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ФРИЗУРАФРИЗУРА

ПРАЗНИЧНО РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ „ПАНЧЕВЦА”
То ком пред сто је ћих бо жић них и но во го ди шњих пра зни ка

бла гај на „Пан чев ца” ра ди ће по сле де ћој сат ни ци:
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Број 4845, година CLI

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

P Два часа вожње гратис.

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

P Два часа вожње гратис.

Мултијезички додатак – на румунском језику

Supliment multilingv – în limba română » стране I-VIII

страна 7

ЗДРАВЉЕ ИЗ КУЋНЕ АПОТЕКЕ

ПРИРОДНА ЗАМЕНА ЗА
ВАКЦИНУ ПРОТИВ ГРИПА

ЛОШИ РЕЗУЛТАТИ ТЕСТИРАЊА У ШКОЛАМА

Због чега су наши ђаци
испод европског просека

стр. 5 страна 6

НОВО! уто рак, 31. де цем бар: 8–12 са ти
сре да и че твр так, 1. и 2. ја ну ар: не -
рад ни да ни
пе так, 3. ја ну ар: 8–13 са ти
по не де љак, 6. ја ну ар: 8–12 са ти
уто рак, 7. ја ну ар: не рад ни дан
сре да, 8. ја ну ар: 8–15 са ти

Број ко ји из ла зи у пе так 27. де цем -
бра би ће дво број. Пр ви број „Пан -
чев ца” у но вој, 2020. го ди ни иза ћи
ће у пе так 10. ја ну а ра.
Мо ли мо кли јен те да то има ју у ви ду
при ли ком пре да је огла сног ма те ри -
ја ла, чи ту ља и по ме на.

Читаоцима који
Божић славе по 
грегоријанском 
календару желимо 
срећан празник!

Читаоцима који
Божић славе по 
грегоријанском 
календару желимо 
срећан празник!

„БЕОВОЗ” ЗА ПАНЧЕВО 
НА СЛЕПОМ КОЛОСЕКУ
Изгледа да је проблем у новцу: пошто воз намa највише треба, 
сви очекују да сносимо највећи део трошкова

ПРОДУЖЕНА ЖЕЛЕЗНИЧКА ЛИНИЈА ДО ЛАЗАРЕВЦА, НАМА НИШТА НЕ ГОВОРЕ



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 20. децембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

Су ди је бла ге
пре ма

насилни ци ма
Од по чет ка ове го ди не у Ср би ји је
уби је но два де сет осам же на у слу -
ча је ви ма по ро дич ног на си ља.
Овај стра шан про блем на шег дру -
штва ни је ис ко ре њен и по ред то га
што је 1. ју на 2017. сту пио на сна -
гу За кон о спре ча ва њу на сиља.

Иа ко је тај прав ни акт на ја -
вљен као про пис ко ји ће но вим
ме ра ма, по пут за бра не при ла ска
на сил ни ка њи хо вим жр тва ма и
од ре ђи ва ња јед но ме сеч ног при -
тво ра за њих, за у ста ви ти стра да -
ња, то се ни је оства ри ло.

Да ли је мо гу ће оче ки ва ти та -
ко не што по ред пре бла гих ка зни
насилницима? Под се ћа мо, по -
зна ти ко шар каш Ми лан Гу ро -
вић, глав ни ак тер нај но ви јег
слу ча ја по ро дич ног на си ља о ко -
ме су ме ди ји из ве шта ва ли ових
да на, до био је ка зну од де сет ме -
се ци кућ ног за тво ра ко ју ће из -
др жа ва ти с на но ги цом, као и ше -
сто ме сеч ну за бра ну при ла ска
уку ћа ни ма.

Ка зна ко ја је из ре че на Гу ро ви -
ћу сим бо лич на је и иза зи ва чу ђе -
ње, јер је он сам при знао да је
сво ју су пру гу не ми ло срд но пре -
ту као, а ћер ку, ко ја је по ку ша ла
да за шти ти мај ку, по вре дио та ко
што ју је уда рио у нос! Су ди је су
из са мо њи ма зна них раз ло га би -
ле бла го на кло не пре ма ње му,
уме сто да због то га што је ура дио
(а по себ но за то што је ту као и
сво је де те) до би је што стро жу
ка зну. Гу ро вић је та ко не што за -
слу жио и за то што је по зна та
лич ност, па је са мим тим те жи на
ње го вог пре сту па ве ћа.

Ових да на до го дио се још је -
дан слу чај ко ји је по ка зао да од -
лу ке пра во суд них ин стан ци мо гу
да бу ду за чу ђу ју ће и ап сурд не
чак и ка да их до но се нај ви ше
европ ске пра во суд не ин сти ту ци -
је. Европ ски суд за људ ска пра ва
у Стра збу ру од лу чио је да др жа ва
Ср би ја мо ра да пла ти Ма ли ши
Јев то ви ћу 4.000 евра јер је на вод -
но био жр тва тор ту ре у за тво ру
ко јом су пре кр ше на ње го ва људ -
ска пра ва.

Има ли, да се по слу жи мо
игром ре чи, пра во на људ ска пра -
ва не ко као Јев то вић, ко је осу ђен
на мак си мал ну ка зну за тво ра од
че тр де сет го ди на за то што је пре
не ко ли ко го ди на звер ски пре ту -
као, по том си ло вао и убио од ба -
ти на тро го ди шњу Ка та ри ну Јан -
ко вић? Да ли је од лу ка да му се
ис пла ти нов ча на од ште та од
4.000 евра ис прав на ако се узме у
об зир да је до не та са мо на осно ву
оно га што је ис при чао свом адво -
ка ту, без ика квих ма те ри јал них
до ка за? Шта ће би ти ако са да и
оста ли за тво ре ни ци ко ји су осу -
ђе ни на ду го го ди шње ка зне за -
тво ра поч ну да ту же Ср би ју због
на вод не ре пре си је пре ма њи ма?

У пла ну отва ра ње де сет
ре ги о нал них тре нинг-
-цента ра, у Ма шин ској
шко ли ће би ти је дан њих

„Ло кал на еко но ми ја,
односно ак тив ност
домаћих ма лих и сред њих
пред у зе ћа, све је ја ча”,
ре кла је пре ми јер ка

Ста ње у окру гу мно го
боље, али још то га 
тре ба ура ди ти

Пред сед ни ца Вла де Ре пу бли ке Ср би -
је Ана Бр на бић по се ти ла је Пан че во
15. де цем бра. Раз лог ње ног до ла ска
био је оби ла зак Сред ње ма шин ске
шко ле Пан че во, ко ја је ме ђу пр ви ма
у Ср би ји по че ла да при ме њу је ду ал но
обра зо ва ње, а он да је у дру штву гра -
до на чел ни ка Са ше Па вло ва оти шла
на та ми шки кеј, где јој је он пре до -
чио пла но ве у ве зи с ре кон струк ци -
јом град ског при о ба ља.

Пре ми јер ка је у шко ли об и шла
учи о ни це и по том раз го ва ра ла са
уче ни ци ма и про фе со ри ма.

Од ли чан пи лот-про је кат

У окви ру по се те би ла је ор га ни зо ва -
на и кон фе рен ци ја за но ви на ре. Ана
Бр на бић је на њој ре кла да ће Вла да
фи нан си ра ти из град њу но ве ма шин -
ске ра ди о ни це, чи ја је вред ност 106
ми ли о на ди на ра, те да ће сле де ће го -
ди не осно ва ти де сет ре ги о нал них
тре нинг-цен та ра, од ко јих ће је дан
си гур но би ти у на шој Ма шин ској
шко ли.

Пре то га она је ђа ци ма ка за ла да
је, уз ин фор ма ци о не тех но ло ги је, ис -
тра жи ва ња и ди ги та ли за ци ју, ула га -
ње у обра зо ва ње је дан од при о ри те та
Вла де и упо зна ла уче ни ке сек ци ја
ро бо ти ке и ме ха тро ни ке, ко ји и ви -
кен дом до ла зе у шко лу, с пла но ви ма
и на ме ра ма др жа ве у ве зи са обез бе -
ђи ва њем рад них ме ста. До да ла је:

– По след њи пут сам би ла у Пан че -
ву у фе бру а ру, а до да нас се мно го то -
га де си ло у гра ду. Отво ре на је не мач -
ка фа бри ка ZF, до го во ре на је још јед -

ДРЖАВА ФИНАНСИРА ИЗГРАДЊУ 
МАШИНСКЕ РАДИОНИЦЕ

Пише: Михајло Глигорић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пријатељство.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

на ве ли ка не мач ка ин ве сти ци ја с
ком па ни јом „Бро зе”. Са мо од те две
ин ве сти ци је има ће мо ви ше од две
хи ља де но вих рад них ме ста. Ло кал на
еко но ми ја, од но сно ак тив ност до ма -
ћих ма лих и сред њих пред у зе ћа, све
је ја ча, а са мим тим и по сто ја ње Ма -
шин ске шко ле по ста је ва жни је. Ни је
ова шко ла ва жна са мо за Пан че во,
већ и за ју жни Ба нат, јер од овог што
се у шко ли ра ди ко рист ће има ти це -
ла Ср би ја и цео ре ги он.

Пре ми јер ка је ре кла и да је о Ма -
шин ској шко ли мно го то га до бр ог
чу ла, те да јој је дра го што је има ла
при ли ку и да је лич но по се ти ка ко би
се уве ри ла у ква ли тет ра да.

– Ова шко ла је јед на од пр вих ко ја
је по че ла да при ме њу је ду ал но обра -
зо ва ње и из ре зул та та пи лот-про јек та
ви де ла сам да је чак 80 од сто уче ни -
ка на шло за по сле ње код по сло дав ца
код ко јег је оба вља ло прак су то ком
шко ло ва ња. Пла ни ра мо отва ра ње де -
сет ре ги о нал них тре нинг-цен та ра по
чи та вој Ср би ји, а у Ма шин ској шко -
ли ће, пре ма пла ну, би ти је дан њих –
из ја ви ла је Ана Бр на бић.

Ка ко је на ја ви ла, Вла да ће по др жа -
ти из град њу но ве ма шин ске ра ди о -
ни це од 1.800 ме та ра ква драт них, с
пот пу но но вом опре мом, ка ко би
шко ла мо гла да при ми још ви ше уче -
ни ка.

По зи тив ни сиг на ли

Пред сед ни ца Вла де је до да ла да је у
пла ну и ре кон струк ци ја и опре ма ње
по сто је ће згра де шко ле, ка ко би ђа ци
мо гли да има ју још бо љу опре му на

ко јој ће ра ди ти то ком шко ло ва ња, те
да би мо гла да се оства ри још бо ља
са рад ња с при вре дом. Она сма тра да
би смо ти ме „сви за јед но до при не ли
бр жем ра сту Ср би је у бу дућ но сти”.

Ана Бр на бић је из ра зи ла за до вољ -
ство што Ма шин ска шко ла са ра ђу је с
пред у зе ћи ма као што су „Утва” и
НИС, те с но вим ино стра ним ин ве -
сти то ри ма ко ји ути чу на чи та ву ре ги -
о нал ну еко но ми ју, али и због то га
што је не мач ки МТУ из ра зио ин те ре -
со ва ње да оства ри парт нер ство и са -
рад њу са шко лом. Пре ми јер ка је
при ме ти ла да, иа ко је са да ста ње у
Ју жно ба нат ском управ ном окру гу
мно го бо ље не го пре пет го ди на, још
то га тре ба ура ди ти и да је за то и до -
шла у Пан че во.

Ди рек тор Ма шин ске шко ле Не над
Дој чи но вић за хва лио је пред сед ни ци
Вла де Ср би је на по се ти и на по др -
шци и из ра зио на ду да ће шко ла на -
ста ви ти бар јед на ко до бро да ра ди, а
гра до на чел ник Па влов је на гла сио да
су по се те пре ми јер ке ло кал ним са -
мо у пра ва ма нај бо љи на чин ко му ни -
ка ци је с њи ма и по зи ти ван сиг нал за
њи хов да љи раз вој.

Па влов је из ра зио за до вољ ство што
је пре ми јер ка има ла при ли ку да се
на ли цу ме ста упо зна са усло ви ма у
ко ји ма ђа ци уче.

Ре кон струк ци ја ке ја

По од ла ску из Ма шин ске шко ле пре -
ми јер ка Ана Бр на бић и гра до на чел -
ник Са ша Па влов об и шли су та ми шки
кеј. Та мо јој је до ма ћин пред ста вио
пла но ве ре кон струк ци је при о баља,

ко ја би мо гла да поч не с пр вим ле -
пим да ни ма у 2020. го ди ни.

– Ра ди се о ин фра струк тур ном
про јек ту ка квог ни је би ло не ко ли ко
де це ни ја у Пан че ву, ко ји ће до при не -
ти да се град спу сти на оба ле сво јих
ре ка – по ру чио је Па влов.

Пред сед ни ца Вла де се на до ве за ла:
– Ка да смо ура ди ли пу но за отва -

ра ње рад них ме ста, мо ра мо да раз -
ми шља мо и о бо љем ква ли те ту жи во -
та и за то ми је дра го што по сто ји овај
план ре кон струк ци је ке ја и што по -
ред то га ожи вља ва мо и Град ску шу -
му, јер ће ов де би ти мно го ра зно вр -
сних са др жа ја и за де цу и за ста ри је
су гра ђа не.

Ана Бр на бић је за кљу чи ла да ће
„Пан че во он да би ти мно го леп ши
град за жи вот, а бли зу је Бе о град, па
ће мо жда и до ста Бе о гра ђа на иза -
бра ти да жи ви у Пан че ву, а ра ди у
Бе о гра ду, јер је Пан че во дру га чи ја
сре ди на”.

