил
Тјур де њев, ге не рал ни ди рек тор
НИС-а, Денис Фјодоров, генерални

Страну припремиo

Зоран
Станижан

директор „Гаспром енергохолдинга”, и
Ша Јунфенг, заменик председника кинеске компаније „Shangai Electric Group”, која је извођач радова на објекту.
– НИС је 2019. године обележио
десет година присуства „Гаспромњефта” у Србији. Ове године је започета
изградња комбиноване термоелектране у Панчеву, а реч је о пројекту који
реализујемо заједно с компанијом „Гаспром енергохолдинг”. Драго нам је
што се сви рокови поштују и захваљујем нашем партнеру на уложеном труду у развоју овог важног посла. Надам се да ћемо следеће јесени успешно пустити у рад електрану – рекао
је у поздравном говору Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а.

Еколошка рачуница
ТЕ–ТО Панчево је прва гасно-парна
електрана у Србији, намењена за комбиновану производњу електричне и
топлотне енергије на бази природног
гаса, једног од еколошки најчистијих
горива. Произведена топлотна и електрична енергија користиће се за потребе Рафинерије нафте у Панчеву,
док ће се вишак електричне енергије
продавати у Србији. Укупна инстали-

сана електрична снага ТЕ–ТО Панчево је око 200 MW.
Парно-гасна енергетска постројења имају значајне економске и еколошке предности у односу на традиционалну опрему на пару и угаљ. Наиме, у поређењу с традиционалним
енергетским постројењима, која у Србији раде на мрки угаљ, њихово функционисање не доводи до формирања
вишетонског отпада у виду пепела,
нити до емисије чврстих материја и
сумпорних оксида у атмосферу.

Међународна сарадња
У састав главне опреме енергетског
постројења ТЕ–ТО Панчево улазе: две
гасне турбине с генераторима, два котла утилизатора и једна парна турбина с генератором. Испорука главне
опреме започета је у лето ове године.
На градилиште су најпре стигле гасне турбине с генераторима. Ова опрема је произведена у погонима компаније „Ansaldo Energia” и поморским
путем транспортована из италијанске
луке Ђенова у румунску луку Констанца на Црном мору, а затим Дунавом у Луку Панчево. Постављање гасних турбина и генератора у новом

енергетском постројењу завршено је
почетком августа. У септембру су на
градилиште стигли котлови утилизатори, произведени у погонима „Шангај електрика”, а у децембру су поморским путем из Шангаја, преко луке Констанца, допремљени парна турбина и генератор за турбину.
Да подсетимо, изградња електране
започета је 7. марта 2019. године, а
пуштање у рад ТЕ–ТО Панчево планирано је за 2020. годину. Према речима Дениса Фјодорова, генералног
директора НИС-а, пројекат изградње
ТЕ–ТО Панчево реализује се у складу
с планом. Она може бити завршена и
пре уговореног рока – чак и пре трећег квартала 2020.

Закорачите и ви у ординацију
модерне стоматологије „Никодент медик” и поклоните себи
здрав и леп осмех. У овом савременом центру за хитну и рестауративну стоматологију, којим руководи др Ђорђе Николић, имају идеално решење за
сваки ваш проблем.
Надокнадите зубе имплантатима водећих светских произвођача по најприступачнијим ценама у региону. Исправите своје
зубе уз помоћ најмодернијих технологија, премијерно представљених у свету, а сада и код нас
у „Никоденту”. Решите се безубости за само неколико дана, колико је сада потребно за израду
протеза или мостова. Улепшајте
своје лице филерима познате
француске лабораторије.
Нека ваш савршен осмех заиста буде ваш најбољи адут.
„Никодент медик” се налази
преко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2, а преглед можете заказати путем телефона 064/21-75-056.
Д. К.
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ЗДРАВЉЕ
НЕКА ВАС ЕПИДЕМИЈА ЗАОБИЂЕ

Х И Т НА ПО МО Ћ

Респираторне инфекције
гло и не повлаче се за недељу
дана, лакше ћемо одговорити на дилему да ли је можда
у питању алергија или запаљење синуса. Тада се користи друга терапија, а бактеријска инфекција ће захтевати употребу антибиотика.
Грип најчешће почиње с
високом температуром и малаксалошћу, уз придружену
главобољу, болове у мишићима и кашаљ. Иако симптоми
могу да се смирују после неколико дана, неретко они моПише:
гу да трају више недеља. Најдр Мирослав Тепшић
чешћа компликација је пнеумонија и на њу упућују упоЗдравствено стање праћено ран кашаљ и отежано дисагушобољом, кијањем, запу- ње. Остале компликације гришеним носом или црвенилом па могу бити бронхитис, заочију веома често ће створи- паљење уха или синуса. Тада
ти недоумицу да ли је у пита- није довољна само симптоњу обична прехлада, грип или матска терапија, већ се принека друга заразна болест ре- мењују антибиотици. Добро
спираторних путева. Од тог је знати у којим ситуацијама
одговора у великој мери ће треба да потражимо лекарску
по моћ.
зависити наше
Тем пе ра ту ра
оп ште ста ње,
која траје дуже
период боловаод три дана моња и мо гу ће
же би ти знак
компликације,
бактеријске инкоје некад мо- Добро је знати у
фекције поред
гу бити веома којим ситуацијама
озбиљ не. На - треба да потражимо присутне вирусне. Веома болрав но, до бра
но гутање мопроцена реши- лекарску помоћ.
же да указује
ће и питање одна инфекцију
ла ска ле ка ру.
Уколико симптоми које смо грла стрептококама. Упоран
навели нису праћени висо- кашаљ који траје дуже од две
ком телесном температуром, недеље упућује нас да размоопштом малаксалошћу и бо- три мо по ја ву пне у мо ни је,
ловима у мишићима, готово бронхитиса, инфекције синуса сигурношћу можемо да ка- са или погоршања астме.
Не треба никад да заборажемо да се не ради о грипу,
већ о прехлади. Прехлада је вимо да је основна мера преблага болест која траје отпри- венције у борби против ових
лике недељу дана и спонтано вироза често прање руку, јер
се повлачи. Гушобоља се обич- тако спречавамо контаминано повлачи после два-три да- цију слузокоже уста, носа и
на, а запушеност и секреција очију вирусима који су се заиз носа који дан касније. Ако држали на нашим длановисимптоми нису настали на- ма и прстима.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Mогуће је: нега
за нула динара

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Нема изговора, можемо се
неговати без новца или с веома мало потрошеног новца.
Уз ове савете и мало воље можете заблистати.
Сваки дан започните туширањем тела наизменично топлом, па хладнијом водом. Тако ћете подстаћи циркулацију и вратићете живот кожи.
Потом истрљајте лице и врат
коцкицама леда. Резултат ће
бити бољи тонус, а и микроранице ће зацелити. Ако имате опуштену кожу лица, урадите масажу благим штипкањем
јагодица прстима пет минута.
Ефекат ће бити фантастичан:
лице ће вам током целог дана
бити затегнуто и једро.
Пилинг пета, као и коже захваћене целулитом можете

Страну
припремила
Драгана

Кожан

урадити талогом од кафе. Половином искоришћеног лимуна истрљајте лактове и пете –
кожа ће омекшати и посветлети од лимунске киселине. Испирање је обавезно. Уместо
третмана воћним киселинама
у салону, код куће можете постићи сличан ефекат ако на
чисто лице ставите густ јогурт
и пустите да одстоји десет минута. Понављајте процедуру четири пута на сваких седам дана. За хидрирану сјајну кожу
потребне су нам омега 3 масне
киселине, те стога конзумирајте туњевину, сардине и скушу.
Да вам крајеви косе не би
били оштећени и суви, можете нанети мајонез, увити у кесу и оставити пола сата да делује. Након тога уобичајено
оперите косу, али уместо да

НАПРАВИТЕ ПРИРОДНУ ВАКЦИНУ
ПРОТИВ ГРИПА
Вероватно сте чули за ону стару шалу: ако лечите прехладу
агресивно, нестаће за седам дана, али ако ништа не предузмете – мучиће вас читавих недељу дана.
Kод прехладе не помажу ни
лекар ни апотека. Немојте губити време и новац на куповину антибиотика – прехладу и
грип изазивају вируси, тако да
ови лекови, који убијају бактерије, не помажу. Зато се ослоните на природу.
Премда савремена медицина
не може да излечи прехладу,
можда ваша бака може – под
условом да има добар рецепт
за пилећу супицу. Овај мелем
који се конзумира кутлачом,
заједно с другом храном, напицима и биљем, може да олакша симптоме и помогне вам
да брже оздравите.
Ево од којих састојака да направите своју природну вакцину која ће вам помоћи да пребродите предстојећу сезону прехладе и грипа без шмрцања,
кијања и икаквих тегоба!

садрже биофлавоноиде – антиоксидансе који се налазе и у
цитрусном воћу, чају и другој
храни.
Витамин Ц узимајте у складу с препоруком свог лекара
или фармацеута. Имајте на уму
да велике дозе тог витамина
могу да изазову проблеме с варењем, па стога смањите унос
ако вас буду мучили гасови и
дијареја.

Цинк

Вирусима који нам доносе прехладу и грип погодују исушено грло и носне шупљине. Зато је важно да током дана уносимо много течности, како бисмо слузокожу одржавали влажном. Тако ћемо јој помоћи
да бо ље за др жи ви ру се и
спречи њихов продор даље у
организам.
Ово не само да спречава настанак прехладе већ помаже и
ако смо се већ прехладили.
Уколико не волите да пијете
обичну воду, исеците неколико поморанџи и убаците кришчице у бокал с водом да бисте је ароматизовали. Свака поморанџа ће вам притом обезбедити 50 мг витамина Ц.
Ако вас гребе грло, пијуцкајте топлу воду с мало меда и лимуна или додајте та два састојка у чај. Мед ће вам „подмазати” грло, а лимун ће смањити
отеченост грла и убити вирусе.
Испирање грла топлом сланом
водом такође помаже код болова, јер чисти мртва бела крвна
зрнца и поспешује доток крви
до грла, што помаже организму
да се избори са инфекцијом.

Пилећа супа
Премда бакин омиљени лек
против прехладе
још није показао свој пун
потенцијал,
научници
по чи њу да
схватају зашто
он помаже. За почетак, топла пилећа супа подиже
температуру носа и грла, чиме
ствара услове који не погодују
вирусима, будући да они воле
хладнију и сувљу „климу”.

Одлично дејство против
вируса има чај од ђумбира, који се показао и као
добар савезник онда када
треба разбити слуз у плућима. Кувај те петна ест
минута две кашике свеже
наструганог ђумбира у две
шоље воде, потом склоните с ватре и оставите
по клопљено још десет
минута.
Лековите биљке које такође помажу против кашља и температуре су ресник, бобице зове, лист
маслине, мајчина душица
и ехинацеа.

Испробајте овај индијски рецепт за обарање температуре:
у 250 мл вруће воде помешајте
по пола кашичице цимета и
коријандера у праху са четврт
кашичице ђумбира у праху.
Оставите да одстоји десет минута и попијте.

Цинк је још један од минерала који су изузетно важни за
пра ви лан рад иму но ло шког
система.
Завидан број испитивања је
показао да узимање дражеја с
цинк-глуконатом или цинкацетатом на свака два сата у
току прва два дана прехладе
може да скрати њено трајање.
Важно је само да их не узимате на празан желудац, јер у том
случају могу да изазову мучнину. Нажалост, чини се да
цинк не делује превентивно у
случају прехладе.

Витамин Ц

Шта избегавати

Витамин Ц делује попут лекова за алергије и упале, тако
што олакшава избацивање секрета из носа и јача имунолошки систем, помажући ћелијама да брже пронађу и униште вирусе.
Kад смо код тога, ваља поменути и да болест, али и стање интензивног физичког стреса, повећавају потребе организма за витамином Ц. Да би витамин Ц био што делотворнији, потражите суплементе који

Kада се борите против прехладе или грипа, важно је да избегавате напитке с кофеином,
као што су кафа, неке врсте
чаја и газирани сокови, јер они
црпу течност из организма.
Исто важи и за алкохол.
У случају прехладе или грипа не препоручује се ни слатка
храна, јер она делује попут валијума на имунолошки систем.
Шећер успорава бела крвна
зрнца, због чега она спорије
хватају и уништавају вирусе.

Лекови наших бака су једнако делотворни, а исплативији
Осим тога, супа разређује
слуз, па је можемо лакше избацити из носа, али и зауставља повећање броја леукоцита
познатих као неутрофили, који се ослобађају у великом броју када смо прехлађени и својом бројношћу изазивају запушење носа.

Течност је важна

ЧАЈ ОД ЂУМ БИ РА

ставите балзам, потопите косу у лавор с млаком водом и
две кашике сирћета. Прелијте потом целу косу и не испирајте. Власи ће бити сјајне, меке и здраве.
Ако желите да експериментишете бојом косе, пробајте
да урадите омбре тако што
ћете половину косе уронити
у претходно припремљен прашкасти сок црвене, наранџасте или плаве боје у топлој
води. Боја ће бити интензивна и трајаће неколико прања.

Петак, 20. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Цимет, коријандер и
ђумбир поспешују
знојење и често се
користе за
презнојавање и
обарање температуре.
Да би овај еликсир био још
кориснији против отока слузокоже, ставите у њега и доста
белог и црног лука, бибера,
ђумбира и љутих зачина, као
што су кари или чили. Супу
треба узимати полако, у малим гутљајима. Имајте у виду
да њен лековити ефекат траје
око пола сата, па је стога током болести уносите свакодневно, више пута на дан.

Бели лук
Познато је да бели лук садрже
алицин, моћну супстанцу која
одбија бактерије, вирусе и гљивице. Алицин се ослобађа кад
се бели лук исецка или изгњечи.
Ако можете да поднесете јак
укус белог лука, сажваћите по
један чешањ на свака три-четири сата. Чешњеве такође можете
исецкати на
мање комаде и
прогутати их као
пи лу ле или их
просто додајте пилећој супи, заједно с мало
црног лука. Ако се одлучите за
ову последњу варијанту, пре
него што додате бели лук, исецкајте га и оставите да одстоји
10–15 минута, како би ослободио своја лековита једињења.
И још једна важна ствар: лук
додајте у супу тек непосредно
пре служења зато што високе
температуре уништавају алицин.

Додаци јелима
Према ајурведи – традиционалном индијском начину лечења – цимет, коријандер и
ђумбир поспешују знојење и
често се користе за презнојавање и обарање температуре.
С друге стране, запушен нос
можете отчепити и тако што
ћете зачинити јела с много кајен ске па при ке, ре на или
васабија (љути јапански рен).
Сваки од ових додатака јелима доводи до скупљања крвних судова у носу и грлу, чиме се при вре ме но от кла ња
запушеност.

УМЕ СТО ОД ЛА СКА У АПО ТЕ КУ
Ови природни препарати
далеко ће боље деловати на
прехладу од било ког препарата које свакодневно гледате на рекламама.
Помешајте кашичицу меда
са соком од једног лимуна,
па додајте децилитар топле
воде и промешајте. Пијте од
три до пет чаша дневно.
Прелијте кашичицу корена слеза са два децилитра
охлађене кључале воде, поклопите и оставите да одсто-

ји дванаест сати. Процедите
и попијте у гутљајима. Овим
чајем можете мазати и надражене ноздрве.
Препарат за смиривање
кашља направите тако што
ћете исецкати четвртину
средње главице црног лука
на коцкице и сипати у шерпу. Затим додајте две кашичице бибера и два децилитра воде, па кувајте десет
минута. Процедите и пијте
топло током дана.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Најскупља
болест на свету
Стручњаци су израчунали: реума
је најскупља болест на свету. Свака
друга жена и сваки шести мушкарац оболевају од неког облика реуме. Због реуматских болести годишње се губи 14–16 милиона дана
боловања, а половина реуматичара
мора превремено у пензију.
Реуматске болести обухватају око 200 обољења која се међусобно веома разликују по узроцима и начину настанка, клиничкој слици
и терапији која се примењује, али им је заједнички главни симптом:
бол у зглобовима, костима, мишићима или кичменом стубу, који може бити праћен отоком, деформацијом и поремећајем функције захваћеног дела тела. Наш народ и за ову врсту тегоба има природне
лекове.
Чај против реуме можете направити тако што ћете помешати по
20 г врбове коре, лишћа и пупољака брезе, листа коприве и раставића и по 10 г цвета зове и липе. Једну кашику мешавине кувајте пет
минута у два децилитра воде. Оставите да одстоји 10 минута, процедите и пијте три пута дневно.
За масажу користите следећу тинктуру: ставите у стаклену теглу
100 г рузмарина, 100 г уситњеног гавеза и 20 изренданих плодова кестена. Налијте комовом ракијом и оставите да одстоји на
топлом месту три недеље. Након тога процедите. Натопите газу
тинктуром и ставите облогу на болно место. Преко газе ставите пешкир. Мењајте у току дана. Након тога измасирајте болна места
уљем од кантариона.

Supliment multilingv al săptămânalului / Мултијезички додатак у недељнику

în limba română / на румунском језику
LA PANCIOVA , VINERI, 20 DECEMBRIE 2019 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 20. ДЕЦЕМБРА 2019.
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DE SFINTELE SĂRBĂTORI DE CRĂCIUN, VĂ URĂM MULT NOROC,
BUCURII, IUBIRE ȘI FERICIRE ALĂTURI DE CEI DRAGI. SĂRBĂTORI FERICITE!
MĂRIOARA STOJANOVIĆ, DEȚINĂTOAREA PREMIULUI ”CARTEA ANILOR EDITORIALI 2017-2018”

VIBRAȚIE CARE PERSISTĂ

Frumusețea
cântecelor populare
românești
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Unul dintre cel mai însemnat eveniment
al Editurii ”Libertatea” din Panciova, este
fără doar și poate manifestarea culturală
”Un an editorial într-o singură zi” care
anul acesta a făcut o retrospectivă cu noi
valori și realizări timp de doi ani editoriali precedenți. Premiul ”Cartea anilor
editoriali 2017-2018” a revenit romanului
”Casa de nisip” al prozatoarei Mărioara
Stojanović.
Manifestarea a fost o zi de sărbătoare
pentru toți cei care iubesc cuvântul scris,
pentru scriitori și poeți, intelectuali români care știu să trăiască splendoare cuvântului scris în modul cel mai deosebit
și sublim.
Un asemenea eveniment de amploare a
avut loc la C.P.E. ”Libertatea” din Panciova, care timp de șapte decenii și jumătate
promoveză cu succes creațiile literare.
La începutul manifestării, redactorul
responsabil al Editurii ”Libertatea”, Vasa
Barbu, a remarcat că manifestarea culturală închinată cărții și autorilor săi, ”Un
an editorial într-o singură zi” a împlinit
vârsta majoratului, ceea ce este inestimabil dacă se iau în considerare numai
edițiile care au avut loc. Manifestarea de
amploare ”Un an editorial într-o singură
zi”, a fost fondată în îndepărtatul an
1988. În continuare, Vasa Barbu a trecut
în revistă toate cărțile premiate și autorii
care le-au semnat.
Cuvântul a fost acordat prof. Mariana
Golomeici, președinta Consiliului de
Administrație a C.P.E. ”Libertatea”, care a
adresat cuvinte de laudă acestei manifestări prestigioase apreciind, între altele că
Editura ”Libertatea”, încurajează scriitorii, îi promovează și le acordă importanța
cuvenită.
Nicu Ciobanu, directorul C.P.E. ”Libertatea”, a vorbit despre importanța manifestrii ”Un an editorial într-o singură
zi”, precizând că ” manifestarea este deosebit de importantă în spațiul literar-artistic românesc”.
Au urmat prezentarea cărților din partea juriului de spaciliatate, din care au făcut parte lectorului univ. dr. Virginia
Popović, președinte, dr. Eufrozina
Greoneanț și Vasa Barbu, în calitate de
membri. În continuare s-au adresat și au-

Eternitatea
și spiritul
cuvântului scris
» pagina VII

torii prezenți: Lazăr P. Mălaimare, Marina Ancăițan, Ionel Lazăr, Mărioara Stojanović și Mircea Lelea, care au vorbit despre cărțile în concurența pentru Premiul
”Cartea anilor editoriali 2017-2018”. Simeon Lăzăreanu a vorbit, de asemena,
despre cărțile Mărioarei Baba și Simonei
Lăzăreanu Popov. Din motive obiective
nu au fost prezenți autorii Anja Arsić,
Slavco Almăjan, dr. Brândușa Juică, Simona Lăzărean Popov și Ioan Baba.
Înainte de a acorda cuvântul membrilor juriului, redactorul responsabil al
Editurii ”Libertatea”, Vasa Barbu a
menționat că cele 16 cărți în concurență
înseamnă ceva pentru literatura noastră
și pentru producția editorială, cărți care
se adaugă onorabil celor aproape 1000 de
titluri pe care editura noastră le-a publicat din 1945 până la sfârșitul anului 2018,
iar acest an, 2019, îl vom se va încheia cu
6 volume noi.

Vorbind despre romanul premiat, ”Casa de nisip” al autoarei Mărioara Stojanović, lector univ. dr. Virginia Popović a
menționat că este vorba despre un roman
în care este prezentat „microspațiul minoritar elitist ”de la noi,” menționând în
concluzia dării de seamă a juriului de
specialitate asupra romanului premiat că
” romanul ”Casa de nisip” al Mărioarei
Stojanović, este un roman elegant, binevenit în spațiul nostru, cu un subiect inedit, în care este prezentat „microspațiul
minoritar elitist” în care se împletește
destinul eroului principal, cu fibre de
identitate românească din părțile noastre, cu toposuri nouă bine cunoscute și
nume de scriitori sau de personaje care
amintesc că ar fi din părțile noastre.
O poveste așezată la marginea dintre
realul prezentului artistic și amintirile în
care au fost croite destinele personajelor
din acest roman, juriul a hotărât ca pre-

miul pentru cartea anului să revină Mărioarei Stojanović pentru romanul ”Casa
de nisip”, pentru care o felicităm și sperăm că vom mai citi încă multe romane,
scrise de acestă romancieră”, a menționat
dr. Virginia Popović.
Mulțumind pentru premiul primit, autoarea premiată, Mărioara Stojanović, a
menționat, între altele, că „un premiu care
se acordă autorului face ca ecoul cărții să
fie mai răsunător, iar premiul în sine este
un imbold de a continua să scrie.
Dânsa a adresat cuvinte de mulțumire
prestigiosului juriu pentru că s-a decis
pentru cartea ei precum și Editurii ”Libertatea” că i-a publicat romanele, fapt
care a creat emoții deosebite pentru dânsa. Distincţia Premiului ”Cartea anilor
editoriali 2017-2018”, constă într-u tablou al pictorului academic Emil Sfera și
o diplomă unicat, creată de redactoarea
grafică Mihaela David Tarbuc.

Eveniment de o
deosebită
importanță
» pagina VIII
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LAZĂR NOVAC – CONCERT JUBILIAR

LANSAREA ROMANULUI ,,KUĆA OD PESKA” AL MĂRIOAREI STOJANOVIĆ

Frumusețea cântecelor
populare românești

ÎN CĂUTAREA FERICIRII
Romanul ,,Kuća od peska” al Mărioarei Stojanović, apărut anul
trecut la Editura ,,Libertatea”, deja și-a câștigat locul care îl merită
în viața literară. Este vorba despre
traducerea în limba sârbă a romanului ,,Cartea de nisip”, încununat
cu premiul ,,Cartea anilor editoriali 2017 – 2018” al Editurii ”Libertatea”. Lansarea romanul ,,Kuća od peska” al Mărioarei Stojanović, eveniment literar de excepție,
s-a desfășurat pe data de 22 noiembrie, în minunata ambianță a
aulei romane a Bibliotecii orașului
Belgrad.

Rapsodul muzicii populare
românești Lazăr Novac a
susțimut un concert aniversar
consacrat celor patru decenii de
activitate, în sala de Muzică și
Congrese a Centrului „Millennium” din Vârșeț. Concertul a
avut loc pe data de 13 noiembrie
fiind organizat de Fundația
„Protopop Traian Oprea” din
Vârșeț. Prin intreaga sa activitate de 40 de ani, Lazăr Novac a
promovat frumusețea cântecelor
populare românești. Lazăr Novac și invitaţii săi, au fost
acompaniați de Orchestra de
Muzică Populară a Românilor
din Voivodina, condusă de dirijorul mr. Roman Bugar. Coordonatoarea evenimentului a fost
prof. Mărioara Sfera.
Concertul a avut loc cu două
zile înainte de data de naștere a
rapsodului cântecului popular
bănăţean. Concertul în sine fusese o surpriză de ziua mareul
rapsod de ziua sa de naștere,
ideea aparținând Fundației
„Protopop Traian Oprea”, zi în
care Lazăr Novac a marcat 40
de ani de când a făcut primele
imprimări la Radio Novi Sad.

dar acesta este un vis al meu să
vă văd într-un număr cât mai
mare împreună, pentru că numai așa vă puteți menține
identitatea etnică, tradițiile și
limba.”
La concert au fost prezenți și
membrii Consiliului Executiv
al Primăriei Vârșeț, Slaviša
Maksimović și Nataša Maljković Čonić.
Concertul aniversar l-a inaugurat Orchestra de Muzică Populară a Românilor din Voivodina, dirijată de mr. Roman Bugar. S-au perindat pe scenă muzicieni renumiți: Adrian Scorobete și Doru Țăranu din cadrul
Ansamblului
Profesionist
„Timișul” din Timișoara, Marinică Trocea, Alina Cojocar,
Firuța Cina și Nelu Iencea.
Publicul spectator a trăit momente sublime în momentul în
care sărbătoritul Lazăr Novac,
un interpret de o modestie rară,
înzestrat cu harul muzicii care,
cuprins de emoții, a vorbit despre viața și activitatea sa timp de
patru decenii. În continuare neam delectat sufletele ascultândul interpretând impecabil cântecele sale.

Despre roman au vorbit
recenzenții, oameni de cultură,
cum sunt: prof. dr. Mariana Dan,
renumitul poet Slavco Almăjan și
Nicu Ciobanu, directorul Casei
de Presă și Editură ,,Libertatea”.
Fragmente din roman au citit
în limba sârbă, respectiv în limba
română actrița emerită Svetlana
Bojković și Teodora Smolean, redactor responsabil al săptămânalului ,,Libertatea”. Cunoscutul
clarinetist Ognjen Popovici, a insertat piese muzicale de rară
frumusețe care au încântat publicul numeros, iubitori ai cuvântului scris.
Moderatorul, dramaturgul Željko Hubač, a vorbit despre specificul Banatului, urmărind firul
descriptiv care se strecoară prin
întreg romanul Mărioarei Stojanović. Vorbind sespre romanul
,,Casa de nisip”, Hubač a pus accentul pe calitățile creative ale
Mărioarei Stojanović din mediul
nostru rural, și nu numai.
Mărioara Stojanović s-a născut
la 1 ianuarie 1952, la Satu Nou. A
absolvit Facultatea de Științe Politice din Belgrad, secția jurnalism.
La începutul carierei, a fost ziaristă la Radioteleviziunea Novi Sad,
apoi, ani în șir, la ziarul „Libertatea”. În perioada 1993-2000 a fost
directorul C.P.E. ”Libertatea”
În cei zece ani de când Mărioara Stojanović creează, din penița
ei a primit viață trilogia care nu a
lăsat pe nimeni indiferent. ”Veronica” este primul ei roman (publicat în anul 2008), iar continuarea
acestuia este romanul ”Vorbeștemi despre mama” (2012). Ambele

romane, în traducerea autoarei,
sunt publicate și în limba sârbă.
Cu romanul ”Fereastra de sub
nori” (2014 în limba română,
2015 în limba sârbă), se încheie
această trilogie bănățeană. Prin
romanele sale, a încercat dintot-

acum scriitorii noștri nu au atins
un subiect atât de modern deoarece s-a considerat că acesta
aparținr tematicii folclorice.
,,Casa de nisip” deschide un
spațiu nou, intrigant, fără
prejudecăți și stereotipuri – a

am dori nu depinde de noi înșine
ci de împrejurătile în care trăim.
Realitatea întotdeauna este
înșelătoare”, consideră Nicu Ciobanu. ,,Fie că vrem sau nu, suntem parte din planurile, intențiile
și visele altora,” – a apreciat, între
altele, Nicu Ciobanu, îndreptându-și atenția spre personajul
principal al romanului ,,Casa de
nisip”, Victor Bogdan: ,,Ce sunt
viețile oamenilor? Unde îl duc pe
om pașii săi? Spre ceva necunoscut sau spre ceea ce îi este scris?”
– s-a întrebat Nicu Ciobanu.
– Așa cum am menționat, ultimii zece ani au fost un deceniu
plin de creativitate pentru Mărioara Stojanović, punând accentul atât pe cultura română cât și pe
cea sârbă, dat fiindcă toate cărțile
ei scrise în limba română, au fost
traduse de dânsa în limba sârbă.
Autoarea Mărioara Stojanović
a vorbit despre roman și crearea
trilogiei bănățene și despre romanul său ,,Casa de nisip”, precum și
despre prezența bilingvismului în
viața ei. Faptul că romanul ,,Casa
de nisip” a fost proclamat ,,Cartea
anului” la Editura ,,Libertatea”,
pentru dânsa înseamnă o confirmare că este pe calea cea bună, că
romanele ei își găsesc drumul
spre cititori.
Este firesc ca un scriitor să nu
se oprească niciodată din mers ci

deauna să creeze o punte între
cultura română și cea sârbă, două
culturi prezente în același spațiu.
Și a reușit pe deplin.
Tocmai aceasta a remarcat și
prof. dr. Mariana Dan, referinduse la tematica romanelor Mărioarei Stojanović, menționând, printre altele că autoarea face cu mare
măiestrie legătura între cultura română și cea sârbă, între cele două
culturi prezente în același spațiu.
Dânsa a mai apreciat că eroii romanelor Mărioarei, își poartă destinul în felul lor, fiind mereu într-o
veșnică căutare a fericirii.
Slavco Almăjan s-a referit la
conținutul romanului.
– Romanul ,,Cartea de nisip”
posedă capcana de a se prăbușii
dinăuntru, iar protagoniștii ei își
visează visul, fiecare în modul
său specific. Niciodată până

conchis distinsul om de cultură,
Slavco Almăjan.
Romanul ,,Casa de nisip” este o
elegantă prospețime a structuralismului. Nimic din ceea ce ne-

să-și consemneze gândurile, trăirile și inspirația de moment pe
paginile unui alt volum de carte,
lucru pe care Mărioara Stojanović
îl va face în viitor.

RECEPȚIE DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI LA VÂRȘEȚ

Zi de importanță istorică

De la această idee s-a ajuns la
organizarea acestui concert
aniversar.
Imagini din viața și activitatea maestrului Novac, s-au perindat pe pânza albă, pe fundalul muzicii la nai a maestrului
fără pereche, Gheorghe Zamfir
care ne-au condus prin lumea
mirifică a folclorului românesc
după un scenariu realizat de
profesoara Mărioara Sfera, coordonatoarea acetui concert
deosebit.
Daniel Răduț, președintele
Fundației „Protopop Traian
Oprea”, a menționat între altele
că acest spectacol are drept menire promovarea valorilor autentice românești. Comori care
se strecoară în suflet și care la un
loc formează trăiri deosebite.
Pe lângă elogiile aduse sărbătoritului Lazăr Novac, spectatorilor s-a adresat și Gheorghe Dinu, consulul general al
României la Vârșeț, a
evidențiat următoarele: „Este
prima oară de când sunt aici,
să văd atâția români laolaltă.
Am fost la multe manifestări,

Momente încărcate cu emoții
au fost când pe scenă au urcat
sora Marta și fratele Gheorghe,
care i-au făcut cadou un tablou
cu fotografia lor din copilărie.
Au urmat grupul vocal al Societăţii Cultural-Artistice „Luceafărul” din Vârșeţ, instruit de
Marina Zarić, renumita interpretă Lia Lungu din Timișoara,
instrumentistul Lavinius Nicolaievici și interpreta Maria Tănas Marin din București.
Publicul a rămas profund
impresionat de prezența tânărului Gabriel Ivașcu, nepotul
lui Lazăr Novac, care a pornit
pe urmele bunicului său, încheint în mod deosebit programul aniversar.
În final, lui Lazăr Novac pe
scenă i s-a alăturat soția Firuța,
pentru a tăia împreună tortul
aniversar și a închina o cupă de
șampanie, în cinstea zilei sale de
naștere și a celor 40 de ani de activitate, cu dorința de a ne mai
încânta cu vocea sa cel puțin încă 40 de ani.
Moderatorii concertului au
fost Ionela Sfera și Maribel Popa.

Ziua Națională, Ziua Națională a
României, este sărbătorită în
amintirea zilei de 1 decembrie
1918, când Transilvania s-a unit
cu Regatul României și Basarabia
și Bucovina, revenind la granițele
sale. Acest eveniment istoric a împlinit visul de secole de a se uni toți
românii într-un singur stat.
Consulatul General al României
la Vârșeț a organizat tradiționala
recepție cu ocazia Zilei Naționale
a României, evenimentul istoric
când s-a marcat festiv Ziua
Națională a României.
Numeroșii oaspeți de Ziua
Națională a României, 1 Decem-

brie, au fost întâmpinați de
Excelența sa Gheorghe Dinu,
consulul general al României la
Vârșeț pe data de 2 decembrie, la
Muzeul „Konkordija” din Vârșeț.
Corul Școlii de Muzică „Josif
Marinković”, dirijat și instruit de
profesoara Tanja Mrđa, a intonat
imnurilor celor două țări vecine
și prietene, Serbia și România iar
elevii Fabian Cinci și Ramona
Răduț au interpretat imnul României.
La evenimentul deosebit de
important au fost prezenți Dragana Mitrović, primarul orașului
Vârșeț, Danijela Lončar, prefectul
districtului Banatului de Sud și

Daniel Magdu, președintele Consiliului Național al Minorității
Naționale Române din Serbia,
reprezentanți ai asociațiilor,
instituțiilor și societăților
românești, bisericii, autoguvernării locale, mijloacelor de informare, dar și oaspeți din România.
Numeroșilor invitați și oaspeți
li s-a adresat Excelenața sa, Gheorghe Dinu, consulul general al
României la Vârșeț, care a
menționat importanţa deosebită
a zilei de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României pentru toţi românii, menționând între altele că
minoritătatea etnică română din
Banatul Central și Banatul de

Sud, reprezintă un exemplu de
bune practici în domeniul respectării și protejării drepturilor
minorităților.
Între
altele
Excelența sa a menționat relațiile
foarte bune între România și Serbia. prietenia tradițională și apropierea dintre cele două popoare,
române și sârbe. Dânsul a adăugat în continuare:
”Vă propun să ne unim eforturile în următorii doi ani pentru a
scoate în evidență toate valorile
culturale, multiculare, în spiritul
toleranței, la nivel creativ și intelectual, ” a afirmat consulul Gheorghe Dinu.
Dragana Mitrović, primarul
orașului Vârșeț, s-a alăturat felicitărilor cu ocazia Zilei Naționale
a României în numele său personal și al orașului Vârșeț,
menționând că între cele două
popoare, române și sârbe, există
tradiția de prietenie pentru care
suntem mândri, adăugând:
– Aceasta este o dovadă cum putem să trăim împreună. Orașul
Vârșeț este un exemplu viu de
cultivare a multiculturalității,
tradiției, culturii și limbii. Trăim
în pace și bună înțelegere și putem fi drept exemplu pentru alte
orașe – a spus Dragana Mitrović.
Traducerea simultană a asigurat-o profesoara Mărioara Sfera.
Numeroșii participanți au avut
prilejul să vadă expoziția marelui
pictor Corneliu Baba. Despre
această expoziție a vorbit Zvonimir Santrać, directorul Muzeului
„Konkordija” din Vârșeț.