С. Трај ко вић

АК ЦИ ЈА „ЗА СА ДИ ДР ВО”

По шу мља ва ње град ских по вр ши на
Сво је ме сто под сун цем
на ћи ће пре ко 
3.000 сад ни ца

Ак ци ја са ђе ња зе ле ни ла ра ди по шум -
ља ва ња град ских по вр ши на – „За сади
др во”, у ор га ни за ци ји Гра да Пан че ва и
ЈKП-а „Зе ле ни ло”, одр жа на је 14. де -
цем бра, на та ми шком ке ју, на зе ле ној
по вр ши ни из ме ђу си ло са и ре сто ра на
„Ве тре ња ча”, у тзв. пар ку при ја тељ -
ства. Сво је ме сто под сун цем на шле су
сад ни це ту је, цр ног бо ра и ја во ра.

Овим је за по че та ве ли ка ак ци ја са -
ђе ња пре ко 3.000 сад ни ца, а уз по ме -
ну те, у на ред них не ко ли ко ме се ци
би ће по са ђе не и сад ни це бре зе, ја се -
на, ли пе и пла та на на се дам ло ка ци -
ја у Пан че ву. Гра до на чел ник Са ша
Па влов је ре као да све ово има по себ -
ну ва жност јер је део же ље да се град
ре брен ди ра и до дао:

– Же ли мо да при ка же мо да нам је
ква ли тет ва зду ха и жи вот не сре ди не
ва жан, а већ је мно го бо љи не го у
прет ход ном пе ри о ду и због ве ли ких
ин ве сти ци ја у ин ду стриј ским зо на -
ма. Же ли мо да да мо при мер и пру -
жи мо до дат ни на пор да Пан че ву
удах не мо но ви ки се о ник кроз са ђе ње
3.000 сад ни ца. Дра го ми је што се ак -
ци ји ода звао ве ли ки број гра ђа на,
што је би ло ту и по зна тих лич но сти.
Ра ди се о по ка за те љу да смо пре по -
зна ли по тре бу љу ди да се по ве ћа број
зе ле них по вр ши на у Пан че ву.

Ак ци ју „За са ди др во” по др жа ле су
број не дру штве но од го вор не ком па -
ни је, во лон те ри, али и јав не лич но -
сти, ме ђу ко ји ма су Ду шан Бор ко вић,
шам пи он Евро пе у ау то мо би ли зму,
Сло бо дан Би те вић, свет ски шам пи он
у ка ра теу, Ања Цре вар, ју ни ор ска
шам пи он ка Евро пе у пли ва њу, Зо ран
Га јић, пред сед ник Од бој ка шког

савеза Ср би је, свет ски струч њак и
осва јач злат не ме да ље на олим пи ја -
ди, Жи ки ца Ми ло са вље вић, слав ни
срп ски ру ко ме таш и тре нер, Вук Вуч -
ко вић, сли кар и до бит ник Но вем бар -
ске на гра де гра да Пан че ва, глум ци
Ми лен ко Па влов и Не над Хе ра ко вић,
Спорт ски са вез Пан че ва, као и мно га
дру га дру штва, удру же ња, сред ње и
основ не шко ле. С. Т.

Саша Павлов: 
„Реконструкција кеја
и приобаља је
инфраструктурни пројекат
који ће допринети да се
град спусти на обале
својих река.”

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.”

ПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ АНА БРНАБИЋ У НАШЕМ ГРАДУ
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ КОН ТРО ЛЕ
СА О БРА ЋА ЈА

За воланом и
пијани и дрогирани
Са мо за не де љу да на, ко ли -
ко је тра ја ла ак ци ја по ја ча не
кон тро ле са о бра ћа ја на срп -
ским пу те ви ма, от кри вен је
и ка жњен 2.791 во зач због
во жње под деј ством ал ко хо -
ла, као и њих 45 ко ји су би ли
за во ла ном иа ко су прет ход -
но узе ли не ки од нар ко ти ка.

Ово је из ја вио ми ни стар
уну тра шњих по сло ва Не бој -
ша Сте фа но вић су ми ра ју ћи
ре зул та те ак ци је ко ја је спро -
ве де на у исто вре ме у Ср би -
ји и број ним европ ским др -
жа ва ма.

Сте фа но вић је до дао да су
544 во за ча за др жа на на тре -
жње њу у по ли циј ским про -
сто ри ма због то га што је на -
кон ал ко-те сто ва ко ји ма су
би ли под врг ну ти утвр ђе но да
су у кр ви има ли ви ше од 1,2
про ми ла ал ко хо ла. Осим то -
га, при пад ни ци МУП-а су у
кон тро ла ма са о бра ћа ја от -
кри ли и 127 во за ча ко ји ма је
у кр ви из ме ре но ви ше од два
про ми ла ал ко хо ла. М. Г.

Уо чи бо жић них и но во го ди -
шњих пра зни ка у Ср би ји као
да на ста не рат но ста ње: де то -
на ци је и ра фа ли од је ку ју са
свих стра на. Упр кос апе ли ма
и упо зо ре њи ма над ле жних, си -
ту а ци ја се већ де це ни ја ма не
ме ња – ко ли ко год да су опа -
сне и бе сми сле не, пе тар де и
слич на пи ро тех нич ка сред ства
не из ла зе из мо де.

Ми ни стар ство уну тра шњих по -
сло ва сва ке го ди не, од Све тог
Ни ко ле до кра ја ја ну а ра, апе -
лу је на гра ђа не да не ку пу ју
пи ро тех нич ка сред ства од нео -
вла шће них и не струч них ли ца
и на ме сти ма ко ја за то ни су
пред ви ђе на и одо бре на, као што
су пи ја це, улич не те зге и улич -
ни про дав ци.

За кон је из ри чит: пи ро тех -
нич ки про из во ди се мо гу про -
да ва ти на ма ло са мо у рад ња -
ма или про дав ни ца ма оруж ја
и му ни ци је ко је су за то спе ци -
ја ли зо ва не, и то уз одо бре ње
МУП-а. Ку по ви ном код нео -
вла шће них ли ца ри зи ку је те да
ку пи те не а те сти ран или тех -
нич ки не ис пра ван про из вод.

За бра њен и ва тро мет

МУП под се ћа на то да је За ко -
ном о про ме ту екс пло зив них
ма те ри ја из ри чи то за бра ње на
упо тре ба пи ро тех ни ке у за тво -
ре ном про сто ру и на јав ним
ме сти ма где се оку пља ве ћи
број ли ца, као и про да ја пи ро -

тех нич ких сред ста ва ма ло лет -
ни ци ма.

Ако сте ис пла ни ра ли да то -
ком пра зни ка ком ши лук и су -
гра ђа не из не на ди те ва тро ме -
том ко ји ће те ис па ли ти с вр ха
згра де, раз ми сли те још јед ном.
Из во ђе ње ва тро ме та је до зво -
ље но са мо овла шће ним прав -
ним ли ци ма, и то на одо бре ној
ло ка ци ји, уз ре ше ње ко је је из -
дао МУП.

Трај не по сле ди це

По сле ди це на из глед бе за зле -
ног игра ња пе тар да ма и пи ро -
тех ни ком мо гу би ти не са гле -
ди ве, а њи хо во нео пре зно ко -
ри шће ње мо же вам за у век про -
ме ни ти жи вот.

Те шке по вре де, као што су
опе ко ти не, оште ће ња слу ха и
ви да, ам пу та ци је (нај че шће пр -
сти ју), уди са ње отров них ис -
па ре ња (отров ни се лен) и оште -
ће ња имо ви не због на стан ка
по жа ра и екс пло зи ја, са мо су
не ки од не га тив них сце на ри ја
ко ји су „спа ко ва ни” у сва ко пи -
ро тех нич ко сред ство.

– На ни воу Ср би је сва ке го -
ди не има на де се ти не озбиљ -
них по вре да про у зро ко ва них
пи ро тех ни ком. Та кви слу ча је -
ви се бе ле же и у на шем гра ду.
Нај че шће су у пи та њу по вре де
пр сти ју и ша ке, као и очи ју,
од но сно ли ца. Ипак, по след -
њих го ди на је при ме тан ма њи
број ова квих озле да, што мо же
да ука зу је на бо љу кон тро лу
про ме та и про да је пи ро тех ни -
ке, као и на ве ћу свест ро ди те -
ља о опа сно сти ма ко ји ма су
њи хо ва де ца из ло же на ка да ко -
ри сте екс пло зив не на пра ве –
ка же за „Пан че вац” др Ми ро -
слав Теп шић, ле кар у пан че -
вач кој Хит ној по мо ћи.

Уда рац на џеп

Па ље ње пи ро тех нич ких про -
из во да или пу ца ње мо гло би
вас ко шта ти и мно го нов ца.
На и ме, За кон о јав ном ре ду и
ми ру пред ви ђа оштре нов ча -
не ка зне за оне ко ји на тај на -
чин на ру ша ва ју јав ни ред и

мир или угро жа ва ју си гур ност
гра ђа на.

Ка да је реч о па ље њу пи ро -
тех ни ке, ка зне из но се од 50.000
до 100.000 ди на ра, а уме сто то -
га мо же те би ти осу ђе ни и на
рад у јав ном ин те ре су у тра ја -
њу од 40 до 120 са ти. Пу ца ње
из ва тре ног и дру гог оруж ја
или ими та ци је оруж ја ко шта -
ће вас још ви ше: од 100.000 до
150.000 ди на ра. Уме сто нов ча -
не ка зне, мо же вам би ти од ре -
ђе на и ка зна за тво ра од 30 до
60 да на. Уко ли ко би ло ко ји од
на ве де них пре кр ша ја из вр ши
гру па од три и ви ше ли ца – сви
иду у за твор на 30 до 60 да на.

Ка да је реч о ма ло лет ни ци -
ма, за њих од го вор ност сно се
ро ди те љи, ста ра те љи или усво -
ји те љи, ко ји на се бе „пре у зи -
ма ју” и не ку од при па да ју ћих,
го ре о пи са них ка зни, у скла ду
с пре кр ша јем ко је је де те на -
пра ви ло. Д. Ко жан

У ПЕ ТАК 
У ЦЕН ТРУ ГРА ДА

Ак ци ја „Бу ди и ти 
Де да Мраз”

Око два де сет во лон те ра из удру -
же ња „На по ла пу та” при ре ди -
ће ак ци ју „Бу ди и ти Де да Мраз”
у пе так, 20. де цем бра, од 11 до
13 са ти, у цен тру Пан че ва.

Они ће том при ли ком су -
гра ђа ни ма де ли ти руч но
израђе не укра сне пред ме те с
прикаче ним по ру ка ма на те -
му једна ко сти, во лон те ри зма
и хума но сти.

– Чла но ви на шег удру же ња
ко ји су ини ци ра ли ову ак ци ју
де лу ју као „Гру па за са мо за -
сту па ње Пан че во”, у са рад њи
с „Мла дим ис тра жи ва чи ма Ср -
би је”, Цен тром за гра ђан ско
де ло ва ње, На род ним пар ла -
мен том и По кре том го ра на
Вој во ди не. Циљ овог про јек та
је да осо бе са ин те лек ту ал ним
те шко ћа ма ус по ста ве од нос са
сред њо школ ци ма и ста ром по -
пу ла ци јом и да на тај на чин
раз ви ју за јед ни штво, со ли дар -
ност и ме ђу ге не ра циј ску са -
рад њу – об ја сни ла је Ема Ко -
стић из удру же ња „На по ла
пу та”. Д. К.

ОБАВЕЗНИ ПАСОШ
ИЛИ ЛИЧНА КАРТА

Деца убудуће по
новом у Цр ну Го ру

Ма ло лет ни др жа вља ни Ср би је
и Цр не Го ре мо ћи ће да од 1.
ја ну а ра иду ће го ди не пре ђу гра -
ни цу из ме ђу ове две др жа ве
ис кљу чи во уз па сош и лич ну
кар ту – са оп шти ло је Ми ни -
стар ство уну тра шњих по сло ва.

Ка ко се на во ди у са оп ште њу
МУП-а, ова ини ци ја ти ва по -
кре ну та је, из ме ђу оста лог, због
оне мо гу ћа ва ња сва ке вр сте зло -
у по тре ба ове по себ но осе тљи -
ве ка те го ри је ли ца.

Под се ћа мо, у до са да шњој
прак си ма ло лет ним др жа вља -
ни ма Ре пу бли ке Ср би је и Цр -
не Го ре, од но сно де ци до че тр -
на ест го ди на и мла ђим ма ло -
лет ним осо ба ма до ше сна ест
го ди на, омо гу ћа ва но је да гра -
ни цу пре ла зе и уз по се до ва ње
дру гог до ку мен та (по ред па со -
ша или лич не кар те) ко јим се
утвр ђује иден ти тет. Д. К.

За вод за здрав стве ну за шти -
ту рад ни ка „Пан че вац”, пр -
ва и је ди на уста но ва тог ти -
па у Вој во ди ни, кон стант но
ра ди на про ши ре њу бо га тог
спек тра услу га, због чи јег
ква ли те та је већ по стао не -
пре ва зи ђен, и то не са мо по
ми шље њу број них Пан че ва -
ца и Пан чев ки већ и ста нов -
ни ка чи та вог ју жног Ба на та.

Са вре ме ни уре ђа ји, љу ба -
зно осо бље, при ја тан ам би -
јент, бр за и про фе си о нал на
услу га, све ве ћи број пре -
гле да ко ји се у на шем гра ду
не ра де ни на јед ном дру -
гом ме сту – са мо су не ке од
ка рак те ри сти ка ко је су из -
дво ји ли за до вољ ни кли јен -
ти За во да „Пан че вац”.

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на кли -
ни ка у Пан че ву, За вод ши -
ри и свој струч ни тим, па су
се са да у ње му на шли и не -
ки од нај це ње ни јих струч -
ња ка из Кли нич ког цен тра
Ср би је и са Ин сти ту та „Де -
ди ње” у Бе о гра ду.

Та ко са да ко ри сни ци услу -
га За во да „Пан че вац” има ју
при ли ку да су бо том ура де
ул тра звуч ни пре глед аб до -
ме на и ма ле кар ли це, ко ји
оба вља ра ди о лог др Љу би ца
Ла зић из Кли нич ког цен тра
Ср би је. До вољ но је рећи да
др Љу би цу Ла зић ко ле ге сма -
тра ју јед ним од нај бо љих ди -
јаг но сти ча ра у на шој зе мљи.

Та ко ђе су бо том, за ин те ре -
со ва ни мо гу да ура де и све
вр сте ул тра звуч них пре гле -
да ср ца, а уско ро ће се у За -
во ду „Пан че вац” ра ди ти и
пре глед сон дом
пре ко јед ња ка
(ТЕЕ). И за ове
услу ге ан га жо ван
је је дан од во де -
ћих струч ња ка у
тој обла сти – dr
sc. med. Сло бо -
дан То мић, кар -
ди о лог, док тор
ме ди цин ских на у ка и ма ги -
стар кар ди о ло ги је са Ин сти -
ту та „Де ди ње”. Спе ци ја ли -
стич ки пре глед и ЕКГ код
овог ле ка ра ко шта ју 3.000
ди на ра, це на ул тра зву ка ср -
ца је 4.000 ди на ра, а мо гу ће
је ура ди ти и спе ци ја ли стич -
ки пре глед и ул тра звук ср ца
по це ни од 7.000 ди на ра.

Су бо том спе ци ја ли стич ке
ОРЛ пре гле де ра ди др Го ран
Ми тев ски из пан че вач ке Оп -
ште бол ни це, ен до кри но ло -
шке др Гор да на Ве љо вић, та -
ко ђе из Оп ште бол ни це, а
уро ло шке њи хов ко ле га из
исте уста но ве др Не бој ша Та -
сић, док је за пре гле де из
обла сти ги не ко ло ги је за ду -
жен др Јо ван Ру дић из ГАК
„На род ни фронт”. Тре ба на -
по ме ну ти да су пре гле ди код
др Не бој ше Та си ћа тре нут но
на ак ци ји, па та ко ком пле -

тан уро ло шки пре глед ко шта
2.000 ди на ра, ул тра звуч ни
уро ло шки пре глед ста је та -
ко ђе 2.000 ди на ра, док обе
ове услу ге у па ке ту ко шта ју
3.600 ди на ра.

Сви на бро ја ни спе ци ја ли -
стич ки пре гле ди оба вља ју
се са мо су бо том, а за ка зу ју
се рад ним да ни ма пу тем те -
ле фо на 013/21-90-900 и
013/21-90-903.

Сва ког рад ног да на у За -
во ду „Пан че вац” мо гу ће је
ура ди ти и ко лор до плер пре -
гле де вра та, ру ку, но гу или
аб до ми нал не аор те, као и
ул тра звуч не пре гле де вра та
и ме ких тки ва. Ове пре гле -
де ис кљу чи во рад ним да ни -
ма оба вља др Не над Мар ги -
тин, спе ци ја ли ста ра ди о ло -
ги је, шеф од се ка CT ди јаг -
но сти ке и за ме ник на чел -
ни ка Слу жбе ра ди о ло шке
ди јаг но сти ке у Оп штој бол -
ни ци Пан че во.

По ред све га на ве де ног, За -
вод „Пан че вац” из два ја се и
по то ме што у хе ма то ло шко-

-би о хе миј ској ла бо ра то ри -
ји те уста но ве па ци јен ти
већи ну ве ри фи ко ва них, кон -
тро ли са них и су ми ра них
резул та та мо гу до би ти за
све га сат вре ме на.

У За во ду ће уско ро по че -
ти да се про во ди и ам бу лант -
на хи рур ги ја, а све интер -
вен ци је, као и до дат не хи -
рур шке и кон сул та тив не пре -
гле де оба вља ће др Го ран До -
дев ски, спе ци ја ли ста аб до -
ми нал не хи рур ги је из Оп -
ште бол ни це Пан че во.

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све
ве ћи број Пан -
чев ки и Пан че -
ва ца би ра За вод
„Пан че вац”, по -
себ но он да ка да
је нео п ход но
ура ди ти пре гле -
де и ана ли зе на
јед ном ме сту и

до би ти ре зул та те што пре.
С тим у ве зи, тре ба под се -
ти ти и на то да се у За во ду,
при ме ра ра ди, све вр сте ле -
кар ских уве ре ња из да ју за
мак си мал но два са та.

Као и увек до са да, и овог
ме се ца су у За во ду за кли -
јен те осми шље ни и но ви па -
ке ти услу га по из у зет но по -
вољ ним це на ма, а ви ше о
то ме, као и о до дат ним по -
год но сти ма ко је оства ру ју
сви они ко ји по се ду ју ло јал -
ти кар ти це Ау то-цен тра „Зо -
ки”, по гле дај те на ре клам -
ним стра на ма на шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је мо -
же те до би ти пу тем те ле фо -
на За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Феј сбук” стра ни -
ци За во да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

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

МИ СЛИ ТЕ НА

ЖИВО ТИ ЊЕ

За жи во ти ње је пе ри од но -

во го ди шњих пра зни ка ве -

о ма стре сан. Њи хов слух је

мно го осе тљи ви ји од људ -

ског, па бу ка од пе тар ди и

ва тро ме та мо же до ве сти до

озбиљ них оште ће ња.

Ста ти сти ке по твр ђу ју да

због упо тре бе пи ро тех нич -

ких сред ста ва сва ке го ди не

од ср ча ног уда ра уги не пре -

ко 5.000 па са. По што пас

ни је на ви као на те зву ке и

све тло сне ефек те, би ће под

ве ли ким стре сом, вр ло је

мо гу ће да ће дрх та ти, по ку -

ша ти да се са кри је или чак

и по бег не од вла сни ка.

АКО ВЕЋ МО РА ТЕ, РА ДИ ТЕ ТО 

ПО ПРА ВИ ЛИ МА

Уко ли ко не мо же те да одо ли те пи ро тех ни ци, он да се при

упо тре би при др жа вај те сле де ћих пра ви ла:

• увек сле ди те упут ства са ам ба ла же;

• ак ти ви рај те пе тар де са мо на отво ре ном, у свом дво ри -

шту, не угро жа ва ју ћи јав ни ред и мир;

• имај те во ду у бли зи ни;

• ни кад не мој те екс пе ри мен ти са ти и пра ви ти вла сти та пи -

ро тех нич ка сред ства;

• не па ли те ви ше сред ста ва у исто вре ме;

• не мој те ни кад по но во ак ти ви ра ти сред ства ко ја ни су ра -

ни је функ ци о ни са ла;

• чу вај те пи ро тех ни ку на хлад ном и су вом ме сту;

• ни кад не ба цај те пе тар де на дру гу осо бу;

• не мој те ни кад но си ти пи ро тех ни ку у џе пу;

• не мој те ба ца ти пи ро тех ни ку у ме тал не или ста кле не по су -

де (кон зер ве, ча ше, фла ше и сл.).

УПО ЗО РЕ ЊЕ ЉУ БИ ТЕ ЉИ МА ПИ РО ТЕХ НИ КЕ

ЈЕД НА ПЕ ТАР ДА ВАМ МО ЖЕ 
УПРОПАСТИТИ ЖИ ВОТ

Божићна 
честитка

Свим грађанкама и грађа-
нима Панчева који пра-
зник Христовог рођења
славе по грегоријанском
календару желимо срећан
Божић.

Најрадоснији хришћан-
ски празник проведите
окружени својим најбли-
жима и најмилијима, у љу-
бави, здрављу и весељу.

Нека вам Божић донесе
мир, слогу, срећу и успех
на сваком животном, лич-
ном, породичном и послов-
ном плану.

Саша Павлов, 
градоначелник

Тигран Киш, 
предс. Скупштине града



Екс трем на де сни ца по ку ша ва да по ну ди јед но став не
од го во ре на те шка пи та ња и да су ге ри ше илу зи ју да
сва ко има пра во на по нос ба зи ран на не че му што је,
прак тич но, бес плат но, и за шта ни ко од нас ни шта
ни је учи нио у свом жи во ту: на по ре кло. Да нас, ка да су
са мо у ве ре ње, за до вољ ство и са мо по што ва ње на ро да
оште ће ни, љу ди су у по тра зи за не чим дру гим, и по -
нос је упра во то. Де сни ча ри обез бе ђу ју по нос кроз на -
ци о на ли зам и дис кри ми на ци ју дру гих. То ни је ре ше -
ње. То упра во ства ра но ве про бле ме и убр за ва про паст
на ци је.

(Ди рек тор Фон да ци је „Кон рад Аде на у ер” у Бе о гра -
ду Нор берт Бек ман Дир кес, „Да нас”, 16. де цем бар)

* * *
Чо век не мо же да се не су о чи са ужа сним пи та њем; да
л’ смо ми сво јој де ци оста ви ли врућ кром пир да би ра -
ју из ме ђу оста ти ов де без кро ва и хле ба или оти ћи и
про во ди ти жи вот као стра нац? И са ма се че сто пи там
шта бих ја ура ди ла на њи хо вом ме сту. И ја бих оти -
шла. Кре ну ла бих, ако тре ба, и од ми ну са, не од ну ле.
Те шко то из го ва рам, стра хо ви то ми је жао. Уо ста лом,
и ја имам дво је ве ли ке де це. Али... Па по гле дај те са мо
то ка ко смо сва ко днев но бом бар до ва ни та ко стра шним
ства ри ма да се чо век пи та – па ка ква је ово зе мља, је л’
ов де жи ве са мо зом би ји, има ли че сти тог све та? За -
пра во, кад се по гле да јав на, стра нач ка сце на, има се та
вр ста ди ле ме, а кад иза ђеш на ули цу, одеш на пи ја цу,
код при ја те ља, ви диш да има че сти тог, фи ног све та.
Али сви се за тва ра мо у не ке сво је ма ле про сто ре. Као
да смо од у ста ли не са мо од бор бе за бо љи так не го и од
иде је да мо же би ти бо ље. Не знам, по мом осе ћа њу и
уве ре њу то та ко не мо же пре ду го. Јер чо век пу ца. Те
огром не не прав де на све стра не ко је по ми ње мо су за -
пра во на иви ци ло ги ке, или чак ис под. Ко се се са здра -
вом па ме ћу. Не схва тљи во.

(Глу ми ца Ве сна Чип чић, „Блиц”, 15. де цем бар)

* * *
На днев ном ни воу ме шо ки ра страх љу ди ко ји ме окру -
жу ју. Ни сам клин ка да не пам тим, го ди не сам про ве ла
на ули ци у вре ме Ми ло ше ви ћа и ни ка да ни сам има ла
ути сак да је на род био то ли ко упла шен. Не ми слим да
је ве ли ка ве ћи на љу ди не за до вољ на. Ве ли ка ве ћи на
љу ди не раз ми шља, не иду то ли ко да ле ко, упла ше ни
су, жи ве у стра ху и игра ју ка ко им се сви ра.

(Ре ди тељ ка Ана Ма ри ја Ро си, Те ле ви зи ја „Но ва С”,
15. де цем бар)

* * *

* * *
По ли ти ка не за ме ра ња до ве ла нас је до си ту а ци је да
са ми чла но ви ака дем ске за јед ни це и ши ра јав ност по -
чи њу да сум ња ју у ком пе тент ност Уни вер зи те та. Тај
тренд се мо ра за у ста ви ти. Уни вер зи тет то мо же да
учи ни са мо и ис кљу чи во кроз спрем ност да струч ни
љу ди из ра зе сво је ми шље ње, не ва га ју ћи ка ква ће би ти
по сле ди ца и да ли ће им би ти угро же ни ин те ре си ако
ка жу сво је струч но ми шље ње. То ни је ла ко. Ду го тра је
ово вре ме не за ме ра ња, та ко да не ће би ти ла ко да се
пре ђе на дру га чи ји на чин ра да. Ипак, ду жни смо да
учи ни мо све, да под стак не мо све чла но ве ака дем ске
за јед ни це, јер је то је ди ни на чин да уна пре ди мо рад
Уни вер зи те та и по вра ти мо по ве ре ње јав но сти.

(Рек тор ка Иван ка По по вић, „Но ви ма га зин”, 12. де -
цем бар)

* * *
Ни је баш че ста си ту а ци ја да се пре се ли цео мост. Ко -
ли ко знам, а пра тим мо сто град њу, и на шу и свет ску, то
се рет ко до га ђа и углав ном с мон та жним мо сто ви ма,
Сав ски мост је на пра вљен да тра је сто го ди на. Ни је
пра вљен да се рас ту ра и пре ме шта, али и то је мо гу ће.

(Ин же њер Алек сан дар Бо јо вић, Би-Би-Си, 17. де -
цем бар)

* * *
Сма трам да је увек бо ље ићи сво јим пу тем, би ти ка -
кав је си, а то ће те увек ко шта ти. Да, пла ти ла сам це -
ну и пла ћам је сва ки дан. Али ја и за ра дим да пла -
тим, ми слим – имам из че га да дам, имам „ре зер ве”
и пла ти ћу, и хо ћу да пла ћам. То је це на мог жи во та,
мо је сло бо де, не мам про блем с тим. Ми слим да и
дру ги пла ћа ју це ну свог ули зи ва ња, снис хо дљи во сти
и пол трон ства. Ја сам он да сра чу на ла шта ми је ску -
пље – да бу дем пол трон или не. И он да сам ви де ла да
ми је ску пље да бу дем пол трон и од лу чи ла сам да
пла тим це ну сво је сло бо де.