Мултијезички додатак у недељнику / Supliment multilingv al săptămânalului

на румунском језику / în limba română
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 20. ДЕЦЕМБРА 2019. / LA PANCIOVA , VINERI, 20 DECEMBRIE 2019

У потрази
за срећом
» страна IV

ЖЕЛИМО ВАМ СРЕЋАН БОЖИЋ. НЕКА ВАС ПРАТЕ РАДОСТ, ЉУБАВ
И СРЕЋА ПОРЕД ВАШИХ НАЈМИЛИЈИХ. СРЕЋНИ ПРАЗНИЦИ!
МАРИОАРА СТОЈАНОВИЋ ДОБИТНИЦА НАГРАДЕ „НАЈБОЉА КЊИГА У 2017/2018. ГОДИНИ”

ВИБРАЦИЈА КОЈА ЋЕ ИСТРАЈАТИ

Запажен успех
у модерном
плесу
» страна IV

Један од најзначајнијих догађаја Издавачке куће „Либертатеа” из Панчева без сумње је културна манифестација „Једна уређивачка година у једном дану” – ове године направљена је
ретроспектива с новим вредностима
и достигнућима за две претходне уређивачке године. Награда „Најбоља
књига у 2017/2018. години” припала
је роману „Кућа од песка” Мариоаре
Стојановић.
Поменута манифестација била је празник за све оне који воле писану реч,
за писце и песнике, румунске интелектуалце који знају да доживе сјај
писане речи на најпримамљивији и
узвишенији начин.
Овај велики догађај био је организован у Панчеву, у Издавачкој кући
„Либертатеа”, која седам и по деценија успешно промовише књижевне стваралачке радове на румунском језику.
У уводном излагању уредник издавачке куће „Либертатеа” Васа Барбу
саопштио је да је културна манифестација посвећена књизи и њеним ауторима „Једна издавачка година у једном дану” достигла пунолетност, што
је непроцењиво ако се узму у обзир
само едиције које су биле организоване од 1988. године. Након тога Васа

Вечност и дух
писане
речи
» страна V
Барбу је направио ретроспективу свих
награђених књига и њихових аутора.
Потом је дата реч госпођи проф. Маријани Голомејић, председници Управног одбора „Либертатее”, која је, поред
речи хвале за организацију ове манифестације, рекла да издавачка кућа
„Либертатеа” охрабрује и промовише
писце, дајући им заслужени значај.
Нику Чобану, директор Издавачке
куће „Либертатеа”, говорио је о значају манифестације „Једна издавачка година у једном дану”, истичући у први
план њену важност на књижевно-уметничком пољу код Румуна у Војводини.
Уследило је представљање књига од
стране стручног жирија, који су чинили: др Вирђинија Поповић, председник, и др Еуфрозина Греонеанц и
Васа Барбу, чланови. У наставку су
присутни аутори – Лазар П. Малајмаре, Марина Анкаицан, Јонел Лазар, Мариоара Стојановић и Мирча
Леља – говорили о књигама које су
ушле у конкуренцију за награду „Најбоља књига у издавачким годинама
2017/2018”. Си ме он Ла за ре а ну је

говорио о књигама Мариоаре Баба и
Симоне Лазареану Попов.
Из објективних разлога нису били
присутни Ања Арсић, Славко Алмажан, др Брандуша Жујка, Симона Лазареану Попов и Јоан Баба. Пре него
што је дата реч члановима жирија,
главни и одговорни уредник Издавачке куће „Либертатеа” истакао је да
шеснаест књига које су ушле у конкуренцију много значе за нашу књижевност и за наше издаваштво. Можемо
им додати још 1.000 наслова који су
објављени у нашој издавачкој кући од
1945. до краја 2018. године, као и још
шест наслова у 2019. години.
Коментаришући награђени роман
„Кућа од песка” ауторке Мариоаре
Стојановић, др Вирђинија Поповић је
истакла да је ово роман у којем је
представљен наш „елитистички мањински микропростор”. У закључку
је такође споменула да је награђени
роман „с једне стране психолошки,
веома редак у румунској књижевности у Војводини, а с друге стране то је
и љубавни роман и заслужује сваку

похвалу”. Она сматра да је овај роман последњи у циклусу веома узбудљивих романа у којима је лични проблем сагледан у друштвеном контексту Војводине на крају 20. и на почетку 21. века. Жири је одлучио да награда за најбољу књигу припадне Мариоари Стојановић за роман „Кућа од
песка” („Casa de nisip”).
Честитамо ауторки и надамо се да
ћемо још пуно њених романа прочитати.
Награђена ауторка романа Мариоара Стојановић захвалила је на награди и рекла да награда која се додељује аутору чини да се о књизи више чује, а истовремено је и подстрек
да настави да пише.
Захвалила је жирију који је одлучио да награда припадне управо њој,
као и Издавачкој кући „Либертатеа”,
која је објавила све њене романе. Награда за „најбољу књигу у издавачким
годинама 2017/2018” састоји се од
слике академског сликара Емила Сфере и од јединствене дипломе, коју је
реализовала Михаела Давид Тарбук.

Догађај
од посебне
важности
» страна VI
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Петак, 20. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ЈУБИЛАРАН КОНЦЕРТ ЛАЗАРА НОВАКА

ПРОМОЦИЈА РОМАНА КУЋА ОД ПЕСКА МАРИОАРЕ СТОЈАНОВИЋ

Лепота румунских
народних песама

У ПОТРАЗИ ЗА СРЕЋОМ
Роман „Кућа од песка” Мариоаре Стојановић, објављен прошле године у Издавачкој кући
„Либертатеа”, већ је заслужио
место у књижевном животу.
Промоција романа Мариоаре
Стојановић „Кућа од песка”,
из у зе тан књи жев ни до га ђај,
одржана је 22. новембра у предивном амбијенту Градске библиотеке Београда.

Познати певач румунске народне музике Лазар Новак са
ових простора одржао је јубиларан концерт поводом четири деценије деловања, у музичкој и конгресној сали центра „Миленијум” у Вршцу.
Концерт је одржан 13. новембра, у организацији Фондације „Протопоп Трајан Опреа”
из Вршца. Својом активношћу
током четрдесет година Лазар
Новак промовисао је лепоту
румунске народне музике.
Лазара Новака и његове госте
на концерту је пратио Оркестар народне музике Румуна
из Војводине, под диригентском палицом Романа Бугара. Координатор догађаја била је професорка Мариоара
Сфера. Концерт је одржан два
дана пре рођендана слављеника. Сам концерт био је изненађење за његов рођендан,
а идеја је потекла од Фондације „Протопоп Трајан Опреа”
из Вршца, поводом обележавања четрдесет година откако
је овај певач направио прве
аудио-снимке за Радио Нови
Сад.
Слике из живота и активности маестра народне музике Лазара Новака приказане
су на видео-биму, заправо на
платну, па су тако гледаоци
имали прилику да прате видео-снимке, уз музику ненадмашног маестра Георгеа Замфира, који нас је водио кроз
чудесни свет румунског фолклора по сценарију професорке Мариоаре Сфере.
Данијел Радуц, председник
Фондације „Протопоп Трајан
Опреа”, поменуо је да је циљ
овог концерта промовисање
ау тен тич них
ру мун ских
вредности.
После похвале маестра Лазара Новака гледаоцима се
обратио и Георге Дину, генерални конзул Румуније у Вршцу, који је нагласио:
– Први пут од када сам овде, видим толико Румуна на
једном месту. Био сам на многим румунским догађајима и
манифестацијама, али мој сан

је да вас видим у што већем
броју, јер само тада можете
да очувате свој етнички идентитет, традицију и језик.
Концерту су присуствовали
и чла но ви Из вр шног ве ћа
Скупштине града Вршца Славиша Максимовић и Наташа
Маљковић Чонић.
Јубиларни концерт отворио
је Оркестар популарне музике
Румуна из Војводине, којим је
дириговао Роман Бугар. Познати музичари Адријан Скоробете и Дору Царану из Професионалног ансамбла „Тимишул” из Темишвара, Мариника Троча, Алина Кожокар, Ћина Фируца и Нелу Јенча.
Публика је уживала у узвишеним тренуцима када је слављеник Лазар Новак, иначе
човек ретке скромности, веома емотивно говорио о четири деценије каријере и о свом
животу. У наставку је извео
беспрекорно своје песме.
Веома емотивни тренуци
били су када су се на сцени
појавили Лазарова сестра Марта и брат Георге, који су му
уручили слику из детињства.
Уследио је наступ вокалне
групе Културно-уметничког
друштва „Лучафарул” из Вршца, под диригентском палицом Марине Зарић, а потом
су на бину изашли позната солисткиња румунске музике
Лиа Лунгу из Темишвара, инструменталиста Лавинијус Николајевић и вокална солисткиња Марија Танас Марин из
Букурешта.
Публика је била дубоко импресионирана када се на сцени појавио млади Габријел
Ивашку, унук Лазара Новака,
који је кренуо његовим стопама, и он је спектакуларно
завршио програм.
На крају програма Лазару
Новаку се придружила Фируца Новак, његова супруга, да
би заједно пресекли рођенданску торту и попили чашу
шампањца у част четрдесет
година његове каријере.
Модератори концерта били
су Јонела Сфера и Марибел
Попа.

О роману су говорили рецензенти, значајне личности као
што су: проф. др Маријана Дан,
познати песник Славко Алмажан и Нику Чобану, директор
Новинско-издавачке куће „Либертатеа” из Панчева. Одломке из романа прочитале су на
српском односно на румунском
језику позната глумица Светлана Бојковић и одговорна
уредница недељника „Либертатеа” Теодора Смољан. Познати кларинетиста Огњен Поповић свирао је прелепе музичке
нумере, које су одушевиле многобројну публику, љубитеље писане речи.
Модератор, драмски писац
Жељко Хубач, говорио је о специфичности Баната, пратећи
описну нит која се протеже кроз
роман Мариоаре Стојановић.
Говорећи о роману „Кућа од
песка”, Хубач је нагласио стваралачке квалитете Мариоаре
Стојановић у нашем руралном
подручју, али и шире.
Мариоара Стојановић је рођена 1. јануара 1952. године у
Банатском Новом Селу. Дипломирала је на одсеку за новинарство на Факултету политичких наука у Београду. На почетку каријере била је новинар новосадског радија и телевизије, а затим, годинама касније, у Новинско-издавачкој
кући „Либертатеа” из Панчева. Између 1993. и 2000. била
је директор те престижне новинске куће.
Током десет година колико
ства ра и пи ше Ма ри о а ра
Стојановић објавила је трилогију која никога није оставила
рав но ду шним, и то: ро ман

„Вероника” (2008), затим наставак, роман „Причај о мојој
мајци” (2012). Оба романа, у
преводу ауторке, објављена су
и на српском језику. Романом
„Прозор под облацима” (2014.
године на румунском, 2015. на
српском) завршава се ова банатска трилогија. Својим романима увек је покушавала да
створи мост између румунске
и српске културе. И успела је у
потпуности.
То је приметила и проф. др
Маријана Дан у свом излагању, позивајући се на тему романа Мариоаре Стојановић, и
рекла је, између осталог, да ауторка мајсторски успоставља
везу између румунске и српске
културе, две културе присутне
у истом простору. Такође се
осврнула на садржај романа,
напоменувши да његови протагонисти, свако на свој начин,
носе своју судбину, увек у вечној потрази за срећом.
Славко Алмажан се такође
осврнуо на садржај романа.

– Роман „Кућа од песка” се
урушава изнутра, а његови протагонисти сањају свој сан, свако на свој специфичан начин.
До данас се наши писци никада нису дотакли тако модерне
теме јер се сматрало да ово
припада фолклорној тематици. Роман „Кућа од песка” отвара нов, интригантан простор,
без предрасуда и стереотипа –
рекао је на крају угледни песник Славко Алмажан.
Књига „Кућа од песка” је елегантан роман који уноси свежину у структурализам. Ништа
што желимо не зависи од нас
самих, него од околности у којима живимо. Стварност је увек
варљива, рекао је Нику Чобану.
– Свиђало се то нама или не,
део смо планова, намера и снова других. То су праве чињенице и ми смо само играчи – оценио је Нику Чобану, скрећући
пажњу на главног јунака романа „Кућа од песка” Виктора
Богдана. – Шта значе животи
људи? Куда се човек креће?

Нечему непознатом или ономе што му је записано одавно?
– запитао се Нику Чобану.
Последњих десет година је
деценија стваралаштва Мариоаре Стојановиће, с нагласком
како на румунској, тако и на
српској култури, јер су све њене књиге написане на румунском језику и преведене на српски. Ауторка Мариоара Стојановић говорила је о роману и
стварању банатске трилогије, о
роману „Кућа од песка”, о присуству двојезичности у њеном
животу. Чињеница да је роман
„Ку ћа од пе ска” про гла шен
књигом године Издавачке куће „Либертатеа” за њу је потврда да је на добром путу и да
ће њени романи пронаћи пут
до читалаца.
Природно је да писац никада не престане да пише, већ да
своје мисли, искуства и тренутну инспирацију записује,
стварајући нове романе, што
ће Мариоара Стојановић и радити у будућности.

ПРИЈЕМ ПОВОДОМ НАЦИОНАЛНОГ ПРАЗНИКА РУМУНИЈЕ У ВРШЦУ

Дан од посебног значаја
Национални празник Дан румунског уједињења Румунија
слави у знак сећања на 1. децембар 1918. године, када се
Трансилванија ујединила с Краљевином Румунијом, а Бесарабија и Буковина су враћене у
њене границе. Тиме је испуњен вековни сан о уједињењу
свих Румуна у једну државу.
Генерални конзулат Румуније
у Вршцу организовао је традиционални пријем поводом националног дана Румуније. Званице је у музеју „Конкордија”
у Вршцу дочекао Њ. е. Георге
Дину, генерални конзул Румуније у Вршцу, када је свечано
обележен национални празник
Румуније 1. децембар.
Хор Музичке школе „Јосиф
Маринковић” из Вршца, под
диригентском палицом професорке Тање Мрђе, извео је
хим ну Ср би је, а за тим су
ученици Фабијан Ћинћи и Рамо на Ра дуц из ве ли хим ну
Румуније.
Пријему су присуствовали
Драгана Митровић, градоначелница Вршца, Данијела Лончар, начелница Јужнобанатског
управног округа, и Данијел Магду, председник Националног
савета румунске националне
мањине у Србији, представници румунских удружења, институција и друштава, цркве,
локалне самоуправе, медија,
али и гости из Румуније.
Многобројним гостима се
обра тио Ге ор ге Ди ну, ге не -

рални конзул Румуније у Вршцу, који је споменуо посебан значај дана 1. децембра –
националног дана Румуније
за све Ру му не, спо ми њу ћи
између осталог да је етничка
ма њи на Ру му ни је из цен тралног и јужног Баната пример добре праксе на пољу поштовања и заштите права мањина. Између осталог, истакао је снажне и веома добре
односе Румуније и Србије и
подсетио на традиционално
при ја тељ ство и бли скост
два ју на ро да, ру мун ског и
српског.

– Предлажем да уложимо додатни напор у наредне две године да истакнемо све културне, мултикултурне и стваралачке вредности у духу толеранције на уметничком и интелектуалном нивоу – истакао
је конзул Георге Дину.
Драгана Митровић, градоначелница Вршца, придружила
се честиткама поводом националног празника Румуније у
своје лично име и у име Града
Вршца, споменувши да између два народа, румунског и српског, постоји традиција пријатељства на коју смо поносни.

– Ово је доказ како можемо
да живимо заједно. Град Вршац је живи пример неговања
мултикултурализма, традиције, културе и језика. Живимо у
миру и добром разумевању и
можемо да будемо пример другим градовима – рекла је Драгана Митровић.
Симултани превод омогућила је професорка Мариоара Сфера. Учесници на пријему имали
су прилику да виде изложбу великог сликара Корнелијуа Бабе. О овој изложби говорио је
Звонимир Сантрач, директор
музеја „Конкордија” у Вршцу.

V

Петак, 20. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ИНТЕРВЈУ: МИРЧА ЛЕЉА

НОВИ НАЗИВИ УЛИЦА У ПАНЧЕВУ

ВЕЧНОСТ И ДУХ ПИСАНЕ РЕЧИ

Румунски песник Јоан
Флора имаће своју улицу

Аутор је двеју збирки песама:
„Закрпа прогоњене душе” (2015)
и „Пажња на снове” (2018), објављених у Издавачкој кући „Либертатеа”. Новинар је недељника „Либертатеа” из Панчева и
одговорни уредник часописа за
младе „Омладина”. Од своје
осме године свира виолину у
познатом оркестру народне музике „Лира” у Торку.
l Сматрам да постоји утеха
у вечности и духу писане речи.
Како сте доживели своје књижевне почетке и шта ово значи за вас?
– Поезија је, по мом мишљењу, с једне стране вежба мисли, вибрација душе и оружје
којим се боримо против пролазности времена. Сећам се
слика и почетка стварања. Поезија оживљава свако читање
и наше размишљање преноси
на велики број читалаца.
l Ваша поезија, усидрена у
стварности и прагматично диктирана посебним сензибилитетом, има блиску везу са искуствима ваше душе. Збирка
пе са ма „Па жња на сно ве”
зрачи медитативном страном
живота.

– Понекад сувише расипамо
речи, много разговарамо, пишемо много и кажемо мало.
Међутим, стихови су оне мисли које садрже и емоције, али
и поруке између редова којима,
ако их одгонетнемо, можемо
оплеменити свој ум, али и душу емоцијама које изазива сваки стих.
l Ко су аутори који су
на вас утицали, а које
сте са задовољством читали?
– Не могу тачно да
одредим, јер све што
читамо или чујемо, на
овај или онај на чин
утиче на сваког од нас,
али могу да напоменем да сам имао прилику да научим румунски је зик и књи жев ност од про фе со ра
Олимпијуа Балоша у
основној школи у Торку, иначе песника, публицисте, новинара. Ту
се ус по ста вио те мељ
мог сазнања и стваралаштва, јер без чврстог

темеља језика и културе изражавања, постављеног пре више од петнаест година, сада
не бих могао да будем песник
ни новинар.
l Зашто књижевност и новинарство, а не ваша професија инжењера информатике? Где
и када је почела љубав према
поезији и новинарству?
– Никад нисам одустао од
своје праве професије инжењера ИТ. Чак и ако не радим у
овој области, покушавам у мултидисциплинарном простору
да за поезију и новинарство искористим предности које нуди
област ИТ, а истовремено ће
виртуелни простор интернета
коришћењем различитих платформи бити обогаћен информацијама из књижевног и новинарског живота. Постоје заједничке тачке које повезују
сва та подручја заједно и које
могу додати вредност сваком
од њих посебно.
l Од го вор ни сте уред ник
омладинског часописа „Младост”, за ни мљи вог и до бро
изграђеног часописа. Какав је

профил часописа? Како се ове
ве шти не ма те ри ја ли зу ју на
послу?
– Часопис „Младост” намењен је младима и његов садржај је у великој мери пулс младе генерације војвођанских Румуна из Војводине, без обзира
на то да ли говоримо о ауторима текстова у часопису, или о
читаоцима који су сугестијама
и реакцијама утицали на његов концепт. Стално се прилагођавамо околностима наметнутим временом у којем живимо и областима интересовања наших младих.
l Веома сте активни у Торку, свом родном месту. Од осме
године свирате виолину у познатом оркестру народне музике „Лира” у Торку. Одакле
потиче љубав према музици?
– У Торку нема куће у којој
није живео ниједан музичар,
певач, или неко ко се бавио
фолклором. Музика је жива
традиција у овом селу. Људи
се рађају с музиком, они живе
с њом и, на крају, с музиком
одлазе у други, бољи свет. Љубав према музици произашла
је из локалне традиције. Ту је
вероватно и судбина која ме
увек води ка уметности.
l Шта бисте препоручили
младим писцима, песницима?
– Позивам младе да се усуде да пишу. Да се не устручавају да поставе питање. Да следе свој сан. Да се не плаше
грешака и неуспеха, али да их
не понове, да их користе и да
нешто науче. Млади се морају
борити за своје идеале и наметати их, јер ако се не наметну,
али буду прихваћени без икаквог отпора, млади неће преви ше на у чи ти и не ће би ти
спремни за живот, који је тежак. Морају бити храбри и прихватити изазове, јер младост
је доба када се неке грешке
још толеришу, иако млади људи често нису ни свесни ове
чињенице.

На седници Скупштине града
Панчева одржаној 25. новембра више од 90 улица добило је
имена. Једна од тих улица у
нашем граду носиће име великог румунског песника Јоана
Флоре. Ова улица припада Месној заједници Горњи град и
налази се између Новосељанског пута и Скадарске улице.
Јоан Флора је био румунски
филолог, песник и преводилац.
Један је од најбољих песника
своје генерације. Рођен је у Банатском Новом Селу 20. децембра 1950. године. Писао је
само на матерњем језику, на
румунском. Завршио је гимназију на румунском језику у Вршцу и Факултет за румунски
језик и књижевност, румунско-француски одсек, Универзитета у Букурешту.

По завршетку студија (дипломирао 1973) радио је као
професор у Економској школи
у Алибунару (1974–1976). У периоду 1977–1989. био је новинар-уредник у Новинско-издавачкој кући „Либертатеа” Панчеву и уређивао часопис за
уметност и културу „Лумина”.

Био је члан Савеза писаца
Румуније и Удружења писаца
Србије. Више од две деценије
сарађивао је с најзначајнијим
културним часописима у Румунији и Југославији и у више
публикација у Немачкој, Пољској, Мађарској, Белгији, Чехословачкој, Турској, Француској и Шведској.
Носилац је значајних награда у земљи и иностранству, као
што су: награда „Струга” (1978),
награда „Нолит” (1989), награда Друштва писаца Војводине
(1989), награда Удружења писаца Румуније (1997) и награда АСПРО (1997).
Од 1993. године живео је с
породицом у Букурешту.
Као песник дебитовао је збирком песама „Валцери”, 1970.
године. Између осталог, објавио
је збирке песама „Бршљан”, „Рембо или неко други”, „Физички
свет”, „Издаја метафоре”, „Млада сова на самртној постељи”, „Убилачко сећање”, „Љубичасте лисице”. Многе од
тих књига касније су
преведене на српски језик. Јоан Флора је аутор монументалне антологије која покрива
800 година српске и црногорске поезије. Књиге су му биле награђене
како у Србији, тако и Румунији.
Преминуо је изненада, 3. фебруара 2005. године, у Букурешту.
Јоан Флора остаје у сећању
свих оних који су га познавали, поштовали и волели. Можда велики песници прерано
одлазе у вечност да би остали
вечно млади у нашем сећању.

КУД „ВЕСЕЛИЈА” ИЗ ГЛОГОЊА

Нагласак на младим
снагама

НАШ ГОСТ: НАДА МАЛЕК

О љубави само

ФОТО: ИЗ

Управо је такав пут прешла
Нада Малек и та лепа случајност десила се управо њој, која
иза себе има шест књига, објавље них у Издавачкој кући
„Либертатеа” из Панчева.
Њене књигe су аутобиографске, прожете искреношћу и
посебношћу. Све приче су
посвећене људима који поштују
традицију, обичаје, веру, порекло и своје корене. У њеним
причама има топлине и пуно
љубави према дому и породици.
O себи каже да је одувек
писала. Инспирисана својим
родним местом, Српском Црњом, написала је „Обичну
причу”, која говори о драгим
људима, о школи која носи име
чувеног песника, причу коју је
послала на конкурс у Црну Гору,
под шифром „Емилија”. Њена
прича је била награђена објављивањем у „Никшићким новинама” и тако је почело. Низале
су се награде и свака наредна
прича послата на конкурс била
је запажена („Мајка”, „Сасвим
обична прича” итд.).

ПРИВАТНОГ АЛБУМА КЊИЖЕВНИЦЕ

Шта писца чини писцем? Случајност или нешто друго?
Многи су писали, па нису
постали писци, колико год се
трудили око тога. Никако нису
успевали. Постоји неуништива
нит која прожима живот писца
и која чини да он ствара. Ако
писана реч оставља траг у
простору и времену, онда је то
права ствар. Од снова до књиге
понекад постоји дуг и мукотрпан пут. Понекад се дешавају
лепе случајности и књига нађе
свој пут до читаоца.

Прве приче виделе су светлост дана у књизи „Емилијин
споменар”, где се говори о младости и средњошколским данима генерације ’65. Нижу се
„Емилијине обичне приче” и
„Емилијине одабране приче”,
па „Необично-обичне приче”,
о Панчевцима, коју прожимају
различите културе, националности и вероисповести. Из знатижеље смо питали Наду ко је
заправо Емилија. Одговорила

је лежерно, са осмехом: „Па,
на рав но, ’девојка у плавом’
Емилија Мила Поповић, Ђурина велика љубав из Кикинде”.
Настала је затим књига „Иван
Златопрсти”, о панчевачком
прослављеном пијанисти Ивану
Динићу. Наду је фасцинирала
његова маестралност изведбе
на клавиру „Мађарске рапсодије бр. 6”. Не заборавља ни
први наступ пред публиком.
Организовала је преко 200

промоција књига широм земље
и региона. Нада памти добре
људе и сусрете с писцима на
разним књижевним манифестацијама као што су „Липарске
вечери” и „Дани боема” у Црњи.
Посебни тренуци су сусрети с
публиком у Ариљу и Зрењанину, као и самосталне књижевне вечери у Вршцу, Сокобањи, Београду, Панчеву,
Подгорици.
Изузетно скромна, Нада Малек је захвална свакоме ко цени
њен рад, труд и њене књиге.
Памти све похвале, награде,
захвалнице,
дипломе
и
признања.
А њих је толико да се побројати не могу. Добитница је
престижне панчевачке награде
„Душковићева звона” за „Сасвим обичну причу”, у два маха
била је добитник вршачке награ де „Мајсторско перо” за
изузетан уметнички израз и
допринос очувању српске књижевне речи, а добила је и захвалницу Црњана за свеукупан
допринос развоју села.
Објавила је приче у књижевним и домаћим часописима,
била је и гост радио-емисија.
Поносна је на чињеницу да су
јој посвећене епизоде серијала
„Завичај”. Присутна је на свим
манифестацијама у НИУ
„Либертатеа”, јер је неизмерно
поносна и захвална нашој
издавачкој кући која јој
објављује књиге.
Нада има још много тога да
нам каже и исприча кроз своје
приче. Снагу да настави рад
дају јој породица и читаоци
који је воле и поштују.

Оркестар и фолклорни ансамбл КУД-а „Веселија” озбиљно су се припремили за панчевачко градско такмичење културно-уметничких друштава,
па су се 14. маја квалификовали за зонско такмичење, које
је одржано 26. маја. Кореограф
Лучијан Данилов води плесни
ансамбл. Посебан нагласак је
на промовисању младих. Најмлађи члан је Јоана Шубици,
која је забележила успехе вредне хвале. Она је учествовала
на Фестивалу румунског фолклора деце у Долову 29. маја.
КУД „Веселија” је 16. јуна
наступао на Меморијалном фестивалу „Виргил Стојан Гила”
у Румунији. Оркестар је извео
сплет народних песама, док се
фолклорна група представила
кореографијом плесова из Ердеља. Имали су добар пријем
код публике.
У периоду од 5. до 7. јула
фолклорни ансамбл друштва
учествовао је на међународном
фестивалу фолклора „Ватра
Миорицеи” у граду Фокшани у
Румунији и добио диплому и
плакету. Уследио је још један
концерт, и то 12. јула у Глогоњу, где су се бројној публици
представили играма из Ердеља, одакле су пореклом Румуни

из Глогоња. Наредног дана, 13.
јула, на манифестацији „Румунска игра” у Житковици, наступио је инструментални солиста Дорел Маријану, који је
извео песме на Пановој фрули
и заслужено освојио прво место у овој категорији.
Треба поменути и наступ ансамбла „Веселија” 21. јула у
Ковину, на манифестацији посвећеној румунском фолклору,
у организацији Дома културе
„Лумина” из тог места, где је
ансамбл добио похвалницу за
сарадњу и реализовање програма и пројеката чији је циљ очување и неговање румунског
идентитета, историјског наслеђа и румунског језика.
У наредним активностима у
Србији и Румунији придружиће им се и вокалне солисткиње Кристина и Теодора Мик, с
којима КУД „Веселија” већ годинама има добру сарадњу.
Вредно је рећи и да ово културно-уметничко друштво све
своје активности финансира
кроз пројекте Града Панчева,
Националног савета румунске
националне заједнице у Србији, Покрајинског секретаријата за националне заједнице,
као и румунског Министарства
за дијаспору.
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ЈУБИЛЕЈ – 70 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА РАДИО НОВОГ САДА

ДОГАЂАЈ ОД ПОСЕБНЕ ВАЖНОСТИ
Радио Нови Сад почео је да ради 1949. године, а током текуће године, разним пригодним
манифестацијама, обележена
је 70. годишњица деловања те
радио-станице у Војводини, а
она сада делује у оквиру Радио-телевизије Војводине, једне од две државне јавне радио-станице, поред Радио-телевизије Србије.
Најважнији догађаји поводом
јубилејa организовани су у новембру. У недељу, 3. новембра, поводом обележавања седамдесет година деловања, редакција програма на румунском језику Радио Новог Сада
организовала је свечану просла ву у сту ди ју М, од но сно
емисију и посебно богат музички програм.
Овај изузетан догађај почео
је изложбом народне ношње,
колача и послужења, заједничком акцијом удружења жена
из наших румунских места и
наивних сликарки, које су допри не ле да про сла ва има

посебан шарм. Поводом свечаности промовисана је монографија „Седамдесет година редакције програма на румунском језику” и том приликом
је аутор књиге Лучијан Марина истакао нарочито вредне
аспекте у вези с богатом активношћу румунске редакције
РНС.
Током централног догађаја
присутнима су се обратили Соња Кокотовић, директорка програма РТВ-а, која је поздравила публику у дворани, на румунском језику, и нагласила
важност програма на румунском, као и чињеницу да ће
ускоро сви запослени уживати
у новој модерној канцеларији
на Мишелуку, као и Елена Ница, конзул у румунској амбасади у Београду, и Данијел Магду, председник Националног
савета Румуна.
Публици су се представили
бројни реномирани извођачи
из Србије и Румуније који су
на Радио Новом Саду снимали песме велике уметничке
вредности: Лазар Новак, Фируца Ћина, Алина Кожокару,
Жаклин Пуја, Тиберију Лападат, Изворинка Милошевић,
Николета Војка, Ана Алмашана Ћионтеа, Аурелија Ардељану итд. У оквиру програма наступили су и инструментални
солисти који су снимили предивне снимке на Радио Новом
Саду: Лело Ника, који је посебно дошао за ту прилику из
Шведске, затим Велимир Кокорић и Бора Дугић, Мирча
Ардељану и браћа Роман и Марин Бугар, али и извођачи млађе генерације, који су поносно представљали прелепу румунску народну музику.

дакле само два месеца након
почетка програма на Радио Загребу, чланови Радио-клуба из
Новог Сада изложили су и један радио-апарат опремљен са
осам електричних цеви. „Врхунац је био када се првог дана
изложбе чула порука: ХАЛО,
ХАЛО! Овде је Нови Сад на таласној дужини од 520 мегахерца”, писао је „Радио вјесник” у
октобру 1926. године.
На основу искустава првих
аматерских радио-клубова који су основани у Новом Саду,
далеке 1925/26, и искустава
првих радио-станица у Југославији, 29. новембра 1949.
основана је новосадска радио-станица.
После осам месеци темељних припрема у тешким условима, јер је Југославија била у
блокади коју су наметнуле државе чланице Варшавског пакта, неки апарати донети су из
Суботице из радио-станице аматера, а каблови су били купљени у целој Војводини. Техничар Ладислав Граинер изградио је први предајник ограниченог радијуса. Али програм је
ипак емитован у различитим
деловима Србије и иностранства, када су временски услови били повољни.

ДО ДЕ ЉЕ НА
НА ГРА ДА
Годишња награда Радио-телевизије Војводине за
2019. годину додељена је
уреднику Лучијану Марини, аутору емисије и аутору драгоцене монографије
припремљене у част јубилеја – седамдесет година
румунске редакције Радио
Новог Сада.
Радио-станица Нови Сад започела је свечану активност на
Дан републике, 29. новембра
1949. године и тај дан се прослављао као дан Радио-телевизије Нови Сад, односно ТВ Војводине.
Тачно у подне, први пут у
етру, пренета је порука: „Овде
је Радио-станица Нови Сад”.
Тада је хор „Светозар Милетић” из Новог Сада отпевао
химну, а речи поздрава упутио
је Лука Мркшић, председник
Главног извршног већа Народне скупштине Војводине. Хор
је потом извео неколико песама уз пратњу Новосадске филхармоније.

ГО СТИ ИЗ РУ МУ НИ ЈЕ
Што се тиче историје новосадске радио-станице, емитовање је почело 29. новембра
1949. године, на основу одлуке ко ју је до не ло Из вр шно
веће Народне скупштине Војво ди не. Од лу ка о осни ва њу
Ра дио-ста ни це Но ви Сад,
доне та је 31. мар та 1949.
године.

У Загребу, 1926. године, када
се смирила ситуација због оснивања прве југословенске радиостанице, група ентузијаста, чланова новосадског Радио-клуба,
покушала је у пракси да докаже да и град Нови Сад може и
треба да има радио-станицу са
сопственим предајником. Тако
су од 2. до 10. августа 1926,

Tоком радијске емисије бивши и садашњи новинари, уредници редакције на румунском језику РНС, као и неки присутни солисти евоцирали су лепе успомене везане за
њихову богату активност. Програм није никога оставио равнодушним, а окупио је госте из Војводине, источне Србије и
Румуније, с обзиром на то да се ради о седам деценија постојања радио-станице која је златним словима оставила
траг у историји.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ТЕРЕЗА ГАШПАР

Никада не одустати од својих снова
Тереза Гашпар је одувек желела да истражи свет око себе.
Да оствари свој сан. Још као
дете, имала је безброј интересовања и огромну жељу да их
оствари. Никада није одустала
од својих снова.
Када је са дванаест година савладала Морзеову азбуку, сва
врата су јој била отворена. И
свака јој се жеља испунила. Певала је у хоровима, била најмлађи радио-аматер, бавила се
гимнастиком, планинарењем и
фото-аматеризмом, а последњих година укључила се у породично газдинство „Гашпар”,
које се бави пчеларством.
Била је један од најмлађих
радио-аматера. Њен позивни
знак је YU7NRT, то је њена лиценца, a оператерско име јој је
Тери. Комуницирала је с целим светом. Био је то њен прозор у свет!
Тереза је одувек волела радио-аматеризам. У почетку је
била такмичарка, а касније је
постала државни менаџер за радио-оријентиринг. Била је прва

жена на некој функцији у овој
области на нашим просторима.
Авантуриста, живахног духа,
препуна енергије, у свему успева да пронађе лепоту, и то у
оним малим стварима, у нашем
окружењу, у свакодневици.
Сећа се да је прву песмицу
рецитовала управо преко радио-таласа и читав Банат ју је чуо.
О том драгоценом искуству
Тереза нам је испричала:
– Тада није било интернета,
али захваљујући радио-аматеризму дошла сам до тог света и
имала сам утисак као да сам
изашла у космос. Кад се укључим, одашиљем позив да ми се
јави ко хоће. Ако ми се јави више њих, одаберем један сигнал,
а остали чекају неко следеће
укључење. Доказ да смо остварили те везе јесу QSL карте, које међусобно размењујемо. То
је трајни доказ да смо комуницирали, на коме пише оно што
смо причали, одакле смо, како
смо... Када неко сакупи потврде да је комуницирао са свим
земљама, може да аплицира за
светску диплому. Имала сам

ЗВУК ПЧЕЛА СМИРУЈЕ, ВРАЋА У РАВНОТЕЖУ
Вршчанима је позната и као успешна медарка. Рекла нам је
како је почела да се бави пчеларењем.
– Живот ме је некако одвео у те воде. Људи се обично плаше да се приближе кошницама. Прво сам прилазила да фотографишем и да слушам звук пчела, ту њихову хармонију,
која ми је много пријала. Некако ме смирује, враћа у равнотежу. Мој свекар, наш деда Сима, кренуо је да се бави пчеларењем, а касније смо се придружили мој супруг Марин и
ја. Имамо ливадски и багремов мед; мешали смо аронију с
медом, изгледа као пекмез. Планирамо да производимо и
мед с лешником, какаом... Однећемо на анализу како бисмо
добили здравствени картон за производе. Први пут смо се с
нашим производима појавили за време фестивала „Вршачки венац”. Газдинство „Гашпар” је изложило своје производе, могли су да се дегустирају и добили смо лепе похвале. А
имамо и своју страницу на „Фејсбуку” – каже Тереза.