(Глу ми ца Мир ја на Ка ра но вић, „Ал Џа зи ра Бал канс”,
16. де цем бар)
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КОНЦЕПТ

Одр жа на це ре мо ни ја
на Стра ти шту

Го во ри ли др жав ни
се кре тар и 
пред сед ник
Скупштине гра да

На спо мен-ком плек су Стра ти -
ште код Ја бу ке, 16. де цем бра,
одр жа на је ко ме мо ра тив на све -
ча ност по во дом обе ле жа ва ња
Ме ђу на род ног да на се ћа ња на
Ро ме стра да ле у Дру гом свет -
ском ра ту. Овај до га ђај у окви -
ру ло ка ли те та ма сов не гроб ни -
це ци ви ла на стра да лих у том
ра ту пред ста вљао је и зва нич -
ну др жав ну це ре мо ни ју, ко ју је
пред во дио др жав ни се кре тар у
Ми ни стар ству за рад, за по шља -
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи -
та ња Не над Не рић.

По сле по ла га ња ве на ца и ода -
ва ња по ча сти пре ми ну ли ма го -
во ри ли су пред сед ник Скуп шти -
не гра да Пан че ва Ти гран Киш,
пред сед ник На ци о нал ног са ве -
та ром ске на ци о нал не ма њи не
Да ли бор На кић и др жав ни се -
кре тар Не над Не рић. При сут ни
су би ли пред став ни ци ром ске
на ци о нал не ма њи не, ди пло мат -
ског ко ра, као и удру же ња гра -
ђа на. Др жав на це ре мо ни ја је за -
вр ше на умет нич ким про гра мом.

По вод за одр жа ва ње ко ме -
мо ра тив них оку пља ња 16. де -
цем бра је сте се ћа ње на 16. де -
цем бар 1942, ка да је зло гла сни

Хајн рих Хи млер, је дан од нај -
бли жих са рад ни ка Адол фа Хи -
тле ра, из дао на ред бу за си сте -
мат ско упу ћи ва ње Ро ма у кон -
цен тра ци о не ло го ре ра ди њи -
хо ве ли кви да ци је. На осно ву
на ред бе од 29. ја ну а ра 1943.
од ре ђе но је да Ро ми бу ду де -
пор то ва ни у ло гор смр ти Ау -
швиц-Бир ке нау. Де пор та ци ја
Ро ма је тра ја ла у пе ри о ду из -
ме ђу фе бру а ра 1943. и ју ла
1944. Као по сле ди ца ор га ни -
зо ва ног по гро ма, у окви ру ло -
го ра смр ти Ау швиц-Бир ке нау
до 2. ав гу ста 1944. го ди не функ -
ци о ни сао је под ло гор за Ро ме
– Zigeunerlager.

За то че ни Ро ми су по ти ца ли
с те ри то ри ја Не мач ке и оку -
пи ра них др жа ва: Ау стри је, Че -
хо сло вач ке, Пољ ске, Фран цу -
ске, Ју го сла ви је, Бел ги је, али
и с под руч ја Нор ве шке, Шпа -
ни је и оку пи ра ног де ла Со вјет -
ског Са ве за. То ком тог пе ри о -
да у Zigeunerlager је за то че но
ви ше од 23.000 Ро ма, од ко јих
је око 20.000 ли кви ди ра но.

Ком плекс Стра ти ште на до -
мак на шег гра да са мо је јед но
од број них слич них ме ста у
Ср би ји на ко ји ма су стра да ли
ци ви ли – углав ном Ср би, Ро -
ми и Је вре ји. Тре ба по ме ну ти
и Ста ро сај ми ште, Ба њи цу,

Јајин це, ло гор „Цр ве ни крст”
у Ни шу, Ара по во бр до у Ле -
сков цу... Ге но цид над Ро ми ма,
или По рај мос, у Дру гом свет -
ском ра ту пред ста вља јед ну од
нај тра гич ни јих епи зо да тог ору -
жа ног су ко ба, ко ја је код са -
вре ме них ге не ра ци ја ско ро пот -
пу но за бо ра вље на, па је нео п -
ход но осве жа ва ти се ћа ња на
те стра хо те ка ко се ни ка да не
би по но ви ле.

Ор га ни за тор це ре мо ни је на
спо мен-ком плек су код Ја бу ке
био је Од бор за не го ва ње тра -
ди ци ја осло бо ди лач ких ра то ва
Ср би је, у са рад њи с Гра дом
Пан че вом.

СЕ ЋА ЊЕ НА РО МЕ СТРА ДА ЛЕ У ДРУ ГОМ СВЕТ СКОМ РА ТУ

КО МЕ МО РА ТИВ НО ОКУ ПЉА ЊЕ 
РАДИ НЕ ЗА БО РА ВА

МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН МИ ГРА НА ТА

По сту па ти од го вор но, ор га ни зо ва но и ху ма но
По себ но се во ди
рачу на о за шти ти
жена, де це, ста ри јих
и бо ле сних ли ца

Ко ме са ри јат за из бе гли це и ми -
гра ци је Ре пу бли ке Ср би је об ја -
вио је да је Ср би ја до че ка ла Ме -
ђу на род ни дан ми гра на та – 18.
де цем бар – са уре ђе ним си сте -
мом упра вља ња ми гра ци ја ма,
за шта је у по след њем из ве шта -
ју Европ ске ко ми си је о на прет -
ку у при дру жи ва њу Европ ској
уни ји до би ла по зи тив ну оце ну.
У се дам на ест при хват них цен -
та ра и цен та ра за азил, ко ји ма
упра вља Ко ме са ри јат, сме ште -
но је 4.427 ми гра на та, од ко јих
осам сто сед мо ро де це, при че -
му их је нај ви ше из Ав га ни ста -
на, Си ри је, Па ки ста на, Ира ка и
Бан гла де ша.

Ср би ја од по чет ка ми грант -
ске кри зе 2015. го ди не, ка да је
кроз на шу зе мљу про шло ви -
ше од ми ли он ми гра на та, по -
сту па од го вор но, ор га ни зо ва -
но и ху ма но, мак си мал но се
тру де ћи да за до во љи стан дар -
де у обла сти при хва та, збри -
ња ва ња, сме шта ја, прав не,

соци јал не и здрав стве не за -
шти те ми гра на та ко ји се на ла -
зе на ње ној те ри то ри ји. По себ -
но се во ди ра чу на о за шти ти
ра њи вих ка те го ри ја – же на, де -
це, ма ло лет ни ка без прат ње,
ста ри јих и бо ле сних ли ца. Де -
ци ми гран ти ма омо гу ћен је
при ступ оба ве зном пред школ -
ском и основ но школ ском обра -
зо ва њу, док је дан део по ха ђа и
сред ње шко ле.

Иа ко је за пад но бал кан ска
ми грант ска ру та зва нич но за -
тво ре на у мар ту 2016. го ди не,
она ни је пре ста ла да по сто ји.
Ми гран ти ко ји бо ра ве у Ср бији

и да ље има ју са мо је дан циљ, а
то је да што пре стиг ну до јед -
не од зе ма ља за пад не Евро пе,
ко је су њи хо во крај ње же ље но
од ре ди ште. Ко ме са ри јат из ра -
жа ва за хвал ност за по др шку
свим др жав ним ин сти ту ци ја -
ма и је ди ни ца ма ло кал не са -
мо у пра ве, ко је су по го ђе не по -
ве ћа ним бро јем ми гра на та, не -
вла ди ном сек то ру, ме ђу на род -
ним ор га ни за ци ја ма и до на то -
ри ма, пре свих ЕУ. У Ко ме са -
ри ја ту ка жу да су ми гра ци је
иза зов с ко јим се су о ча ва це ла
ме ђу на род на за јед ни ца, а да
Ср би ја мо же да бу де по но сна

на свој ху ман и ци ви ли зо ван
при ступ овом гло бал ном фе -
но ме ну, ко ји ни је по чео ју че и
не ће пре ста ти су тра.

Кан це ла ри ја по кра јин ског
ом буд сма на је по во дом Ме ђу -
на род ног да на ми гра на та са -
оп шти ла да се Ср би ја из го ди -
не у го ди ну су о ча ва и са „уну -
тра шњим” ми гра ци ја ма и са
еми гра ци о ним кре та њи ма, јер
мла ди и обра зо ва ни љу ди, пре
све га, на пу шта ју зе мљу у на -
ме ри да сво ју ка ри је ру и бу -
дућ ност гра де на не ком дру -
гом ме сту. Реч је о инерт ним и
ду го трај ним про це си ма ко ји,
јед ном уста но вље ни, те шко ме -
ња ју пра вац и њи хо ве по сле -
ди це су ве о ма сло же не и да ле -
ко се жне. По је ди не сре ди не се
де мо граф ски пра зне, ста нов -
ни штво ста ри, ло кал не за јед -
ни це еко ном ски на за ду ју и кул -
тур но си ро ма ше.

Уну тра шње ми гра ци је зах те -
ва ју ди фе рен ци ра ну по ли ти ку
ко ја, по ми шље њу по кра јин -
ског ом буд сма на, мо ра би ти
фо ку си ра на на два ци ља: пр ви
је спре чи ти од ла зак (мла дих)
љу ди из зе мље, а дру ги вра ти -
ти оне ко ји су већ оти шли.

„ДО СТА ЈЕ БИ ЛО” У НА ШЕМ ГРА ДУ

До ми на ци ја гло бал ног
У ка фе-клу бу „Ку пе”, 17. де -
цем бра, пред сед ник по кре та
„До ста је би ло” Са ша Ра ду ло -
вић и ње го ви нај бли жи са рад -
ни ци го во ри ли су о по ли ти ци
ко ју во де, под ву кав ши да „ни је
евро скеп тич на, не го ЕУ скеп -
тич на”, као и да гло бал ни цен -
три мо ћи пре ко сво јих пред -
став ни ка до ла зе у Ср би ју због
соп стве них ин те ре са.

Као нај о чи ти ји при мер на -
ве де на је Не мач ка, ко ја, ка ко
ка жу чел ни ци ДЈБ-а, већ во ди
чи та ве сек то ре срп ске при вре -
де и при ла го ђа ва на ше про -
пи се свом за ко но дав ству да би
у Ср би ји, али и на чи та вом

про сто ру за пад ног Бал ка на,
до шла до јеф ти не рад не сна -
ге, те да ће у бу дућ но сти ов де
на се ља ва ти ми гран те из истог
раз ло га. На три би ни се мо гло
чу ти и да Ру си екс пло а ти шу
наф ту по из у зет но ни ским це -
на ма, а да Ки не зи за ми ни -
мал на ула га ња ус по ста вља ју
кон тро лу над огром ним ре сур -
си ма ру да. Крај њи циљ цен та -
ра мо ћи је не ста нак су ве ре ни -
те та др жа ва и до ми на ци ја гло -
бал ног ка пи та ла.

По крет ДЈБ по др жа ва бор бу
су ве ре ни ста за ја ча ње сво јих
др жа ва у од но су на гло бал ни
ка пи тал. Гло ба ли сти, сма тра

ДЈБ, за ду жу ју др жа ве и кон -
тро ли шу при вред не сек то ре у
Евро пи и све ту, али исто та ко
и све ви ше и ме ди је. Сто га је
ин фор ми са ње пре ко ин тер не -
та, не са мо у Ср би ји, ве ли ки
про стор где се још мо гу чу ти
ста во ви и ми шље ња, па на тај
на чин су ве ре ни сти, ко ји ја чају,

мо гу ко му ни ци ра ти с гра ђа ни -
ма и ре ћи им исти ну.

Одавање поште страдалима

Страну припремио
Синиша 
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ОДР ЖАН НО ВО ГО ДИ ШЊИ
БА ЗАР РУ КО ТВО РИ НА

Де ци у част
Ви ше од сто де це из де вет по кра -
јин ских шко ла за уче ни ке са смет -
ња ма у раз во ју уче ство ва ло је на тра -
ди ци о нал ном но во го ди шњем ба за -
ру ру ко тво ри на у хо лу По кра јин ске
вла де. Ме ђу њи ма су би ли ђа ци пан -
че вач ке шко ле „Ма ра Ман дић”, ко -
ји су при ка за ли сво је про из во де, на -
ста ле у школ ској ра ди о ни ци. На сед -
мом но во го ди шњем ба за ру пред ста -
ви ле су се шко ле из Бач ке Па лан ке,
Но вог Са да, Ста ре Па зо ве, Пан че ва,
Зре ња ни на, Сом бо ра, Су бо ти це, Вр -
шца и Срем ске Ми тро ви це.

Реч је о тра ди ци о нал ној ма ни -
фе ста ци ји чи ји је циљ да про мо ви -
ше пра ва осо ба са смет ња ма у раз -
во ју, ка ко би оне би ле што ви дљи -
ви је у на шем дру штву и ти ме по -
ста ле ак тив ни чла но ви за јед ни це.

Ма ли ша не је по себ но об ра до вао
Де да Мраз са сво јим ма лим по -
моћ ни ци ма, ко ји су по де ли ли но -
во го ди шње па ке ти ће уче сни ци ма
ове зна чај не кам па ње.

ЗА СТУ ДЕН ТЕ

Турци дају стипендије
Срп ски сту ден ти има ју при ли ку
да сре ди ном ја ну а ра 2020. го ди не
кон ку ри шу за про грам сти пен ди ја
ко ји фи нан си ра Вла да Тур ске. По -
ред сти пен ди ја за пе де сет фа кул -
те та уни вер зи те та у Тур ској, про -
грам об у хва та и јед но го ди шњи курс
тур ског је зи ка.

Про грам сти пен ди је је по себ но
кре и ран за сту ден те основ них ака -
дем ских сту ди ја на од ре ђе ним пред -
ме ти ма од тех нич ких до ме ди цин -
ских, ху ма ни стич ких и дру штве -
них на у ка. Та ко ђе, мо же се кон ку -
ри са ти за сти пен ди ра ње ма стер и
док тор ских сту ди ја.

У озбиљ ним зе мља ма
резул тат PISA те ста
предста вља те мељ
доноше ња стра те шких
одлу ка у обра зо ва њу

По чет ком овог ме се ца у јав но сти се
ди гла ве ли ка пра ши на због ло шег ре -
зул та та на ших ђа ка на PISA те сту. На -
и ме, пре ма зва нич ним по да ци ма, срп -
ски уче ни ци, 8.000 пет на е сто го ди шња -
ка, уче ни ка 222 сред ње шко ле, за у зе -
ли су 45. од 79 ме ста на те сти ра њу чи -
та лач ке, ма те ма тич ке, на уч не и фи -
нан сиј ске пи сме но сти. Вре ди ис та ћи
да су пр ва два ме ста осво ји ли ма ли -
ша ни из Ки не и Син га пу ра, a од зе ма -
ља из окру же ња, нај бо ље су пла си ра не
Сло ве ни ја (на 21. ме сту) и Хр ват ска
(на 29. ме сту). Иза Ср би је су Цр на Го -
ра (на 52. ме сту), Бо сна и Хер це го ви -
на (на 62. ме сту), Се вер на Ма ке до ни ја
(на 67. ме сту) и Ко со во (на 75. ме сту).

Днев но по ли тич ка пре пу ца ва ња и
раз не афе ре убр зо су ову те му скло -
ни ли из ви до кру га гра ђа на и обра зо -
ва ње је по но во та мо где се, на не сре -
ћу, одав но на ла зи – на мар ги ни, у за -
пећ ку.

PISA те сти ра ње се спро во ди у це -
лом све ту на сва ке три го ди не, а Ср -
би ја уче ству је од 2001. За ни мљи во је
да су 2012. го ди не срп ски ђа ци би ли
че тр де сет тре ћи, а 2015. го ди не, због
не до стат ка фи нан сиј ских сред ста ва,
Ср би ја ни је ни уче ство ва ла у ис тра -
жи ва њу. Реч је о про гра му про ве ре
спо соб но сти уче ни ка Европ ске ор га -
ни за ци је за еко ном ску са рад њу и раз -
вој (OECD) ко ји слу жи за про це ну
ква ли те та зна ња ко је су уче ни ци сте -
кли то ком шко ло ва ња. Основ ни циљ
те сти ра ња је да се др жа ва ма уче сни -
ца ма омо гу ћи да са гле да ју ква ли тет
обра зов них по стиг ну ћа и фак то ре ко -
ји на њих ути чу. У озбиљ ним зе мља -
ма ре зул тат PISA те ста пред ста вља

те мељ за до но ше ње стра те шких од -
лу ка у обра зо ва њу.

Сва ки тре ћи – не пи смен

Код нас то ни је слу чај, јер да су ана -
ли зи ра на по стиг ну ћа из 2012. го ди не
и да су пред у зе те ме ре, си гур но не би
про шло го ди шње те сти ра ње по но во

по ка за ло да је сва ки тре ћи уче ник у
Ср би ји функ ци о нал но не пи смен, од -
но сно, да не бу де за бу не, ђа ци уме ју

да чи та ју и пи шу, да ра чу на ју, али не
зна ју да при ме не зна ње у прак си. По -
ра жа ва ју ћи су по да ци о то ме да је 40
од сто срп ских ђа ка ис под ни воа ма -
те ма тич ке функ ци о нал не пи сме но -
сти, да 38 од сто не за до во ља ва ми ни -
му ме у чи та лач кој пи сме но сти и 38
од сто у на уч ној пи сме но сти.

Пре ма зва нич ним по да ци ма, срп -
ски ђа ци су оства ри ли ре зул та те ис -
под европ ског про се ка – про сеч но по -
стиг ну ће уче ни ка у зе мља ма OECD-а
је око 500 бо до ва, а на ши уче ни ци су
из ма те ма тич ке пи сме но сти при ку -
пи ли 448 бо до ва, из чи та лач ке 439 и
на ска ли на уч не пи сме но сти 440 бо -
до ва. Пре ма ре чи ма стру ке, то ја сно
по ка зу је да на ши уче ни ци ни су до -
сти гли основ не ни вое, а да би то оства -
ри ли, нео п ход но је да се до шко лу ју
још го ди ну и по да на.

Струч ња ци ис ти чу ка ко је то ме ви -
ше узро ка.

За што смо ло ши

PISA је ис тра жи ва ње осми шље но пре -
ма кон цеп ту пи сме но сти и усме ре но
на по зна ва ње и при ме ну од ре ђе них
ве шти на у сва ко днев ном жи во ту. Де -
ца се на PISA те сти ра њу на ла зе у но -
вој си ту а ци ји и окру же њу ко је не по -
зна је наш обра зов ни си стем. С дру ге
стра не, рет ке су шко ле у Ср би ји у
ко ји ма се не гу је по тре ба за ин те гри -
са ним зна њем из раз ли чи тих обла -
сти и прак тич на при ме на сте че ног

зна ња – да се на при ме ру јед не тр ке
на сто ме та ра ана ли зи ра ју и до ка жу
фак то ри и усло ви ко ји су нео п ход ни

да се обо ри свет ски ре корд. А за то је
нео п ход но да се при ме не зна ње из
би о ло ги је, хе ми је, ма те ма ти ке, фи -
зи ке итд.

Чи ње ни ца је да, у на шем си сте му
обра зо ва ња, аспект пи сме но сти од но -
сно при ме не зна ња у не по сред ном
жи вот ном окру же њу ни је до вољ но за -
сту пљен. Опет, стру ка ис ти че да су
ло ши ре зул та ти на ста ли и због то га
што нам учи те љи ни су до вољ но оспо -
со бље ни за ин ди ви ду ал ни рад и да је
код нас и да ље рас про стра њен тзв.
фрон тал ни ме тод – на став ник ис пре -
да је лек ци ју или, још го ре, из дик ти -
ра, без уче шћа уче ни ка. Про блем су

и пла но ви и про гра ми, па на став ници
ко ји су кре а тив ни и ино ва тив ни су о -
ча ва ју се са ад ми ни стра тив ним зах -
те вом да мо ра ју да их сле де.

Ма да, из гле да да је нај ве ћи про -
блем у то ме што је ге не рал ни став у
дру штву да је обра зо ва ње не што не -
по треб но и до сад но и за то не тре ба да
се чу ди мо ова ко ло шим ре зул та ти ма
на ших уче ни ка.

ПО ИЗ О СТАН ЦИ МА 

– НА ВР ХУ

Уче ни ци из Ср би је ви со ко се ко ти -

ра ју у PISA сту ди ји по од су ство ва -

њу с на ста ве – на ви со ком су

осмом ме сту. Ис пред нас су Чи ле -

ан ци, а сле де Уру гвај ци, Цр но -

горци, Укра јин ци, Пе ру ан ци,

Изра ел ци и Фи ли пин ци. Чак 61

од сто уче ни ка из на ше зе мље за -

ка сни ло је бар јед ном у шко лу то -

ком две не де ље, а сва ки че твр ти је

из о стао из нео прав да них раз ло га.

Ма да, реч је о про це ни уче ни ка

и мо гу ће је да су објек тив ни по да -

ци још го ри. PISA те сти ра ње је об -

у хва ти ло са мо пр ва ке у сред њим

шко ла ма, а за по сле ни у шко ла ма

до бро зна ју да је ма сов но из о ста -

ја ње нај при сут ни је у за вр шним

раз ре ди ма сред њих шко ла. За ни -

мљи во је да Ре пу блич ки за вод за

ста ти сти ку не во ди еви ден ци ју о

бро ју из о ста на ка у шко ла ма.

ПО РА ЖА ВА ЈУ ЋИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ ТЕ СТИ РА ЊА ЂА КА

ЏА БА ИМ КУ ПУ ЈЕ МО КЊИ ГЕ

Ру си на ја вљу ју ста рт
термо е лек тра не –то пла не
пре ро ка

У Пан че ву је про шлог че тврт ка, 12.
де цем бра, одр жа на све ча ност по во -
дом за вр шет ка ис по ру ке глав не опре -
ме за Тер мо е лек тра ну –то пла ну (ТЕ –
ТО) Пан че во, про јек та ко ји на ло ка -
ци ји Ра фи не ри је наф те у Пан че ву за -
јед нич ки ре а ли зу ју НИС (ак ци о нар -
ски удео 49 од сто) и ру ска ком па ни ја
„Га спром енер го хол динг” (51 од сто).
У окви ру све ча не це ре мо ни је, по ста -
вљен је на те ме ље ге не ра тор пар не
тур би не.

Овим по во дом при сут ни ма су се
обра ти ли Зо ран Пре дић, др жав ни се -
кре тар у Ми ни стар ству ру дар ства и
енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је, Ки рил
Тјур де њев, ге не рал ни ди рек тор 
НИС-а, Де нис Фјо до ров, ге не рал ни

ди рек тор „Га спром енер го хол дин га”, и
Ша Јун фенг, за ме ник пред сед ни ка ки -
не ске ком па ни је „Shangai Electric Gro-
up”, ко ја је из во ђач ра до ва на објек ту.

– НИС је 2019. го ди не обе ле жио
де сет го ди на при су ства „Га спром њеф -
та” у Ср би ји. Ове го ди не је за по че та
из град ња ком би но ва не тер мо е лек тра -
не у Пан че ву, а реч је о про јек ту ко ји
ре а ли зу је мо за јед но с ком па ни јом „Га -
спром енер го хол динг”. Дра го нам је
што се сви ро ко ви по шту ју и за хва љу -
јем на шем парт не ру на уло же ном тру -
ду у раз во ју овог ва жног по сла. На -
дам се да ће мо сле де ће је се ни успе -
шно пу сти ти у рад елек тра ну – ре као
је у по здрав ном го во ру Ки рил Тјур де -
њев, ге не рал ни ди рек тор НИС-а.

Еко ло шка ра чу ни ца

ТЕ –ТО Пан че во је пр ва га сно-пар на
елек тра на у Ср би ји, на ме ње на за ком -
би но ва ну про из вод њу елек трич не и
то плот не енер ги је на ба зи при род ног
га са, јед ног од еко ло шки нај чи сти јих
го ри ва. Про из ве де на то плот на и елек -
трич на енер ги ја ко ри сти ће се за по -
тре бе Ра фи не ри је наф те у Пан че ву,
док ће се ви шак елек трич не енер ги је
про да ва ти у Ср би ји. Укуп на ин ста ли -

са на елек трич на сна га ТЕ –ТО Пан че -
во је око 200 MW.

Пар но-га сна енер гет ска по стро је -
ња има ју зна чај не еко ном ске и еко -
ло шке пред но сти у од но су на тра ди -
ци о нал ну опре му на па ру и угаљ. На -
и ме, у по ре ђе њу с тра ди ци о нал ним
енер гет ским по стро је њи ма, ко ја у Ср -
би ји ра де на мр ки угаљ, њи хо во функ -
ци о ни са ње не до во ди до фор ми ра ња
ви ше тон ског от па да у ви ду пе пе ла,
ни ти до еми си је чвр стих ма те ри ја и
сум пор них ок си да у ат мос фе ру.

Ме ђу на род на са рад ња

У са став глав не опре ме енер гет ског
по стро је ња ТЕ –ТО Пан че во ула зе: две
га сне тур би не с ге не ра то ри ма, два ко -
тла ути ли за то ра и јед на пар на тур би -
на с ге не ра то ром. Ис по ру ка глав не
опре ме за по че та је у ле то ове го ди не.
На гра ди ли ште су нај пре сти гле га -
сне тур би не с ге не ра то ри ма. Ова опре -
ма је про из ве де на у по го ни ма ком па -
ни је „Ansaldo Energia” и по мор ским
пу тем тран спор то ва на из ита ли јан ске
лу ке Ђе но ва у ру мун ску лу ку Кон -
стан ца на Цр ном мо ру, а за тим Ду на -
вом у Лу ку Пан че во. По ста вља ње га -
сних тур би на и ге не ра то ра у но вом

енер гет ском по стро је њу за вр ше но је
по чет ком ав гу ста. У сеп тем бру су на
гра ди ли ште сти гли ко тло ви ути ли за -
то ри, про из ве де ни у по го ни ма „Шан -
гај елек три ка”, а у де цем бру су по -
мор ским пу тем из Шан га ја, пре ко лу -
ке Кон стан ца, до пре мље ни пар на тур -
би на и ге не ра тор за тур би ну.

Да под се ти мо, из град ња елек тра не
за по че та је 7. мар та 2019. го ди не, а
пу шта ње у рад ТЕ –ТО Пан че во пла -
ни ра но је за 2020. го ди ну. Пре ма ре -
чи ма Де ни са Фјо до ро ва, ге не рал ног
ди рек то ра НИС-а, про је кат из град ње
ТЕ –ТО Пан че во ре а ли зу је се у скла ду
с пла ном. Она мо же би ти за вр ше на и
пре уго во ре ног ро ка – чак и пре тре -
ћег квар та ла 2020.