контакте с доста земаља, не знам
тачно колико, с Панамом, Јапаном... Споразумевамо се Морзеовом азбуком, то је универзални језик. Лепо је то, интересантна су сва та познанства. Ја
сам се и такмичила у брзини
примања и предаје Морзеових
знакова. У исто време је почело
и то да ми се допада, а тренери
су приметили да сам доста вешта у томе и да брзо решавам
задатке. Кренула сам као пионир и прошла све категорије до
сениора, а такмичила сам се до
2008. Са четрдесет година постала сам државни менаџер за
радио-оријентиринг.

Аматерска радио-гониометрија је врло занимљива област, спој
спорта и технике. Тереза је била
прва жена на некој функцији у
радио-аматеризму на нашим
просторима. Успешно је испратила државни тим на Балканско првенство. Као менаџер их
је водила на разна првенства.
На Вршачком брегу организовала је међународно такмичење
„Војводина опен”. Као такмичарка, имала је успехе на бројним међународним и домаћим
такмичењима. Највећи успех било је екипно пето место у свету.
Тери је освајала и планинске врхове, а омиљени су јој

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

Карпати. Обишла је све земље
кроз које се Карпати протежу.
Пејзажи су фантастични, а природа на 2.655 м надморске висине, као што је у Пољској,
Словачкој, Румунији, има посебну драж и нуди слободу погледа и доживљаја. И данас кад
јој време дозвољава радо планинари, развијајући добру сарадњу са свим нашим планинарским друштвима.
Фо то гра фи ја је још је дан
њен хоби, а ћерка је охрабрује да направи изложбу. Почела је да се удружује с људима
ко ји се ба ве фо то гра фи јом.
Дају јој сугестије, сами је укљу-

чу ју у фо то граф ске гру пе.
Ужива у тим похвалама, које
је мотивишу.
Своју породицу основала је
1990. године када се удала за
Марина Гашпара. Марин је технички уредник у румунском недељнику „Либертатеа”. Имају
сина Габријела и ћерку Анету,
који студирају у Темишвару.
– Када сам се удала, ушла сам
у румунску породицу. Научила
сам румунски језик, а на децу
сам пренела своје знање мађарског. Ја сам учила румунски, а
они мађарски. Мислим да је велико богатство то што смо спојили две традиције и културе.
Славимо два Ускрса, проширени Божић, поштујемо и комбинујемо све обичаје, и румунске
и мађарске – рекла нам је Тери.
Тери воли лепоту авантуре.
Ево шта нам је тим поводом
рекла:
– Мислим да је прилично важно да човек у животу има жељу за авантуризмом, истраживањима, за изазовима, ту неку
дечју знатижељу. Наравно, никада не треба губити фокус,
треба бити избалансиран, али
срећан, радознао, испуњен. Раније је адреналин био тај који
ме је терао на изазов. Сада уживам у сваком тренутку проведеном у природи, фотографишем и дружим се с људима
сличних афинитета. Зашто волим авантуре? Није то ни сребро ни злато, оно што добијам
из ових авантура је чиста срећа. А срећа је циљ живота!

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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INTERVIU: MIRCEA LELEA

ETERNITATEA ȘI SPIRITUL CUVÂNTULUI SCRIS
Autor a două volume de versuri
”Petec de suflet pribeag” (2015) și
”Atenție la vise” (2018), ambele
apărute la Editura ”Libertatea”.
Este jurnalist la săptămânalul ”Libertatea” din Panciova și redactor
responsabil al revistei pentru tineret ”Tinerețea”. Incă de la 8 ani
cântă la vioară în renumita Orchestră de Muzică Populară ”Lyra”
din Torac.
Consider că există consolare
în eternitatea și spiritul cuvântului scris. Cum ați retrăit începuturile literare și ce înseamnă pentru
dvs. aceasta?
Poezia, în viziunea mea este pe
de o parte un exerciţiu al cugetului, o vibrare a sufletului și o armă
cu care luptăm împotriva efemerului. Retrăiesc începuturile de
fiecare dată când citesc o poezie și
îmi vin în memorie imaginile și
stările sufletești din momentul
creaţiei. Poezia se retrăiește la fiecare citire și este reușită atunci
când transmite starea cât mai
multor cititori.
l Poezia dvs. ancorată în real și
dictată pragmatic de o sensibilitate deosebită, are o legătură strânsă cu trăirile sufletești. Volumul
de versuri ”Atenție la vise” emană
latura meditativă a vieții. Sunteți
un ”risipitor de cuvinte” după
cum afirmați într-un vers.
Fiecare dintre noi uneori facem
risipă de cuvinte, vorbim mult,
scriem mult și spunem puţin.
Versurile însă sunt acele înșiruiri
de gânduri care conţin și emoţii,
dar și mesaje între rânduri pe care
dacă le deslușim reușim să ne înnobilăm cugetul dar și sufletul cu
emoţiile stârnite de fiecare vers.
l Care sunt autorii care v-au
influențat, pe care ia-ți citit cu
plăcere?
Nu pot să specific în mod deosebit, pentru că tot ce citim sau auzim într-un fel sau altul ne influenţează pe fiecare dintre noi, însă pot
să menţionez că am avut șansa de a
învăţa în școala generală limba și
literature română de la profesorul
Olimpiu Baloș din Torac, poet, publicist, journalist. Aici s-a pus temelia, pentru că fără temelia solidă
în ceea ce privește limba și cultura

exprimpării, care a fost pusă în urmă cu mai bine de 15 ani, în momentul de faţă nu aveam cum să fiu
poet sau jurnalist.
l De ce literatură și jurnalistica
și nu profesia dvs. de inginer IT?
De unde și când a început dragostea pentru poezie și jurnalistică?

lul revistei? Cum se materializează aceste aptitudini în muncă?
Revista “Tinereţea” este menită
tinerilor iar conţinutul acesteia
este în cea mai mare măsură pulsul tinerei generaţii de români
din Voivodina, atât când vorbim
despre autorii conţinutului revis-

că spre alte lumii mai bune. Dragostea faţă de muzică a venit din
tradiţia locală, din familie în care
erau activiști culturali și probabil
din destinul de care mă duce în
permanenţă spre lumea artei.
l Dacă ar fi să le recomandați
un singur lucru tinerilor scrii-

NOI DENUMIRI DE STRĂZI LA PANCIOVA

Poetul român Ioan Flora
va avea strada lui

l

Eu nu am renunţat niciodată
la domeniul IT. Chiar dacă nu
muncesc în acest domeniu încerc ca într-un spaţiu multidisciplinar ca poezia și jurnalistica
să profite de beneficiile pe care
le oferă domeniul IT, iar totodată spaţiul virtual al internetului
prin utilizarea diferitelor platforme să fie îmbogăţit cu informaţii din domeniul literar și
jurnalistic. Există puncte commune care leagă toate aceste domenii laolaltă și care pot aduce
o valoare în plus fiecăreia dintre
ele în parte.
l Sunteți redactor responsabil
al revistei pentru tineret
”Tinerețea”, o revistă interesantă
și bine construită. Care este profi-

tei cât și despre cititorii care sunt
cei care prin sugestii și reacţii îi
conturează concepţia care se modifică ușor, adaptându-se în mod
continuu circumstanţelor impuse
de vremurile în care trăim și sferele de interes ale tinerilor noștri.
l Desfășurați o activitate culturală bogată la Torac, satul natal.
Încă de la 8 ani cântați la vioară în
renumita Orchestră de Muzică
populară ”Lyra” din Torac. De
unde dragostea față de muzică?
Consider că la Torac nu există
nici o casă în care să nu fi trăit
vreun corist, dansator sau muzician. Muzica este o tradiţie vie în
această comunitate. Oamenii se
nasc cu muzică, trăiesc cu ea iar în
cele din urmă tot cu muzică plea-

tori, poeți, în general, care ar fi
acela?
Pe tineri îi îndemn să îndrăznească să scrie. Să nu ezite să pună
o întrebare sau să încerce să își înfăptuiască un vis. Să nu le fie frică
de greșeli și nereușite dar să nu le
repete, să le folosească pentru ca
din ele să înveţe ceva. Tinerii trebuie să lupte pentru idealurile lor și să
le impună, pentru că dacă acestea
nu se impun ci sunt acceptate fără
pic de rezistenţă, tinerii nu vor învăţa prea multe și nu vor fi pregătiţi
pentru viaţa care este foarte dură.
Trebuie să fie curajoși și să se implice, pentru că tinereţea este vârsta la
care unele greșeli încă mai sunt tolerate, chiar dacă tinerii deseori nu
sunt conștienţi de acest fapt.

La ședința Adunării orașului Panciova de la data de 25 noiembrie, pestee
90 de străzi vor primi denumiri noi.
Una dintre aceste străzi în orașul
nostru, va purta numele marelui poet
român Ioan Flora. Această stradă va
aparține Comunității locale Gornji
grad și este situată între străzile ,Novoseljanski put și Skadarska
Ioan Flora a fost un om de cultură, filolog, poet și traducător român.
Este unul dintre cei mai buni poeți ai
generației lui.
S-a născut în Satu Nou, la 20 decembrie 1950 lăsând în urma volume de versuri pe care le-a scris numai în românește. A absolvit Liceul
Românesc din Vârșeţ și Facultatea
de Limba și Literatura Română,
secția română-franceză, a Universităţii din București.
După absolvirea Facultatății de
Limba si Literatura Română, lucrează
ca profesor la Liceul Economic din
Alibunar (1974-l976). În perioada
(1977-l989) a fost angajat la Casa de
Presă și Editură ”Libertatea” din Panciova pe postul de redactor la săptămânalul ”Libertatea”precum și la revista pentru cultură și artă ”Lumina”.
A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Uniunii
Scriitorilor din Serbia și al Asociației
Scriitorilor din Voivodina. A colaborat, timp de peste două decenii, la cele
mai importante revista de cultură atât

din România cât și din Iugoslavia și la
o serie de publicații din Germania,
Polonia, Ungaria, Belgia, Cehoslovacia, Turcia, Franța și Suedia.
A fost deținătorul numeroaselor
premii importante în țară și străinătate precum: Premiul „Struga"
(1978); Premiul „Nolit" (1989); Premiul Asociației Scriitorilor din Voivodina (1989), Premiul Uniunii
Scriitorilor din România(1997), Premiul ASPRO (1997).
Din anul 1993 a trăit cu familia la
București.
În 1970 a debutat editorial cu volumul de versuri „Valsuri”. Publică, printre altele și următoarele volume de versuri: „Iedera”, „Rimbaud sau altcineva”,
„Lumea fizică”, „Trădarea metaforei”,
„O bufniţă tânără pe patul morţii”,
„Memoria asasină” și „Vulpile violete”,
multe din aceste volume fiind traduse
apoi în limba sârbă. Este autorul unei
monumentale antologii, acoperind
800 de ani de poezie sârbă și muntenegreană. Volumele i-au fost premiate
atât în România cât și în Serbia.
A plecat subit în lumea veșniciei
într-o zi de 3 februarie a anului 2005,
la București.
Ioan Flora rămâne în memoria tuturor celor care l-au cunoscut așa
cum a trăit. Poate că marii poeți
pleacă prea de timpuriu spre nemurire pentru a rămâne veșnic tineri în
amintirea noastră.

S.C.A. "VESELIA" DIN GLOGONI

Promovarea tinerilor

OASPETELE NOSTRU: NADA MALEK

Doar despre iubire
Nada Malek este
deținătoarea prestigiosului
premiu
„Clopotele lui Dušković, pentru proză
pentru „O poveste
obișnuită”. De două
ori consecutiv a fost
distinsă cu premiul
„Penița maestrală”
la Vârșeț, pentru expresie artistică remarcabilă
și
contribuție la păstrarea cuvântului literar sârb. Printre
numeroasele premii,
menționează și premiul acordat de satul ei natal Crnja
pentru contribuția
la dezvoltarea satului.
A publicat povești
în reviste literare și
locale, a fost invitată
în emisiuni radio și
mass medii.
Este vrednic de
menționat faptul că Nada Malek
este prezentă la toate evenimentele noastre de la ”Libertatea” pentru că este mândră și recunoscătoare editurii noastre care îi publică cărțile.
Și la sfârșit, potrivit celor subliniate de dânsa, Nada are multe
povești nepovestite pe care le va
pune pe hârtie. Elanul de a-și
continua munca îl primește de la
familia sa și de la cititorii care o
iubesc și îi respectă munca.
DIN ALBUMUL PRIVAT AL SCRIITORULUI

nată cu premii: „Mama”,
„O poveste obișnuită”
etc.
Primele povești au văzut lumina zilei în „Cartea de amintiri a Emiliei”,
unde scrie despre zilele
tinereții și despre colegii
ei de liceu din generația a
65-a., colegi ai Școlii de
Chimie din Panciova.
Apar apoi „Poveștile
obișnuite ale Emiliei”,
„Poveștile alese ale Emiliei”
și
„Poveștile
neobișnuite-obișnuite”
despre consătenii din
Panciova, povești care întrepătrund diferite culturi, naționalități și religii. Din curiozitate, am
întrebat-o pe Nada cine
este Emilia? Ea a răspuns
lejer, zâmbind: „Evident
”Fata în albastru ” Emilia
Mila Popović din Kikinda, marea dragoste a poetului Đura jakšić
A apărut apoi cea de a
două carte „Ivan cu degetele de
aur", despre celebrul pianist Ivan
Dinić din Panciova. Fascinată de
măiestria și performanța acestui
pianist, de degetele și mâinile lui
și de „Rapsodia maghiară nr. 6,” a
inspirit-o și astfel cartea a văzut
lumina tiparului.
Nu uită prima sa apariție în
fața publicului. A organizat peste
200 de lansări de carte în țară și în
regiune. În aceeași ordine de idei,
Nada își amintește de oameni

FOTO:

Cum se petrece ca un scriitor să
fie scriitor? Coincidență sau altceva? Mulți au scris, dar nu au devenit scriitori, oricât ar fi încercat să
o facă. Și nu au reușit. Există un fir
indestructibil care pătrunde în
viața scriitorului și care îl face să
scrie. Dacă cuvântul scris lasă o
amprentă în spațiu și timp, atunci
este ceva minunat. De la vis și până la carte, uneori există un drum
lung și greu. Uneori, se întâmplă
mari coincidențe și cartea își
găsește drumul către cititor.
Nada Malek a străbătut tocmai
acea cale, iar această frumoasă
coincidență i s-a întâmplat, care a
scris până în prezent șase cărți pe
care le-a publicat la Editura ”Libertatea” din Panciova.
Cărțile ei sunt autobiografice,
de o sensibilitate deosebită, impregnate cu sinceritate și unicitate. Toate poveștile ei sunt dedicate
oamenilor care respectă tradiția,
obiceiurile, religia, originile și rădăcinile oamenilor. Cărțile ei, vibrează de iubire față de familia ei.
Despre sine Nada Malek spune că
a scris dintotdeauna.
Inspirată de satul natal, Srpska
Crnja, a scris povestea „Simplă
poveste”, în care vorbește despre
oameni dragi, despre școala care
poartă numele poetului celebru,
poveste pe care a trimis-o la un
concurs literar în Muntenegru sub
cifrul „Emilia”. Povestea ei a fost
răsplătită cu publicarea în ”Ziarul
din Nikšić”, și așa a început să
scrie. Fiecare poveste ulterioară
trimisă la concurs a fost încunu-

buni și de întâlnirile cu scriitorii
la diverse evenimente literare,
precum ”Serile Lipari”, ”Zilele
boemilor” etc. Momente speciale
sunt seratele literare la Arilje,
Zrenianin, Vârșeț, Sokobanja,
Belgrad, Panciova și Podgorica.
Cu o modestie deosebită, Nada
Malek este recunoscătoare tuturor
celor care îi apreciază munca, efortul și cărțile. În vie amintire i-au
rămas numeroasele premii,
mențiuni, diplome și recunoștințe.

Orchestra și ansamblul folcloric ale
Societății Cultural-Artistice ”Veselia”
din Glogoni, s-a pregătit serios pentru
Competițiile Orașului Panciova, unde
”Veselia” pe 14 mai s-a calificat pentru
participarea la Competițiile Zonale care s-au ținut pe 26 mai. Formația de
dansatori este instruită de coregraful
Lucian Danilov. Un accent aparte este
pus pe promovarea tinerilor. În această ordine de idei, cel mai tânăr membru al S.C.A. "Veselia" este Ioana Subici, care a înregistrat succese demne
de laudă. Și-a făcut apariția la Festivalul de Folclor Românesc al Copiilor
din Doloave, care s-a ținut pe data de
21 mai 2019, iar interpretarea ei a fost
răsplătită cu aplauze frenetice din partea publicului numeros.
S.C.A. ”Veselia”, pe data de 16 iunie, a participat la Festivalul Memorial ”Virgil Stoian Ghila”, desfășurat
la Mănăștiur, România. Orchestra a
interpretat o suită de melodii, iar ansamblul folcloric s-a prezentat cu
dansuri ardelenești. Au fost apreciați
la cel mai înalt nivel, bucurându-se
de ospitalitatea specială a gazdelor.
Referitor la acte activităși, despindem următoarele: în perioada 5-7 iulie Societatea a participat în fiecare zi
cu ansamblul folcloric la festivalul
internațional de folclor ”Vatra
Mioriției”, la Focșani, primind și de
acolo diplomă și plachetă. Membrii
ansamblului ”Veselia” au fost plăcut
surprinși de felul în care au fost
primiți și de amabilitatea și cordiali-

tatea organizatorilor.
Pe 12 iulie, la Glogoni. cu prilejul
sărbătoririi Hramului bisericesc sârbesc ”Sfinții Petru și Pavel”, dansatorii s-au prezentat în fața publicului
numeros
dansând
melodii
tradiționale din Ardeal, de unde românii din Glogoni sunt de origine.
A doua zi, pe 13 iulie la manifestarea ”Joc românesc” din Jâtcovița, Dorel Marianu s-a prezentat ca solist instrumentist, interpretând melodii la
nai, obținând primul loc în aceasta
categorie.
Pe data de 21 iulie, ansamblul ”Veselia” a fost învitată la manifestarea
dedicată folclorului românesc, organizată de Câminul Cultural ”Lumina”
din Cuvin, primind mențiune pentru
colaborarea la realizarea programelor
și proiectelor care vizează păstrare și
cultivarea identității și patrimoniului
istoric, cultural și al limbii române.
În perioda următaoare, urmează și
alte activități cu care Societatea s-a
prezenat în Serbia și în România, unde împreună cu această asociație vor
participa și solistele vocale Cristina și
Teodora Mic, cu care ”Veselia” păstrează buna colaborare de mulți ani.
Este vrednic de amintit că toate
activitățile sunt finanțate prin proiecte
aprobate de către: Orașul Panciova,
Consiliul Național al Minorității Române, Secretariatul Provincial pentru
Cultură, Secretariatul Provincial pentru Minorități și de Ministerul pentru
Românii de Pretutindeni.
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RADIO NOVI SAD LA CEAS ANIVERSAR

EVENIMENT DE O DEOSEBITĂ ÎNSEMNĂTATE
Postul de Radio Novi Sad și-a început activitatea în anul 1949 și pe
parcursul anului curent, prin diferite manifestări ocazionale a fost
marcat jubileul 70 de ani de activitate a acestui post de radio voivodinean care, acum, funcţionează
în cadrul Instituţiei de Radio-Difuziune ,,Radio-Televiziunea Voivodinei“, unul dintre cele două
posturi de radio publice cu caracter naţional, pe lângă Radio-Televiziunea Serbiei.
Cele mai importante manifestări
aniversare au fost organizate în
luna noiembrie. Astfel, o adevărată sărbătoare a avut loc duminică,
la 3 noiembrie a.c., când, cu prilejul marcării a 70 de ani de activitate, Redacţia programului în
limba română RNS, a organizat o
festivitate solemnă în Studioul
,,M“ al Postului de Radio Novi
Sad, respectiv o emisiune cu public și cu un deosebit program
muzical bogat.
Acest eveniment de excepţie a
debutat printr-o expoziţie de
port popular, prăjituri și torturi,
o acţiune comună a asociaţiilor
femeilor din localităţile noastre
românești și a pictoriţelor naive,
care au contribuit ca festivitatea
să aibă un farmec aparte. Festivitatea a continuat prin lansarea

monografiei ,,70 de ani ai Redacţiei programului în limba română”, prilej cu care, autorul volumului Lucian Marina, a scos în
evidenţă câteva aspecte deosebit
de valoroase referitoare la bogata

OASPEȚII DIN ROMÂNIA
În cadrul emisiunii cu public, foştii şi actuali jurnalişti, redactori ai Redacţiei programului în limba română RNS, precum şi
unii din soliştii prezenţi au evocat amintiri frumoase legate de
activitatea lor bogată toate acesteaa contribuind la reuşita acestui eveniment de anvergură, o realizare scenică şi muzicală complexă care nu a lăsat pe nimeni indiferent şi care a adunat
laolaltă oaspeţi din Voivodina, Serbia de Răsărit şi România,
având în vedere că este vorba despre 7 decenii de dăinuire a
unui post de radio care a scris istorie cu litere de aur.

activitate a Redacţiei române
RNS.
În cadrul evenimentului central, a emisiunii cu public, celor
prezenţi s-a adresat Sonja Kokotović, directorul de program al
RTV, care a salutat numerosul
public prezent în sală, inclusiv în
limba română și a evidenţiat importanţa programului în limba
română, precum și faptul că în
curând toţi angajaţii se vor bucura de un nou sediu modern la
Mišeluk. Cu cuvinte alese, publicului din Banatul Sârbesc dar și
din Banatul Românesc, s-au
adresat și Elena Niţă, consul la
Ambasada României la Belgrad
și Daniel Magdu președintele
C.N.M.N.R.S. care, au adresat fe-

licitări cu prilejul importantului
jubileu și activitatea desfășurată
de Redacţia Română.
În faţa publicului din sala arhiplină, a evoluat un număr foarte mare de interpreţi de renume
din Serbia și România, care au
înregistrat cântece de o mare valoare artistică la postul nostru de
radio, precum Lazăr Novac, Firuţa Cina, Alina Cojocariu, Jaclin Puia, Tiberiu Lăpădat, respectiv Izvorinka Milošević, Nicoleta Voica, Ana Almășana
Ciontea, Aurelia Ardeleanu etc.
În cadrul acestei еmisiuni cu public, cu minunate înregistrări
realizate la Radio Novi Sad, s-au
prezentaт și soliștii instrumentiști Lelo Nika, care a venit spe-

cial din Suedia, apoi Velimir Kokorić și Bora Dugić, respectiv
Mircea Ardeleanu și fraţii Roman și Marin Bugar, dar și interpreţi din generaţia mai tânără,
care au reprezentat cu mare
mândrie faima cântecului popular românesc.
Referitor la istoricul Postului
de Radio Novi Sad, depănarea firelor trebuie să înceapă la 29 noiembrie 1949, când a început să
funcţioneze Postul de Radio Novi
Sad, care și-a început activitatea,
în baza Hotărârii adoptate de
Consiliului Executiv al Adunării
Populare a Voivodinei, adoptată
la 31 martie 1949.
La Zagreb, în anul 1926, când
încă nu s-au liniștit spiritele și
emoţiile din cauza înfiinţării primului post de radio iugoslav, un
grup de entuziaști, membrii ai
Clubului de radio din Novi Sad,
au încercat să dovedească în practică că și orașul Novi Sad poate și
trebuie să dispună de un post de
radio cu emiţător propriu. Membrii Clubului de radio din Novi
Sad, au expus și un aparat de radio, dotat cu 8 tuburi electrice.
,,Culmea mirării mirărilor a fost
când, în seara primei zile a expoziţiei, s-a auzit mesajul ,,HALO,
HALO! Aici Novi Sad pe lungimea de unda de 520 Mhz”, a consemnat ,,Radio vjesnik” în octombrie 1926.
În baza experienţelor primelor
cluburi de radio amatori care au
fost înfiinţate la Novi Sad în îndepărtaţii ani 1925-26 și a experienţelor primelor staţii de radio din
Iugoslavia, la 29 noiembrie 1949,
a fost înfiinţat Postul de Radio
Novi Sad.
După 8 luni de pregătiri minuţioase, în condiţii grele, deoarece
Iugoslavia a fost în blocada impusă de ţările membre ale Pactului

de la Varșovia, astfel că, de la Subotica au fost aduse unele utilaje,
de la postul de radio al amatorilor
iar cabluri s-au adunat din întreaga provincie. Tehnicianul Ladislav Grainer a construit primul
emiţător, cu o putere de 0,5 KW și
radius limitat. Dar, totuși, a transmis programul în diferite regiuni
ale Serbiei și, în străinătate, atunci
când condiţiile meteorologice au
fost favorabile.
Postul de Radio Novi Sad și-a
început activitatea festiv de Ziua
Republicii, respectiv la 29 noiembrie 1949 și această zi s-a sărbătorit, ani de-a-rândul, drept Ziua
Radio-televiziunii Novi Sad respectiv a TV Voivodinei.
Exact la amiază, pentru prima
dată în eter a fost transmis mesajul:

DECERNAREA
PREMIILOR
Premiul anual al Radio –
Televiziunii Voivodinei pe
anul 2019, a fost decernat
redactorului Lucian Marina,
autor de emisie şi autor al valoroasei monografiei pregătită în cinstea jubileului ,,70
de ani ai Redacţiei Române a
Postului de Radio Novi Sad”.

,,Aici Postul de Radio Novi
Sad.” Apoi, Corul ,,Svetozar Miletić” din Novi Sad a intonat imnul ţării, iar cuvântul de salut a
fost rostit de Luka Mrkšić, președintele Consiliului Executiv
Principal al Adunării Populare a
Voivodinei. Corul a interpretat
apoi și câteva melodii, fiind
acompaniat de Filarmonica din
Novi Sad.
Lucian MARINA

DE VORBĂ CU: TEREZA GAȘPAR

Să nu renunți niciodată la visele tale
tăzi, când timpul îi permite, practică alpinismul.
Fotografia îi este un alt hobby.
Fiica Aneta o încurajează să-și
expună fotografiile. Cei care se
ocupă de fotografie îi dau sugestii, bucurându-ne de aprecieri
care o motivează.
În 1990 și-a întemeiat familia,
când s-a căsătorit cu Marin
Gașpar. Marin este redactor tehnic al săptămânalului “Libertatea”
din Panciova. Au doi copii: fiul
Gabriel și fiica Aneta, care studiază la Timișoara.

Tereza Gașpar a dorit întotdeauna să exploreze lumea din jurul
ei. Pentru a face ca visul ei să devină realitate. În copilărie, a interesat-o absolut totul, având o sete
uriașă de a descoperi lumea din
jur. Niciodată nu a renunțat la visele ei.
Când cineva la 12 ani, reușește să
însușească alfabetul Morse atunci
toate ușile îi sunt deschise. Și fiecare dorință i s-a împlinit. A
practicat gimnastica, a cântat în
coruri, a fost cea mai tânără radioamatoare, a fascinate-o alpinismul, fotografia, iar în ultimii
ani, s-a alăturat companiei apicole „Gașpar”.
A fost una dintre cea mai tânără amatoare de radio. Semnul ei
era YU7NRT, care este autorizația
și denumirea ei de operatoare
Teri. A comunicat cu întreaga lume. A fost acesta o fereastră deschisă spre lume.
Tereza a îndrăgit dintotdeauna
amatorismul radio. La începutul
pe rol de competiție, ulterior manager național de orientare radio.
A fost prima femeie având funcții
în aceast domeniu în spațul nostru. O aventurieră, un spirit plin
de viață, o energie inepuizabilă care reușește să găsească frumusețea
în lucrurile cotidiene mici.
Își amintește că prima poezie a
recitat-o tocmai pe undele radio.
Astfel a auzit-o întreg Banatul.
Despre această experiență extraordinară, Tereza ne-a spus următoarele:
– Atunci nu a existat internet,
dar cu ajutorul radioamatorilor,
am intrat în acea lume și am avut
impresia de parcă am ajuns în
univers. Când mă includ la
emițător, trimit mesaj pentru a
mi se adresa cine dorește. Dacă
mi se anunță mai multe persoane, aleg un semnal, iar restul
așteaptă să mă includ din nou.

două ori Paștele și Crăciunul, respectăm deopotrivă ambele
tradiții și obiceiuri. Și cele
românești, și cele maghiare – nea mărturisit Tereza.
Tereza ne-a spus că iubește
frumusețea aventurii. Iată ce a
menționat cu acest prilej:
– Cred că este destul de important ca o persoană să aibă o
dorință de aventură, explorare, de
izolare, o viață echilibrată, dar fericită și împlinită. În trecut, adrenalina m-a făcut să explorez și să
descopăr lucruri noi. Acum mă

SUNETUL ALBINELOR ESTE CALMANT
ȘI REVIN LA ECHILIBRU

Drept dovadă că am comunicat
sunt cardurile QSL cu care facem
schimb reciproc. Este o dovadă
că am comunicat, că am discutat,
de unde suntem și cine suntem.
Când cineva colectează certificate cu cine a comunicat, cu care
țări, poate solicita o diplomă
mondială. Am contactat cu nenumărate țări, cu Panama, Japonia ... Comunicăm prin alfabetul
Morse, alfabet universal. Mi-a
plăcut foarte mult. Este minunat
să cunoști multă lume. Antrenorii au observat că eram destul de
abilă și am abordat rapid această
experiență. Am promovat toate
categoriile și am cucerit titlul de
seniori. Am început ca pionier și
am parcurs toate categoriile până
la seniori. M-am inclus în toate
comeptițiile până în 2008. Și, iată
că la 40 de ani, am devenit mana-

ger național pentru orientarea în
spațiu.
Radiogoniometria este foarte
interesantă, prin care se determină direcția, față de stația de
recepție a unei stații de emisie sau
a unui obiect. Este o conecțiunea a
sportului și tehnicii. Tereza a condus cu succes echipa națională la
Campionatul Balcanic. Ca manager, s-a prezentat cu echipa la diferite competiții internaționale. Pe
Dealul Vârșețului a organizat
competiția internațională „Voivo-

dina Open”. În calitate de concurentă, a avut succes la numeroase
competiții internaționale și în
țară. Cel mai mare succes a fost
când s-a clasat pe locul 5 în lume.
Tereza este pasionată de alpinism. În această ordine de idei, a
cucerit multe vârfuri ale munților.
Cel mai mult preferă Carpații. A
vizitat toate țările pe întreg întinsul Carpaților, afirmând că peisajul este fantastic. Natura la 2.655
m altitudine, în Polonia, Slovacia
și România, este fascinantă. Și as-

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

Vârșețenii o cunosc pe Tereza ca apicultoare de succes.
– Viața m-a dus pe această cale. Oamenii se tem de obicei să
se apropie de stupi. Mai întâi am făcut poze și mi-a plăcut să
ascult sunetul albinelor, care redau o armonie deosebită. Mă
liniștește, mă echilibrează. Socrul meu, Sima, s-a ocupat cu albinăritul.Acum ne-am alăturat Marin și cu mine. Avem miere de
salcâm, am amestecat aronia cu miere. De asemenea,
intenționăm să producem miere cu alun, cacao. Mierea o vom
cerceta în laborator pentru a obține un certificat pentru produse.
Am apărut pentru prima dată cu produsele noastre în cadrul Festivalului ”Coroana Vârșețului” Gospodăria „Gașpar” și-a expus
produsele care au putut fi degustate și am primit complimente
deosebite. Avem și pagina noastră de Facebook.

– Când m-am căsătorit, am intrat într-o familie de români și
am început să învăț limba română. Pe copiii mei i-am învățat limba maghiară. Am studiat limba
română foarte temeinic. Cred că
este minunat că am unit cele două
culturi și tradiții. Sărbătorim de

bucur de fiecare moment petrecut
în natură, făcând poze și cunoscând multă lume cu afinități similare. De ce îmi plac aventurile?
Nu este vorba nici de argint și nici
de aur. Ceea ce mă bucură este fericirea. Iar fericirea este țelul
vieții.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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ТЕМА БРОЈА

Петак, 20. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОДУЖЕНА ЖЕЛЕЗНИЧКА ЛИНИЈА ДО ЛАЗАРЕВЦА, НАМА НИШТА НЕ ГОВОРЕ

„БЕОВОЗ” ЗА ПАНЧЕВО НА СЛЕПОМ КОЛОСЕКУ
ОДГОВОР МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ „ПАНЧЕВЦУ”

Панчево и Београд се
још нису договорили

Људи на перону… било некад

Саобраћање возова
између два града
сада би много
значило, јер је
аутобуски превоз
непоуздан
Ресорна министарка
пролетос рекла да
иницијатива која
треба да се реализује
јесте продужење
линије БГ воза до
нашег града
Крајем августа најављено, пре
неки дан реализовано: две нове
линије БГ воза повезују центар
Београда с Лазаревцем и Барајевом. Тиме се похвалио градоначелник престонице Зоран Радојичић и додао да још од 1.
септембра возови саобраћају и
до Младеновца. Његов заменик
Горан Весић је летос, најављујући отварање ових линија, подвукао да „Град Београд преговара с Градом Панчевом да се
постојеће линије БГ воза продуже од Овче до Панчева, како
је то било некада”.
Али од тога нема ништа, наш
град је поново извисио...

Меморандум о сарадњи
Много пута је покретана прича
о неопходности поновног увођења железничке везе између
Панчева и главног града. Ипак,
ништа више од начелних договора представника двају градова и ресорног министарства никада није постигнуто.
А колико би саобраћање возова између два града значило
у овом тренутку, када је аутобуски превоз потпуно непоуздан
због својинске трансформације
АТП-а – излишно је и говорити. Можда и није, јавност треба
да покреће вр ши о це јав них
функција и да их тера на делање. Стога ћемо направити ретроспективу релевантних догађаја, као и података о томе шта
се све говорило на тему железничког саобраћаја између Панчева и Београда. Уз то, објављујемо и писмо независног саобраћајног стручњака из Панчева (видети оквир с насловом:
„Два колосека, оба бескорисна”)
које је он послао на неколико
важних адреса у оба града.
Градоначелник Панчева Саша Павлов и Синиша Мали, тадашњи престонички први човек,
пре три и по године, априла
2016, потписали су Споразум о

унапређењу јавног превоза. Овим
меморандумом о сарадњи обећали су да ће заједнички радити на подизању нивоа квалитета
јавног транспорта између два
града, што је укључивало и аутобуски и железнички саобраћај.
На основу тог документа,
Панчево је, како је летос рекао
Павлов, испунило своје обавезе: децембра 2017. године Саобраћајни факултет и фирма
ПТЦ заокружили су израду Студије оправданости успостављања заједничког превоза путника између Града Панчева и Града Београда, односно и студију
економске исплативости полазака „Беовоза” из нашег града.
Али београдски секретаријат
који се бави саобраћајем све је
стопирао уз објашњење да предлог није у складу са Законом о
комуналним делатностима. Павлов је у једном од ранијих интервјуа за наш лист казао:
– Нисам сигуран да они добро тумаче тај закон, јер су ми
и људи из „Србијавоза” рекли
да је потребна само добра воља. С наше стране она постоји.
У међувремену, дошло је и до
промена људи који се у Београду баве овом проблематиком,
па ћемо наставити разговоре.
Ондашњи градоначелник Београда Синиша Мали после
потписивања споразума с Павловим изјавио је да иза свега
стоји „наша жеља да олакшамо живот људима који живе у
околини града Београда, а раде у њему – зато је ту идеја да
покушамо да интегришемо јавни превоз с Панчевом”.

У фокусу и врха власти
Било је и онда одјека у јавности: саобраћајни инжењер, с
много година радног искуства,
замерио је потписницима Студије на томе што су закључили
да је исплативије у „Бус плус”
укључити аутобуску линију Панчево центар –Панчевачки мост
него продужити БГ воз од Овче
до станице Панчево–Војловица.
Овај стручњак је додао да су,
у целом систему „Бус плуса”,
једина места где је успостављена потпуно ефикасна наплата
карата станице градске железнице: Панчевачки мост, Вуков споменик и Карађорђев
парк. Саобраћајни инжењер се
питао: да ли возови или аутобуси улазе у застоје; који вид
саобраћаја чини већ загушене
улице загушенијим, а загађен
ваздух још загађенијим; да ли
се возом или аутобусом брже
путује, поготово после реконструкције пруге за Панчево...