Према званичним 
подацима, српски ђаци 
су остварили резултате
испод европског просека.
Просек је 500, а наши не
пребацују 450 бодова. „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ К”

За холивудски осмех

Закорачите и ви у ординацију
модерне стоматологије „Нико-
дент медик” и поклоните себи
здрав и леп осмех. У овом са-
временом центру за хитну и ре-
стауративну стоматологију, ко-
јим руководи др Ђорђе Нико-
лић, имају идеално решење за
сваки ваш проблем.

Надокнадите зубе импланта-
тима водећих светских произво-
ђача по најприступачнијим це-
нама у региону. Исправите своје
зубе уз помоћ најмодернијих тех-
нологија, премијерно предста-
вљених у свету, а сада и код нас
у „Никоденту”. Решите се безу-
бости за само неколико дана, ко-
лико је сада потребно за израду
протеза или мостова. Улепшајте
своје лице филерима познате
француске лабораторије.

Нека ваш савршен осмех за-
иста буде ваш најбољи адут.

„Никодент медик” се налази
преко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2, а пре-
глед можете заказати путем те-
лефона 064/21-75-056. Д. К.

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ШТА ЈЕ PISA ТЕСТ?

PISA тест је ме ђу на род ни про грам

про це не обра зов них по стиг ну ћа

уче ни ка (Programme for Internatio-

nal Student Assessment).

Оце њу ју се зна ња из ма те ма ти -

ке, чи та ња и при род них на у ка.

PISA укљу чу је и упит ник о по ро -

дич ној си ту а ци ји и со ци о кул тур -

ном по ло жа ју уче ни ка, као и о

њи хо вој пер цеп ци ји шко ле.

У сва ком ис тра жи ва њу по себ но

се оце њу је по је ди нач на област, а

овог пу та то је би ла чи та лач ка пи -

сме ност од но сно спо соб ност раз у -

ме ва ња тек ста и ње го ве иде је да

би ђа ци мо гли да их при ме не за

раз вој сво јих по тен ци ја ла и уче -

ству ју у са вре ме ном дру штву.

Одр жа ва се сва ке три го ди не,

по чев од 1997.

Ср би ја је пр ви пут уче ство ва ла

2003, а за тим и 2006, 2009. и

2012. го ди не.

Прет ход но те сти ра ње – 2015. го -

ди не – у Ср би ји је из о ста ло због

фи нан сиј ских раз ло га.

PISA тест да је пре глед ко ји тре -

ба да омо гу ћи зе мља ма да до но се

стра те шке од лу ке у обра зо ва њу.

Те сти ра ње тра је око два са та и

ра ди се на ра чу на ру.

У ово го ди шњем ис тра жи ва њу је

уче ство ва ло око 600.000 уче ни ка

из 79 зе ма ља.

У Ср би ји је спро ве де но у 190

шко ла над 8.500 уче ни ка.

РА ДО ВИ НА ИЗ ГРАД ЊИ ТЕ –ТО ПАН ЧЕ ВО У ПУ НОМ ЈЕ КУ

НИС за до во љан ура ђе ним

Најбољих 20 у свету 
у области математике на PISA тесту
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Не ма из го во ра, мо же мо се
не го ва ти без нов ца или с ве о -
ма ма ло по тро ше ног нов ца.
Уз ове са ве те и ма ло во ље мо -
же те за бли ста ти.

Сва ки дан за поч ни те ту ши -
ра њем те ла на из ме нич но то -
плом, па хлад ни јом во дом. Та -
ко ће те под ста ћи цир ку ла ци -
ју и вра ти ће те жи вот ко жи.
По том ис тр љај те ли це и врат
коц ки ца ма ле да. Ре зул тат ће
би ти бо љи то нус, а и ми кро -
ра ни це ће за це ли ти. Ако има -
те опу ште ну ко жу ли ца, уради -
те ма са жу бла гим штип ка њем
ја го ди ца пр сти ма пет ми ну та.
Ефе кат ће би ти фан та сти чан:
ли це ће вам то ком це лог да на
би ти за тег ну то и је дро.

Пи линг пе та, као и ко же за -
хва ће не це лу ли том мо же те

Пи ше: Бо ја на Ћор лу ка, 
ко зме ти чар

Mогуће је: не га 
за нула ди на ра

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Струч ња ци су из ра чу на ли: ре у ма

је нај ску пља бо лест на све ту. Сва ка

дру га же на и сва ки ше сти му шка -

рац обо ле ва ју од не ког об ли ка ре у -

ме. Због ре у мат ских бо ле сти го ди -

шње се гу би 14–16 ми ли о на да на

бо ло ва ња, а по ло ви на ре у ма ти ча ра

мо ра пре вре ме но у пен зи ју.

Ре у мат ске бо ле сти об у хва та ју око 200 обо ље ња ко ја се ме ђу соб -

но ве о ма раз ли ку ју по узро ци ма и на чи ну на стан ка, кли нич кој сли ци

и те ра пи ји ко ја се при ме њу је, али им је за јед нич ки глав ни симп том:

бол у згло бо ви ма, ко сти ма, ми ши ћи ма или кич ме ном сту бу, ко ји мо -

же би ти пра ћен ото ком, де фор ма ци јом и по ре ме ћа јем функ ци је за -

хва ће ног де ла те ла. Наш на род и за ову вр сту те го ба има при род не

ле ко ве.

Чај про тив ре у ме мо же те на пра ви ти та ко што ће те по ме ша ти по

20 г вр бо ве ко ре, ли шћа и пу по ља ка бре зе, ли ста ко при ве и ра ста -

ви ћа и по 10 г цве та зо ве и ли пе. Јед ну ка ши ку ме ша ви не ку вај те пет

ми ну та у два де ци ли тра во де. Оста ви те да од сто ји 10 ми ну та, про -

це ди те и пиј те три пу та днев но.

За ма са жу ко ри сти те сле де ћу тинк ту ру: ста ви те у ста кле ну те глу

100 г ру зма ри на, 100 г усит ње ног га ве за и 20 из рен да них пло до -

ва ке сте на. На лиј те ко мо вом ра ки јом и оста ви те да од сто ји на

топлом ме сту три не де ље. На кон то га про це ди те. На то пи те га зу

тинк ту ром и ста ви те обло гу на бол но ме сто. Пре ко га зе ста ви те пе -

шкир. Ме њај те у то ку да на. На кон то га из ма си рај те бол на ме ста

уљем од кан та ри о на.

Нај ску пља
болест на све ту

Здрав стве но ста ње пра ће но
гу шо бо љом, ки ја њем, за пу -
ше ним но сом или цр ве ни лом
очи ју ве о ма че сто ће ство ри -
ти не до у ми цу да ли је у пи та -
њу обич на пре хла да, грип или
не ка дру га за ра зна бо лест ре -
спи ра тор них пу те ва. Од тог
од го во ра у ве ли кој ме ри ће
за ви си ти на ше
оп ште ста ње,
пе ри од бо ло ва -
ња и мо гу ће
ком пли ка ци је,
ко је не кад мо -
гу би ти ве о ма
озбиљ не. На -
рав но, до бра
про це на ре ши -
ће и пи та ње од -
ла ска ле ка ру.

Уко ли ко симп то ми ко је смо
на ве ли ни су пра ће ни ви со -
ком те ле сном тем пе ра ту ром,
оп штом ма лак са ло шћу и бо -
ло ви ма у ми ши ћи ма, го то во
са си гур но шћу мо же мо да ка -
же мо да се не ра ди о гри пу,
већ о пре хла ди. Пре хла да је
бла га бо лест ко ја тра је от при -
ли ке не де љу да на и спон та но
се по вла чи. Гу шо бо ља се обич -
но по вла чи по сле два-три да -
на, а за пу ше ност и се кре ци ја
из но са ко ји дан ка сни је. Ако
симп то ми ни су на ста ли на -

гло и не по вла че се за не де љу
да на, лак ше ће мо од го во ри -
ти на ди ле му да ли је мо жда
у пи та њу алер ги ја или за па -
ље ње си ну са. Та да се ко ри -
сти дру га те ра пи ја, а бак те -
риј ска ин фек ци ја ће зах те ва -
ти упо тре бу ан ти би о ти ка.

Грип нај че шће по чи ње с
ви со ком тем пе ра ту ром и ма -
лак са ло шћу, уз при дру же ну
гла во бо љу, бо ло ве у ми ши ћи -
ма и ка шаљ. Иа ко симп то ми
мо гу да се сми ру ју по сле не -
ко ли ко да на, не рет ко они мо -
гу да тра ју ви ше не де ља. Нај -
че шћа ком пли ка ци ја је пне -
у мо ни ја и на њу упу ћу ју упо -
ран ка шаљ и оте жа но ди са -
ње. Оста ле ком пли ка ци је гри -
па мо гу би ти брон хи тис, за -
па ље ње уха или си ну са. Та да
ни је до вољ на са мо симп то -
мат ска те ра пи ја, већ се при -
ме њу ју ан ти би о ти ци. До бро
је зна ти у ко јим си ту а ци ја ма
тре ба да по тра жи мо ле кар -

ску по моћ.
Тем пе ра ту ра
ко ја тра је ду же
од три да на мо -
же би ти знак
бак те риј ске ин -
фек ци је по ред
при сут не ви ру -
сне. Ве о ма бол -
но гу та ње мо -
же да ука зу је
на ин фек ци ју

гр ла стреп то ко ка ма. Упо ран
ка шаљ ко ји тра је ду же од две
не де ље упу ћу је нас да раз мо -
три мо по ја ву пне у мо ни је,
брон хи ти са, ин фек ци је си ну -
са или по гор ша ња аст ме.

Не тре ба ни кад да за бо ра -
ви мо да је основ на ме ра пре -
вен ци је у бор би про тив ових
ви ро за че сто пра ње ру ку, јер
та ко спре ча ва мо кон та ми на -
ци ју слу зо ко же уста, но са и
очи ју ви ру си ма ко ји су се за -
др жа ли на на шим дла но ви -
ма и пр сти ма.

Респираторне инфекције

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

уради ти та ло гом од ка фе. По -
ло ви ном ис ко ри шће ног ли му -
на ис тр љај те лак то ве и пе те –
ко жа ће омек ша ти и по све тле -
ти од ли мун ске ки се ли не. Ис -
пи ра ње је оба ве зно. Уме сто
трет ма на воћ ним ки се ли на ма
у са ло ну, код ку ће мо же те по -
сти ћи сли чан ефе кат ако на
чи сто ли це ста ви те густ јо гурт
и пу сти те да од сто ји де сет ми -
ну та. По на вљај те про це ду ру че -
ти ри пу та на сва ких се дам да -
на. За хи дри ра ну сјај ну ко жу
по треб не су нам оме га 3 ма сне
ки се ли не, те сто га кон зу ми рај -
те ту ње ви ну, сар ди не и ску шу.

Да вам кра је ви ко се не би
би ли оште ће ни и су ви, мо же -
те на не ти ма јо нез, уви ти у ке -
су и оста ви ти по ла са та да де -
лу је. На кон то га уо би ча је но
опе ри те ко су, али уме сто да

ста ви те бал зам, по то пи те ко -
су у ла вор с мла ком во дом и
две ка ши ке сир ће та. Пре лиј -
те по том це лу ко су и не ис -
пи рај те. Вла си ће би ти сјај -
не, ме ке и здра ве.

Ако же ли те да екс пе ри мен -
ти ше те бо јом ко се, про бај те
да ура ди те ом бре та ко што
ће те по ло ви ну ко се уро ни ти
у прет ход но при пре мљен пра -
шка сти сок цр ве не, на ран џа -
сте или пла ве бо је у то плој
во ди. Бо ја ће би ти ин тен зив -
на и тра ја ће не ко ли ко пра ња.

Ве ро ват но сте чу ли за ону ста -
ру ша лу: ако ле чи те пре хла ду
агре сив но, не ста ће за се дам да -
на, али ако ни шта не пре ду -
зме те – му чи ће вас чи та вих не -
де љу да на.

Kод пре хла де не по ма жу ни
ле кар ни апо те ка. Не мој те гу -
би ти вре ме и но вац на ку по ви -
ну ан ти би о ти ка – пре хла ду и
грип иза зи ва ју ви ру си, та ко да
ови ле ко ви, ко ји уби ја ју бак те -
ри је, не по ма жу. За то се осло -
ни те на при ро ду.

Прем да са вре ме на ме ди ци на
не мо же да из ле чи пре хла ду,
мо жда ва ша ба ка мо же – под
усло вом да има до бар ре цепт
за пи ле ћу су пи цу. Овај ме лем
ко ји се кон зу ми ра ку тла чом,
за јед но с дру гом хра ном, на -
пи ци ма и би љем, мо же да олак -
ша симп то ме и по мог не вам
да бр же оздра ви те.

Ево од ко јих са сто ја ка да на -
пра ви те сво ју при род ну вак ци -
ну ко ја ће вам по мо ћи да пре -
бро ди те пред сто је ћу се зо ну пре -
хла де и гри па без шмр ца ња,
ки ја ња и ика квих те го ба!

Теч ност је ва жна

Ви ру си ма ко ји нам до но се пре -
хла ду и грип по го ду ју ису ше -
но гр ло и но сне шу пљи не. За -
то је ва жно да то ком да на уно -
си мо мно го теч но сти, ка ко би -
смо слу зо ко жу одр жа ва ли вла -
жном. Та ко ће мо јој по мо ћи
да бо ље за др жи ви ру се и
спречи њи хов про дор да ље у
ор га ни зам.

Ово не са мо да спре ча ва на -
ста нак пре хла де већ по ма же и
ако смо се већ пре хла ди ли.
Уко ли ко не во ли те да пи је те
обич ну во ду, исе ци те не ко ли -
ко по мо ран џи и уба ци те кри -
шчи це у бо кал с во дом да би -
сте је аро ма ти зо ва ли. Сва ка по -
мо ран џа ће вам при том обез -
бе ди ти 50 мг ви та ми на Ц.

Ако вас гре бе гр ло, пи јуц кај -
те то плу во ду с ма ло ме да и ли -
му на или до дај те та два са стој -
ка у чај. Мед ће вам „под ма за -
ти” гр ло, а ли мун ће сма њи ти
оте че ност гр ла и уби ти ви ру се.
Ис пи ра ње гр ла то плом сла ном
во дом та ко ђе по ма же код бо ло -
ва, јер чи сти мр тва бе ла крв на
зрн ца и по спе шу је до ток кр ви
до гр ла, што по ма же ор га ни зму
да се из бо ри са ин фек ци јом.

Пи ле ћа су па

Прем да ба кин оми ље ни лек
про тив пре хла де
још ни је по ка -
зао свој пун
по тен ци јал,
на  уч  ни  ци
по чи њу да
схва та ју за што
он по ма же. За по че -
так, то пла пи ле ћа су па по ди же
тем пе ра ту ру но са и гр ла, чи ме
ства ра усло ве ко ји не по го ду ју
ви ру си ма, бу ду ћи да они во ле
хлад ни ју и су вљу „кли му”.

Ис про бај те овај ин диј ски ре -
цепт за оба ра ње тем пе ра ту ре:
у 250 мл вру ће во де по ме шај те
по по ла ка ши чи це ци ме та и
ко ри јан де ра у пра ху са че тврт
ка ши чи це ђум би ра у пра ху.
Оста ви те да од сто ји де сет ми -
ну та и по пиј те.

Ви та мин Ц

Ви та мин Ц де лу је по пут ле ко -
ва за алер ги је и упа ле, та ко
што олак ша ва из ба ци ва ње се -
кре та из но са и ја ча иму но ло -
шки си стем, по ма жу ћи ће ли -
ја ма да бр же про на ђу и уни -
ште ви ру се.

Kад смо код то га, ва ља по -
ме ну ти и да бо лест, али и ста -
ње ин тен зив ног фи зич ког стре -
са, по ве ћа ва ју по тре бе ор га ни -
зма за ви та ми ном Ц. Да би ви -
та мин Ц био што де ло твор ни -
ји, по тра жи те су пле мен те ко ји

са др же би о фла во но и де – ан -
ти ок си дан се ко ји се на ла зе и у
ци тру сном во ћу, ча ју и дру гој
хра ни.

Ви та мин Ц узи мај те у скла -
ду с пре по ру ком свог ле ка ра
или фар ма це у та. Имај те на уму
да ве ли ке до зе тог ви та ми на
мо гу да иза зо ву про бле ме с ва -
ре њем, па сто га сма њи те унос
ако вас бу ду му чи ли га со ви и
ди ја ре ја.

Цинк

Цинк је још је дан од ми не ра -
ла ко ји су из у зет но ва жни за
пра ви лан рад иму но ло шког
си сте ма.

За ви дан број ис пи ти ва ња је
по ка зао да узи ма ње дра же ја с
цинк-глу ко на том или цинк-
аце та том на сва ка два са та у
то ку пр ва два да на пре хла де
мо же да скра ти ње но тра ја ње.
Ва жно је са мо да их не узи ма -
те на пра зан же лу дац, јер у том
слу ча ју мо гу да иза зо ву муч -
ни ну. На жа лост, чи ни се да
цинк не де лу је пре вен тив но у
слу ча ју пре хла де.

Шта из бе га ва ти

Kада се бо ри те про тив пре хла -
де или гри па, ва жно је да из -
бе га ва те на пит ке с ко фе и ном,
као што су ка фа, не ке вр сте
ча ја и га зи ра ни со ко ви, јер они
цр пу теч ност из ор га ни зма.
Исто ва жи и за ал ко хол.

У слу ча ју пре хла де или гри -
па не пре по ру чу је се ни слат ка
хра на, јер она де лу је по пут ва -
ли ју ма на иму но ло шки си стем.
Ше ћер успо ра ва бе ла крв на
зрн ца, због че га она спо ри је
хва та ју и уни шта ва ју ви ру се.

Осим то га, су па раз ре ђу је
слуз, па је мо же мо лак ше из -
ба ци ти из но са, али и за у ста -
вља по ве ћа ње бро ја ле у ко ци та
по зна тих као не у тро фи ли, ко -
ји се осло ба ђа ју у ве ли ком бро -
ју ка да смо пре хла ђе ни и сво -
јом број но шћу иза зи ва ју за пу -
ше ње но са.

Да би овај елик сир био још
ко ри сни ји про тив ото ка слу зо -
ко же, ста ви те у ње га и до ста
бе лог и цр ног лу ка, би бе ра,
ђум би ра и љу тих за чи на, као
што су ка ри или чи ли. Су пу
тре ба узи ма ти по ла ко, у ма -
лим гу тља ји ма. Имај те у ви ду
да њен ле ко ви ти ефе кат тра је
око по ла са та, па је сто га то -
ком бо ле сти уно си те сва ко днев -
но, ви ше пу та на дан.

Бе ли лук

По зна то је да бе ли лук са др же
али цин, моћ ну суп стан цу ко ја
од би ја бак те ри је, ви ру се и гљи -
ви це. Али цин се осло ба ђа кад
се бе ли лук исец ка или из гњечи.

Ако мо же те да под не се те јак
укус бе лог лу ка, са жва ћи те по
је дан че шањ на сва ка три-че -

ти ри са та. Че шње ве та -
ко ђе мо же те
исец ка ти на

ма ње ко ма де и
про гу та ти их као

пи лу ле или их
про сто до дај те пи -

ле ћој су пи, за јед но с ма ло
цр ног лу ка. Ако се од лу чи те за
ову по след њу ва ри јан ту, пре
не го што до да те бе ли лук, исец -
кај те га и оста ви те да од сто ји
10–15 ми ну та, ка ко би осло бо -
дио сво ја ле ко ви та је ди ње ња.
И још јед на ва жна ствар: лук
до дај те у су пу тек не по сред но
пре слу же ња за то што ви со ке
тем пе ра ту ре уни шта ва ју али -
цин.

До да ци је ли ма

Пре ма ајур ве ди – тра ди ци о -
нал ном ин диј ском на чи ну ле -
че ња – ци мет, ко ри јан дер и
ђум бир по спе шу ју зно је ње и
че сто се ко ри сте за пре зно ја -
ва ње и оба ра ње тем пе ра ту ре.

С дру ге стра не, за пу шен нос
мо же те от че пи ти и та ко што
ће те за чи ни ти је ла с мно го ка -
јен ске па при ке, ре на или
васаби ја (љу ти ја пан ски рен).
Сва ки од ових до да та ка је ли -
ма до во ди до ску пља ња крв -
них су до ва у но су и гр лу, чи -
ме се при вре ме но от кла ња 
за пу ше ност.

Добро је знати у
којим ситуацијама
треба да потражимо
лекарску помоћ.

Цимет, коријандер и
ђумбир поспешују
знојење и често се
користе за
презнојавање и
обарање температуре.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

НЕ КА ВАС ЕПИ ДЕ МИ ЈА ЗА О БИ ЂЕ

НА ПРА ВИ ТЕ ПРИ РОД НУ ВАК ЦИ НУ 
ПРО ТИВ ГРИ ПА

УМЕ СТО ОД ЛА СКА У АПО ТЕ КУ

ЧАЈ ОД ЂУМ БИ РА

Од лич но деј ство про тив

ви ру са има чај од ђум би -

ра, ко ји се по ка зао и као

до бар са ве зник он да ка да

тре ба раз би ти слуз у плу -

ћи ма. Ку вај те пет на ест

ми ну та две ка ши ке све же

на стру га ног ђум би ра у две

шо ље во де, по том скло -

ните с ва тре и оста ви те

по кло пље но још де сет

мину та.

Ле ко ви те биљ ке ко је та -

ко ђе по ма жу про тив ка -

шља и тем пе ра ту ре су ре -

сник, бо би це зо ве, лист

ма сли не, мај чи на ду ши ца

и ехи на цеа. 

Лекови наших бака су једнако делотворни, а исплативији

Ови при род ни пре па ра ти

да ле ко ће бо ље де ло ва ти на

пре хла ду од би ло ког пре па -

ра та ко је сва ко днев но гле -

да те на ре кла ма ма.

По ме шај те ка ши чи цу ме да

са со ком од јед ног ли му на,

па до дај те де ци ли тар то пле

во де и про ме шај те. Пиј те од

три до пет ча ша днев но.

Пре лиј те ка ши чи цу ко ре -

на сле за са два де ци ли тра

охла ђе не кљу ча ле во де, по -

кло пи те и оста ви те да од сто -

ји два на ест са ти. Про це ди те

и по пиј те у гу тља ји ма. Овим

ча јем мо же те ма за ти и на -

дра же не но здр ве.

Пре па рат за сми ри ва ње

ка шља на пра ви те та ко што

ће те исец ка ти че твр ти ну

сред ње гла ви це цр ног лу ка

на коц ки це и си па ти у шер -

пу. За тим до дај те две ка ши -

чи це би бе ра и два де ци ли -

тра во де, па ку вај те де сет

ми ну та. Про це ди те и пиј те

то пло то ком да на.
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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 edito-
riali 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 ro-
mâni care știu să trăiască splendoare cu-
vântului scris în modul cel mai deosebit
și sublim.

Un asemenea eveniment de amploare a
avut loc la C.P.E. ”Libertatea” din Pancio-
va, 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 cultu-
rală închinată cărții și autorilor săi, ”Un
an editorial într-o singură zi” a împlinit
vârsta majoratului, ceea ce este inestima-
bil 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 manifes-
tări prestigioase apreciind, între altele că
Editura ”Libertatea”, încurajează scriito-
rii, îi promovează și le acordă importanța
cuvenită.

Nicu Ciobanu, directorul C.P.E. ”Li-
bertatea”, a vorbit despre importanța ma-
nifestrii ”Un an editorial într-o singură
zi”, precizând că ” manifestarea este de-
osebit de importantă în spațiul literar-ar-
tistic românesc”.

Au urmat prezentarea cărților din par-
tea juriului de spaciliatate, din care au fă-
cut parte lectorului univ. dr. Virginia 
Popović, președinte, dr. Eufrozina
Greoneanț și Vasa Barbu, în calitate de
membri. În continuare s-au adresat și au-

torii prezenți: Lazăr P. Mălaimare, Mari-
na Ancăițan, Ionel Lazăr, Mărioara Stoja-
nović și Mircea Lelea, care au vorbit des-
pre cărțile în concurența pentru Premiul
”Cartea anilor editoriali 2017-2018”. Si-
meon 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, Si-
mona Lăzărean Popov și Ioan Baba. 

Înainte de a acorda cuvântul membri-
lor 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 publi-
cat din 1945 până la sfârșitul anului 2018,
iar acest an, 2019, îl vom se va încheia cu
6 volume noi.

Vorbind despre romanul premiat, ”Ca-
sa de nisip” al autoarei Mărioara Stojano-
vić, lector univ. dr. Virginia Popović a
menționat că este vorba despre un roman
în care este prezentat „microspațiul mi-
noritar 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, bine-
venit în spațiul nostru, cu un subiect ine-
dit, în care este prezentat „microspațiul
minoritar elitist” în care se împletește
destinul eroului principal, cu fibre de
identitate românească din părțile noas-
tre, 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 Mă-
rioarei Stojanović pentru romanul ”Casa
de nisip”, pentru care o felicităm și spe-
răm că vom mai citi încă multe romane,
scrise de acestă romancieră”, a menționat
dr. Virginia Popović.

Mulțumind pentru premiul primit, au-
toarea 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 ”Li-
bertatea” că i-a publicat romanele, fapt
care a creat emoții deosebite pentru dân-
sa. Distincţia Premiului ”Cartea anilor
editoriali 2017-2018”, constă într-u ta-
blou al pictorului academic Emil Sfera și
o diplomă unicat, creată de redactoarea
grafică Mihaela David Tarbuc.

MĂRIOARA STOJANOVIĆ, DEȚINĂTOAREA PREMIULUI ”CARTEA ANILOR EDITORIALI 2017-2018”
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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 îm-
plinit 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 Ro-
mâniei.

La evenimentul deosebit de
important au fost prezenți Draga-
na Mitrović, primarul orașului
Vârșeț, Danijela Lončar, prefectul
districtului Banatului de Sud și

Daniel Magdu, președintele Con-
siliului Național al Minorității
Naționale Române din Serbia,
reprezentanți ai asociațiilor,
instituțiilor și societăților
românești, bisericii, autoguvernă-
rii locale, mijloacelor de informa-
re, dar și oaspeți din România.

Numeroșilor invitați și oaspeți
li s-a adresat Excelenața sa, Ghe-
orghe Dinu, consulul general al
României la Vârșeț, care a
menționat importanţa deosebită
a zilei de 1 Decembrie – Ziua Na-
ţională a României pentru toţi ro-
mânii, menționând între altele că
minoritătatea etnică română din
Banatul Central și Banatul de

Sud, reprezintă un exemplu de
bune practici în domeniul respec-
tării și protejării drepturilor
minorităților. Între altele
Excelența sa a menționat relațiile
foarte bune între România și Ser-
bia. prietenia tradițională și apro-
pierea dintre cele două popoare,
române și sârbe. Dânsul a adău-
gat în continuare:

”Vă propun să ne unim efortu-
rile în următorii doi ani pentru a
scoate în evidență toate valorile
culturale, multiculare, în spiritul
toleranței, la nivel creativ și inte-
lectual, ” a afirmat consulul Ghe-
orghe Dinu.