Саобраћај између Београда
и Панчева био је у фокусу и
самог врха власти: Зорана Михајловић, потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у Панчеву је 27. марта ове године као једну од главних тема разговора с начелницом и председницима локалних самоуправа Јужнобанатског округа апострофирала железничку инфраструктуру и рекла да је „много посла пред
’Путевима Србије’, железничким предузећима и локалним
самоуправама, а једино заједничким радом могућа је реализација великих пројеката”.

Три недеље касније, на састанку с представницима Града Београда и директорима
железничких предузећа, Зорана Михајловић је рекла да је
иницијатива која треба да се
реализује продужење линије
БГ воза до Панчева, што је,
према њеним речима, договорено приликом посете нашем
граду.
После пола године ових дана смо се поново заинтересовали за став Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у вези са железничким спајањем двају градова, одакле смо добили одговор (видети оквир).

„Иницијатива о продужавању линије БГ воза до Панчева покренута је у разговорима потпредседнице Владе Србије проф. др Зоране
Михајловић и Министарства
грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре са представницима Града Панчева,
Града Београда и директорима
железничких
предузећа.
„Реч је о свеобухватној
иницијативи која, поред
Панчева, подразумева и
увођење линија до Лазаревца и Младеновца.
„БГ воз је већ почео да
функционише до београдских општина Младеновац
и Лазаревац и Министарство подржава иницијативу
да укључивањем Панчева у
систем БГ воза грађани добију бољу железничку везу
са Београдом.
„Министарство ће наставити да прати активности на
реализацији ове иницијативе, која је у интересу грађаДа закључимо шта је суштина у вези с (не)саобраћањем возова на овој релацији: технички услови за то постоје – два
колосека, ту је и искрена жеља
представника Панчева, надајмо се и Београда, а недостаје...
Новац. Треба набавити композиције и средити станице у нашем граду, обезбедити велику

на, а чија је реализација у
надлежности градских управа два града и ’Србијавоза’.
„У овом тренутку заинтересоване градске управе
нису још створиле услове за
организацију функционисања БГ воза на новој линији
и из тог разлога није упућен
званичан захтев ’Србијавозу’ за продужавање линије
до Панчева.
„Оног тренутка кад се
створе потребни услови и
упути захтев, очекујемо да
ће ’Србијавоз’ позитивно
реаговати на захтеве градских управа.
„Напомињемо такође да
су промене у реду вожње
могуће и током године у
унапред одређеним терминима”, пише у одговору Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре на питање о томе колико
се одмакло у преговорима о
продужењу линије „Беовоза”, које је у Немањину 11
послао наш лист.
фреквенцију полазака возова,
а да све то истовремено буде
економски исплативо. Претпоставка је да је неко изнео став
да већи део огромних трошкова треба да сноси Панчево, град
ком је важнија ова прича.
Онда је неко други израчунао да се нема пара за то.
С. Трајковић

РЕЧ СТРУЧЊАКА

Два колосека, оба бескорисна
Пишем вам с разлогом да упутим приговор на тренутно стање, али и предлог да се то тренутно стање реши. Наиме, ради се о томе да је, као нерентабилан, 10. децембра 2017. године укинут једини директан железнички превоз између
Панчева и Београда, „Беовоз”. Уосталом, он је делимично
возио до Београда, тачније саобраћао је само до Овче, прве
станице БГ воза, где се преседало у БГ воз, којим се даље
ишло до даљих железничких станица, у центар Београда.
Од тог тренутка Панчевци су остали само са пет линија воза који иде из Вршца за Београд и назад у време које никоме ко живи у Панчеву, а ради у Београду не одговара (конкретно, јутарња линија стиже у 9.30 на станицу Вуков споменик). О повратку из Београда у Панчево да не причамо.
Ово је приговор на тренутно стање, јер је једини други саобраћај као алтернатива железничком напрегнут до тих граница да су свакодневне гужве на Панчевачком мосту и Панчевачком путу несносне. За десет година, колико радим у
Београду, саобраћај је толико повећан да пут аутомобилом,
који је раније трајао око 25 минута, сада траје најмање 45
минута и више.
С обзиром на то да је железничка пруга између Београда
и Панчева коначно реновирана, тако да постоје два колосека, и да се железнички превоз може несметано обављати,
да су железничке станице у више него добром стању (са изузетком станица Војловица и Стрелиште у Панчеву), предлог
је да се коначно продужи линија БГ воза, која би, уместо да
стаје у Овчи, коначно била продужена до станица Панчево–
Варош или Панчево–Војловица. На овај начин много би се
растеретио друмски саобраћај, оба града и железница би
имали додатних прихода, наравно под условом да се о овој
ствари, након што се уведе, доста прича на радију, телевизији и у новинама и да људи сазнају да добра и квалитетна
алтернатива друмском саобраћају коначно постоји.
Ово је ствар о којој су се градски челници Панчева и Београда, ако смем додати, на сва звона договарали, причали о
томе да ће неко решење бити нађено у најскорије време, само да би након реконструкције укинули и последњу директну везу између два града. Од тих договора прошле су две године. Ако имамо у виду да је и аутобуски превоз између
Панчева и Београда АТП-ом пред колапсом због стања тог
превозника, једино ваљано и нормално решење било би
управо коришћење БГ воза.

Ако смем да додам још једну ствар: железнички превоз је
боље функционисао у време када смо имали један колосек,
односно у време мог студирања, а нема никаквог реалног
оправдања да се он не побољша сада, у тренутку када постоје два колосека. Можда је пре 20 година био спорији, али је
постојао и било је дневно и преко 20 полазака у сваком смеру, на 15–30 минута у шпицу. Тужно је што смо 20 година од
тог тренутка, уместо да имамо бољи, тачнији, бржи и квалитетнији железнички превоз између два града, као грађани
доведени у овакву ситуацију да морамо да молимо градске
управе и секретаријате да се нешто уради по овом питању
уместо да се проблем игнорише.

Молим вас да овај предлог озбиљно размотрите, урадите
студије случаја и направите пројекције и прорачуне на основу укупног броја путника између два града (не само железничких путника), јер је невероватно да једно од најближих
места Београду, Панчево, буде дефакто одсечено и лишено
јединог нормалног превоза у време када је друмски превоз
дошао до својих крајњих граница проточности. Овај имејл и
предлог проследићу и ка неколико панчевачких интернет медија да бисмо могли да будемо у току, јер сматрам да је ово
једно од изузетно важних јавних питања у економском повезивању и дневним миграцијама запослених града Панчева и
Београда.
Са ишчекивањем очекујем ваше одговоре на овај предлог.
С поштовањем,
Горан Ратковић, дипломирани инжењер саобраћаја
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МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Колико се чека на
продужење пасоша?
„Дошла сам из Немачке, где студирам, у Панчево за божићне и новогодишње празнике, па бих да боравак
код родитеља искористим и да заменим пасош. Занима ме колико сада
траје цела процедура”, питала нас је
Каталин Л. из Војловице.
У Полицијској управи
нам је речено да је
законски рок за издавање нове путне
исправе месец дана,
али у пракси овај процес обично траје краће, око десет дана.
Обавезна такса за издавање документа је
3.600 динара, а они којима се жури, могу
пасош да добију по
хитном поступку,
за шта треба платити још 5.000 динара.
Ова додатна
такса не плаћа се
у ситуацијама које се сматрају
оправдано хитним (лечење у

иностранству, смрт или тешка болест
ближњег, или неки други разлог којим своју молбу можете да поткрепите). У овим и сличним случајевима
(најбоље је распитати се лично) пасош се добија за 48 сати.
Да бисте скратили
чекање, у МУП је потребно ићи првог радног дана већ у 7.30,
како бисте добили
слободан термин у
току истог дана.
Приликом јављања
на шалтер 5 предајете стару путну исправу и личну карту, а пошто поднесете захтев за продужење пасоша,
поред ових докумената, у заказаном термину доносите и оверене уплатнице,
чији се факсимили, уз упутства за попуњавање, могу наћи на
сајту МУП-а.
Ј. К.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Где год нађеш згодно
дрво, ту ђубре посади
Наш некадашњи суграђанин чика
Јова Змај остао је упамћен по стиховима „Где год нађеш згодно место,
ту дрво посади”. Судећи по фотографији, поједини Панчевци те речи,
чини се, нису разумели и упамтили
како треба. Њихова верзија гласи:
где год нађеш згодно дрво, ту ђубре
посади.
Ово дрво крај Народне баште месецима се појединцима чини као баш
згодно да се под његовом крошњом

отарасе које кесе (или којих колица) смећа. Смрад из подножја стабла дозива комшијске мачке, које се
ту свакодневно окупљају на гозби.
Бициклисти који овим путем пролазе стога доживљавају шок и за чуло
вида и за чуло мириса. Неретко им
пут прелети и нека мачка, чисто да
им се и пулс убрза док покушавају
да укоче како животиња не би настрадала. Још ако је мачка црна, угођај је комплетан.

ПРОБЛЕМ СМЕШТАЈА ДЕЦЕ У ВРТИЋЕ ПРЕД РЕШЕЊЕМ

СУБВЕНЦИЈЕ И ЗА НАШУ ДЕЦУ
Збрка око исплате субвенција родитељима чија деца иду у вртиће изгледа да је пред расплетом. У петак, 13.
децембра, у згради Градске управе је
одржан једночасовни састанак родитеља који су 4. децембра предали петицију за субвенционисање деце у
приватним вртићима у Панчеву с Татјаном Божић, чланицом Градског већа задуженом за образовање, Миленком Чучковићем, већником задуженим за подручје рада, запошљавања и
социјалне политике, и председником
Скупштине града Тиграном Кишем.
Градски челници су им обећали да ће
за седам дана одговорити на њихове
захтеве.
А захтеви нису необични ни неразумни.
Сваке године, наиме, велики број
малишана остаје без места у државним вртићима, јер не постоји довољан број вртића и места за свако дете. Свуда у Србији градске власти одређују буџет за субвенционисање боравка деце у приватним вртићима. То
значи да од одлуке града зависи да
ли ће деца и колико њих добити место у приватним вртићима са субвенцијама.

У чему је (био) проблем
До ове школске године Град је давао
субвенције само за „Кефалицу”, а онда је почетком септембра на седници
Градског већа Панчева најављено да

се очекује да „наредних недеља” проради још једна приватна предшколска установа у Панчеву. Планирано
је да у њу буде смештено од 150 до
260 малишана, чиме ће бити знатно
смањен број деце која су на листи чекања за вртиће и предшколско. Уз
ово, саопштено је и да је Град спремио новац у буџету за субвенционисање трошкова боравка деце у овим
вртићима. Градско веће је тада утврдило Предлог одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Панчева за 2019.
годину, у коме је за накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској
установи чији је оснивач правно или
физичко лице издвојило 21.600.000
динара и упутило Скупштини на разматрање и доношење, што је и учињено 13. септембра.
Међутим, до почетка децембра даље од овог се није отишло, па су заинтересовани Панчевци 4. децембра Градској управи предали петицију за градоначелника, а дан касније и за председника Скупштине града, којом се
тражи субвенционисање боравка деце
у приватним вртићима у Панчеву.
У петицији је, између осталог, наведено да се „родитељи боре да деца
у Панчеву имају иста права на субвенције као и сва остала деца у Србији” и захтева се да „почне дуго најављивано субвенционисање боравка деце у приватним предшколским установама у овом граду”.

После десетодневног чекања у петак, 13. децембра, одржан је састанак
на којем су све стране показале добру
вољу и који ће, надамо се, уродити
плодом.

Како је то у другим градовима
Свака од градских власти у Србији
има засебан принцип и услове под
којима приватним вртићима надокнађује новац до пуне тржишне цене.
Наиме, родитељи су дужни да плате
један део цене приватног вртића, углавном 20 одсто од тржишне цене, а локал на са мо у пра ва суб вен ци о ни ше
остатак како би се деци омогућило да
бораве у предшколским установама.
Да би стекли право на надокнаду,
родитељи углавном у свим градовима у Србији имају исте услове.
Право на надокнаду имају родитељи који су држављани Републике Србије, ако им је пребивалиште на територији града у ком се пријављују за
вртић, а ако дете није добило место у
државном вртићу (у неким градовима, попут Новог Сада, родитељи од
самог старта могу изабрати приватни
вртић).
Уколико се селите (али остајете на
територији града од којег добијате
субвенцију), или из било ког другог
разлога мењате вртић, ово право не
губите. Међутим, уколико ваше дете
не долази у вртић дуже од два месеца, субвенција се губи.

НАША АНКЕТА
КОЈИ ХЛЕБ КУПУЈЕТЕ?

Ражани против белог

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Без струје делови Панчева
и Омољице
Како најављују у „Електровојводини”, због планираних радова, у петак,
20. децембра, од 10.15 до
14.15, без струје ће бити део
Омољице,
од Ули це
Ивана Милути но ви ћа ка
Ба нат ском
Брестовцу.
У понедељак,
23. децембра, од
14 до 15 сати, напаја-

ње електричном енергијом биће обустављено у улицама Ивана Цанкара,
Ђуре Даничића и Михајла Петровића
Аласа у Панчеву.
У уторак, 24.
де цем бра, од
9.30 до 11.30,
без стру је ће
бити парна страна Kарађорђеве
улице од Немањине до броја 12.
У „Електровојводини” кажу да ће, ако буде
временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у случају ранијег завршетка радова напајање корисника бити укључено пре планираног времена.

А. ВЕЉКОВИЋ

Љ. МИХОВИЛОВИЋ

Бели, ражани, интегрални, без брашна,
без квасца, без шећера и адитива, од
целог зрна житарица, с копривом, војнички... полице с хлебом у продавницама све су шире и дуже, а понуда на
њима непрекидно расте. Међутим, пред
импресивним бројем врста хлеба све
мање застајемо одушевљени, а све више слуђени: како одабрати ону савршену векну, која ће у исто време бити
и укусна и здрава и приступачна?
АМАНДА ВЕЉКОВИЋ, ученица:
– Бели хлеб. Некада резани, а неки
пут и цео. Не волим дијеталне погаче
– интегралне, црне, хељдине... Можда не би требало, али се не придржавам разних уверења у вези са штетним додацима исхрани... Набављамо
хлеб и у пекарама и у самопослугама.
ЉУБИЦА МИХОВИЛОВИЋ,
пензионерка:
– Није ми свеједно, углавном бели
хлеб избегавам. Сама правим фантасти-

С. РАДОСАВЉЕВ

В. ПОТЕЖИЦА

чан хлеб, али на традиционалан начин, са обичним брашном и квасцем.
У трговини нам сервирају векне са
адитивима, па волим да умесим сама.
Али како је поскупела струја, све мање укључујем рерну, мала је пензија.
САВА РАДОСАВЉЕВ, пензионер:
– Моја жена купује црни хлеб. Тако смо одскора научили. Некада је
обичан бели био здрав. Као што одређени „паметњаковићи” све преокрену, тако су и за парче хлеба обрнули
„теорије”. Сад ваља само ражени, а
кад смо били деца, јели смо црни
само зато што нисмо имали паре за
бели (смех)...
ВЛАДИМИР ПОТЕЖИЦА, ученик:
– Једем све врсте пецива, али највише бели хлеб. Некако ми је битнији укус од тога да ли је овај састав дијетални и бољи, али није ни да не водим рачуна. Не брине ме то што се
че сто ис ти че да пе ка ри ко ри сте

Ј. ПЕЈИЋ

Д. СТАНКОВСКИ

неприродне додатке. Углавном хлеб
пазаримо у пекари.
ЈЕЛЕНА ПЕЈИЋ, економиста:
– Ретко купујем хлеб. Читаве недеље „издржи” једна векна. Она је исечена на кришке, стоји у целофану,
нешто као дуготрајна погача. И то буде онај интегрални, јер је укуснији.
Не размишљам о томе да ли је овај
производ здрав, јер нам је то једина
опција. Пошто скоро никад нисмо код
куће, тако нам је најпрактичније.
ДУШАН СТАНКОВСКИ, пензионер:
– Једемо „шиптарски” хлеб (из продавнице чији су власници Албанци –
прим. нов.). Купујемо га у пекари на
Котежу. Ова погача ми се не труни
кад је сечем. Најлепшег ми је и укуса. Раније сам куповао ражени, ради
здравља, али сам одустао због мириса. Његов квалитет се променио. Има
неку чудну арому, не знам да ли је то
због фарбаног брашна...

Петак, 20. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs
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НАШИ СУГРАЂАНИ
ПАНЧЕВЦИ КОЈИ РАДЕ КАО ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ

НЕ ПОСТОЈИ ДРУГА ШАНСА ЗА ПРВИ УТИСАК
Они који воле путовања знају да је,
поред добре воље, битно и с ким се
путује. Уколико је то организована
ту ра, во ди чи пот ко ва ни зна њем,
спремни да реагују у свакој непредвиђеној ситуацији и расположени да
ко му ни ци ра ју с пут ни ци ма, мо гу
путо ва ње да учи не ви ше стру ко
пријатнијим…

– Радим као туристички водич већ
седамнаест година. Предност овог посла је у томе што имате прилику да
живите на различитим местима и будете део неких других култура. Ја сам,
радећи овај посао, спознао да могу да
имам пријатеље толико блиске као
што их имам код куће, иако смо рођени и расли у потпуно другим околностима – прича Влада.
Грчка друга домовина
За ову професију није неопходно
Владимир Тимић Тимке (42) ради као само образовање, каже, већ се тражи
туристички водич од 2003. године, и да човек буде сналажљив, склон имали каже да се цео живот припремао провизацији и добар психолог, јер се
ради с пуно различитих људи.
за то.
– Важно је да
волите овај посао, да имате добру дикцију и неко опште образовање. И никада
не треба да сметнете с ума да не
по сто ји дру га
шан са за пр ви
утисак – каже он.
Не згод но је,
ка же, сме та му
када путници са
собом понесу своје фрустрације и
проблеме и онда
Владимир Тимић реше да дају себи одушак на пу– У првом основне сам већ знао све ту. Њима мора адекватно да се приглавне градове у свету, скупљао тада ступи како им се путовање не би преретке брошуре о путовањима, памтио творило у кошмар.
Он тренутно ранеобичне приче, занимљивости и легенде, а на крајолике маминог зави- ди кружне туре по
чаја, Херцеговине, гледао сам већ та- Европи: Сицилија,
да као на туристички потенцијал: ов- Корзика, Сардиниде би могао хотел, овде је прелепи ја, Прованса, Шпакањон, овде су стећци... Наше земље нија од Баскије до
(Србија и Република Српска) заиста Андалузије, Маросу прелепе. Где би нам био крај да ко, Португалија...,
смо их мало више волели! – каже а води групе и у
Индију.
Владимир.
– За хва љу ју ћи
Најлепши део посла за њега је летдо бро ура ђе ним
ња сезона, такозвани стационар.
– Сваке године сам по неколико пословима, добимесеци без прекида на разним грч- јао сам препоруким дестинацијама. Увек има довољ- ке за неке интерно времена за плажу, обиласке, дру- континенталне тужења с колегама, мештанима или за- ре, што сматрам
нимљивим путницима. У свим овим великим дометом
групама имам по неколико великих у овом послу. Јапријатеља. Волим такође да, потпуно ко волим и да у Србији водим групе
себично, одем сам на неку дивљу пла- за странце, на енглеском и руском.
жу и читам књигу. Ипак, највећа ко- Ствари које су нама обичне, њима су
рист овог посла је што моја деца могу фасцинантне. Наше природне лепода проведу цело лето са мном и ужи- те остављају их без даха. Бити такав
амбасадор своје земље за мене је
вају – прича он.
Ван летње сезоне води градске ту- племенито и драгоцено – закључује
ре. Шета и истражује до изнемогло- Владимир.
сти. Само у Прагу је до сада био деведесет пута отприлике и каже да сваки Фотографије као успомена
пут открије нешто ново – улицу, љу- Данијела Мијаиловић Тимић (44) почела је да се бави послом туристичде, музеј, пивницу, клуб...
– Приликом тура највише волим ког водича уз супруга Владу пре деда повежем неке личне приче у који- сет година, јер је то представљало јема сам био очевидац или учесник с дини начин да породица буде на окунеким занимљивим темама о самој пу током лета док је он по неколико
месеци био стациониран на мору.
дестинацији – каже Влада.
– Људи мисле да је овај посао глаЊе го во оми ље но од ре ди ште је
мурозан, „путујеш, уживаш и још те
Грчка.
– Једноставно, то је моја друга до- за то плаћају”. Мало ко схвата да је
мовина. Волим их са свим врлинама то и изузетно одговоран и напоран
и манама, а када дођем на гранични позив. За почетак, имаш задатак да
прелаз Евзони, немам осећај да сам групу, у којој је најчешће педесет до
негде дошао, него да сам се негде осамдесет људи, држиш на окупу, да
привучеш њихову пажњу, да имаш
вратио – каже Владимир.
интересантну причу, а да опет знаш и
Кружне туре по Европи
кад је довољно... – каже Данијела.
Она нам је објаснила да се дешава
Владимир Јовановић (49) још као мали је у анкети „Панчевца”, објављеној да се групе некада саме „кликну”, да
1978. године, написао да ће кад по- се путници лепо друже, да је атмосрасте, бити туристички водич. Иако фера пријатна, а некада се дешава да
се школовао за електроинжењера, по- имаш двоје-троје људи којима ништа
сле неколико година је одлучио да не одговара, почев од путовања, преко смештаја, обилазака...
промени занимање.
– Највећи изазов је да натераш
сред њо школ це,
када иду на екскурзију, да те слушају. По правилу, тинејџерима
пажња траје до
пет минута, а све
преко тога је бонус. Мо рам да
по хва лим ђа ке
Зрењанинске
гимназије, којима сам рекла да
ћу их водити и на
крај све та ако
треба – каже ДаВладимир Јовановић нијела.

Она ужива да
у Верони седне
испред фонтане
на Тргу биља, нару чи
апе рол
шприц и густира
уз мале залогаје
бру ске та и ма сли на, док по сматра људе око
себе...
– Највише волим да фотографишем. Некада
су то људи, некада гра ђе ви не,
предели..., а свака од тих фотогра фи ја ми ка сније оживљава моменте које сам провела на тим местима. Једна од најомиљенијих знаменитости ми је храм
Ерехтеон на атинском Акропољу. Каријатиде које га чувају имају прелепу
симболику – каже.
У последње време више ради с туристима који у нашу земљу долазе
речним крузерима.
– Ове године сам радила са Американцима, Аустралијанцима и Тајванцима. Много је лакше представљати
своју земљу странцима него страну
земљу нашим људима. Страни туристи имају више поштовања према водичима, слушају њихово казивање с
не по де ље ном па жњом, по ста вља ју
питања, интересују се за то како се у

Данијела Мијаиловић Тимић
Србији живи и ради, не касне ако им
даш слободно време и одушевљени
су нашом храном, природом, а богами и ракијом – закључује Данијела.

Занимљиве приче
Душан Марковић (38) по струци је
географ, али се већ неколико година
бави послом туристичког водича. Његова специјалност су градови у Италији, Швајцарској, Аустрији, Француској и Немачкој.
– Волим да радим, али
и да имам слободног времена. Тај период између
путовања увек користим
да прочитам нешто ново, како не бих био досадан путницима. Треба да
људима, тамо где се зауставиш, испричаш причу која ће их заинтересо ва ти. Ја во дим љу де
онако како бих ја волео
да неко води мене – прича Душан.
Иако му је географија
струка, каже да најмање
говори о томе. Највише
воли да људе упознаје са
историјом, архитектуром
и урбаним легендама које имају неку поенту.
– У све што им говориш, као зачин
додајеш увек нове приче. Ја волим да
у групи изградимо неки пријатељски
однос и то успевам у деведесет одсто
случајева. Циљ ми је да се људи врате
задовољни, јер је неко можда целе године сакупљао новац за ово путовање
и маштао о њему. Када опет дођу, на
неко ново путовање, то ми буде посебна сатисфакција – каже Душан.
Једне од његових омиљених рута
су Алзас и Шварцвалд. До тамо путовање не организује велики број агенција, па људи који крећу на ово путовање веома су заинтересовани, пажљиво слушају и уживају у сваком
тренутку.
– Водич мора да се добро припреми за путовање, јер свако може да

Душан Марковић
провери на „Гуглу” све што му кажеш. Ја доста читам и гледам мапе.
Покушавам да направим спојнице између места и прича, па чак и кад немам времена да поново детаљно читам, да будем спреман за путовање –
прича он.

Треба наћи меру
Луминица Аврамеску (62) цео радни
век је провела на путовањима. Била
је запослена као стјуардеса у „златно
доба” ЈАТ-а. Видела је свет, упознала пуно људи и када је отишла у пензију, донела је одлуку да ради као
туристички водич. Оријентисала се
на екскурзије по банатском делу Румуније, а води и организоване туре
за румунске држављане по Новом Саду и Београду.
– Искрено, то ми се највише допада. Сматрам да је вођење странаца у
сопственој земљи врх у послу туристичког водича. Не троши се превише времена на аутобус, код куће си,
а опет је посао креативан и леп. Неочекивано је како људи лепо реагују
на Бе о град. Фа сци ни ра ју их увек
Храм Светог Саве, Калемегдан и Кнез
Ми ха и ло ва ули ца – при ча нам
Луминица.
Она туристима воли да приреди и
посебни доживљај вожњом бродом
који полази из Земуна, пролази испод свих мостова, прави круг око Великог ратног острва и враћа се назад.
– Онај ко воли да надограђује своје
знање, не може да буде лош водич.
Тајна је у томе да сваку причу о историји или уметности зачиниш нечим
из живота. Али у томе треба имати
меру – каже она.
Старије румунске држављане и даље занимају Кућа цвећа и Музеј Југославије, док млађи воле Калемегдан,
али воле и да искусе градску вреву и

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Тетоважер
из Аушвица”
Хедер Морис
Година је 1942.
Лали Соколов
је депортован
из Словачке у
Аушвиц. Тамо
је добио задатак да тетовира бројеве на
рукама других
логораша. Из
реда логораша
који чекају на
тетовирање
пред њега стаје уплашена девојка.
За Лалија то је била љубав на први
поглед и он се куне не само да ће
преживети већ и да ће се побринути да и Гита једног дана живи слободно. Ово је почетак једне од незаборавних прича о Холокаусту –
прича о тетоважеру из Аушвица.
Два читаоца који до 25. децембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Који посао никада не бисте радили?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Можеш ако
верујеш да
можеш” Нормана
Винсента Пила
Инспиративне приче
о људима који су успели
да из корена
измене свој
професионални и приватни живот
илуструју
практичну
примену духовних начела која доводе до креативног расплета. Можете само ако мислите
да можете, а кључ успеха се налази у вери у себе, постизању унутрашње равнотеже и прихватању
чињенице да свако од нас у себи
крије неограничене потенцијале.
Два читаоца који до 25. децембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Када сте успели вером да
убедите себе да нешто можете?”,
наградићемо по једном књигом.
Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
Луминица Аврамеску
да посете тржне центре. Каже да је
туристима из Румуније и Нови Сад
леп, али не разликује се много од већине градова у њиховој земљи, па су
зато више импресионирани Београдом, у којем су архитектонски стилови измешани.
– Годи ми када некоме учиним
пу то ва ње при јат ним и леп шим.
Срце ми је пуно када завршим туру
и када сви захваљују – објашњава
Луминица.
Међу омиљеним пословима су јој и
школске екскурзије с најмлађима. Каже, њима је за почетак занимљиво то
што се возе аутобусом. То подсећа на
ону мудрост: није битан циљ, већ само путовање.
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали
шта вас асоцира на Сицилију. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„На Сицилију ме асоцирају лето, сунце, острво, плаво небо и море, море и само море. Мир, спокој,
романтика и море.” 061/2400...
„На Сицилију ме асоцира – ко
други него мој кум.” 064/3656...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање како сачувати интиму:
„За почетак, погасити профиле
на
дру штве ним
мре жа ма.”
064/1112...
„Избећи по сваку цену скенер
комшинице из приземља која снима куда идеш, кад долазиш, шта
носиш, ко ти долази и колико остаје.” 063/3112...
Д. К.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 20. децембар, 19 сати, Народни музеј: новогодишњи
концерт камерне музике Музичке школе „Јован Бандур”.
Петак, 20. децембар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: четрдесет пет година од оснивања бенда „The Ramones”.
Субота, 21. децембар, 18 сати, Музичка школа „Јован
Бандур”: новогодишњи концертић музичког забавишта.
Субота, 21. децембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: ASAP журка.
Недеља, 22. децембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: „НаранЏемовање”.
Понедељак, 23. децембар, 19 сати, дворана Културног
центра: концерт Тамбурашког оркестра Панчева „Битлси на
тамбури”.

Тематски програм
Субота, 21. децембар, 19 сати, Градска библиотека: промоција књиге „Освета отете деце”.
Понедељак, 23. децембар, 19 сати, Градска библиотека: промоција књиге сабраних песама и прича Виолете Благе „Више
не пишем песме”.
Понедељак, 23. децембар, 19 сати, Народни музеј: предавање Николе Влајића „Још једанпут о прота Васи Живковићу”.
Уторак, 24. децембар, 19 сати, Градска библиотека: промоција књига Александра Гајшека „Агапе антологија” и Александре Нинковић Ташић „Звездобројци 2”.
Среда, 25. децембар, 20 сати, Дом омладине: предавање академског сликара Милана Гутића „Таблет као скицен блок”.

Изложбе
Уторак, 24. децембар, 19 сати, Народни музеј: отварање изложбе слика Миодрага Мише Јелића „Муње и громови ватрених жетелаца”.

ПОВОДОМ РОЂЕНДАНА МУЗЕЈА

Још једанпут
о прота Васи
Поводом деведесет шестог рођендана Народног музеја Панчево, у Свечаној сали ће у понедељак, 23. децембра, у 19
сати, бити одржано предавање и вођење кроз изложбу
„Још једанпут о прота Васи
Живковићу: 1819–2019”.
О про ти Ва си ли ју Ва си
Живковићу, његовом животу,

МОЈ

пријатељима и најзначајнијим догађајима у Панчеву током деветнаестог века причаће етнолог Никола Влајић.
Улаз је бесплатан.
Народни музеј Панчево је
основан 23. децембра 1923.
године, захваљујући др Бориславу Јанкулову, историчару,
етнологу и археологу.

избор

МОЈ

Шеста фаза сна
Александра Маринков,
посластичарка и
атлетичарка
КЊИГА: Једна од књига које
су ми се допале јесте „Шеста
фаза сна” Бернара Вербера,
кога зову Жил Верн двадесет
првог века. Ради се о томе да
у веома дубоком сну двадесетосмогодишњи Жак Клајн среће човека изненађујуће сличног себи који тврди да је четр де се то смо го ди шњи Жак
Клајн. Испоставља се да путовање кроз време, помоћу
снова, постаје могуће. Како
би млади Жак пронашао мајку која је нестала у Малезији,
четрдесетосмогодишњи Жак
га упућује на племе Сенои.
Чланови племена су луцидни
сањачи који ће му помоћи да
стигне до шесте фазе сна, у
којој је све могуће. Млади
Жак Клајн има толико питања, али постоје ствари које не
би смеле да се мењају…
ФИЛМ: Мој избор је остварење „Free Solo” награђиване
Елизабет Чај Васархељи (Elizabeth Chai Vasarhelyi) и светски познатог фотографа и планинара Џимија Чина. Ово је
занимљив, интиман и непоколебљив портрет слободног
алпинисте Алекса Хонолда,
док се припрема да оствари
свој животни сан: да се пење

Страну припремила

Мирјана
Марић

Петак, 20. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗЛОЖБА СЛОВАЧКО-СРПСКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА

ДЕЛА ИСТАКНУТИХ СЛИКАРА НАИВЕ
Радови у галерији
до 13. јануара
У Галерији Историјског архива у Панчеву у петак, 13. децембра, отворена је изложба
под називом „Словачко-српско
пријатељство”, која је резултат
дугогодишње сарадње сликара
наиве из Србије и самоуких
сликара Словака из Ковачице
и Падине, а реализовало ју је
Удружење сликара „Наива Арт
Култ” из Ковачице. Ова изложба је сада представљена шести пут – до сада су одржане
четири у Словачкој и једна у
Заводу за културу војвођанских
Словака.
Изложба садржи најрепрезентативнија дела највећих словачких сликара Зузане Халупове, Мартина Јонаша и Јана
Хусарика, као и награђена уметничка дела најпознатијих савремених наивних сликара из
Србије: Добросава Милојевића, Марка Стевановића и Десанке Петров Морар. Представљени сликари су успели да задобију реноме истакнутих сликара светске наиве. Њихова дела су заступљена у најпознатијим галеријама и музејима у

свету, о њима су снимани филмови, писане књиге...
Присутнима су се обратили
директор Историјског архива
Мирко Рупић, власник галерије „Наива Арт Култ” из Ковачице Бошко Недељков, некадашња директорка галерије у
Ковачици Марија Распир и панчевачка сликарка, вајарка и песникиња Деса Морар. Она је
ове године обележила педесет
пет година уметничког рада, а

овом приликом је присутнима
прочитала две своје песме.
Галерија Удружења сликара
„Наива Арт Култ” налази се у
Ковачици и ради од 2014. године. Основана је с циљем да очува, презентује и промовише наиву и уметност уопште. Презентација се одвија кроз предавања, изложбе, радионице и штампани промотивни материјал, како у Србији, тако и у иностранству. До данас је организовано

У „КОМУНИКАРТУ” ПРЕДСТАВЉЕН СТРИП-АЛБУМ

НА БАРФ-у

„Охрабрења” Александра Зографа

У Београду победио
панчевачки бенд

Нови стрип-албум „Охрабрења” Саше Ракезића, који је ове
године објавила издавачка кућа „Девета димензија” из Бањалуке, представљен је у петак, 13. децембра, у простору
агенције „КомуникАрт”. Том
приликом је отворена и изложба одабраних стрип-табли из
ове књиге, коју ће посетиоци
моћи да погледају до 13. јануара.
– Кад урадите неки стрип
који треба нешто да каже другим људима, ви заправо охрабрујете те људе и у томе је суштина. Ово је једна збирка стрипова која треба да представља
разлог за оног ко то буде прочитао да нацрта стрип, можда
напише поему, или да бар издвоји неки елемент, чак и визуелно, и нешто ће се променити – рекао је Зограф.

У књизи су представљени
радови и теме којима се аутор бавио у периоду од августа 2013. до ма ја 2015.
године, а ко ји об у хва та ју

хронолошки поређане колекције стрипова из недељника
„Време”, у којем Зограф објављује своје радове већ шеснаест година.

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА

Наставак „Природe у фрејму”

на најпознатију стену на свету Ел Капитан од 914 метара
у Националном парку Јосемити без конопца. Прослављен као један од највећих
атлетских подвига било које
врсте, Хонолдов успон поставио је врхунски стандард: савршенство или смрт. Успевши у овом изазову, Хонолд
улази у анале људских достигнућа. „Free Solo” је и трилер
и инспиративни портрет спортисте који је надмашио наше
тренутно разумевање људских
и менталних потенцијала.
МУЗИКА: „Дел Арно бенд” је
успео да направи албум под
називом „Ако не знаш шта да
радиш”, који ће заголицати
слушне центре и разиграти
нам срца, а стиховима о актуелним друштвеним темама
натераће нас да ставимо прст
на чело. Више него довољно
за све љубитеље регеа, који
ће имати у чему да уживају у
наредним месецима.

више стотина изложби, од којих десет има међународни карактер, објављено је двадесет
пет публикација и изведено шест
научних скупова, као и десетине пратећих манифестација.
Изложбу је финансијски подржао Пoкрајински секретаријат за културу и информисање.
Посетиоци ће имати прилику
да је погледају све до средине
јануара, у радно време Историјског архива.

У Дому омладине у четвртак,
12. децембра, отворена је изложба фотографија под називом „Природа у фрејму”, које
су настале у оквиру пројекта
омладинске размене.
Група младих из Панчева током лета и јесени 2019. године
боравила је у Берлину и шпанском граду Сеути и с вршњацима из Немачке, Шпаније,
БиХ, Албаније, Румуније и Ита-

лије кроз фотографију и видео-едитовање, у оквиру више
занимљивих тема, истраживала различите сегменте одрживог развоја и човековог утицаја на околину.
Пројекат је рађен у оквиру
европске мреже ОРА (Observe Rethink Act), која окупља
омладинске центре, невладине организације које се баве
заштитом животне средине,

организације за социјални развој, задруге, уметничке колективе, културне организације
и еко-центре. Удружење
„Наранџасти” из Панчева, у
сарадњи са удружењем „Црвено дрво Србија”, организовало је учешће српских
учесника.
„Природу у фрејму” суфунансирао је „Еразмус +”, програм Европске уније.

ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА УЛУ „СВЕТИОНИК”

Панчевачки уметници сликали бело
У фоајеу Културног центра у
уторак, 10. децембра, отворена је дванаеста годишња изложба Удружења ликовних уметника „Светионик” из Панчева,
која је ове године понела назив „Бело”.
На ово го ди шњој из ло жби
чланови Удружења изложили
су своје радове – слике, цртеже, графике – на тему „Бело”.
Гост изложбе био је уметник
Томислав Стошић. Приказани су и изабрани радови полазника радионица Удружења
ликовних уметника „Светионик”, које су ове године реализоване у сарадњи с Културним центром Панчева – Галеријом савремене уметности,
Домом омладине Панчево –

Школом цртања и Месном заједницом Центар, а цео проје кат је су фи нан си рао Град
Панчево.

Радионице су водили Милан
Булатовић (графика), мр Јелена Лалић (сликарство) и Ивана Штопуљ (керамика).

У Дому омладине Београда у
недељу, 15. децембра, одржано је финале Београдског ауторског рок фестивала, на ком
је победу однео панчевачки
бенд РАМПА („Радиоактивна
мелодија Панчева”).
Панчевци су за фестивал конкурисали трима ауторским композицијама: „Не заборављам”,
„Живот је леп” и „Голо тело”.
На такмичење се пријавило педесет бендова из Србије, а у
самом финалу је учествовало
десет.
РАМПА је настала крајем
2016. и чине је Михаило Мићко Ђорђевић (гитара, пратећи
вокал), Александар Симић (гитара), Никола Влаховић (басгитара), Иван Соломун (бубњеви), Бранимир Колоцка (вокал
и виолина) и Николета Недељковић (вокал и клавијатуре).
Снимили су неколико синглова, а ове године објавили су и
албум под називом „Овај град”.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

Рушење мита о
рок музичару
У Културном центру Панчева
у четвртак, 12. децембра, одржана је промоција књиге „Између крајности” Ивана Ивачковића. Том приликом су говорили професор Душан Павловић (ФПН), новинар Владимир Стакић, Зоран Илић из
Удружења рок музичара Панчева и аутор књиге.
Сви су се сложили да су песме ове групе имале велику
друштвену вредност и да су у
то време слале политичке поруке које су биле неопходне у
периоду када су настајале. Павловић је рекао да је битно да
је ова књига дала реалистичну
слику о Штулићу.
– Припадам генерацији која
је сазревала уз „Азру” и хтео сам
да направим неки инвентар успомена на време заноса и великих идеала, а с друге стране да
кажем да је баш та генерација,
слушајући ову музику, направила овај бенд славним и утицајним – рекао је Ивачковић.
Стакић је причао о Штулићу
и из угла новинара који је направио један од последњих интервјуа „који су били смислени и имали тежину пре него
што се повукао из музике”.
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ЗАПИСИ

Петак, 20. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШ ГОСТ: ДЕСА ПЕТРОВ МОРАР, СЛИКАРКА, ВАЈАРКА И ПЕСНИКИЊА

ЗАПИСИ ИЗ СТАРОГ ПАНЧЕВА

УВЕК У ДОДИРУ С ДОБРИМ ЉУДИМА

Браћа која су
задужила Панчево

Деса Петров Морар (73) рођена је у Сефкерину, а већ годинама живи и ради у Панчеву.
Слика од 1964. године и од тада и сарађује с Музејом наивне и маргиналне уметности Јаго ди на и Га ле ри јом на ив не
уметности у Ковачици. Још и
ваја и пише поезију. Иза себе
има преко шездесет самосталних и триста заједничких изложби у Панчеву, Београду, Цириху, Женеви, Буенос Ајресу,
Токију, Парагвају, Љубљани,
Ници, Крагујевцу, Загребу, Букурешту, Бечу, Новом Саду, Будимпешти, Њујорку, Лимасолу, Вашингтону, Сиднеју, Паризу, Софији, Прагу, Братислави, Шангају и многим другим
градовима широм света. Њена
дела се налазе у многим галеријама и музејима, као и у разним публикацијама и у деветнаест књига. Објавила је три
књиге поезије, а по њеним сликама Етнографски музеј из Београда је снимио два документар на фил ма. До бит ни ца је
бројних награда, повеља и захвалница за хуманитарни рад.
ПАНЧЕВАЦ: Сликате већ педесет пет година. Шта се променило у вашем сликању од
почетка до сада?
ДЕСА ПЕТРОВ МОРАР: Није много, али мислим да имам
мало већу слободу. Почела сам
са седамнаест година, ја за свој
почетак рачунам 1964, када је
Ото Бихаљи-Мерин видео моје
слике. Он је тада инсистирао
да их потпишем, а ја нисам, јер
сам мислила да нисам сликарка, већ да само сликам. Тих мојих двадесетак слика је одмах
откупио музеј у Јагодини. И
дан-данас имам исти приступ.
Кад год сликам, увек радим као
за себе. Педесет одсто је отишло у хуманитарне сврхе.
l Шта сте сликали у почетку?
– Мислила сам да мора само ношња да се слика, као што
сам видела у Ковачици и Уздину, а онда сам касније почела да сликам неке моје фантазије и иреалне слике. У то време је то некако била чиста наива. Приче моје баке су ме инспирисале да сликам православне обичаје. У Ченти је, ван
села, постојала стара црква од
набоја, покривена трском... Моја бака је то одржавала. Била
је јако побожна, јер је одрастала у манастиру Раковица од

Приче моје баке су
ме инспирисале да
сликам православне
обичаје. У Ченти је,
ван села, постојала
стара црква од набоја,
покривена трском...
Моја бака је то
одржавала.
своје пете године, док је, касније, није узела стрина. У Ченти сам видела прву икону, али
моја рука није била за то.
l Ипак сте касније сликали
и иконе?
– Када сам почињала да сликам, једном је дошао свештеник да свети водицу и видео
моје радове. Након тога ми је
донео једну велику икону да
ја направим копију за целивање. Нисам била сигурна да ја
то могу, чак сам те вечери написала песму „Ноћна мора”.
Питао ме је да ли знам молитве, одговорила сам да знам
„Оченаш” и јутарњу, а он ми
је казао да не једем петком
мрсно и да тада не сликам, ни
на црвено слово, и да читам
„Оченаш”, а да ће ми Бог води ти ру ку. И на кон не ког

времена сам успела. Онда сам
ишла на изложбу Јанка Брашића, где је био патријарх Герман.
Представили су ме као Српкињу која слика наиву и која
је насликала једну икону. Ја
сам само знала да треба да га
пољубим у руку и он ми је дао
благослов.
У Сефкерину има четрдесет
три моје мале целивајуће иконе. Сада се чувају као галеријске, више се не целивају. Иконе сам сликала највише шездесетих, седамдесетих и осамдесетих, све до 1993. године. У
Успенској цркви имам једну
велику икону Светог Саве.
l Да ли сте имали подршку
око ли не у то ме што сте
радили?
– Моји родитељи су били
против тога да ја сликам, наро-

ски музеј је радио два филма
о тим оби ча ји ма. Је дан је
„Марија Магдалена”, а други,
чији сам ја коаутор, „Ускрс у
Сефкерину”.
l Издали сте три збирке песама?
– Прва збирка су песме завичаја, а другу, под називом
„Нит љубави”, објавила сам када ми је супруг преминуо. Трећа је о дружењима с колегама
у колонијама. Међу њима је
била и песма о Мартину Јонашу, коју сам му поклонила за
седамдесети рођендан, онда деци из Дома за децу без родитељског старања „Споменак”...
Нисам никада мислила да ћу
нешто објавити, него је једном
Богдан Мрвош, док је гледао
моје слике, на некима од њих
видео неке моје стихове, па је

изложби с још неким сликама,
од којих је једну купила Софија Лорен, о томе су писале новине... С те изложбе се вратила
и слика „Снови и кошмари”.
Многи су хтели да је купе, али
мој муж није дао. Кроз свашта
смо пролазили и син Војкан је
схватио да нећемо никада продати те две слике.
l Колико вам је сликање помогло да пребродите тешке животне ситуације?
– Увек сам сликала. После
супругове смрти сам почела да
сликам након само недељу дана. Јако сам захвална проти
Миловану Глоговцу. Хтела сам
да направим изложбу као помен свом супругу, али у том
тренутку није било могуће то
урадити у Народном музеју, па
ми је он помогао да направимо

Улица браће Јовановић
Једна од најдужих улица у
Панчеву, која се протеже од
Котежа 1 па све до кеја на
Тамишу, добила је име по браћи Јовановић, Каменку и Павлу, људима који су заслужили такву част јер су задужили
наш град.
Поред тога што су основали прву штампарију у Панчеву, они су, у борби за политичку еманципацију српског народа у Аустро-Угарској, 1871. године штампали
„Пан че вац”, пр ви пре вод
Марксовог „Манифеста Комунистичке партије”, Његошев „Горски вијенац”, као и
велики број књига с различитом тематиком, чиме су
хтели да дају допринос јачању културне самосвести наших народа.
Остали су запамћени и по
томе што су били велики родољуби и добротвори, као и
истакнути културни и јавни
радници. Њихова књижарска
и културна делатност трајала
је скоро четрдесет година, а
штампарија којом су руководили била је једна од највећих на Балкану.

омла ди ни, штам па ли су и
књиге пољских, чешких, руских писаца и других писаца
који нису били српске националности.
О томе, између осталог, говори податак да је у њиховој
штампарији објављени и први превод Шекспировог „Краља Лира”. Занимљиво је да
су Каменко и Павле Јовановић инсистирали на томе да
продају књиге по што нижим
це на ма, да би та ко би ле
доступ не што ве ћем кру гу
људи!
Браћа Јовановић ће остати
запамћени и као велики добротвори. Захваљујући њима
1911. године је основан Сиротињски дом при Црквеној
општини у Панчеву. Годину
дана касније су основали и
Задужбину Каменка и Павла
Јовановића у Београду, а исте
године и фондацију у Сремским Карловцима, којој су завештали 348 јутара земље.
Новац од њене продаје дали
су такође у хуманитарне сврхе. Ни то им није било довољно, па су две куће у Панчеву
по кло ни ли и од лу чи ли да

Деса Петров Морар
чито отац. Било га је срамота
што сликам, пишем песме и
на циглани узимам глину. Али
ја сам то волела, као мала сам
сликала воденим бојама, деда
је умео да каже: „Моја унука
ће бити живописац”.
l Ви се одмалена бавите сликањем, писањем и вајањем, али
шта је било прво?
– Као дете сам често говорила у стиху. Баба ме је учила
Змај Јовине песме, али ја нисам само њих изговарала, већ
сам и измишљала неке своје.
Врло рано сам почела да примећујем свет око себе: боје, цвеће... и цртала сам по ознојеним прозорима неке патке, гуске. А у школи су брзо запазили моје слободне саставе и песмице. Слали су их у часописе
„Полетарац” и „Дечје новине”
из Горњег Милановца. Добијала сам и неке награде у четвртом-петом разреду. Међутим,
за све сам самоука. Родитељи
се нису сложили да завршим
неку уметничку школу. Све сам
упорним радом постигла.
l Када сте почели да се бавите вајањем?
– Правила сам разне фигуре
и раније, али сам званично почела 1990, када је мој син Војкан, такође сликар, почео да
ради своје анђеле. Радила сам
и велике скулптуре. Међутим,
с годинама је то све теже, јер
је неопходна снага у рукама.
l Мотиви који се налазе у
вашој уметности су махом из
Сефкерина?
– Највише сам сликала призоре из бабиних прича. Она ми
је причала да је, на пример, на
Духове литија ишла у поље.
Косило се и од првих откоса
су се правили венци, а невесте
које су се те године удале облачиле су венчанице и силазиле
у поље. То сам, на пример, сликала, онда Беле покладе... и
још много обичаја. Етнограф-

тражио да прочита песме. Охрабрио ме је да их објавим. Предговор за све књиге писао ми је
књижевни критичар Миле Медић, а упознали смо се када је
куповао слику. Веома ми је драго што сам се нашла у „Антологији књижевника Панчева”.
Од свих књига у којима се писало о мом раду, а има их је
деветнаест, ова ми је најдража.
l Многи уметници имају потребу да дају своје радове у хуманитарне сврхе. Ви сте једна
од њих?
– То је божји дар, слика је
уметникова само док ради на
њој. Ја волим да поклоним. Деведесетих година сам целу једну изложбу поклонила „Споменку”. Директорка је успела
да прода све радове и деци
обезбедила храну.
l Да ли вам је некада жао да
се одвојите од својих слика?
– Само једном ми се то десило. Имала сам насликану вршилицу. Сликала сам је према
саветима мог свекра, који ју је
имао, па ми је објашњавао како тачно све треба да изгледа.
Сликала сам је седамдесетих
година. Онда је деведесетих дошла РАИ телевизија да прави
документарни филм о мени.
Човек с којим сам причала питао ме је колико кошта та слика и ја сам, с обзиром на то да
су тада биле санкције, рекла
цифру с највеће новчанице, а
он је погледао у новчаник, извадио новац и купио је. Мислила сам да никада нећу да је
продам. Сва сам се тресла. Било је то јако емотивно искуство за мене, јер сам била везана за ту слику.
l Имате ли неке слике које
никада не бисте продали?
– Имам две слике које нису
на продају, то су „Успавана Србија” и „Снови и кошмари”. Прва је била у Буенос Ајресу на

у Црквеној општини православне цркве Панчева. Донели смо
паное из музеја. Јако сам му
захвална, то ми је била велика
утеха. Увек сам била у додиру
с добрим људима.
l Шта сте сликали од обичаја везаних за празнике који нам
долазе?
– То су све православни обичаји: Материце, Детињци, Оци.
Чести мотиви су и: Бадње вече, коринђање, па маријуце, када су се момци маскирали и
одлазили у куће девојака. Затим је ту и први дан Божића,
када се сече колач, Свети Стефан када се из куће износила
слама и стављала на раскрсницу, па испраћај Божића код кума. Затим долазе Крстовдан,
Свети Јован, Богојављење, Покладе и ускршњи празници. Често сликам и Идвор. Радила
сам и „Црепајачку фијакеријаду”. Мислим да имам више од
три хиљаде слика.
l На шта сте највише поносни до сада?
– На свог сина. Он је бољи
од своје мајке. Боље слика, а
ни он није студирао уметност,
али је у њој пронашао себе и
од 1986. године успешно ствара. Поносна сам и на себе, јер
се нисам надала да ћу оволико
опстати као уметник. Почела
сам из љубави да сликам, урадила сам доста, али мислим да
сам можда могла и више.
l Да ли постоји нешто што
нисте остварили до сада?
– Волела бих да ми неко помогне да остварим велику жељу, да поклоним две велике
скулптуре. Једна је „Бака са
три унучета”, а друга „Мајка
која грли децу”. Волела бих да
се излију у бронзи и буду постављени у Градској библиотеци или болници, на пример.
Да те скулптуре остану граду
од мене...
Мирјана Марић

Каменко и Павле Јовановић
У књигама о историји Панчева записано је да је један
од повода за оснивање штампарије Каменку и Павлу било то што су Немци који су
били власници других штампа ри ја у Пан че ву оме та ли
штампање „Панчевца”. Због
тога су они одлучили да почну да штампају овај лист, који је покренуо Јован Павловић, и то су радили три године, све док он није прешао у
Земун.
Каменку и Павлу Јовановићу је сметало и то што у
Панчеву није било довољно
књижара, због чега ђаци често нису имали књиге и други школски прибор. Зато су
августа 1872. године поднели молбу градским властима Панчева да отворе своју
књижару, што је позитивно
ре ше но. За хва љу ју ћи то ме
браћа Јовановић су отворила књижару у својој кући,
која се налазила у центру града (на Ма лој пи ја ци, код
крста).
Иако је Јовановићима, према њиховим речима, главни
мотив за оснивање штампарије и отварање књижаре била жеља да приближе српске
књиге и писце српској деци и

новцем од њихове продаје
помогну срп ске кул тур не
установе.
Нажалост, када је почео
Први светски рат, аустроугарске власти су похапсиле
многе виђеније Србе у Панчеву, па и Јовановиће. Због
њиховог политичког ангажовања и угледа који су уживали у на шем гра ду, ин тер нирани су у логор Арад, у коме су мно ги за ро бље ни ци
страдали од глади, тифуса и
туберкулозе.
Најпре је преминуо Павле,
новембра 1914. године. Иако
је пре интернирања био веома болестан, на носилима је
однет у логор, где је убрзо после тога преминуо.
По његовој последњој жељи, посмртни остаци су му
пренети у Панчево, где је и
сахрањен, али тек 1929. године. За разлику од њега, Каменко је две године после интернирања, 1916, успео да се
некако врати у Панчево, али
није дуго уживао у поновној
слободи. Последице двогодишњег тамновања оставиле су
траг и озбиљно нарушиле његово здравље, па је он умро
исте године.
М. Г.
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
• Два часа вожње гратис
Телефон 013/33-43-45
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

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

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
(Цене важе од 1. октобра)

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево
АКЦИЈE

УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара
(Цене важе од 1. октобра)

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

Прегледе обавља

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА AST
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара
Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара, fPSA – цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4 – цена: 450 динара, FT3 – цена: 450 динара,
TSH – цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 – цена: 400 динара,
T4 – цена: 400 динара
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Жељка Ковачевић
Клинички центар
Србије

– 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

•
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ОГРЕВНО дрво: багрем,
буква, храст, бесплатан
превоз. Попуст пензионерима. 064/356-03-93.
(286602)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПЕЖО 308, 2014, еуро 5,
158.000 км, навигација.
Изузетан аутомобил . Тел.
064/154-71-97. (СМС)

Ковинска коцка 6.850
Пљевља

13.500

Сушени вреоци 13.500

063/832-29-79
069/716-463

(9/286464)

ЏАКОВИ
СА ИСПОРУКОМ
ОДЛОЖЕНОдо 180 дана

ПАСАТ Б 3, плин, два кауча, 2.000, ауто-гуме, замена. 063/382-071. (286908)

ПРОДАЈЕМ голф 2 дизел,
регистрован. Тел. 013/332384, 063/778-81-33. (268580/р)
ПРОДАЈЕМ пежо 607, аутоматик, 2006. годиште,
није увежен, 2.7. 069/26342-97. (286788)
ПУНТО 1.2, 8 В, 3 В, клима, одличан, гаражиран,
власник. 064/142-55-93.
(286825)
ДЕЛОВИ југо, суза, кец,
мотори, петостепени мењачи и остало. 064/85660-65. (286825)

ГРАНДЕ пунто 1.9, мултиџет, петора врата, дигитална клима, шест брзина,
на име. 064/130-36-02.
(286903)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка 13.800
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
Сирови вреоци 8.000
063/893-89-87
065/893-89-87
ИСПОРУКА ОДМАХ

ПЕЖО 207, 1.4, бензин,
2007, петора врата, фул
опрема. 064/130-36-02.
(286903)
ХИТНО опел астра, караван, 2007, 1.600 евра.
060/525-41-07. (286904)
ГОЛФ 3, 1.9 ТДИ, 1994,
петора врата, мотор добар, лимаријски урађен.
Милан, 063/720-21-54.
(286756)

ИСПОРУКА ОДМАХ
Бесплатна достава
на кућну адресу
061/176‐34‐08

ПУНТО 1, 1.1, 1998. троје
врата, истекла регистрација, плин. 064/587-50-24.
(286903)
ДАЧИЈА логан 1.4, 2005,
клима, 160.000 км.
064/587-50-24. (286903)
ФОРД ескорт, VI, 1998,
1.4 караван, бензин, гас.
061/132-85-43. (286984)
ФИЈАТ пунто 1.1, 1997,
прва боја, регистрован,
600 евра. 063/140-62-92.
(286989)
ФИЈАТ пунто 1.9 дизел,
2002. годиште, регистрован до октобра, власник.
064/136-42-00. (286928)

МАШИНЕ
ПРОДАЈЕМ трактор и пољопривредне машине.
063/143-80-05. (286948)

ГАРАЖЕ
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ зидану гаражу на Котежу 2.
062/222-553. (286991)

АЛФА ПЛАМ трајножарећа, фрижидер мањи, вешмашина, комбиновани
фрижидер. 063/861-82-66.
(286923)
КАУЧ на расклапање, тросед жичани, две фотеље,
столица за клавир, сеф,
мушки бицикли, молерске
мердевине. 064/290-4644. (286846)
ПРОДАЈЕМ овас. Тел.
013/366-167. (286859)

ГАРАЖУ издајем, дуплу,
испод зграде, струја, грејање гратис, Тесла.
061/225-16-43. (286932)

АПАРАТИ

ШЕВРОЛЕТ спарк, хаварисан, у деловима. 064/58750-24. (286903)

ДОБЛО макси, теретни,
1.4, 2007, атестиран плин.
064/130-36-02. (286903)

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци
• Сушени вреоци
• Костолац
• Ковински

МЕЊАМ гаражу на Содари за гаражу на Тесли,
ближе Авив парка.
064/570-64-70. (286887)

ПУНТО 1.2, 2007, петора
врата, клима, атестиран
плин. 064/587-50-24.
(286903)

ПУНТО 1.2, 2011/12, петора врата, атестиран плин.
064/587-50-24. (286903)

СОДАРА, гаража на продају или издавање.
060/551-64-50. (286934)

(2/285971)

ПРОДАЈЕМ голф 2 дизел,
СИТРОЕН ксара пикасо,
регистрован. Тел. 013/332- 2002. годиште, одличан,
384, 063/778-81-33. (286580) регистрован до јуна.
063/867-32-13. (286775)

УГАЉ
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КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета квалитетно преснимавам на ДВД. 063/288278, 343-563. (286870)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

СВИЊСКЕ полутке, прасићи, услужно клање, могућност доставе, квалитет.
065/614-74-40. (286295)

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет, висећи кухињски,
веш-машину, фрижидер.
065/344-85-77. (286876)
ПРОДАЈЕМ слике Трумића, Радовића и других
сликара. Рани радови, уља
на платну. 06/333-892.
(286501)
ГАСНА пећ са вентилатором, самачки кревет, угаона гарнитура, сто, столице. 063/861-82-66.
(286923)
ПРОДАЈЕМ прасиће.
062/197-75-27. (286849)
ПРОДАЈЕМ судоперу,
остале кухињске елементе,
судопереа 3.000, нова.
063/773-45-97. (286868)
ПРОДАЈЕМ комбиновани
фриждидер већи, веш-машину, може ваше неисправно. 064/129-73-60.
(287001)
ПРОДАЈЕМ кревет на развлачење. 060/821-15-52.
(286774)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара
062/873-19-80; 064/503-30-11
ШПОРЕТ на дрва, пуромат ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, гаранција, доАПН 4. 061/644-62-07.
става, монтажа, повољ(286850)
но. 061/198-81-42.
ПРОДАЈА огревног дрвета, (286970)
буква, багрем, цер, исечеПРОДАЈЕМ ремонтоване
но и исцепано. „Босанац
ТА пећи, достава, гаран013”, 064/357-82-08.
ција. 063/705-18-18, 335(285901)
930. (286971)
ПРОДАЈЕМ прасиће, товне
КАУЧ на продају, добро
свиње и крмачу. 063/81236-04, 062/691-205. (286966) очуван, цена 6.000 динара. Тел. 063/803-10-99.
ПРОДАЈЕМ вертикални за- (286951)
мрзивач, замрзивач сандучар 380 л, фрижидер обо- ПРАСИЋИ на продају.
дин. 064/231-23-59. (286550/р) 061/286-41-00. (286933)
НА ПРОДАЈУ мангулице,
козе и јарићи. Звати после 17 сати. 065/961-9214. (286936)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, старо
перје. 060/135-00-84.
(286970)
КУПУЈЕМ полован намештај, перје, плинске боце,
гвожђе, бакар, алуминијум. 066/900-79-04.
(286762)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (286772)
КУПУЈЕМ старе веш-машине, фрижидере, замрзиваче, ел. Шпорете.
060/521-93-40. (286790)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ викендица
на Девојачком бунару на
100 м од будућег аква
парка. 064/450-78-91.
(286911)
ПОЧЕТАК Тополе, реновирана кућа на 5 ари,
33.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (286916)

КАЧАРЕВО, продајем двоспратну комфорну кућу,
250 квм, локација одлична. 063/401-052. (286581)

ПРОДАЈЕМ кућу, три
стамбене јединице, 8 ари
плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (286796)

СТАРЧЕВО, усељива кућа
150 квадрата, помоћни
објекти, 9.3 ара. 063/72599-37. (286559)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву у Тополи са плацем површине 7 ари и 20 квм,
одмах усељива. Тел.
064/134-97-60. (286910)

БЛИЗУ центра кућа са две
стамбене јединице, договор. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (286916)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
од 100 квм, на 17 ари земље, са осталим објектима, легализовано, својина
у Иванову. 062/415-359,
064/828-36-26. (286757)
ПРОДАЈЕМ нову кућу, завршни радови, нова Миса,
власништво, 1/1. 064/22136-12. (286782)
ПЛАЦ 13 ари, ширина 16
м, Новосељански поред
фирме „Брилум”. 065/62483-21. (286893)

ПЛАЦ продајем, Миса, дозвољена градња. 064/86623-36. (286885)

КУЋА, Топола, 90 квм, 4,2
ара, реновирана, хитно,
33.000. (394), „Гоца”,
063/449-090. (286661)
ВОЈЛОВИЦА, кућа 100
квм, 4,2 ара, одмах усељива, 27.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (286901)

ПРОДАЈЕМ расхладну витрину, полице за радњу,
фискалну касу. 064/13406-30. (286839)

ДВЕ металне цистерне
1.800 и 2.800 литара, очуване, може замена за разно. 063/222-208.
(286764)

ПРЕДАЈЕМ кућу са 19 ари
плаца, Банатско Ново Село. 063/887-84-00. (2867769

ПЛАЦ, продајем, Миса,
дозвољена градња.
0647866-23-36. ( (286885)

ПРАСИЋИ на продају од
17 – 25 кг, могућност
услужног клања. 064/30687-33, 342-819. Борачка 1,
Војловица. (286833)

ОПЕЛ астра 2001, 1.8, пежо 206, 2004, може замена. 064/134-06-30.
(286839)

ПРОДАЈЕМ плац 26 ари,
50.000 евра. Јабучки пут.
063/853-63-00. (286728)

КУЋА у центру са два стана, С. Милетића око 100
квм + нова градња.
063/776-16-77. (286587)
ПРОДАЈЕМ грађевинско
земљиште 2,2 хектара, Новосељанси пут, може парцелисање. 062/403-241.
(286490)

РАСПРОДАЈА новог намештаја, столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/600НОВА луксузна кућа, цен14-52. (286800)
тар, 196 квм, идеална за
ординације, породични
ПРОДАЈЕМ дрвени дечји
креветац са душеком, ма- живот. Власник, договор,
ло коришћен. 060/601-60- 137.000 евра. 063/23223. (286820)
757. (286922)

ОМОЉИЦА, продајем
плац са објектом у изградњи, струја, вода. 064/26005-34. (286809)

ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80
квм, гас, добар објекат,
52.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (286891)

Петак, 20. децембар 2019.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ТЕСЛА, 1.84 ара, 50 квм,
36.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (286891)
НА ПРОДАЈУ плац градско
грађевинско земљиште.
(СМС)

ОГЛАСИ
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ГРАЂЕВИНСКО земљиште,
110 ари, 1.700 евра ар, северна зона, власник.
064/136-42-00. (286928)
ПЛАЦ, Шарпланинска, 4.5,
темељ, вода. 19.500. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (286994)
СТАРА кућа на шест ари
плаца, близина центра,
власник. 064/136-42-00.
(286928)
КУЋА, Ново Село, ПР +
ПК, нова, 150, 40.000.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (286994)
КУЋА, монтажна, нова, 70
квм, усељива, 2 ара,
19.000 евра. Козарачка
10-ц. 063/804-07-85. (287003)

СТАРИ ТАМИШ, новија,
110 квм, четворособан, 6
ари, 40.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (286901)

КУЋА, 60 квм, 2 ара,
15.000. Козарачка 10-а.
063/804-07-85. (287003)
ПЛАЦ, продајем, Миса,
дозвољена градња.
0647866-23-36. ( (286885)

КАЧАРЕВО, продајем двоспратну комфорну кућу,
250 квм, локација одлична. 063/401-052. (286581)

ЦЕНТАР, 14 квм, ЦГ,
13.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (286891)

КУЋА, Старчево, 240 квм
+ локал, 45.000; Стрелиште, 10 ари, 40.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (286875)

ПРОДАЈЕМ њиву на црепајском путу. ‘061/691-7432. (286902)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОTРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу или део куће у Качареву. 064/36947-02. (286792)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПЛАЦ, нова Миса, 4.5 ара, ПЛАЦ 6 ари, три куће, 100
10.000. (394), „Гоца”,
квм + 60 квм + 70 квм,
063/449-090. (286661)
53.000 евра. Миса.
063/804-07-85. (287003)
КАЧАРЕВО, кућа, 100 квм,
11 ари, комфорна, усељива. 064/172-86-12. (286906)

ОМОЉИЦА, строги центар, једноипособан, плац
код Бање, 7,6 ари.
064/021-19-31. (и)

КОТЕЖ 2. троипособан,
ЦГ, II, сређен, три спаваће
собе, без улагања. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(286828)

ЦЕНТАР, 33 квм, III, ЦГ
гас, 23.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/12562-67, 346-392. (286891)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 53 квм,
легализовано. 063/771-4224. (286852)

КУЋА за рушење, 16 ари,
струја, дозвољена градња,
стара Миса. 064/351-1654. (286969)

ПРОДАЈЕМ стан, 87 квм,
II спрат, лифт, гаража, новоградња, шири центар.
063/638-677. (286677)
ЦЕНТАР, 65, 3.0, ТА, дворишно, 28.000, шири центар, 2.5, ТА, договор.
(338), „Јанковић”, 348025. (286659/р)
СОДАРА, троипособан,
ЦГ, II, поглед на реку.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (286828)

КУЋА, 100 квм, реновирана, усељива, 1/1, 25.000
евра. Козарачка 10.
063/804-07-85. (287003)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 2, 150 квм, повољно.
060/600-59-09, 064/16650-49. (286793)

СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, IX спрат,
42.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(286884)

ХИТНО продајем плац на
Караули. 062/198-13-88.
(286957)

ПРОДАЈЕМ 4.5 ланца,
преки пут. 060/153-25-15.
(286713)

СТРЕЛИШТЕ, етажа куће
90 квм, први спрат,
28.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(286884)

КОТЕЖ 2, 71 квм, ЦГ, V,
45.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (286828)

ВЕЛИКИ избор кућа, све
локације. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (286661)

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарском. 063/895-85-79.
(286832)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, X, ЦГ, 38.000. (300),
„Ћурчић”, 063/803-10-52.
(286873)

ТЕСЛА, двособан, IV, 52,
TA, празан, 34.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (286994)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 70
квм, V, ЦГ, 41.000. (300),
„Ћурчић”, 063/803-10-52.
(286873)
ТРОСОБАН, Тесла, IV, ЦГ,
88, 55.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (286994)

ДВОСОБАН, Тесла, ПР,
54, ТА, тераса, 37.500.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (286994)

СТРЕЛИШТЕ, дуплекс, 103
квм, једнособан, 33 квм,
новоградња. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(286854)

ЦЕНТАР, 77 квм, дворишна кућа 1.5 ар, 44.000.
(394), „Гоца”, 063/449090. (286661)
КУЋА код цркве, 8 ари,
Долово, 29. новембар.
063/766-72-35. (286791)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, лифт, III, 38.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (286854)

НОВА МИСА, 180 квм, 1.5
ар, ЕГ, 60.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (286940)

СТРЕЛИШТЕ, лукс трособан стан, 96 квм, IV, ЦГ
(84+6+6), две терасе (исток-запад), власник, укњижен. 064/163-57-59. (286909)
КОТЕЖ 2, одржаван, троипособан, 55.000; двособан са уградним плакарима и кухињом, 40.000.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (286734/р)
ЛАВА ТОЛСТОЈА, новији
дуплекс 96 квм, ЦГ,
80.000; центар, трособан,
нов, 73.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (286734/р)
СОДАРА, двособан стан,
55 квм, 23.000 евра.
064/035-79-58. (286807)

СТРОГИ центар, једнособан, 38 квм, салонски,
25.500. (470), „Дива некретнине”, 064/246-05-71.
(286669)
СОДАРА, војна зграда,
двоипособан, XII, усељив.
064/327-54-10. (286810)
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КОТЕЖ 1, 37 + 50 квм, III,
ЦГ, 70.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (286891)

СТРОГИ центар, 173 квм,
четворособан, салонски,
усељив. „Дива некретнине”, 064/246-05-71. (286869)

НОВА МИСА, двособан,
54 квм, ВП, 34.000, договор. (300), „Ћурчић”,
063/803-10-52. (286873)

ЦЕНТАР, прелеп новији,
трособан, II, ЦГ, тераса,
лукс, 68.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(286901)

ШИРИ ЦЕНТАР, 91 квм,
четворособан, дуплекс, III,
ЦГ, лифт, 70.000.(336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (286935)

ШИРИ ЦЕНТАР, двоипособан, IV, 58 квм, ТА,
27.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(286940)

КОТЕЖ 1, ниско приземље, 35, ЦГ, 20.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (286994)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
V, ЦГ, 37, 23.000, сређен.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (286994)
КАРАЂОРЂЕВА (Његошева – ЈНА), двоетажни објекат, најатрактивнији пасаж, 109 квм, погодно за
комерцијалне делатности,
само 54.900 евра. АМК
некретнине, 061/262-0844. (286987)
ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, строги центар, 58.000
евра. 064/171-22-70,
064/090-10-92. (287002)
СОДАРА, трособан, IV, 72
квм, ЦГ, гаража, 46.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (286940)
НОВА МИСА, трособан,
68 квм, III, ЕГ, 43.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (286940)
ТЕСЛА, код „Љубичева”,
50 квм, ЦГ, 36.900 евра.
АМК некретнине,
061/262-08-44. (286987)
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НАМЕШТЕН двоипособан
стан, 65 квм, са терасом,
ЦГ, 3 спрат, Дунавска, Содара, Панчево. Од 21. децембра 2019. Тел:
065/255-28-92. Цена: 220
евра (СМС)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж 1, 25 квм, намештену,
централно грејање, приземље. 063/556-344. (286662)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2,
двособан, 52 квм, ЦГ. Тел.
063/744-68-09. (286722)
СТАН на дан, Тесла – booking. 064/866-24-95. (286529)
ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан, ВПР, ЦГ,
Котеж 1, 220 евра.
063/870-74-56. (286544)
НОВА МИСА, издајем једноипособан стан са етажним грејањем. 061/20851-51. (286583)
ЦЕНТАР, намештена гарсоњера, парно, wi-fi, супернова, 110 евра.
069/113-00-73. (286590)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, III, ЦГ, 31.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (286935)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособан или
једноипособан стан, исплата одмах. 064/385-3115. (285207)
КУПУЈЕМ трособан на
Стрелишту или двоипособан. 063/836-23-83.
АГЕНЦИЈИ „Милка М” потребни станови на свим
локацијама. (67), 063/74428-66. (286994)

ХИТНО купујемо станове,
брза исплата. 060/551-6450. (286901)
АГЕНЦИЈА „Дива” купује/продаје вашу непокретност, дискретно уз правну
сигурност. 064/246-05-71.
(286869)
ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза исплата. Агенција (677), „Нишић”, 064/206-55-74. (286864)

АКО купујете или продајете своју некретнину дођете у Агенцију „Лајф”.
061/662-91-48. (286916)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање,
исплата одмах. (677),
064/206-55-74. (386684)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у
центру, 52 квм, код градске библиотеке. 064/13406-08. (286579)
ИЗДАЈЕМ кућу са двориштем у Панчеву, стара
Миса. 060/011-96-66.
(286675)

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним
заједницама

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (286940)
КУПУЈЕМ од власника гарсоњеру ниже спратности,
у згради. 060/760-82-99.
(286965)

ИЗДАЈЕМ комплетно намештен једноипособан
стан у центру Стрелишта.
063/854-83-40. (СМС)

• Одржавање хигијене четири
пута месечно
• Деценијско искуство
у пословима са
стамбеним заједницама

УПРАВЉАЊЕ

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
(7/279775)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру. 064/314-00-68.
(286576)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, централно грејање и мањи стан, такође
са централним грејањем
(посебно погодно за раднике). Светог Саве, Панчево. 064/171-26-69. (286519)

ЛУКСУЗАН комплетно
опремљен двособан стан
на Котежу 2, за издавање.
063/701-11-31. (286505)

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

ЛОКАЛИ

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

ДВОРИШНИ једноипособан намештен леп стан,
грејање. Стрелиште.
064/218-83-46, 013/362406. (286593)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте,
раднички смештај, центар.
063/502-211. 8286598)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике у центру града.
062/321-270. (286671)
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан стан на Тесли.
062/873-62-98. (286674)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен комфоран стан, ТА
пећ. Тел. 352-710,
066/352-710. (286636)

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, самцу или самици на
дужи период. Услови одлични. Ново. 064/084-2220. (286802)
ИЗДАЈЕМ стан са централним грејањем, на Маргити. 064/171-26-69. (286840)
БЕСПЛАТНО собу, кухињу, купатило издајем станарки у Иванову. 064/37294-71. (286834)

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
ИЗДАЈЕМ намештену реновирану гарсоњеру. 27
квм, ЦГ; строги центар.
063/812-42-83. (286963)

ПРОДАЈЕМ локал у Тржном центру Трубач, 17,5
квм, II спрат, 7.000 евра.
063/850-02-66. (286601)

ИЗДАЈЕМ кућу. 063/89585-79. (286832)

ИЗДАЈЕМ локал од 64 квм,
у центру. Тел. 063/722-4998. (ф)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
нова Миса. Тел. 372-667.
(286972)

ИЗДАЈЕМ фул намештену
гарсоњеру, Котеж 1, И,
ЦГ, на дуже. 066/494-900.
(286504)

ИЗДАЈЕМ потпуно намештен стан у Карађорђевој
улици. Тел. 064/994-13-16.
(286851)

ИЗДАЈЕМ трособан ненамештен стан на новој Миси са ЦГ, у поткровљу, 150
евра. 060/096-34-09. (286765)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Котежу 2, ЦГ, 48 квм.
064/902-07-99. (286993)

ЖЕНСКОЈ особи издајем
собу са употребом кухиње
и купатила. 064/577-9331. (286784)

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

СТАН за издавање, у кући,
повољно, центар. 013/355- ИЗДАЈЕМ кућу за фирму 687, 064/129-92-07. (286921) раднике. 063/301-151. (286507)

ИЗДАЈЕМ једнособан, једноипособан намештен са
грејањем, нов Миса.
060/301-51-13. (286486)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан дворишни стан, ТА,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (286990)
ИЗДАВАЊЕ стана, сређен,
једнособан, I, TA, празан.
(67), 069/744-286. (286994)

ТАМИШ капија, локали за
издавање, 107 – 200 квм.
063/338-332 (284185)

ИЗДАЈЕМ реновиран ненамештен двособан стан на
Котежу 1, цена 200 евра.
064/475-50-27. (286973)
ИЗДАЈЕМ стан на Миси,
70 квм и локал са магацином. 064/482-65-53.
(286956)

ПРОДАЈЕМ локал у центру, Змај Јовина 5-б, изузетан, 39 квм, 36.000 евра.
064/217-79-88. (285768)
ИЗДАЈЕМ локал 24 квм,
Немањина 5, код градске
Библиотеке. 064/134-0608. (286992)
МАГАЦИНСКИ простор и
више пословних локала,
све одвојено. Ново.
063/351-709. (286888)

ЦЕНТАР, гарсоњера, ТВ,
ТА, wi/fi, 130 евра, 25 квм.
069/113-00-73. (286930)

ПРОДАЈЕМ повољно мали
локал поред Зелене пијаце. 063/700-10-91,
‘063/876-10-43. (286905)

ЦЕНТАР, гарсоњера, ТА,
кабловска, wi/fi, 20 квм,
110 евра. 069/113-00-73.
(286930)

ПРОДАЈЕМ локал канцеларију, 12 квм, центар.
(470), „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (286869)
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ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (286549)

ЛОКАЛИ
ПРОДАЈЕМ локал 62 квм,
повољно, за више делатности, може замена.
065/510-52-56. (286872)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (286797)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15. (286054)

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
расписује

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм,
код Аутобуске станице.
352-105. (286805)

КОНКУРС
за радно место:

ИЗДАЈЕ се локал 35 квм
код Болнице. 061/130-0843. (286829)
ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, у
центру Панчева, др Жарка
Фогараша. 063/622-209.
(286826)
ИЗДАЈЕМ халу по квадрату, за чамце, гуме, аута.
Тел. 064/157-48-98. (286838)

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ
– МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР
Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл
адресу: zzzzpancevac@gmail.com
или
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу: Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 31. децембар 2019.

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН радник на бувљаку за продају обуће.
064/147-18-52. (286785)

ПОТРЕБНЕ конобарице.
Caffe Pacifiko. 061/236-3287м 969/319-05-77. (286814)

ПОТРЕБАН радник за ауто-перионицу. Тел.
064/646-66-10. (ф)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари и радник у производњи са и без искуства.
Тел. Л064/908-02-60.
(286996)

PIZZERIA MAMY тражи
радника са или без искуства. 063/691-169. (286997)

БЕНДУ потребан кларинетиста-иња или виолиниста-иња. 061/412-44-50.
(286999)

ПОТРЕБНА жена за спремање пословних просторија. Тел. 013/331-299. (ф)

Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница „Хало Лековац”

Тел. 063/897-55-04

(6/284892)

Потребна женска особа
за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

ПРОИЗВОДЊИ прехрамбених производа потребан
радник на паковању.
063/289-388. (286607)
ПОТРЕБНА радница за
рад у кафићу у Максију.
065/261-22-85, 063/86210-74. (286895)

Плата у зависности
од искуства + пријава
+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”
Тел. 062/896-39-78
(7/284892)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (286054)
КОМБИ превоз робе, грађевинског материјала, селидбе. Иван. 064/243-8285. (285436)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка старих, уградња
нових цеви, одгушења,
монтажа санитарије.
062/382-394. (286913)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (286363)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моорном тстером свако дрво
које смета. 063/369-846.
(286780)
ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, индикаторе, бојлере, фрижидере, замрзиваче, шпорете, пећи.
060/521-93-40. (286790)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (286815)

МОЛЕРСКИ радови, ламинат, филц, керамика и
ПОТРЕБНИ конобар или
конобарица за кафић. Тел. остали завршни радови.
060/145-99-09. (286981)
013/331-241. (ф)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење канализације, адаптације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-7167. (286982)

ПОТРЕБАН радник-ца у
производњи пет амбалаже. Услови: одговорност,
марљивост, поштење, физичка виталност и вештина, да је становник Старчева. 063/263-341. (286546)
ЕСТЕТИК студио „Перла”
тражи козметичара са искуством, педикир нокти,
депилација. 065/344-5466. (286974)

РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, шупа,
чишћења, одношење ствари, обарање стабла и друго. 064/122-69-78. (286961)

ПОПРАВЉАМ ТА пећи,
веш-машину, кућне апарате, инсталације. 060/18002-83. (286359)

19.12-25.12.2019.

72900

RSD

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ
оштећених када,.064/354-08-09. (286861)

RSD

............

....

ПОТРЕБНА жена за клање
живине са искуством. Звати после 15 сати. 064/36565-56. (286929)
На основу одлуке директора Штампарија „6. октобар” доо Панчево, расписује

ОГЛАС
за следећа радна места:
1. РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ

3 извршиоца

2. ОПЕРАТЕР НА МАШИНИ

3 извршиоца

Вашу пријаву са радном биографијом слати на
адресу: Штампарија „6. октобар” доо Панчево,
Кајмакчаланска 34, или на email:
jovanaosap@6oktobar.co.rs у року од осам дана од
дана објављивања огласа. За све информације
можете се обратити на број телефона: 069/44456-63.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО, ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ВОДОИНСТАЛАТЕР: преправке купатила, славине,
вентили, одгушење канализације. 061/193-00-09.
(286871)

ПРОДАЈЕМ посао са залихама и локалом. 063/86580-38. (286950)
ФИРМИ ОРМАРИЋ ДМ
потребан бравар и помоћни радник. 063/315-268.
(286953)
CAFFE FLAMINGO тражи
девојку за рад, са искуством. 069/364-10-04. (286958)

Pomorandža

Juneći but bez kosti

1 kg

1 kg

5999
89.99

00
159
219.99

УСЛУГЕ

-27%

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ
И КАМИОНОМ
Иван, 061/288-28-38

....

-33%

(3/285078)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
гаранција. Www.baltokad.co.rs 065/347-55-02,
011/288-30-18. (284156)

ПОТРЕБАН достављач
хране са искуством.
061/623-16-15. (286960)
ПОТРЕБАН кувар и pizza
мајстор. 061/623-16-15.
(286960)

ПОСАО

Sir gauda 48%mm

Ajvar Montella,

Royal Dam rinfuz 100 g

više vrsta 660 g

ПОТРАЖЊА

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта „РЕО-НЕО” ДОО Баваништански
пут 62а, Панчево, поднео је захтев за одлучивање о
потреби процене утицаја на животну средину за Пројекaт постројења за складиштење неопасног отпада на кат. Пар. бр. 13241/18 К.О. Панчево, Панчево.
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 708 у периоду од 20. до 30. децембра 2019.
године радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање, кровови, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде, повољно.
063/865-80-49. (286216)

00
599
899.99

00
95
116.99

RSD

РАДИМО зидање, бетонирање, поправка старих,
нових кровова, разне изолације. 013/664-491,
063/162-53-89. (286015)

RSD

....

....

-33%

ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско
прање тепиха намештаја.
Превоз бесплатан. 302820, 064/129-63-79.
(286955)

-18%

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, гуртне. Уграђујем/поправљам. 064/18125-00. (286491)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: преправке купатила, славине,
вентили, одгушење канализације. 061/193-00-09.
(286512)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замена, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (286896)

RSD

RSD

....

ПРОДАЈЕМ посао у раду –
ћевабџиница, са комплетним инвентаром. Тел.
061/807-62-99. (286959)

ПОУЗДАНА особа нуди
помоћ при кућним пословима. 063/160-75-19.
(286946)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, повољно, пензионерима попуст. 061/626-5406. (286924)

AKCIJA!

9900

СПРЕМАЊЕ и чишћење
станове, пеглање веша.
061/412-44-50. (286999)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 013/310300, 063/771-24-16. (286007)

Bombonjera Bajadera

Sok Bravo Sunny orange

300 g

1.5 l

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

(7/274828)

ПРОДАЈЕМ повољно локал
на Зеленој пијаци, 10,5 квм.
063/101-69-37. (286787)
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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, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(286813)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 063/253028, 064/444-66-74. (286813)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално,
екипа радника, све релације по Србији. 063/253028, 064/444-66-74. (286813)
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. 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(286813)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ, гипсарски радови,
поставка ламината, проверите. 062/816-66-78. (287004)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс
СЕЛИДБЕ,
транспорт ком– спуштени плафони, побијем и камионом, демонвољно, проверите.
тажа, монтажа намештаја,
062/837-84-39. (286925)
изношење непотребних
ствари, кутије за паковаРОЈАЛ МГ: уградња/поправка ролетне, комарни- ње. 064/047-55-55. (286719)
ка, венецијанери, све заве- ПРЕВОЗИМ кипером,
се, тенде, хармо-врата,
пшесак, шљунак, сејанац,
роло-заштита. 063/816-20- одвозим шут. 064/354-6998, 013/351-498. (286886) 94. (286865)

УСЛУГЕ

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерија, санитарије, све за
воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(286874)

РАЗНО

ИНОСТРАНИ пензионер,
61, тражи жену до 65 година. 066/548-17-07. (286871)

ОГЛАШАВАМ неважећом
изгубљену пловидбену дозволу, регистарски број
СЕЛИДБЕ, превоз аута,
47504/10 од 12. марта
мотоциклова, робе, изнајмљивање ауто-приколи- 2010, на име Александар
це. 062/816-66-78. (287004)
Вучковић. (286949)

МАСЕРКА потребна за
опуштајућу релакс масажу.
Позив или СМС,
061/298-96-69. (286777)
КО ПУТУЈЕ за Београд на
посао и враћа се за Панчево. Заинтересована сам
за наведени превоз – уз
плаћање наравно.
064/842-22-20.
ОГЛАШАВАМ неважећом
диплому средње медицин-

ске школе „Стевица Јовановић”, на име Драгана
Дмитровић. (296994)
СЛАНИНУ, месо и све врсте месних прерађевина
сушим услужно. 063/17901-78. (286753)
ОГЛАШАВАМ неважећом
диплому средње техничке
школе „23. мај” на име
Нина Станић.
(286945)

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

ТРАЖИ

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА
Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана

Петак, 20. децембар 2019.
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Тужна срца обавештавамо да је наша вољена мајка, ташта и бака преминула 16.
децембра 2019. године, у 81. години

На основу члана 5. Одлуке о уплати доприноса за
пензијско, инвалидско и здравствено осигурање
лицима које су стекле статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у
области културе („Службени лист Града Панчева”,
број 38/12 и 21/13), градоначелник Гада Панчева
расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
лицима која су стекла статус лица
која самостално обављају уметничку
или другу делатност у области културе,
ради остваривањa права на уплату
доприноса за пензијско, инвалидско
и здравствено осигурање за 2020. годину
I. Право на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање има лице које
испуњава следеће услове :
1. има својство лица које самостално обавља
уметничку или другу делатност у области културе, а које је утврђено од стране репрезентативног удружења у култури, у складу са законом
2. има пребивалиште на територији Града Панчева
3. није остварио укупан приход у претходној години, који прелази износ просечне годишње бруто
зараде на нивоу Града Панчева
4. не поседује непокретну имовину (ни члан заједничког породичног домаћинства-супружник,
ванбрачни партнер, дете, усвојеник, родитељи
или усвојилац и друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству), осим стана –
куће где станује.
II. Право на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање стиче се на основу поднете пријаве и следећих доказа (документи не смеју бити старији од шест месеци), и то:
1. Попуњени формулар-пријава за остваривање
права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање
2. Образац 1 – Изјава о сагласности за обраду и
прибављање личних података (преузима се на
званичном сајту града, www.pancevo.rs или на
шалтеру Услужног центра Градске управе Града Панчева)
3. Уверење надлежног репрезентативног удружења у култури о чињеницама уписаним у евиденцију
4. Доказ о пребивалишту и доказ да није у радном
односу
5. Пореско уверење о висини остварених годишњих прихода
6. потврда Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Панчево, о катастарским приходима на непокретностима, Жарка Зрењанина 19 Панчево,
7. Оверена изјава о броју чланова заједничког породичног домаћинства.
Пријаве подносилаца који имају своје неизмирене
обавезе у Пореској управи на основу доприноса
за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање, неће се узимати у разматрање.
III. Рок, начин објављивања и достављања
пријаве:
Пријаве на позив се могу поднети закључно са 31.
12. 2019. године
Пријаве са доказима се достављају путем Услужног центра Градске управе Града Панчева, Трг
Краља Петра I 2–4, са назнаком: за „ЈАВНИ ПОЗИВ лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у
области културе, ради остваривање права на
уплату доприноса за пензијско, инвалидско и
здравствено осигурање”
Јавни позив je објављен и на званичној интернет
страници Града Панчева. Додатне информације
могу се добити на телефон 013/308-906, или путем имејл-а: nevenka.kljajic@pancevo.rs.

На основу члана 9. Правилника о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији Града Панчева („Службени лист града
Панчева” број 1/17 и 30/18) и чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), чланова 54.
и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист Града Панчева” број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), Градоначелник Града Панчева расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОЛГА СМИЛИЋ
1939–2019.
Сахрана је обављена 17. децембра 2019,
на гробљу Котеж.
Ожалошћени: ћерке СТАНИСЛАВА
и МАРИЈА, зетови ЗОРАН и СРЂАН
и унук БРАНИСЛАВ
(27/286801)

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ЗА 2020. ГОДИНУ
Градоначелник Града Панчева позива све заинтересоване спортске организације и друга правна лица да својим програмима и пројектима конкуришу за суфинансирање својих годишњих активности у области спорта у следећим сегментима:

После дуге и тешке болести, 15. децембра
2019. године, преминуо је наш вољени син,
супруг, отац и брат

А) Предшколски и школски спорт
Б) Спортска рекреaција
В) Спорт особа са са инвалидитетом
Г) Такмичарски спорт
Д) Спорт у насељеним местима са територије града Панчева
Ђ) Организација спортских манифестација од интереса за град Панчево
Е) Програми и пројекти за учешће на Олимпијским играма-ТОКИО 2020
Ж) Програми и пројекти од посебног значаја за град Панчево у 2020.години.

БРАТИСЛАВ ГАЈИЋ
Рођ. 1954. године

Општи и посебни услови позива
Право на су/финансирање спортских програма и пројеката имају све спортске
организације и друга правна лица, као и појединци у сегменту финансирања
спортских стручњака у спортским организацијама и другим правним лицима,
које испуњавају следеће услове:

Док живимо бићеш у мислима твоје мајке
РУЖИЦЕ, супруге ВИКТОРИЈЕ, синова
ОЛИВЕРА и ИГОРА и сестре БРАТИСЛАВЕ

Да имају својство правног лица са седиштем на територији Града Панчева
(100/286962)

Да постоје и раде најмање годину дана.
Да нису у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања
делатности, да немају блокаду пословног рачуна, пореске дугове и дугове према
организацијама социјалног осигурања, да нису у последње две године правоснажном одлуком кажњавани за прекршај или привредни преступ у вези са њиховом
делатношћу, финансијским пословањем, коришћењем имовине, радом са децом
и спречавањем негативних појава у спорту.

Увек ћемо се радо сећати драгог нам кума

Да имају искуство у реализацији програмa и пројектa за који подносе пријаву/захтев.
Да су испунили своје уговорне и друге обавезе према установама, јавним и јавно комуналним предузећима, чији је оснивач Град Панчево, закључно са 30. 11.
2019. године.
Да својим пројектом подстичу и стварају услове за унапређење спорта за све,
а посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом.
Да у већој мери унапређује квалитет спорта у сегменту за који конкуришу.
Да је спортска организација која је подносилац пријаве и/или захтева донела
одлуку којим су породица са троје и више деце ослобођена плаћања трошкова
чланарине за децу узраста до 14 година.
Да је спортска организација која је подносилац пријаве и/или захтева члан Спортског савеза Панчево.
Уплата Градске административне таксе у износу од 124,00 динара на рачун
број: 840-742241843-03, број модела: 97, позив на број: 02-226.
Рок
Рок за предају конкурсне документације за суфинансирање годишњих програма
и пројеката из области спорта у Граду Панчеву за 2020. годину је до 31. децембра 2019. године). Јавни позив ће се објавити у недељном листу „Панчевац” и
на званичној интернет презентацији Града Панчева, (www.pancevo.rs).
Пријава са потпуном конкурсном документацијом предаје се у просторијама
Спортског савеза Панчево, Масарикова 1а (у времену од 8 до 15 часова), са назнаком: „Јавни позив за суфинансирање годишњих програма и пројеката из
области спорта у граду Панчеву за 2020.годину” са називом области: предшколски и школски спорт, спортска рекреација, такмичарски спорт, спорт у насељеним местима са територије Града Панчева, спорт особа са инвалидитетом, организација спортских манифестација од интереса за Град Панчево, Програми и
пројекти за учешће на Олимпијским играма-ТОКИО 2020 и Програми и пројекти
од посебног значаја за Град Панчево.
Пријаве и потпуну документацију доставити у затвореној коверти са напоменом
„НЕ ОТВАРАЈ - ЈАВНИ ПОЗИВ”
Пријаве се могу доставити и препорученом пошиљком путем поште.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање!

БРАТИСЛАВА ГАЈИЋА
Рођ. 1954.
Кумови АГОЧЕВИЋИ из Брестовца
(101/286962)

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине, на основу захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину поднетог од стране носиоца пројекта „ПРОМЕТАЛ НП”, Спољностарчевачка
64, Панчево донео је Решење број XV-07-501250/2019 којим је утврђено да за Појекaт складиштење неопасног отпада у количини од 7 тона дневно на кат. парц. бр.7182 и 7183 К.О. Панчево, није
потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Увид у донето решење може се извршити у просторијама Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, канцеларија 708.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења, а преко овог органа.

5. Додатне информације
Све додатне информације у вези са јавним позивом могу се добити сваког радног дана од 8 до 15 сати у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова
1а и у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе Града
Панчева, Трг Краља Петра I бр. 2 - 4, II спрат, или на телефон Биљане Миоч број
064/866-22-90.

300-820, 300-830

20

Петак, 20. децембар 2019.

Обавештавамо родбину и пријатеље да је
наша

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавамо пријатеље и познанике да је наш драги

Последњи поздрав

ДУШИЦИ СТЕФАНОВИЋ

ЈЕЛИЦА ЦАЈИЋ

ДРАГАН ПЛЕЋАШ

1985–2019.

Рођ. Павић

1946–2019.

У дану када је твоја душа узлетела у бескрај, Сунце је сијало, а наша срца је стегао вечити лед.

преминула 7. децембра 2019. Отишла је
тихо и неприметно, али неће из наших
живота. Увек ће бити у нашим срцима.

преминуо 12. децембра 2019, а сахрањен 14. децембра 2019. године.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Живећеш вечно у нашим срцима.

Ожалошћени: ћерка МИРЈАНА
и унуци СТЕФАН и СНЕЖАНА

Твоја супруга БИСЕРКА, син АЛЕКСАНДАР са породицом, ћерка
АЛЕКСАНДРА са породицом, сестра МИЛИЦА са породицом као и
остала родбина и пријатељи

(98/286947)

(64/286878)

Свом вољеном супругу

Последњи поздрав

Ожалошћени: тетка СМИЉА, теча МИЛЕ,
сестра ЈАСМИНА, сестра МАЈА
и зет ДАНИЕЛ
(95/286941)

С љубављу и поштовањем опраштамо се од наше драге сестре и
тетке

ДРАГАНУ ПЛЕЋАШУ
последњи поздрав од супруге БИСЕРКЕ
(65/286878)

ЈОЗИ ГОЛЕМОВИЋУ
1940–2019.

СЛОБОДАНКЕ ТОДОРОВИЋ ДАНКЕ

Последњи поздрав свом драгом оцу

Никада те нећемо заборавити. Остајеш заувек у нашим срцима..

Са великом тугом и болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 16. децембра 2019, преминуо наш драги супруг, отац и деда.
Ожалошћени: супруга ВЕРА, деца ЈОЗЕФИНА,
РУЖИЦА, СТЕВАН, ЖАРКО и МАРКО, снаје
БИЉАНА, ИВАНА и МИЛИЦА, унуци МЛАДЕН
и НИКОЛА
(57/286858)

Пре седам дана напустила нас је наша сестра

БОБАН, НЕНА, МИЛАН и КРИСТИНА
(53/286853)

Последњи поздрав нашој драгој колегиници

ДРАГАНУ ПЛЕЋАШУ
1946–2019.
Ћерка АЛЕКСАНДРА, зет ДРАГАН, унук СЕРГЕЈ и унука ДОРОТЕА
(66/286878)

Драги наш деко, остаћеш вечно у нашим срцима

СТАНА
АНТИЋ

ДАНКИ ТОДОРОВИЋ
Отишла је тихо и достојанствено као што је и
живела. Хвала за дивне године које смо провеле
заједно.
Почивај у миру.

ДРАГАН ПЛЕЋАШ
Твој унук СЕРГЕЈ и унуке ДОРОТЕА и АНА ЛЕА

ГОРДАНА АРАМБАШИЋ

(67/286978)

Последњи поздрав свом драгом оцу

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твоје: СЕКА СЕКУЛИЋ, БРАНКА МИЛОВАНОВИЋ,
КАТА ЂУРИЋ и ЛИДИЈА ЗЕКИЋ

Последњи поздрав
од супруга ПРОКОПА, сина ГОРАНА са
породицом и сестре
ВИДЕ са породицом

(48/286841)

(91/286931)

13. новембра 2019.
напустила нас је наша вољена

Твоји: брат СИМИЋ МИЛОВАН и сестра
ЉИЉАНА ХЕРЦЕГОВАЦ са породицама

13. XI 1949 – 12. XII 2019.

Мојој најдражој другарици и куми

(19/286781)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

ДРАГАНУ ПЛЕЋАШУ

ВУКИЦИ НИКОЛИЋ

1946–2019.

Последњи поздрав и збогом
кума ЗЛАТА са породицом

Син АЛЕКСАНДАР, снаја ВАЊА и унука АНА ЛЕА
(68/286878)

Лекарима, медицинским сестрама,
техничарима и свом особљу Неуролошког одељења Болнице у Панчеву,
изражавам велику захвалност на посвећености и бризи, коју су показали у
лечењу и нези моје мајке Надежде
Стојиљковић.
Др ДРАГАНА КАРАКЛАЈИЋ

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав најдражој

1943–2019.

ДРАГАНУ
1946–2019.
од сестре МИЛИЦЕ са породицом

(105/276978)

(85/286919)

МИЛКА
ХРСТИЋ

(69/286879)

Четрдесетодневни
помен одржаће се 22.
децембра 2019, у
11.30, на Новом гробљу
Породице
ХРСТИЋ и САВИЋ

ВУКИЦИ НИКОЛИЋ
од ЗОРИЦЕ и МАРЈАНА са породицом

(113/286988)

(86/286919)

Радно време благајне „Панчевца” током празника
уторак, 31. децембар: 8–12 сати

среда и четвртак, 1. и 2. јануар: нерадни дани

петак, 3. јануар: 8–13 сати

понедељак, 6. јануар: 8–12 сати

уторак, 7. јануар: нерадни дан

среда, 8. јануар: 8–15 сати

Број који излази у петак 27. децембра биће двоброј. Први број „Панчевца” у новој, 2020. години изаћи ће у петак 10. јануара.

Петак, 20. децембар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав драгој мајци, баки и прабаки

Последњи поздрав

МИЛЕНКИ КРСТИЋ

МИЛАН МИЛОВАНОВ

1931–2019.
Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача од времена и заборава. Заувек ћемо те чувати дубоко у нашим срцима.
Ћерка СЛАВИЦА, син НИКОЛА, унучад МИРОСЛАВ, ВЛАДАН, НЕВЕНА и
НАТАЛИЈА, праунук ЗЕЛИГ, снаја ВЕСНА и зет МИЛАН
(7/286763)

Последњи поздрав
баба

Последњи поздрав драгој прији
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1948–2019.

Последње збогом
Малом Човеку Великог Срца

Остаћеш заувек са нама!
Твоји најмилији: супруга ЈЕЛЕНА, син
ЖЕЉКО, ћерка СЛАЂАНА, снаја БИЉАНА,
зет СТИВ и унуци ВАЊА, БРИЏИТ, МИЊА
и АНГЕЛИНА
(50/286842/3/4/5)

Вољени мој тата

МИЛАНУ МИЛОВАНОВУ
МИЛЕНКИ
КРСТИЋ

МИЛЕНКИ КРСТИЋ
од породице БРКИЋ

од породице
КУРЈАЧКИ

(6/2867863)

(56/286857)

Сачуваће те од заборава:
БОБА, ОЛГА, ГОРАН и ДУЊА
(94/286939)

МИЛАН МИЛОВАНОВ
1948–2019.

Последњи поздрав
Последњи поздрав

Последњи поздрав куму

Знао си да волиш, саветујеш, веселиш се и
уживаш у животу.
Твоја харизма је непоновљива.
Оставио си нас да тугујемо за тим великим срцем. Стало је, али ћеш ти и даље живети кроз
нас и у нама.
Твоја ћерка СЛАЂАНА, зет СТИВ,
унуке БРИЏИТ и АНГЕЛИНА

МИЛЕНКИ
КРСТИЋ

ЛАЈОШ и ВЕРА са децом

(49/286842/3/4/5)

МИЛЕНКИ КРСТИЋ
Вољеном брату

од породице
СТОЈАДИНОВ

од пријатеља из Карате клуба „Динамо”

(76/286897)

(77/286898)

Последњи поздрав

МИЛАНУ МИЛОВАНОВУ

Драга мама и бака

(93/286938)

11. децембра 2019. заувек нас је напустио наш
драги

МИЛАНУ
Заувек ћеш бити у мом срцу.
Твоја сестра ЈАСМИНА
(80/286912)

АНТАЛ ИМРЕ
21. IX 1949 – 11. XII 2019.
Захвални смо за твоју љубав и доброту, опраштамо се са тугом и поносом.

Последњи поздрав куму

МИЛЕНКИ КРСТИЋ
Саучешће од колектива „Aiga” и председника
компаније Драгана Поповића
(33/ф-14545)

Последњи поздрав
од синова НЕНАДА и
СИНИШЕ, снаје НАТАШЕ и унука МИХАЈЛА и ТЕОДОРЕ

Последњи поздрав школском другу

Супруга СЛОБОДАНКА, ћерка ИВАНА, унука
ТЕОДОРА, унук АЛЕКСАНДАР и зет ДРАГАН

ИНГЕБОРГ
ЛАЗАРОВ

(9/286766)

МИЛАНУ МИЛОВАНОВУ
од кумова ПРЕЛЕ и ВЕРЕ
(31/286811)

(46/286836)

ДУШАНУ МИХАЈЛОВИЋУ ДУДИ

Последњи поздрав
драгој куми

Последњи поздрав
драгом куму

Последњи поздрав
комшији

ЗАГА БРКИЋ и СТОЈАН ТАДИЋ са породицама

АНТАЛ ИМРЕ
1949–2019.
Драги мој тата, одмори своју душу и нека те анђели чувају.
Твоја ИКА
(10/286766)

(72/286883)

Последњи поздрав поштованој колегиници

Последњи поздрав

ИНГЕБОРГ
ЛАЗАРОВ
ДРАГАНИ ИДРИЗОВИЋ
Општински савез здравствених радника
Панчево
(90/ф)

Породица
ФОРЂАРИНИ
(62/286867)

МИЛАНУ
МИЛОВАНОВУ
Почивај у миру.

ИМРЕ
АНТАЛ

Од породице
ХАРЈУНГ

од ЉУБИЦЕ
и РАДОВАНА
ТРИВКОВИЋА

од породица АДАМОВ и ЂОРЂИЋ

(104/286975)

(84/286918)

(37/286819)

АНТАЛУ
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

С великом тугом обавештавамо родбину и пријатеље да нас је
заувек напустила наша вољена

Последњи поздрав драгој

Опраштамо се од наше драге

ЈЕЛЕНИ НОВАКОВИЋ

ЈЕЦЕ

ЈЕЛЕНА НОВАКОВИЋ
1998–2019.

Заувек ћеш живети у нашим срцима и
мислима.

Преминула је 12. децембра 2019, сахрањена 16. децембра
2019, на Новом гробљу.

Породица БЕСЛАЋ

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.
Нека те анђели заувек чувају.

Успомену на њу чувају Ралетови пријатељи: СТЕВА ХРЋАН, породица ВЛАЈИН,
САЛЕ ПОТРЧКО, ПИРКЕ, ГАГИ ЂЕНЕРАЛ,
ТАЊА РУБИН, МИЗГЕ, ТОЂА, ГОРАНЧЕ,
СТЕВА БОРБАШ, ЦЕФ, ДЕКИ СОКО, ДУЛЕ
БАБИЋ, ДАУТ и ЈАЛЕ

(40/286822-4)

Неутешни: мајка ЗОРИЦА, очух РАДОСЛАВ, браћа ЛАЗАР и
НЕМАЊА, баба РАДОЈКА, деда РАДЕ, ујак ЗОРАН и ујна
СЛАЂАНА

Драгој

(61/286866)

Последњи поздрав драгој

(39/286822)

Анђеле наш

ЈЕЦИ

ЈЕЛЕНИ
последњи поздрав од
породице СТАНЧУЛ

од Ралетових другара из Бифеа „Сидро”: ГОРДАНА, ПЕШКА, ТОШЕ,
РАШЕ, ДАЧЕ, ХОРХЕА, БОКИЈА, САЛЕТА, МИЛОША, ПЕРЕ, ЧЕДЕ,
ЉУБЕ, ТОЂЕ, МРВОША и ТОМЕ

(14/286769)

(15/1286770)

ЈЕЛЕНА НОВАКОВИЋ
31. X 1998 – 12. XII 2019.

У недељу, 15. децембра, заувек нас је напустила
наша супруга, мајка и бака

Последњи поздрав драгој

Само ти Господе знаш,
Зашто нешто и кога узимаш, за само трен једно је мало срце куцати престало.
Само ти Господе знаш,
Зашто нешто дајеш и кога узимаш, зар ти је баш тад, ох драги Боже анђела понестало.
Стрина МАРИЈА, стричеви ГОРАН и МИРОСЛАВ, деда ЗОРАН и баба
ИВАНКА
(88/286926)

НАДА ИЛИЋ

ЈЕЛЕНИ НОВАКОВИЋ

Сахрана је обављена на Новом гробљу у Панчеву, у уторак, 17. децембра.
од њеног VIII-2 из ОШ „Васа Живковић”,
са учитељицом и разредном

Последњи поздрав

Супруг СТЕВАН, синови ВЛАДАН и ДЕЈАН, у
нук ДУШАН и НАТАША

(79/286900)

(108/286983)

Последњи поздрав нашој драгој снаји, јетрви и стрини

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ
ЈЕЛЕНИ
НОВАКОВИЋ

од Ралетових другова из „Рагине главе”: ДОКСИ, ДУЛЕ, ПИЛЕ,
ВОЈА, МИМИ, ПАНТА, ЈАНКЕЉА, СИБИН, ЗОЛИ МАЂАР,
МАЛИ, МИЦИ, ЈОЦА, ЂОЛЕ, МОЦ, МИКИЦА, МЕСАР, НЕША
ЦРНИ, САЛЕ, ИГЊА, РАШКО, ДЕКИ и РАДЕ

од другарице ЕМЕ
ПУЗИЋ с породицом

(34/286816)

(55/286856)

ЈЕЛЕНА
НОВАКОВИЋ

НАДИ ИЛИЋ
од девера САШЕ, јетрве РАНЕ, синовица ЛАУРЕ
и ТАМАРЕ са породицама
(107/286980)

Волели смо те и волећемо те заувек, анђеле наш.

Последњи поздрав
нашој другарици

Последње збогом
нашој

ТИЈАНА и СНЕЖА

Последњи поздрав нашој

(96/286942)

Последњи поздрав тетки и заови

ЈЕЛЕНИ НОВАКОВИЋ
од комшија у Улици Маре Мандић
(41/286822)

Извињавамо се мајци
преминуле Мирјане
Милеуснић, рођене
Завршек, због грешке
у датуму давања
помена. Објавили
смо 4. децембра
2019, а требало је
14. децембра.

ЉУБИЦИ
САРАФИЈАНОВИЋ
ЉУБИЦИ САРАФИЈАНОВИЋ
1953–2019.
од ГОЦЕ и ЉИЉЕ са породицом
(16/286771)

НАДИ

од МАКСЕ, БАНЕТА,
ГУЛЕ, ТРИВЕ
и МИШЕ

ЈОВАН, ЉИЉАНА,
САНДРА, ЗЛАТКО,
ИРИНА, НИКОЛА
и АЛЕКСЕЈ

(47/286837)

(109/286983)

Петак, 20. децембар 2019.

Последњи поздрав

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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16. децембра 2019, у 90. години преминула је наша вољена

24. децембра 2019. навршава се петнаест година без нашег

МИЉАНКА МАРИНА
МАРЕТА

ПАВЛУ ИНИЋУ БУЦИ

ДРАГА ЛАЛОВИЋ НАНА

Помен подсећа на тебе оне који су те заборавили. За нас увек постојиш у срцу и мислима.
Почивај у миру.

1930–2019.

Његови најмилији:
супруга АНЂЕЛИЈА и синови
ВЛАДИМИР и НИКОЛА
са породицама

Вечно памћење и захвалност: супруга РАДМИЛА, син СЛОБОДАН, ћерка АНЂА, снаја ЕДИТА, зет ДРАГАН, унуци МЛАДЕН и НИКОЛА и
унука МАРИЈА

Сахрана је обављена 18. децембра 2019.
(59/286862)

Драги теча

(29/286808)

Почивај у миру.

Ожалошћени: ћерке МАРА, ВЕСНА и ЉУБИЦА и син ЛАЗАР

Петнаестогодишњи
помен мом једином
брату

Тужно сећање на сина јединца

(26/286799)

Последњи поздрав драгој

ПАВЛЕ ИНИЋ БУЦА
МИОДРАГУ
ЦВЕТКОВИЋУ
ЦВЕЛЕТУ

остаће у трајном сећању.
Последњи поздрав,
ДРАГАНА и МИРОСЛАВ СКВАРЧ
(74/286890)

ДРАГА
ЛАЛОВИЋ
НАНА

НАНИ

Заспала је наша нана

25. XII 1990 – 25. XII 2019.
Увек си у мом срцу.
Воли те мама

1930–2019.

Последњи поздрав
драгој мами од ћерке
БУБЕ

Наша једина Нано, пленила си ведрим духом,
нежним срцем и мудрим речима. Волела нас несебично.
Живећеш вечно у нашим срцима.
Снаја ВЕСНА, унук ИГОР и праунук НИКОЛА

(58/286860)

(44/286831)

1930–2019.

НЕБОЈШУ
РЕЛИЋА

СЕЋАЊЕ

Много ми недостајеш.
Твоја сестра
РАДМИЛА

(111/286986)

Прошле су две године откако није са нама наша вољена

(30/286809)

20. децембра навршава се шеснаест година од смрти нашег
драгог оца

Последњи поздрав драгој баби

РУМЕНА
КОЦЕВИЋ

ДРАГА ЛАЛОВИЋ

1947–2017.

СТАНКО
БАЛАБАН

Хвала ти за све успомене и љубав. Сад си
на бољем месту, сад се одмори. Волимо те.

29. XII 1979 – 29. XII 2019.

НАНИ

Твоје унуке АЊА и ДАЦА са мамом
и MICHAELOM

Увек те се радо сећамо.

(97/286943)

Твоја супруга
МИЛКА и деца
МИМА и БУЦА
са породицама

С поштовањем опраштамо се од наше драге колегинице

Унук БОБА са породицом

(60/286863)

(99/286954)

Последњи поздрав
драгој докторки

др ВЕРА ВОЈКА
специјалиста патологије

ДУШАНА
РАИЧЕВИЋА
Године пролазе, сећања не бледе.
Твоја деца: СТЕВО,
ЉИЉА и МИРА са породицама
(35/286817)

Последњи поздрав

Драгој и вољеној баки

драгом пријатељу

Сваког си дана у нашим мислима, сећању и нашим срцима.
Твоји најмилији
(102/286967)

РАД НО ВРЕ МЕ
благајне
„Панчевца”
током празника
уторак, 31. децембар:
8–12 сати
среда и четвртак,
1. и 2. јануар:
нерадни дани

КОЛЕКТИВ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО
(112/Ф)

ДРАГОМИРУ
СТАНОЈКОВИЋУ

Последњи поздрав супругу, оцу, деди и прадеди

1954–2019.

ВЕРИ
ВОЈКА
ТРАЈКУ СТОШИЋУ
1936–2019.
Ожалошћени: супруга НАДА, син САВА, снаја СНЕЖАНА, ћерка РУЖИЦА, зет ПРЕДРАГ, унучад и праунучад

Њен колектив
Патологије

(45/286835)

(115/287005)

НАНИ

петак, 3. јануар:
8–13 сати
понедељак, 6. јануар:
8–12 сати
уторак, 7. јануар:
нерадни дан

Хвала ти за најлепше детињство,
за безброј киндер јаја.

од ЛЕПЕ
ИКА
(106/286979)

(110/286985)

среда, 8. јануар:
8–15 сати
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Петак, 20. децембар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

24. децембра 2019. навршава се пет година откада нема мојих најмилијих

21. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо годишњи помен

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59


Сређивање комплетне документације
и превоз покојника у земљи и иностранству



Уз купљену погребну опрему превоз гратис
у општини Панчево и 10% попуста
на каменорезачке услуге

ЗОРАН
МАНИЋ

ГОЈКО
МАНИЋ

МАРЈАНУ ШМИТУ

Сине Зоране, знао си колико те волим, али никад нећеш сазнати колико
ми недостајеш.
Сузе, бол и туга сваким даном је све јача.
Сине, мајка те је толико жељна.
Поносна сам што сам вас имала, а несрећна што сам вас изгубила.

Прерано си затворио књигу свога живота.
Остала је празнина која никад неће бити попуњена....
Боле речи које нисмо рекли а могли смо, боле
сузе, успомене, ћутање...
Боли чињеница да више нема те...

Неутешна мајка и супруга ЈАГОДА

Ожалошћени: супруга са децом и унуцима

МАРИКА СТОЈАНОВИЋ

(54/286855)

(82/286915)

4. VIII 1950 – 23. XII 2017.
Драга мама,
недостаје нам твој загрљај, пољубац и топла
реч, али наша љубав је будна и жива, јака и непрестана.
Захвалност што си била поред нас и што и даље живиш кроз успомене, приче и снове, свакодневно је присутна и подсећа нас колико
смо вољене.
Хвала ти Мама, волимо те онако како си нам
показала, без услова и целим срцем.

24. децембра навршава се годину дана

Шестомесечни
помен

СТОЈАНИ ИВКОВИЋ

ЗДРАВКО
ВИДИЦ

ЕМБЕЛИ ЂЕРЂ

СЛАЂАНА и ЈЕЛЕНА

1949–2018.

(92/286937)

Навршило се шест месеци од преране смрти наше
драге

Обавештавамо родбину и пријатеље, да ће се једногодишњи помен нашој драгој мајци, баки и ташти

Рођ. Новчић
1939–2018.

Време пролази, а бол је све јача.
Пуно нам недостајеш.
Твоја вољена супруга ГИЗЕЛА, син ЂЕРЂ са породицом и ћерка ХАЈНАЛКА са породицом

одржати 21. децембра 2019. године, у 11 сати, на гробљу Котеж у Панчеву
Твоји: КСЕНИЈА, ЖЕЉКО и КРИСТИНА

(70/286880)

(78/286899)

Шестомесечни помен

Помен нашој Надици

Дан за даном иде, а
ниједан без сећања
на тебе.
Твоји најмилији
(3/286755)

СЕЋАЊЕ
Седамнаест година без наше драге

ЈЕЛИЦЕ ПАУНОВИЋ
рођ. Станчул
Полугодишњи помен биће у суботу, 28. децембра,
у 10.30, на Новом гробљу.

ГАРЕСКИ ЂОРЂУ

Ожалошћени: супруг МОМИР и кћи СВЕТЛАНА
са децом

Син ТРАЈКО

(71/286882)

(51/286847)

Сећање на супруга и оца

Навршава се петнаест година откада није са нама наша

НАТА Зарић СТОЈКОВ
Драга наша Надице, толико си лепог, милог,
људског и мајчинског оставила у нама, да и да
хоћемо, никада те не можемо заборавити.
Увек си у срцима: сина СТЕВЕ, снаје ЉИЉАНЕ и
унука НИНЕ и САНДРЕ

ДУШАНКЕ КАЊЕВАЦ
рођ. Ћуковић
У срцима и мислима њених: ВЕРИЦЕ, ГОЦЕ,
ЗОРАНА, МИРЈАНЕ и ЖАРКА
(89/286927)

(52/286848)

СЕЋАЊЕ

МИРКА
ВУКАЉЕВИЋА
2005–2019.
Вољени никад не умиру.

Седам дана без тебе...
Недостајеш нам

НАТАЛИЈА РАДОВИЋ
Окупићемо се 19. децембра 2019, у 11 сати, на
Православном гробљу у Панчеву,
Празнина без тебе је све већа.

МИЦА, БИЉА и МИКА

Најмилији
(83/286917)

(63/286877)

СЕЋАЊЕ

7. јануара 2020. биће
годину дана да није
међу нама

Заувек ћеш бити у
нашим срцима

ГРОЗДАНА БРКИЋ
21. XII 1939 – 19. XII 2013.
Успомену чувају ћерке СВЕТЛАНА и БРАНКИЦА, унук
УРОШ и зет ГОЈКО
(73/286889)

ПЕТАР
ДУБРОЈА

МИЛОВАН
КОЛАРИЋ

ПОМЕН
21. XII 2018 – 21. XII 2019.

1952–2019.

1937–2019.
Његови најмилији

Породица
ДУБРОЈА

(81/286914)

(21/286786)

МАРИН

ЈЕЛЕНА
ЂУРИЋ
Рођ. Илијин
2006–2019.
Године пролазе, али љубав, сећање и туга вечно
трају.
Ћерка ЉИЉАНА
и зет РАДИША
(1/286745)

НИКОЛА
ПОПАДИЋ

ЗОРИЦА
СТОЈАНОВИЋ

2008–2019.

С поносом и тугом чувамо те од заборава у нашим срцима.
Твоји: ћерка СЛАВИЦА
и син ИВАН

Супруга АНА и син
ТОМО са породицом
(8/286764)

(103/286968)

СТЕВАН
ЖИВАНОВИЋ

САША
КОВАЧЕВИЋ

1953–2019.

9. VII 1977–18. XII 1999–2019.

Време пролази а ти
исто недостајеш.

У нашим мислима и
срцима Ти си увек са
нама.
Мама и сестра
са породицом

Синови КОСТА и СРЂАН, снаја ДАЦА и унука ДЕЈАНА

(87/286920)

(75/286892)

Син НЕБОЈША
са породицом
(20/286783)

КАЈА

МИЛЕ

21. XII 2006 – 2019.

22. XII 2009 – 2019.

Петак, 20. децембар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

23. XII 2017 – 23. XII 2019.
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СЕЋАЊЕ
Прошле су три тужне године откако ниси са нама вољени наш тата

МИЛОШ КРАЧУНОВ
Драгом нашем супругу, тати и деди

22. децембра 2019. навршава се годину дана откако
није са нама наша вољена мама

ЖЕЉКО ЂУРИЋ

Пролази година друга, тешка... претешка...
Бол, туга, огромна празнина...
Неизмерна љубав … поштовање...
То никада не нестаје.
Воле те твоји: ВУКИЦА, ДУШАН и БИЉАНА са
породицама

2016–2019.
Чувамо и гајимо успомене на тебе и никада те нећемо заборавити.
Почивај у миру.
Твоји: ДРАГОСЛАВ, АДРИЈАНА и ЈАГОДА
(42/286827)

(38/286821)

КАТАРИНА ПАВЛОВИЋ КАТИЦА
Рођ. Шпалински
из Опова

Прошле су три године откако није са нама наша
драга

СЕЋАЊЕ
на наше драге родитеље

Мама, била си нам све у животу. Зато смо ти неизмерно захвалне.
Твоје неутешне ћерке МАРИЈА и ИВАНКА
са породицама

ВУЈКО

(36/286818)

Сећање на нашег драгог

СТОЈАНКА АНЂЕЛКОВИЋ
Увек ћеш бити у нашим срцима.
Супруг БОРИВОЈЕ, син ВЛАСТА, снаха
СЛАЂАНА, унук МИЛОШ и унука АНА

АНЂЕЛКА

ЈОВАН

15. V 1914 – 18. V 2003.

15. I 1906 – 18. XII 1998.

Вечно сте у нашим срцима и мислима.
Синови МИЛЕНКО, НЕДЕЉКО и СЛАВКО, ћерке РУЖА, ОЛГА и ЗОРКА

(32/286812)

(25/2866798)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Прошло је пет година откако ниси са нама

Много нам недостајеш

МИЛЕТА МИЈАТОВА
Драги наш, шест година прође, а бол за тобом не
бледи. Чувамо те од заборава, јер вољени никад
не умиру.
Живећеш вечно у нашим срцима.
Супруга НАДА и син ДАРКО
(28/286806)

Јако брзо прође пола године

ДРАГАНА ИВКОВ ИЛИЋ

ЈУКСО ГОРАНИЋ

1950–2014.

1. III 1957 – 17. XII 2014.

Породице ИЛИЋ и ДУБЉЕВИЋ

(17/286773)

„Бивши пријатељу” пет година је прошло, недостајеш. Нема те сад кад си ми најпотребнији.

Рођ. Ђуровска
2016–2019.

ПОМЕН

АЛЕК

Драга сестрице, увек
ћеш бити у нашим
срцима и мислима.

(2/286751)

СЕЋАЊЕ

Сестре ДРАГИЦА
и ЉУБИЦА
с породицама

МЛАДЕН ПУЗИЋ

СТОЈАН ГВОЗДЕНОВИЋ
19. XII 2004 – 19. XII 2019.
С поштовањем супруга ЈОВАНКА са децом

Колико год времена је прошло, ти живиш у нама
кроз све оно какав си ти био као човек, кога су
сви желели да имају поред себе.
Субота, 21. децембар 2019, 11 сати, Ново гробље.
Твоји најмилији

ЗАГОРКА ГАРИЋ
1937–2019.
Твоји најмилији: ћерка СЕКА са породицом и сестра
ЈЕЛА са супругом из Сарајева
(18/286779)

СЕЋАЊЕ
Прошло је дванаест тужних година откако није са нама вољени супруг и тата

(114/287000)

21. децембра даћемо
четрдесетодневни
помен

ЈОСИФ БАЧВАНСКИ
С љубављу твоји најмилији: МИЛАНА, ИВАНА и МЛАДЕН

(11/286767)

(43/286830)

СЕЋАЊЕ

НАДА
ТОДОРОВСКИ

(22/286789)

Четрдесет дана нашој

12. децембра навршава се година откако ниси са нама

ЈОСИМОВ

СЛАЂАНИ
ВИДИЋ
СЛАЂИ
СОЊА
ВАРИ
Заувек си у нашим
срцима.
Твоја породица

Твоја ћерка ОЉА
са породицом

Четрдесет дана, много
питања без одговора.
Воле те:
чика МИЛИВОЈЕ,
стрина ЉИЉА, брат
ВЛАДИМИР и сестра
МАРИЈА са породицом

(4/286758)

(5/286730)

(13/286768)

2015–2019.

ГРГО
ПАПАЦ

СЛАЂИ
Увек ћеш бити део нас.
Воле те: чика ЖИКА,
стрина ЗОРИЦА и НЕНАД, ЗВЕЗДАНА и ЈЕЛЕНА са породицама

Драга наша Слађка,
вечно тугују за тобом
твоји: мама, тата, сестре, зет и братанац.
Почивај у миру
вечном

САВА

КРИСТИНА

мушки фризер
и педикир
1979–2019.

1981–2019.
ДЕЈАН и МАЈА

(12/286768)

(23/286794)

(24/286795)
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ИЗ (БЕО)ГРАДСКЕ ВРЕВЕ У СЕОСКУ ИДИЛУ

КОЗЕ СВАКАКО ДОНОСЕ БЛАГОДЕТ
Све је више позитивних примера (иако не у задовољавајућој мери) повратка на село.
Има чак и случајева када људи у озбиљним годинама, који
притом никада нису мрдали из
градске вреве, одлазе у мале,
руралне средине како би се бавили пољопривредом, на пример – сточарством.
А све у нади да ће тамо наћи
извор егзистенције или макар
смирај душе и тела...
Отприлике тако нешто урадили су Срђан и Тања, који се се
пре неколико година доселили у Иваново. Обоје су
чистокрвни Београђани:
он је радио у „Спорту”
као новинар, а она као
трговац.
– Када сам остао без
посла због гашења тог
листа и како у мојим
„педесет плус” годинама нико неће да ме запосли, морао сам да нађем нешто чиме ћу се
бавити. Будући да ми
отац има викендицу у
Иванову, избор је пао на
козарство. У међувремену сам се упознао с Тањом, која је безрезервно
подржала ту идеју, иако као градска деца нисмо има ли ни ка квог
контакта с тим. И тако,
пре три године доселили смо се овамо, саградили
шталу, засновали фарму коза
под називом „Олга” и покушали да откријемо шта то има
прођу – каже Срђан.

Необични качкаваљ
Определили су се да производе не што не тра ди ци о нал но,
креативно и оригинално.
– Разлог се налазио у чињеници да је у селу обичан бели
козји сир продаван за багателних 300–350 динара. Па, ако
литар млека износи 68 динара,
а за килограм сира потребно је
седам и нешто литара, јасно је

да ту нема економске рачунице. Изузев можда лети, када је
испаша. Стога смо одлучили да
правимо нешто невиђено на
овим просторима, као што је
качкаваљ с разним додацима,
на пример – с голицом, сунцокретом, туцаном паприком, мирођијом, першуном, маслинама... У међувремену смо, према захтевима купаца, даље експериментисали с пистаћима,
сувим шљивама, мајчином душицом, црним сусамом, па чак
и с медом или чоколадним преливом. Правимо и урнебес с
маслиновим уљем и балзами-

Добре, паметне
ко сирћетом, као и француски
сир – шевр. И све то без адитива, хемије и појачивача, чисто
и природно, како су наше баке
радиле – наводи Тања.
Овај пар дистрибуира производе преко друштвених мрежа и препорука. Заинтересовани, засад углавном из Београда, најпре су куповали само на
основу слика, а сада све више
долазе и да пробају.
– Купац је спреман да чека
и по десетак дана док се качкаваљ не осуши, а може да наручи комбинацију по жељи. Котур кошта око хиљаду динара.

служи музилицoм, док Тања
ручно измуза своје љубимице.
– Од свега највише волим да
радим с козама. То су предивна и интелигентна бића и, премда многи имају предрасуде о
њиховом мирису, оне нимало
не смрде. Осећа се евентуално
јарац када је у терању. Иначе
све оне, попут људи, имају карактере, као и име на које се
одазивају, а неке чак реагују и
на команду „место”. Махом су
кооперативне при мужи, изузев једне, која се мало опире,
али њу су највероватније претходни власници тукли. Што се
нас тиче, ми их мазимо
и пазимо као да су нам
укућани и волимо, дотле да јаретину нисмо
окусили – набраја одскорашња Ивановчанка.
Иначе, козе у просеку
дају по три до четири литара млека, али то зависи од разних фактора, а
управо сада је на измаку
период лактације.
– Квалитет и количина млека зависе и од годишњих доба – с пролећа га има више, али је
ређе; лети је киселкасто,
а зими слатко и најиздашније. Треба рећи да је
посније од других и најсличније мајчином; леи издашне здравим производима кари га препоручују, а
многи људи који су алертраже и јарићи. Добро се по- гични на кравље, нису и на коказао мужјак, мешанац поме- зје. Поред тога, у току године
нутих врста, од којег се добија козе у просеку ојаре по једно и
крупније и јаче потомство. Ва- по младунче, које се продаје са
жно нам је и да немају рогове, двадесетак кила живе ваге. Појер су онда животиње мирније ређења ради, у истом периоду
у штали. Ипак, далеко смо од прасе набије трипут више масе,
жељеног стада, али доћи ће и па се може помислити да смо
то постепено. Битно је засад и погрешили у избору – каже овај
да козе имају добре услове: узгајивач коза.
отворену шталу и солидну храМеђутим, ни то ни чињенину у виду детелине од прове- ца да им газдинство још увек
реног добављача – каже Тања. није до краја самоодрживо не
доводе им у сумњу држање коМлеко, најсличније мајчином за. Просто, с њима и овде осеИако већину обавеза заједнич- ћају се препорођено, а за Беоки одрађују, Срђан се чешће град их сада везују само деца.
Можда делује мало скупље, али
ту има много посла и креативности. Бар имамо ексклузиву,
а с класичним производима
увек ће се наћи неко да ти спусти цену. Тако бели сир правимо само за породицу или ако
је неком потребно из зравствених разлога – истиче Срђан.
Они тренутно у штали имају
седамнаест грла различитих
врста – од домаћих до санских.
– Имамо и алпску, која је
најинтелигентнија, али и најситнија, иако даје више млека.
С друге стране, бурске су меснатије, што је битно, јер се

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ПЕСАМА ДОБРИНКЕ ЈОКИЋ

„Нова љубав” десила се у Глогоњу
Гло гоњ ка До брин ка Јо кић
представила је своју прву књигу песама „Ако ми се нова љубав деси” у уторак, 17. децембра, у Дому културе „Младост”.
Ова збирка је подељена у четири циклуса који представљају панораму досадашњег песникињиног стваралаштва. Треба
истаћи и то да је у рецензији
књижевник Васа Радовановић
апострофирао први циклус „Чаробно детињство”, који према
њему садржи све што поезија
треба да има: едукативност, ритмичност и добру версификацију.
Ауторка је, како је сама навела, озбиљније почела да се
бави песмама пре шест-седам

година, а на публиковање се
осмелила захваљујући подршци родитеља и деце.
Она је Глогоњцима прочитала и песму „Панчево град”,
након чега је присутнима обећала да ће написати и једну о
њиховом селу, за које је вежу
лепе успомене.
Промоцију су помогле њене
колеге Драган Петковић, Јованка Јанчић и Нада Ранковић, која је рекла да је Јокићева трећа атлетичарка која је
тркачку стазу заменила песничком, а после Дијане Димковић
и Драгане Смолникар она је и
трећа Глогоњка са објављеном
књигом.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: У току
је припрема новогодишње декорације за доделу пакетића
деци од једне до осам година,
која ће бити уприличена у су-

боту, 28. децембра, од 16 до
19 сати. С тим у вези, почела
је подела позивница деци која живе у Брестовцу, па уколико је неко не добије до понедељка, треба да дође до Месне заједнице да је подигне.
Хумани људи из села предали
су 120 килограма чепова организацији „Чеп за хендикеп”.
Банатско Ново Село: Четврта фолклорна група и први
ансамбл Дома културе гостовали су на фестивалу у Прагу
од 11. до 15. децембра. Свечана седница Месне заједнице одржана је у понедељак,
16. децембра. Годишњи концерт Дома културе биће приређен у недељу, 22. децембра,
од 18 сати, у спортској хали.
Долово: Реновиране просторије Месног одбора Удружења свих пензионера града Панчева у Долову свечано су отворене у петак, 13. децембра, а
поменута организација је поделила и пакете члановима с
најнижим примањима.
Гло гоњ: Про мо ци ја књи ге
„Ако ми се икад нова љубав
деси” Добринке Јокић, пореклом из Глогоња, уприличена је у уторак, 17. децембра,
у Дому културе. Фолклорна
секција Дома културе и КУД
„Веселија” учествоваће за викенд у програму поводом „Новогодишњег базара”.
Иваново: Маја Волк је одржала предавање „Како освојити
трајно здравље” у уторак, 17.

децембра, у Дому културе.
Школа је од Секретаријата за
спорт и омладину на конкурсу за афирмацију школског
спорта добила 60.000 динара
за набавку реквизита за наставу и ваннаставне активности. Божићни базар биће одржан у понедељак, 23. децембра, од 9 сати, у школи.
Јабука: Дан Националног савета Македонаца у Србији, уз
присуство амбасадора Македоније и многобројних гостију из целе Србије, обележен
је у Дому културе. На истом
месту су приређене новогодишње креативне радионице
за децу трећег разреда основне школе.
Качарево: Представа за ученике нижих разреда под називом „Новогодишњи пут око
света” изведена је у уторак,
17. децембра, у организацији
Дома културе и Позоришне
трупе АРА. Библиотека Дома
културе обновила је свој фонд
још јед ним кон тин ген том
књига с листе бестселера, па
се позивају мештани да посете ту установу и упознају се с
новим насловима.
Омољица: Додела пакетића
за децу узраста од две године
до другог разреда у организацији Месне заједнице биће
уприличена у петак, 20. децембра, на платоу Дома културе, када ће малишани моћи да се друже и сликају с
Деда Мразом и Фроузен. Традиционални годишњи концерт под називом „Омољица
кроз песму и игру” одржан је
у недељу, 15. децембра, у сали Омладинског дома.
Старчево: Смотра Одреда извиђача „Надел” одржана је у
недељу, 15. децембра, и том
приликом су подељене дипломе за освојена признања.
У току су припреме за „Новогодишњи базар” и доделу пакетића деци од три до шест
година, што ће бити уприличено у недељу, 22. децембра,
на Тргу неолита.

РЕНОВИРАНЕ ПРОСТОРИЈЕ
ДОЛОВАЧКИХ ПЕНЗИОНЕРА

Ново „треће доба”

Јокићева у налету инспирације

ЗАПАЖЕНИ НАСТУПИ НАШИХ ФОЛКЛОРАША У ИНОСТРАНСТВУ

Новосељани блистали у Златном Прагу
Чланови припремног и првог
извођачког ансамбла новосељанског Дома културе боравили су у Прагу протекле недеље, како би се представили на
међународном фолклорном фестивалу који је окупио велики
број учесника из Русије, Италије, Словачке, Грчке... Фолклораши из поменутог панчевачког насељеног места представили су се играма из Лесковца и Босилеградског крајишта, а све то инструментално су пропратили чланови Народног оркестра.
Према речима уметничког
руководиоца ансамбала Марије Вукославчевић, желели су да
културу и традицију свог народа представе у најбољем све-

тлу у „златном граду” који оставља без даха.
– Праг је нарочито уочи Божића посебан доживљај, па смо
сви уживали како у његовим

лепотама, тако и у свечаној празничној атмосфери на улицама,
храни, музици и свему што нуди престоница Чешке. Иначе,
ово је само једна у низу иностра-

них турнеја које Дом културе
планира за фоклораше у наредном периоду након концерата,
припрема и вредног рада – наводи Марија Вукославчевић.

Реновиране просторије доловачког Месног одбора Удружења свих пензионера града
Панчева свечано су отворене
у петак, 13. децембра, када се
присутнима најпре обратио
Владимир Димитријев, координатор поменуте организације, да би потом говориле и
друге уважене званице.
– Радови на уређењу клуба
започети су током лета. За то
време спуштен је плафон помоћу гипс-картон табли и постављено шест плафоњера, као
и квалитетан ламинат дебљине 14 милиметара. Урађен је
и преградни зид којим је кухиња одвојена од канцеларије, а стара столарија замењена је новим ПВЦ вратима и
прозорима. Шанк је зановљен,
као и стара комода. Санирана

је метална ограда, где су, као
и у кухињи, постављене нове
плочице и урађено је још много тога. Претходно смо од Министарства за рад и социјална питања добили плазма телевизор од шездесет инча, као
и четрдесет столица. Ускоро
очекујемо и столове – навео
је Димитријев.
Тог дана је уприличено и
петочасовно дружење седамдесетак доловачких пензионера уз музику и домаће специјалитете, које су припремиле вредне чланице.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

27

ЗАПИСИ

Петак, 20. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ОНО ШТО НИСТЕ ЗНАЛИ, А НИСТЕ ИМАЛИ КОГА ДА ПИТАТЕ

СВЕ О ЗАСТАВАМА
Зна се врло добро да запослени у државним институцијама
и те како умеју да бране свој
положај у друштву и привилегије које из њега проистичу, али да показују потпуну небригу кад су симболи тих институција
у питању – зна се мање. Иако је и то сасвим очигледно: немогуће је проћи улицом
неког града и не видети заставу која се вијори. У великом броју случајева – погрешно, односно
у супротности са законом и
правилима која то регулишу.
Јер, реч је о озбиљном питању. Застава је симбол независности земље и припадања држави. А читава једна наука,
вексилологија, бави се њима.
Скуп шти на Ср би је у ма ју
2009. године донела је Закон о
изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије,
који прецизно прописује која
се застава где и како истиче, а
за кршење његових одредби
прописује и новчане казне чак
до пола милиона динара – али
свеједно је небројено примера
погрешног истицања застава,

заставе, али
у пракси влада недопустиво шаренило.
Иако закон забрањује израду непрописно конструисаних
застава, оваквих застава у употреби има много, можда чак
и више од правилних, кажу
вексилолози, стручњаци за ову
тематику (видети оквир). Најчешће одступање од Препоруке о коришћењу државне заставе јесте размера. Уместо 2
: 3 (однос висине према дужини), заставе су размере 1 :

Погрешан распоред застава на Градској управи

Закон за ово предвиђа казне: заставе висе као завесе и поцепане су
које, у суштини, представља
њихово непоштовање.
Поменутим законом јасно
је, рецимо, прописан изглед

2, а често и још „издуженијег” изгледа. Честа грешка је
и позиција и изглед грба на
државној застави, који треба

КО СУ ВЕКСИЛОЛОЗИ
Израз „вексилологија” први пут је 1958. године употребио Витни Смит. Међународна федерација вексилолога
основана је 7. септембра 1969. године, с циљем да својим
чланицама олакша размену информација о заставама свих
врста.
Вексилологија се бави проучавањем застава, њихове
улоге у друштву, односа заједнице према њима и утицаја
који заставе имају на друштво.

да се налази ближе јарболу, и
то за 1/7 дужине заставе.
Јавност до сада ниједном није обавештена да је неко кажњен због овога.
Такође, закон предвиђа казну за оног ко „заставу употреби као робни или услужни жиг,
узорак, модел или било који
други знак за обележавање робе или услуга”, или ако „истакне заставу стране државе без
истицања заставе Републике
Србије”.
Врло често се не поштују препоруке вексилолошких ауторитета о начину истицања заста-

ва. Тако се дешава да се заставе не вијоре слободно с јарбола или копља. Уместо тога, каче их и на хоризонталне пречаге, као завесе, што је недостојно за овај симбол, додирују тло, нису осветљене ноћу или
су истакнуте по невремену. Испред једне државне институције државна застава је данима била уплетена у крошњу дрвета, а често се могу видети и
поцепани и прљави ови симболи државе.
Најчешће се грешке, међутим, праве код истицања групе
застава. Осим што је недопустиво истицање покрајинске,
градске или општинске заставе, или заставе националне мањине, без заставе Републике
Србије, погрешно је и непоштовање редоследа, односно
неуказивања првенства државној застави.
– Редослед застава зависи и
од распореда јарбола, места посматрача или говорника. Ако
су заставе истакнуте у врсти на
јарболима испред зграде, паралелно с фасадом или на копљима на фасади зграде, најважнија застава налази се у
средини ако се ради о непарном

НАШ БАРЈАК
Застава Панчева је беле боје, с грбом Града у средишњем
делу заставе.
Грб Града је ликовно изражен штитом у ренесансном
стилу на коме се налази тврђава са две
куле и једном отвореном капијом у којој
стоји витез у оклопу са копљем, испод
тврђаве су две таласасте пруге које симболизују реке Дунав и Тамиш. Поврх
штита налази се круниште са пет кула.
Грб је изведен у црвеној, белој и плавој боји.
(„Сл. лист општине Панчево” бр.
9/2006 и „Сл. лист града Панчева” бр.
16/2009)
броју застава, а лево од средине ако је у питању паран
број за ста ва. Ако је вр ста
управна на фасаду, прва застава је она на коју посетилац
зграде прво наилази – објашњавају вексиолози.
Овај принцип уграђен је у
закон, уз још доста детаља,
попут оног да ако се застава
истиче вертикално на улици
која се протеже у правцу исток-запад, црвено поље мора
да буде на северу... и ако чо-

век полако чита оно што пише, наћи ће одговор за сваку
ситуацију у којој може да се
нађе ако одлучи – или због
природе посла мора – да истакне заставу.
Али све је то, очигледно, превише тешко за панчевачке челнике, који су поистицали заставе на начин који је мимо
сваког реда и закона.
Важно им је, ваљда, само да
се шарени.
Р. Т.

Србима је даровао тробојку Милош Обреновић
Највећи отпор идеји да данашња српска застава личи на
руску пружали су – Руси!
Први цртеж нечега што се
може сматрати српском заставом настао је у четрнаестом веку. Аутор му је Анхелино Дулсерт, који је приказао заставу која се код нас,
јер се вије над Скопљем,
сматра заставом цара Душана. Жута је и на њој је представљен црвени двоглави
орао.
Током средњег века на нашим просторима користе се
само војне заставе, које су
биле разнолике и служиле за
означавање војних јединица.
Тек након почетка Првог српског устанка, тачније од
1806. године, јављају се мање-више уједначене заставе.
На њима су два штита с круном: на једном штиту је крст
са оцилима, а на другом вепрова глава прободена стрелом. Ни оне се нису дуго

задржале у употреби, па је
већ Други српски устанак
1815. Милош Обреновић дигао под белим барјаком с црвеним крстом, симболом
хришћанства.
А управо је Милош „одговоран” за данашњи изглед
државне заставе Србије. У
борби за самосталност српске државе и, наравно, за
самосталност у владању том
државом, он је у Сретењски
устав, донет 1835. године,
убацио одредбу да је српска
застава тробојка коју чине
црвено, бело и плаво поље.
Комбинација тих боја, иначе, изворно је с холандске
заставе. У тој земљи извесно
време провео је руски цар
Петар Велики пре него што
се вратио у отаџбину да удари темеље руске државе. После тога је плаво-бело-црвена комбинација постала симбол пансловенства. На своје
заставе ставиле су је све сло-

венске земље осим Пољске.
Али кад је то Сретењским
уставом учинила и Србија,
Руси и Турци су и Устав и заставу „дочекали на нож”.

шка Руса важнија, па је то
покушао да реши онако како
је решавао већину својих
проблема – подмићивањем.
Руском конзулу у Београду

Турци су заставу уопште сматрали – исправно! – симболом самосталности, а Русе је
тробојка подсећала на идеје
Француске револуције. Милош је рачунао да му је подр-

послао је на дар златни пехар украшен дијамантима и
драгим камењем. Конзул је
поклон примио, љубазно је
захвалио – али дозволу за
тробојку није дао.

Упоран какав је био, Милош се затим обратио султану. Овај је остао при негативном одговору, а руски конзул
се увредио што им је предложено да српска застава буде
као и руска: у белој, плавој и
црвеној боји. Изнервиран,
лукав или очајан, тек Милош
је рекао султану: „Окрени је,
бре, наопачке!” То је прихваћено и Србија је добила заставу с новим распоредом
боја: црвено, плаво и бело...
Турци, међутим, нису тек
тако пристајали да се земље
под њиховом влашћу ките
својим заставама. Милошу
су уз заставу поставили и
једно „ситно” ограничење:
може да је користи само као
барјак за флоту. Србија ни
тада није имала море, флоту
још мање, па је то значило
да Милош своју с муком извојевану тробојку може да
развије само на Морави...
Осим тога, Турци су захтева-

ли да се на заставу ставе
ознаке вазалства – четири
звездице – какве су већ имале на својим обележјима
Влашка, Молдавија и, у једном кратком периоду, острво
Самос.
Милош се сложио, јер није
ни могао другачије. Али на
тробојку је пришио толико
мале звездице да се готово
нису ни виделе. Те барјаке
са звездицама ионако је користио само у присуству турских великодостојника.
У другим приликама развијао је тробојку с великим
државним грбом у средини,
иако за то није имао дозволу. Истина, та застава је
имала и звездице које су
означавале врховну власт
султана.
Звездице су уклоњене с
наше државне заставе 1878.
године, након Берлинског
конгреса, на којем је Србија
добила независност.
Р. Т.
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Добро се осећате када све
иде по плану. Исплатило се
то што сте били упорни и истрај ни. До бија те подр шку
претпоставље них за своје
идеје и пројекте. Смеши вам
се нова љубав.

Имате право на оптимизам
јер ове седмице све иде како
се само пожелети може. Немојте унапред одбијати удварања особе коју сте скоро
упознали. Прехлада. Узимајте више течности.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Здравствено се добро осећате. До четвртка ћете добити
већу количину новца, али ћете до краја седмице бројати
динарчиће. Обуздајте жељу
за трошењем, барем оним непотребним.

Смирите страсти, јер претеривање у било чему није добро. Не трудите се толико да
свима покажете колико вредите, докажите себи да сте јаки. Неправилна и нередовна
исхрана узима данак.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Коначно сте нашли истомишљенике и спремни сте да
започнете нов пројекат. Ваши
интелектуално-љубавни разговори замарају партнера и
хладе ваше односе. Успорите
мало.

Не би било лоше да се позабавите проценама свог финансијског стања. Колико год
да вас љубав тренутно не интересује, она већ увелико куца на ваша врата. Отворите,
нећете се покајати.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Стомак вам је врло осетљив
ове седмице. Удахните дубоко
и коначно рашчистите своје
партнерске односе, јер стање
неизвесности предуго траје.
Чувајте се инспекције.

Помало
сте
разочарани
инертношћу људи који вас
окружују. Новац вам стиже до
четвртка, а изненадни пут можете очекивати у петак. Коначно се неки судски поступак приводи крају. Кијавица.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Новац вам никада није проблем, када га имате. Ове седмице, нажалост, неће га бити
онолико колико вам је потребно, па ћете сву нервозу и
незадовољство пренети на
партнера.

Никада не улажите новац у
заједнички пројекат с партнером, јер не знате да разграничите посао од љубави. Колико год да се добро осећате,
не би било наодмет да посетите лекара.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Упустићете се у везу која ће,
поред страсти, донети и много главобоље. Занесени, запоставићете обавезе или ћете
правити неке врло неозбиљне
грешке на послу. Смањите
оброке.

(19. 2 – 20. 3)
Као ретко ко, имаћете потпуну подршку партнера. Мањи
здравствени проблеми су
пролазног карактера. Средите све што имате ове седмице, јер ћете већ од суботе бити презаузети.
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НАШИ У БЕЛОМ СВЕТУ: ДУШАН РАДОМИРОВИЋ, ДУБРОВНИК

НЕСВАКИДАШЊИ МИРИС СТРАДУНСКЕ ПАТИНЕ
Време је када се све више и
наших суграђана отискује у бели свет у потрази за издашнијим извором егзистенције, а будући да свако, у већој или мањој мери, чезне за родним местом, „Панчевац” им пружа
прилику да се мало олакшају у
тренуцима „носталгичарске”
кризе.
У овој рубрици панчевачки
„гастарбајтери” из свог угла
описују конкретне дестинације и указују на разне особености које карактеришу то поднебље и људе.
У актуелном броју наш суграђанин Душан Радомировић
говориће о томе како се нашао
и снашао у Дубровнику, граду
несагледиво богате историје, у
којем од прошле године живи
и ради као кувар.
Наш суграђанин Душан Радомировић, рођен 1978. године,
до пре годину дана себе није
могао ни да замисли ван граница домовине.
Међутим, стицајем егзистенцијалних околности доброћудни Панчевац пореклом из Брестовца средином марта отиснуо се у смеру јединственог
места богате културне баштине, некад нама блиског, а по-

силазак на главну улицу Страдун посебна је прича, па када
та лепота наједанпут пукне пред
вама, ухвати вас ретко описива језа – истиче суграђанин на
привременом раду.
Иако су, пре одласка у непознато, многи говорили да му
не треба таква авантура, он тврди да за досадашњих седам и
по месеци није осетио ни дашак назнаке да му се нешто
лоше може догодити.
– Људи су сасвим нормални
и желе само да живе са што мање стреса. Политика ником не
пада на памет, без обзира на то
шта фабрикују високи званичници и медији. Рецимо, формални односи Дубровника и Требиња не постоје, а у стварном
животу две и по хиљаде Требињаца ради код Дубровчана,

НИ ШТА БЕЗ „ТРИП АДВАЈ ЗО РА”

Радомировићи над Дубровником – ништа без подршке породице
Међутим, у недостатку посла,
на наговор брата који ради у
ресторану „Поко локо”, ипак
сам отишао на разговор за посао у чувеној скадарлијској ка-

РО ШТИЉ СКЕ МА ЛЕ ТАЈ НЕ
Дуле је за кратко време научио многе кулинарске тајне,
а највише му је у памети
остала припрема роштиља,
пре свега у погледу ложења.
– Цака је у томе да се ћумур што више разгори, да
буде комплетно ужарен и
црвен, након чега га треба
утабати са свих страна, тако
да се сав ваздух истисне.
Потом се покрије пепелом и
цео дан може да се пече на
њему. Ако се загаси, потреб-

но га је повремено само мало проџарати. Што се припреме меса тиче, у већини
ресторана пац су само уље и
со. С друге стране, битну димензију јелу дају сосови, који могу да иду и као прелив
и прилог. Већина их се заснива на комбинацији кајмака и ајвара, евентуално
на луку и сенфу... И ту не
треба претеривати, већ само
људима заголицати машту –
истиче кулинар.

Душан на послу – комин, место где настаје чаролија
том и силом не баш сјајних
прилика веома удаљеног, али
несумњиво предивног древног
града на јадранској обали.
– Иако сам се целог живота
на овај или онај начин бавио
одбојком, упоредо сам, још од
шестог-седмог разреда основне школе, почео да се занимам
и за кулинарство. Најпре је то
било само дечја забава, независно од тога да ли сам помагао око свињокоља или, касније, необавезно спремао роштиљ
за друштво. Било како било,
во лео сам да пра вим раз не
„шпеције”, а многима се то изгледа допадало. Неки су ме чак
и убеђивали да се озбиљније
бавим кулинарством, али ја сам
то одбијао верујући да је за тако
нешто потребно школовање.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

који се код херцеговачких комшија редовно снабдевају, будући да је тамо све неупоредиво
јефтиније. Што се мене тиче, и
иначе сам пацифиста и ни с
рођеним оцем не причам о политици, па ни „доле” нисам о
томе изустио ни реч. Могу само да кажем да су ме моји послодавци Перо и Бригита, као
и менаџер Војислав и други запослени примили као рођеног.
Сви су максимално коректни и
поштени, а ја сам се трудио да
им то максимално вратим. Једино сам морао да се језички
прилагођавам, из поштовања
према домаћинима. Јер као што
ни у Енглеској нећеш рећи хлеб
него бред, ништа не фали да у
Дубровнику кажеш крух – закључује Душан на крају ове лепе приче.

фани „Три шешира”. И тако
сам, иако без професионалног
искуства, постао роштиљ-мајстор. Убрзо сам схватио да то
није никаква наука, нарочито
уколико си спреман да поднесеш физички напор и да пре

свега волиш то што радиш.
Имао сам и среће да од колеге
Лесковчанина покупим много
цака и прилично добро испечем занат – наводи Дуле.

Кад се живот промени
у трену
Међутим, иако је већином услова био сасвим задовољан, када
је реч о оном најважнијем –
финансијском, није све текло
као по лоју.
– Како нисмо успевали да се
договоримо у вези са очекиваном повишицом, почетком прошле године кренуо сам да тражим нешто у иностранству, а
Хрватска је била најлогичнији
избор. И када сам већ готово
договорио посао у Пули, сасвим случајно искочио ми је
позив из Дубровника. Иако је
то финансијски била лошија
понуда, одлучио сам да се окушам на јужном Јадрану, пре
свега зато што обожавам поменути древни град. Сео сам у
аутомобил, отишао тамо на три
пробна дана и за пет минута се
договорио с власником. Уклапао сам се, јер им је недостајао неко ко ће да освежи тим, а
мени се свидела та коноба, која се налази у насељу изнад Дубровника, одакле се пружа најлепши поглед на море – каже
овај кулинар.
Он се већ средином марта
вратио у поменути ресторан,
под називом „Дубрава”, будући
да Дубровник због великог интересовања туриста има дужу
сезону него остатак Јадрана.
– Остао сам тамо до октобра
и већ на пола од тих седам и
по месеци договорили смо се
да останем наредних неколико година. Унапређен сам и у
шефа кухиње, будући да је претходни био пред пензијом. Шта
рећи, живот ми се дословце
променио, а главни обрт се догодио када сам радио вечеру
за извесну ВИП екипу од четрдесетак директора хотела и власника ресторана. Поред шкољки

МММ, ХО БОТ НИ ЦА У ПЕ КИ!
Ресторан у којем Душан ради постоји већ дванаест година и сваке
године иде узлазном линијом.
Поред
осталог, ипак
је најзаступљенија пека, односно нека врста сача, у којој се припремају јагњетина,
телетина, као и хоботница.
– Јео сам је у Грчкој на
више начина, али никад
није била овако сочна и ме-

ка као тамо испод пеке. Рецепт је крајње једноставан
– у тепсију се
ста ве цр ве ни
и бе ли лук,
першун, парадајз, зачини и
мало рузмарина, што се потом пре кри је
претходно
прокуваном хоботницом, а
преко ње иде кромпир. Пече се око сат и по и директно са огњишта иде на сто –
каже овај Панчевац.

каменица, дагњи на бузару, пршуте или сирева, изгледа да
им се највише допао роштиљ
са ових простора, који сам искреирао специјално за ту прилику. Био је то пун погодак –
наводи Дуле.

Најезда туриста
Крузери су у Дубровнику редовна појава, толика да град тешко
може да прими ту најезду туриста, па су чак, с тим у вези, успостављена и нека ограничења.
– Та бујица се прелива и до
нас, без обзира на то што смо
на мало забаченијој локацији.
Превасходно нам долазе туристи са жељом да пробају нешто
традиционално, а све који то
желе уводимо у кухињу, како
тамо кажу – у комин, где спремамо специјалитете у пеки. Мој
задатак је и да им објашњавам
процес, што они гутају свим чулима и немилице сликају. Све
то иде на „Трип адвајзор”, без
којег данас нема успешног туризма. Притом је и „опен кичен” веома популаран, будући
да гости воле да виде како се
припрема храна. А међу њима
су припадници најразличитијих нација. Нема кога нисам
упознао и као да сам пропутовао целу планету. Ту је лако уочити неке осведочене стереотипе о менталитетима, попут
оних да су Скандинавци хладни, а Јужноамериканци отворени. Наравно, има и много појединачних одступања, као на
пример код извесних Американаца: на почетку су деловали резервисано, али када су завршили оброк, вратили су се и
нису штедели комплименте, а
оставили су и добар бакшиш.
Ипак, нај о ду ше вље ни ји сам
Иранцима, с којима сам се путем ранијих одбојкашких веза
добро упознао, па када им проговорим на фарсију, то их потпуно разгали. У принципу, најпријатније тренутке доживео
сам од скром них и го то во
невидљивих људи – каже овај
Панчевац.

„Дубрава” је можда најбоља
аутентична коноба у Дубровнику, где поред туриста радо свраћају и локалци.
– Уз фантастичну храну и
изузетан амбијент, атракција је и то што суботом свирају одлични тамбураши.
Странцима се веома допадају, а музичари им угађају
на различите начине, па
ако су Шпанци за столом,
без проблема ће им одсвирати неку препознатљиву
нумеру из њихове земље.

Све то је јако важно за рејтинг локала, јер се туристи
све више ослањају на „Трип
адвајзор”. И ако си лоше
позициониран, тешко можеш да опстанеш. То нарочито важи за нас који нисмо на Страдуну, па нам гости долазе наменски и на
препоруку. Примера ради,
ову сезону смо завршили на
деветнаестом месту од неколико стотина локала, што
је озбиљан успех – напомиње Дуле.

Коноба Дубрава – остварење снова једног Панчевца
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.

Слаткиш
Ова куца је добила име по томе што је
пронађена преко пута једне посластичарнице на Тесли, у близини „Ђурине
школе”, у Улици Лава Толстоја.
„Слаткиш” се и даље налази на улици, али је од добрих људи добио кућицу од кутије и ћебенце. Ипак, хитно му је потребан топао дом и одговоран власник, будући да овако мали и
сам неће преживети хладне дане.
Права је добрица и блеса и воли све
што воле малишани његовог узраста, а заинтересовани могу
да се јаве на имејл udomi.ljubimce@gmail.com.

Једном фасцинантан град
Иако је био у ситуацији да обиђе већи број старих приморских градова, за њега је Дубровник одувек био нешто најимпресивније.
– Фасциниран сам њиме и
по површини и по грандиозности и по броју туриста. Ево, у
октобру их је било малтене као
у јулу или августу, а укупан
број гостију у сезони премашио је милион. Имао сам довољно слободног времена, па
сам се, будући да волим историју, на то највише обазирао.
У самом граду има сијасет знаменитих цркава, а патина старог града таква је да се векови
буквално осете на кожи. Сам

Тиосав
Малени петомесечни мужјак, иначе мешанац с генима теријера, нађен је код „Родића” на Миси непосредно након што га је ударио
аутомобил.
Имао је повреду задње ноге, али
су га добри људи и ветеринари лечили, па је, на срећу, све
прошло како треба. Тиосав је велика маза; слаже се с другим
псима и с децом и није нимало агресиван.
Сви који га пожеле, треба само да пошаљу неку лепу поруку на мејл udomi.ljubimce@gmail.com.

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

РЕДАК СПОРТСКИ ЈУБИЛЕЈ

ПАНЧЕВКЕ НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ

СТО ГОДИНА ТЕНИСКОГ КЛУБА ДИНАМО
Евоциране успомене
на све генерације
Како је добро видети
те опет...

Такмичарке Клуба ритмичке гимнастике „Руслана” из
нашег града наставиле су да
осва ја ју ме да ље на свим
такмичењима на којима учествују.
На првенству Војводине у
ритмичкој гимнастици које је
одржано у Каћу Панчевке су
заузеле треће место у екипној конкуренцији индивидуалног програма.
Успех су оствариле врло талентоване девојчице: Магдалена Медан (прво место), Лара Раковић (девето место),
Миона Богданов (прво место),
Јована Кондић (четврто место) и Јована Будалић (друго
место), а велике заслуге припадају и тренерима Руслани
Луценко Петрин и Јасмини
Мунћан.

– Девојчице у нашем граду
имају велику жељу и потребу
да се баве ритмичком гимнастиком, јер је мало клубова и
спортова у Панчеву усредсређено на рад с девојчицама, а
да притом доприносе њиховој елеганцији, грациозности,
гипкости и женствености. О
томе говори и број девојчица
које тренирају ритмичку гимнастику, а најмлађа међу њима ускоро ће напунити четири године. Иако се можда неће све пронаћи у овом спорту, јасно је да ће им он омогућити да на правилан начин
развију тело, што представља
основу за бављење било којим другим спортом – рекла
је Руслана Луценко Петрин.
Ритмичка гимнастика се
враћа у Панчево...

Тениски спорт у нашем граду
има заиста дугу традицију, јер
су први мечеви одиграни још
далеке 1911. године, а играли
су их млади Панчевци који су
студирали у Бечу и Будимпешти. Али што је најважније,
већ тада је бачена „клица”...
Бели спорт се лако „запримио” у Панчеву, па је већ 1919.
године основан и Тениски клуб
Динамо. И, ето, већ цео један
век жута лоптица пребацује се
преко мреже... Да, ту, у граду
на Тамишу...
Из године у годину, с мање
или више успеха, Панчево је
полако али сигурно постајало
препознатљиво и по тенису. Велики број младића и девојака
с рекетом у руци стварало је
сада већ озбиљан спортски колектив, на понос свих Панчевки и Панчеваца.
Лета господњег 2019. Тениски клуб Динамо прославио је
стоти рођендан. Еј, цео век успешног постојања и битисања.

У част великог јубилеја, у понедељак, 16. децембра, приређена је свечаност, на којој су
се, уз иће, пиће и добру атмосферу, окупиле све генерације
ТК-а Динамо, додељене су захвалнице заслужнима за стварање богате историје, а присутни су се подсетили и на саме
почетке овог спорта у Панчеву,
када се тенис играо у Народној
башти на земљаним теренима...

Пријатеље из готово свих генерација ТК-а Динамо поздравио је председник тог спортског колектива Младен Вуковић, а велики јубилеј једног од
најстаријих клубова у земљи
увеличао је и репрезентативац
Србије у тенису Филип Крајиновић.
Наздрављало се и певало,
причало се о белом спорту, евоцирале су се успомене, севали

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У БАДМИНТОНУ

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ТРИНАЕСТ МЕДАЉА ИЗ НОВОГ САДА

УЗБУДЉИВ
ФИНИШ ТРКЕ
Протеклог викенда у Кикинди је одржано пето коло Лиге
пионира Војводине, у којем су
учествовала и четири такмичара Стрељачке дружине „Панчево 1813”.
Теодора Кондић је, с погођених 176 кругова, освојила четврто место, а Ива Ракоњац, с
једним кругом мање, била је шеста у конкуренцији пионирки.
Дечаци су такође побољшали своје резултате, тако да је
Лазар Пековић, са 165 кругова,
поставио нови лични рекорд, а
најмлађи члан „дружине” Огњен
Бунчић погодио је 162 круга.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ОДБОЈКА 013 ЧУВА ТРОН

У Првој војвођанској лиги за
девојке – ништа ново. Одбојка 013 игра и побеђује. Утакмицама деветог кола прошлог
викенда је настављена трка
за бодове, а тим из нашег града остварио је и осми тријумф.
Јелена Петров и њене другарице гостовале су у Вршцу,
где су у свим елементима одбојкашке игре надвисиле истоименог противника: Вршац –
Одбојка 013 0:3, по сетовима: 10:25, 11:25 и 19:25.
Коначан исход довољно говори о односу снага у овом
сусрету. Лидер из Панчева ниједног тренутка није дозволио Вршчанкама чак ни да
се понадају да могу да дођу
до евентуалног изненађења,
да можда освоје сет...
Екипу Одбојке 013 у овом
сусрету предводио је тренер
Владимир Јованчић, а нову
победу су извојевале: Анђела

Стране припремио

Александар
Живковић

Вујанић, Александра Гаћеша,
Јелена Петров, Драгана Марковић, Милица Стојић, Александра Крстић, Николина Весковић, Даница Добросављевић, Анђелија Кнежевић, Сара Станимировић, Милица
Кужић, Марија Марић, Милица Зорић и Катарина Шоштарић.
Одбојкашице које се налазе на челу табеле Прве војвођанске лиге, иако није наступила Наташа Божић, капитен
и први дизач, играле су веома добро и још једним тријумфом само потврдиле титулу јесењег шампиона.
Одбојка 013 наредну утакмицу игра у суботу, 21. децембра, а ривал ће јој бити
Кикинда. Меч ће бити одржан у хали спортова у Банатском Новом Селу, од 12 сати.
Поред сениорки, одличне
резултате постижу и пионирке ОК-а Одбојка 013, које су
се пласирале у четвртфинале
Првенства Војводина за пионирке. Кадеткиње су, и поред
пораза од Спартака у Суботици, и даље у конкуренцији за
пласман на финални турнир
Суперлиге Војводине.

су блицеви фото-апарата... Одзвањали су стихови: „Како је
добро видети те опет... ”
Рет ко се де ша ва да не ки
клуб прославља своју стогодишњицу.
Бра во за Те ни ски клуб
Динамо!
Опширније о веку „белог спорта” у нашем граду прочитајте
у новогодишњем издању „Панчевца”, у наредном броју.

Нови Сад је недавно био центар покрајинског бадминтона.
У великој сали дворане „Спенс”
одржано је Првенство Војводине за сениоре, јуниоре и ветеране. Конкуренција је била
изузетно јака, али наши суграђани су још једном потврдили
да Панчево полако али сигурно постаје прави центар бадминтона.
Чланови БК-а Динамо освојили су чак десет одличја. На
сениорском првенству најуспешнија такмичарка из Панчева
била је Марија Самарџија, која
је постала првакиња Војводине
у дублу с Милицом Барбир, а у

синглу је освојила бронзану медаљу. Огњен Крашна и Милица
Стамболија зарадили су бронзу
у категорији мешовитих парова, баш као и Маја Сердар и Јасмина Милошевић у надметању женских парова.
У јуниорским категоријама
Вања Бокан и Милица Стамболија освојили су сребрне медаље у групи играча до петнаест година, а Бошко Јаковљевић је заслужио бронзано одличје у конкуренцији дечака
до једанаест година.
На ветеранском Првенству
Војводине сребрно одличје освојили су Александар Димитри-

јевић, члан БК Нови Сад, и Маја Сердар, а Ивану Косановићу
и Јасмини Милошевић припала је бронзана медаља у категорији мешовитих парова. Иван
Косановић и Предраг Станимировић зарадили су бронзу у
такмичењу мушких дублова.
Успешни су били и чланови
Бадминтон клуба Панчево. Сениор Стефан Мијатовић освојио је бронзану медаљу у синглу, као и сребрно одличје у дублу са Иваном Ковачевићем.
Иван Ковачевић и Милица Ускоковић постали су шампиони Војводине у надметању сениора у
категорији мешовитих парова.

После пет кола (од укупно
осам) Ива Ракоњац се чврсто
држи на другом месту, док је
Теодора Кондић пета, а мало јој
недостаје до трећег места. Огњен Лукић је једанаести, а Огњен Бунчић шеснаести пионир.
Они своје пласмане на табели могу поправити у наредна
три кола, у Врбасу, Инђији и
Уљми (у марту), када ће бити
проглашени победници Лиге
пионира Војводине за сезону
2019/2020.

ЏУДО-ТУРНИР У БЕОГРАДУ

ОДЛИЧНИ МАЛИ БОРЦИ
Спортска дворана „Шумице”
у Београду прошлог викенда је
угостила око 500 младих џудиста из БиХ, Македоније и
Србије, који су се надметали
на традиционалном турниру
„Трофеј Вождовца”.
ЏК Динамо се представио са
двадесет једним борцем, а освојио је тринаест медаља, као и
пехар намењен најуспешнијој
екипи у конкуренцији старијих полетараца. Поред свега, у
укупном пласману Динамо је
био најуспешнији клуб на турниру. Екипу су предводили тренери Љубомир Станишић, Миленко Крајновић, Душан Павић и Вук Кошић.

Чланови Динама Славко Станишић и Петар Илијин на овом

престижном надметању обављали су улогу делилаца правде.

Златне медаље су освојили:
Марко Стаменковић, Павле Ћосић, Павле Радивојевић, Дивна Милановић, Урош Ђуришић
и Алекса Ђуровић. Сребром су
се окитили: Давид Мамојка,
Ленка Станковић, Александар
Поповић, Никола Раданов, Вук
Николић и Никола Мирковић,
а бронзу је зарадила Наталија
Стригић. Без трофеја су остали: Немања Ђуришић, Гаврило Бошковић, Душан Станковић, Филип Ћирић и Никола
Митић.
Сви млађи полетарци који
нису освојили медаље добили
су при зна ња за уче шће на
турниру.
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

БРОНЗА ЗА ЈЕЛЕНУ

АЛЕКСИНАЦ НЕОСВОЈИВА ТВРЂАВА

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка

Чврста одбрана,
слабији напад

ПРВА ЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО – СРБИЈАНКА 014
субота, 20.15
мушкарци
Нови Сад: НОВИ САД – БОРАЦ

На реду Динамик

ЛЕТО ЗАЧИЊЕНО
ТРОФЕЈИМА
Џудисти качаревачког Јединства успешно су завршили надметања у овој години. Они су
прошлог викенда учествовали
на турниру „Трофеј Вождовца”,
одакле су се такође вратили
окићени медаљама.

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДИНАМИК
недеља, 20 сати

Прошлонедељни
резултати
Рукомет

Домаћи играчи су већ у првој четвртини стекли предност,
мада после првих десет минута победник ни у једном тренутку није могао да се наслути. Оба тима играла су веома
чврсто у одбрани, па је и наставак меча наговештавао велику борбу за сваку лопту и
сваки поен.
Кошаркаши Тамиша су покушавали у другој четвртини

Фото: Радио Алексинац

Најсјајнија одличја су заслужили Марија Величковски и
Илија Анђеловић, а бронзана
одличја су освојили Алекса Бокун и Петар Раневски. Учествовали су и Андреа Ђаковић, Оливер Пољак и Кристијан Лехни.
Џудо клуб Јединство је годину завршио на петнаестом месту од 108 клубова у Србији,
што се може сматрати успехом,
јер његови чланови нису учествовали на свим турнирима.
Под руководством тренера Саше Анђеловића, малишани су
вредно радили, у Качарево су
стигле медаље с државних шампионата, а мали борци Јединства су показали да могу равноправно да парирају клубовима
и у земљи и у иностранству.
Добре резултате качаревачких џудиста треба очекивати и
у 2020. години.

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – КИКИНДА
субота, 12 сати

Фото: Радио Алексинац

У Кикинди је од 13. до 15. децембра одржано Зимско појединачно и екипно првенство
Србије у пливању, у јуниорској
и апсолутној конкуренцији.
На овом престижном такмичењу представнике је имао
и ПК Динамо, а наступ његових чла но ва ни је про шао
незапажено.
Јелена Врховац је освојила
бронзану медаљу у дисциплини 200 м делфин, с временом
2:42,62 минута.

Млад и неискусан тим КК-а
Тамиш запао је у кризу резултата, па је прошлог викенда
„везао” и трећи узастопни пораз. Момци које предводи тренер Бојан Јовичић гостовали
су у Алексинцу, где су одмерили снаге с новајлијом у лиги,
али јако појачаним и искусним
тимом.
Саша Радовић и његови другови нису се уплашили ривала
и поново су играли борбено и
пожртвовано, али за тријумф
нису имали снаге: Напредак–
Тамиш 80:63, по четвртинама
16:9, 22:17, 24:21 и 18:16.
У екипи из Алексинца сјајни
су били наш суграђанин Александар Илкић и некадашњи кошаркаш Тамиша Димитрије Раичевић, који је предводио Напредак до новог тријумфа.
У сјајној атмосфери, пред
око 600 љубитеља „краљице
игара”, домаћи кошаркаши су
током целог меча имали иницијативу и држали контролу
игре у својим рукама. Тим победника предводио је изванредни Димитрије Раичевић, који је меч завршио са 26 поена,
а истакао се и најискуснији
играч Алексинчана Славиша
Богавац.

да стигну предност ривала, али
су момци из Напретка успешно одбијали све њихове атаке, па се на одмор отишло с
дванаест поена предности за
Напредак.
Панчевци су средином треће четвртине успели да смање
предност агилних домаћина и
поново су меч учинили занимљивим и неизвесним, јер су
пришли на осам поена „минуса” (68:60), али за коначан преокрет нису имали довољно расположених играча.
– Напредак је заслужено победио, јер је целим током контролисао утакмицу. Знали смо
да ће нам ово бити једно од
најтежих гостовања, јер је у
Алексинцу заиста тешко играти. Преостаје нам да још јаче
тренирамо као бисмо се вратили на победнички колосек – рекао је после утакмице кошаркаш Тамиша Лука Вукојичић.
Тим из нашег града је током
целе утакмице имао проблема
са ефикасношћу, а једини који
је успео колико-толико да парира Алексинчанима био је Милош Николић.
– Пре свега желим да захвалим домаћинима на гостопримству. Публика у Алексинцу је
сјајна и заиста је било лепо бити део ове утакмице. Што се
игре тиче, јасно је да с једним
или два расположена играча
не можемо да парирамо искусној еки пи На прет ка. Мо ји
момци су играли добро у одбрани, али су имали лоша решења у нападу. Цела спољна

линија била нам је врло танка.
Шта је – ту је, морамо пре свега да се психолошки подигнемо. Наш тим је врло млад, а
појединци се први пут сусрећу
са сениорском кошарком. Уз
све то, имали смо и период повреда и одсуства момака, слабије смо тренирали, а то се одражава и на резултате. Најважније је да момци схвате да
могу да парирају свима и све
ће доћи на своје место – истакао је на конференцији за новинаре у Алексинцу тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Тим из Панчева играо је у
саставу: Николић (20 поена),
Чабрило (16), Прља (10), Лучић, Роудс (четири), Радовић,
Васић (три), Павићевић (шест),
Вукојичић (два), Филбиш, Јанковић (два поена) и Лабудовић.
– Годинама пратим Тамиш.
То је заиста сјајан колектив.
Знам да колега Јовичић изванредно ради с момцима, а то
показује и учешће Тамиша у
Суперлиги. Спремали смо се
за овај меч, а главни циљ нам
је био да изморимо Милоша
Николића. Лига је таква да свако свакога може да победи, па
не треба сумњати да нас до краја очекује тешка борба. Тамишу желим много среће у наставку првенства – додао је тренер Напретка Небојша Раичевић.
Тамиш после једанаест кола
има скор од четири победе и
седам пораза, а наредног викенда у Хали спортова на Стрелишту дочекује Динамик.

у компоновању шаховских проблема и доказао да је тренутно
најбољи млади шаховски композитор на свету.
Мла дом Се ра фи мо ви ћу
предстоји заслужени одмор до

краја јануара, када се одржава си мул та но ме ђу на род но
решавачко такмичење, које се
бодује и као прво коло Лиге
ре ша ва ча Ср би је за 2020.
годину.

НИНА И ЛАЗАР ЛИГА РЕШАВАЧА ШАХОВСКИХ ПРОБЛЕМА
НАЈБОЉИ У БОРУ СЕРАФИМОВИЋ НА ДРУГОМ МЕСТУ
Млади такмичари Џудо клуба
Панчево недавно су учествовали на великом међународном
турниру у Бору, где су постигли изванредне резултате у изузетно јакој конкуренцији.

У Београду је прошле суботе
по след њим, ше стим ко лом
окончано овогодишње надметање у Лиги решавача шаховских проблема Србије.
Чак петорица учесника имали су шансу да се попну на победничко постоље, тако да је
борба била неизвесна до самог
краја. Млади Панчевац Илија
Серафимовић стигао је до сребра у укупном пласману, са бодом и по иза колеге из репрезентације, велемајстора Младеновића, а седам бодова испред велемајстора Ковачевића, такође репрезентативца.

Овим сјајним резултатом наш
петнаестогодишњи суграђанин
заокружио је још једну веома
успешну годину, у којој је дебитовао у сениорској репрезентацији Србије у решавању шаховских проблема на европском и светском првенству,
освојио бронзу на Отвореном
првенству Србије и остварио
две норме за ФИДЕ мајстора.
Поред решавања, наставио је
да постиже успехе и у шаховској композицији. На Конгресу светске федерације у Виљнусу, четврти пут заредом, победио је на јуниорском турниру

СУПЕРЛИГА
Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО

22:24

Одбојка
ПРВА ЛИГА
жене
Београд: РАДНИЧКИ–ДИНАМО
мушкарци
Панчево: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

3:0

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Вршац: ВРШАЦ – ОДБОЈКА 013

0:3

3:0

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Алексинац: НАПРЕДАК–ТАМИШ

80:63

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС – ВИРТУС БАСКЕТ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО

61:82
79:85

ВЕСТ ПО ВЕСТ

„АЉЕХИН” СЈАЈАН
ОРГАНИЗАТОР
Шах клуб „Аљехин” из нашег
града недавно је успешно организовао и други турнир на
Чардаку, једино надметање овог
типа с темпом игре од тридесет минута по играчу и девет
кола.

И овог пута је све протекло
на највишем нивоу, организација је била изузетна, а надметали су се најбољи кадети из
целе Србије. Чланови панчевачког „Аљехина” поново су били веома успешни.
Аљоша Каначки је заузео друго место у групи предшколаца,
а Вукашин Благојевић је освојио бронзу у истој конкуренцији. Милица Амиџић је заслужила сребрну медаљу у надметању девојчица из виших разреда, а Зоја Зец је у истој групи поделила треће место.
У конкуренцији дечака из
виших разреда најбоље је играо
Вук Каначки, који је освојио
најсјајније одличје, а изузетан
је био и Михаило Пасер, који
је тријумфовао у надметању
средњошколаца.

ШАХОВСКИ КУТАК

Loyd
8
7
6

Најуспешнија је била Нина
Албијанић, која је као старија
пионирка наступила у категоријама до 48 и до 52 кг, а успела је да освоји златну и сребрну медаљу. У надметању кадета до 60 кг њен брат Лазар Албијанић такође је зарадио највреднији трофеј.
Мила Калинић је заузела пето место у такмичењу старијих
полетарки.

Трећи меморијални кошаркашки турнир за девојчице
до десет година, у знак сећања на Весну Батањски, биће
одржан у недељу, 22. децембра, од 10 до 16 сати, у Основној школи „Мирослав Антић

У НЕДЕЉУ, 22. ДЕЦЕМБРА

5

СЕЋАЊЕ НА ВЕСНУ БАТАЊСКИ

4

Мика” на Стрелишту. На том
турниру учествоваће женске
екипе Тамиша, Агрос баскета из Опо ва, Ко ви на и
Покрета за женску кошарку
„Ма ри на Маљ ко вић” из
Београда.

Као и претходне две године, организатори турнира су
Веснини пријатељи и ЖКК Тамиш из Панчева.
Весна Батањски је почела да
се бави кошарком у Основној
школи „Братство–јединство”, а

3

играчку каријеру је наставила
у КК-у Младост из Војловице,
те Полету из Опова. Такмичила се у Квалитетној лиги Војводине и Првој Б савезној лиги.
Преминула је 2016. после
тешке болести, у 49. години.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг4)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ЈОШ ЈЕДНА ЛЕПА СПОРТСКА МАНИФЕСТАЦИЈА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ФЕСТИВАЛ БАСКЕТА
– БУДИ КОШАРКАШ
Наш град има много лепих спортских
манифестација којима сви наши суграђани могу да се поносе. Једна од њих
свакако је и међународни мини-баскет
фестивал „Буди кошаркаш”, који је недавно, други пут заредом, одржан у Хали спортова на Стрелишту.
Учествовало је преко 350 дечака и
девојчица, деце узраста од десет година, који су били подељени у 24 екипе из
Србије и региона. Иако турнир није
имао такмичарски карактер, јер су сви
учесници били и победници, велики
прелазни пехар освојила је екипа Феникс из Бијељине, која је била најбројнија на турниру.
Малишани су показали своје умеће
на три терена постављена у Хали спортова на Стрелишту. По завршетку манифестације сваки кошаркаш добио је
медаљу, а екипама су уручени пехари.
Учеснике је у име организатора поздра вио ма ги стар Вла ди мир Илић,
спортски директор КК-а Крис-крос, а
турнир је отворио Раде Георгијевски,
председник Удружења мини-баскет, испред Кошаркашког савеза Србије.
Био је то прави празник „краљице
игара” у нашем граду. Турнир је оправдао сва очекивања, јер су похвале стизале са свих страна, а велики број задовољних учесника на терену и на трибинама само је потврда тога.
Малишани су из нашег града отишли
препуни позитивних утисака, а разишли
су се са само једном жељом – да се догодине поново виде на истом месту.
А. Живковић

Бесперспективност
У каналу си.
А хоћеш да возиш даље.
Мораш онда прво да пробаш да се дигнеш.
Па да савладаш проблеме.
Тако види једна перспектива.
Друга је да возиш.
И избегаваш проблеме.
Прва сигурно, хм, чак и друга, боља је од бесперспективности.

Вози
Добро је када се особа сама „котрља”.
Тј. није лоше да је понекад и носе.
Осећања, енергија, мисаони процеси...
Може онда и да се носи!
С проблемима и недоумицама.
Да тако вози.
Све остало је фејк, лажно, неприродно.
Право уљуљкивање.

До краја
Нема мислећег човека који никада није горео.
Тражећи одговоре или постављајући питања.
Искра засија, даш јој даха и запалиш се.
Ако се не зауставиш – пожар!
Океј, ни тада није крај света.
Само треба прво да се охладиш.
Па да наставиш да одговараш и питаш.
До краја, где год се налазио.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Ема Лебанов,
ученица:

Марио Крајњан,
средњошколац:

– Отићи ћу на пробу
хаљине за свој
осамнаести рођендан,
који се ближи. Део
викенда ћу провести и
у Београду. Тренираћу
такође, а имам и
сликање, јер се бавим
моделингом.

– Имам четири
пунолетства за два
дана. Биће весело.
Пре тога ћу бити негде
с друштвом и у
теретани. Школа
је готова.

Клаудија
Вељковић,
средњошколка:
– Недељом строго
остајемо код куће, јер
је црвено слово.
Придржавамо се поста
и јутарње литургије у
нашем храму. С друге
стране, субота нам је
слободан дан.
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