Dragana Mitrović, primarul
orașului Vârșeț, s-a alăturat feli-
citărilor cu ocazia Zilei Naționale
a României în numele său perso-
nal 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 pu-
tem să trăim împreună. Orașul
Vârșeț este un exemplu viu de
cultivare a multiculturalității,
tradiției, culturii și limbii. Trăim
în pace și bună înțelegere și pu-
tem fi drept exemplu pentru alte
orașe – a spus Dragana Mitrović.

Traducerea simultană a asigu-
rat-o profesoara Mărioara Sfera.
Numeroșii participanți au avut
prilejul să vadă expoziția marelui
pictor Corneliu Baba. Despre
această expoziție a vorbit Zvoni-
mir Santrać, directorul Muzeului
„Konkordija” din Vârșeț.

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 „Millen-
nium” din Vârșeț. Concertul a
avut loc pe data de 13 noiembrie
fiind organizat de Fundația
„Protopop Traian Oprea” din
Vârșeț. Prin intreaga sa activita-
te de 40 de ani, Lazăr Novac a
promovat frumusețea cântecelor
populare românești. Lazăr No-
vac și invitaţii săi, au fost
acompaniați de Orchestra de
Muzică Populară a Românilor
din Voivodina, condusă de diri-
jorul mr. Roman Bugar. Coordo-
natoarea 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 fu-
sese 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.

De la această idee s-a ajuns la
organizarea acestui concert
aniversar.

Imagini din viața și activita-
tea maestrului Novac, s-au pe-
rindat pe pânza albă, pe funda-
lul 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, co-
ordonatoarea acetui concert
deosebit.

Daniel Răduț, președintele
Fundației „Protopop Traian
Oprea”, a menționat între altele
că acest spectacol are drept me-
nire promovarea valorilor au-
tentice românești. Comori care
se strecoară în suflet și care la un
loc formează trăiri deosebite.

Pe lângă elogiile aduse săr-
bătoritului Lazăr Novac, spec-
tatorilor s-a adresat și Gheor-
ghe 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,

dar acesta este un vis al meu să
vă văd într-un număr cât mai
mare împreună, pentru că nu-
mai 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 Maljko-
vić Čonić.

Concertul aniversar l-a inau-
gurat Orchestra de Muzică Po-
pulară a Românilor din Voivo-
dina, dirijată de mr. Roman Bu-
gar. S-au perindat pe scenă mu-
zicieni renumiți: Adrian Scoro-
bete și Doru Țăranu din cadrul
Ansamblului Profesionist
„Timișul” din Timișoara, Mari-
nică Trocea, Alina Cojocar,
Firuța Cina și Nelu Iencea.

Publicul spectator a trăit mo-
mente sublime în momentul în
care sărbătoritul Lazăr Novac,
un interpret de o modestie rară,
înzestrat cu harul muzicii care,
cuprins de emoții, a vorbit des-
pre viața și activitatea sa timp de
patru decenii. În continuare ne-
am delectat sufletele ascultându-
l interpretând impecabil cânte-
cele sale.

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 So-
cietăţii Cultural-Artistice „Lu-
ceafărul” din Vârșeţ, instruit de
Marina Zarić, renumita inter-
pretă Lia Lungu din Timișoara,
instrumentistul Lavinius Nico-
laievici și interpreta Maria Tă-
nas Marin din București.

Publicul a rămas profund
impresionat de prezența tână-
rului Gabriel Ivașcu, nepotul
lui Lazăr Novac, care a pornit
pe urmele bunicului său, în-
cheint în mod deosebit progra-
mul 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 ac-
tivitate, cu dorința de a ne mai
încânta cu vocea sa cel puțin în-
că 40 de ani.

Moderatorii concertului au
fost Ionela Sfera și Maribel Popa.

Romanul ,,Kuća od peska” al Mă-
rioarei Stojanović, apărut anul
trecut la Editura ,,Libertatea”, de-
ja și-a câștigat locul care îl merită
în viața literară. Este vorba despre
traducerea în limba sârbă a roma-
nului ,,Cartea de nisip”, încununat
cu premiul ,,Cartea anilor edito-
riali 2017 – 2018” al Editurii ”Li-
bertatea”. Lansarea romanul ,,Ku-
ća od peska” al Mărioarei Stojano-
vić, eveniment literar de excepție,
s-a desfășurat pe data de 22 no-
iembrie, în minunata ambianță a
aulei romane a Bibliotecii orașului
Belgrad.

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, re-
dactor responsabil al săptămâna-
lului ,,Libertatea”. Cunoscutul
clarinetist Ognjen Popovici, a in-
sertat piese muzicale de rară
frumusețe care au încântat publi-
cul numeros, iubitori ai cuvântu-
lui scris.

Moderatorul, dramaturgul Že-
ljko Hubač, a vorbit despre speci-
ficul Banatului, urmărind firul
descriptiv care se strecoară prin
întreg romanul Mărioarei Stoja-
nović. Vorbind sespre romanul
,,Casa de nisip”, Hubač a pus ac-
centul 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 Poli-
tice din Belgrad, secția jurnalism.
La începutul carierei, a fost ziaris-
tă la Radioteleviziunea Novi Sad,
apoi, ani în șir, la ziarul „Liberta-
tea”. În perioada 1993-2000 a fost
directorul C.P.E. ”Libertatea”

În cei zece ani de când Mărioa-
ra Stojanović creează, din penița
ei a primit viață trilogia care nu a
lăsat pe nimeni indiferent. ”Vero-
nica” este primul ei roman (publi-
cat în anul 2008), iar continuarea
acestuia este romanul ”Vorbește-
mi 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-

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, referindu-
se la tematica romanelor Mărioa-
rei Stojanović, menționând, prin-
tre altele că autoarea face cu mare
măiestrie legătura între cultura ro-
mână și cea sârbă, între cele două
culturi prezente în același spațiu.
Dânsa a mai apreciat că eroii ro-
manelor Mărioarei, își poartă des-
tinul 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

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

conchis distinsul om de cultură,
Slavco Almăjan.

Romanul ,,Casa de nisip” este o
elegantă prospețime a structura-
lismului. Nimic din ceea ce ne-

am dori nu depinde de noi înșine
ci de împrejurătile în care trăim.
Realitatea întotdeauna este
înșelătoare”, consideră Nicu Cio-
banu. ,,Fie că vrem sau nu, sun-
tem parte din planurile, intențiile
și visele altora,” – a apreciat, între
altele, Nicu Ciobanu, îndreptân-
du-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 necunos-
cut sau spre ceea ce îi este scris?”
– s-a întrebat Nicu Ciobanu.

– Așa cum am menționat, ulti-
mii zece ani au fost un deceniu
plin de creativitate pentru Mă-
rioara Stojanović, punând accen-
tul 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 roma-
nul 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 confir-
mare 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

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

Vineri, 20 decembrie 2019

pancevac@pancevac-online.rs
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LANSAREA ROMANULUI ,,KUĆA OD PESKA” AL MĂRIOAREI STOJANOVIĆ 

ÎN CĂUTAREA FERICIRII
LAZĂR NOVAC – CONCERT JUBILIAR

Frumusețea cântecelor
populare românești

RECEPȚIE DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI LA VÂRȘEȚ

Zi de importanță istorică
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Је дан од нај зна чај ни јих до га ђа ја Из -
да вач ке ку ће „Ли бер та теа” из Пан че -
ва без сум ње је кул тур на ма ни фе ста -
ци ја „Јед на уре ђи вач ка го ди на у јед -
ном да ну” – ове го ди не на пра вље на је
ре тро спек ти ва с но вим вред но сти ма
и до стиг ну ћи ма за две прет ход не уре -
ђи вач ке го ди не. На гра да „Нај бо ља
књи га у 2017/2018. го ди ни” при па ла
је ро ма ну „Ку ћа од пе ска” Ма ри о а ре
Сто ја но вић.

По ме ну та ма ни фе ста ци ја би ла је пра -
зник за све оне ко ји во ле пи са ну реч,
за пи сце и пе сни ке, ру мун ске ин те -
лек ту ал це ко ји зна ју да до жи ве сјај
пи са не ре чи на нај при ма мљи ви ји и
уз ви ше ни ји на чин.

Овај ве ли ки до га ђај био је ор га ни -
зо ван у Пан че ву, у Из да вач кој ку ћи
„Ли бер та теа”, ко ја се дам и по де це ни -
ја успе шно про мо ви ше књи жев не ства -
ра лач ке ра до ве на ру мун ском је зи ку.

У увод ном из ла га њу уред ник из да -
вач ке ку ће „Ли бер та теа” Ва са Бар бу
са оп штио је да је кул тур на ма ни фе -
ста ци ја по све ће на књи зи и ње ним ау -
то ри ма „Јед на из да вач ка го ди на у јед -
ном да ну” до сти гла пу но лет ност, што
је не про це њи во ако се узму у об зир
са мо еди ци је ко је су би ле ор га ни зо -
ва не од 1988. го ди не. На кон то га Васа

Бар бу је на пра вио ре тро спек ти ву свих
на гра ђе них књи га и њи хо вих ау то ра.

По том је да та реч го спо ђи проф. Ма -
ри ја ни Го ло ме јић, пред сед ни ци Управ -
ног од бо ра „Ли бер та тее”, ко ја је, по ред
ре чи хва ле за ор га ни за ци ју ове ма ни -
фе ста ци је, ре кла да из да вач ка ку ћа
„Ли бер та теа” охра бру је и про мо ви ше
пи сце, да ју ћи им за слу же ни зна чај.

Ни ку Чо ба ну, ди рек тор Из да вач ке
ку ће „Ли бер та теа”, го во рио је о зна ча -
ју ма ни фе ста ци је „Јед на из да вач ка го -
ди на у јед ном да ну”, ис ти чу ћи у пр ви
план ње ну ва жност на књи жев но-умет -
нич ком по љу код Ру му на у Вој во ди ни.

Усле ди ло је пред ста вља ње књи га од
стра не струч ног жи ри ја, ко ји су чи -
ни ли: др Вир ђи ни ја По по вић, пред -
сед ник, и др Еу фро зи на Гре о не анц и
Ва са Бар бу, чла но ви. У на став ку су
при сут ни ау то ри – Ла зар П. Ма лај -
ма ре, Ма ри на Ан ка и цан, Јо нел Ла -
зар, Ма ри о а ра Сто ја но вић и Мир ча
Ле ља – го во ри ли о књи га ма ко је су
ушле у кон ку рен ци ју за на гра ду „Нај -
бо ља књи га у из да вач ким го ди на ма
2017/2018”. Си ме он Ла за ре а ну је

говорио о књи га ма Ма ри о а ре Ба ба и
Си мо не Ла за ре а ну По пов.

Из објек тив них раз ло га ни су би ли
при сут ни Ања Ар сић, Слав ко Ал ма -
жан, др Бран ду ша Жуј ка, Си мо на Ла -
за ре а ну По пов и Јо ан Ба ба. Пре не го
што је да та реч чла но ви ма жи ри ја,
глав ни и од го вор ни уред ник Из да вач -
ке ку ће „Ли бер та теа” ис та као је да
ше сна ест књи га ко је су ушле у кон ку -
рен ци ју мно го зна че за на шу књи жев -
ност и за на ше из да ва штво. Мо же мо
им до да ти још 1.000 на сло ва ко ји су
об ја вље ни у на шој из да вач кој ку ћи од
1945. до кра ја 2018. го ди не, као и још
шест на сло ва у 2019. го ди ни.

Ко мен та ри шу ћи на гра ђе ни ро ман
„Ку ћа од пе ска” ау тор ке Ма ри о а ре
Сто ја но вић, др Вир ђи ни ја По по вић је
ис та кла да је ово ро ман у ко јем је
пред ста вљен наш „ели ти стич ки ма -
њин ски ми кро про стор”. У за кључ ку
је та ко ђе спо ме ну ла да је на гра ђе ни
ро ман „с јед не стра не пси хо ло шки,
ве о ма ре дак у ру мун ској књи жев но -
сти у Вој во ди ни, а с дру ге стра не то је
и љу бав ни ро ман и за слу жу је сва ку

по хва лу”. Она сма тра да је овај ро -
ман по след њи у ци клу су ве о ма уз бу -
дљи вих ро ма на у ко ји ма је лич ни про -
блем са гле дан у дру штве ном кон тек -
сту Вој во ди не на кра ју 20. и на по чет -
ку 21. ве ка. Жи ри је од лу чио да на -
гра да за нај бо љу књи гу при пад не Ма -
ри о а ри Сто ја но вић за ро ман „Ку ћа од
пе ска” („Casa de nisip”).

Че сти та мо ау тор ки и на да мо се да
ће мо још пу но ње них ро ма на про чи -
та ти.

На гра ђе на ау тор ка ро ма на Ма ри о -
а ра Сто ја но вић за хва ли ла је на на -
гра ди и ре кла да на гра да ко ја се до -
де љу је ау то ру чи ни да се о књи зи ви -
ше чу је, а исто вре ме но је и под стрек
да на ста ви да пи ше.

За хва ли ла је жи ри ју ко ји је од лу -
чио да на гра да при пад не упра во њој,
као и Из да вач кој ку ћи „Ли бер та теа”,
ко ја је об ја ви ла све ње не ро ма не. На -
гра да за „нај бо љу књи гу у из да вач ким
го ди на ма 2017/2018” са сто ји се од
сли ке ака дем ског сли ка ра Еми ла Сфе -
ре и од је дин стве не ди пло ме, ко ју је
ре а ли зо ва ла Ми ха е ла Да вид Тар бук.

ЖЕЛИМО ВАМ СРЕЋАН БОЖИЋ. НЕКА ВАС ПРАТЕ РАДОСТ, ЉУБАВ 

И СРЕЋА ПОРЕД ВАШИХ НАЈМИЛИЈИХ. СРЕЋНИ ПРАЗНИЦИ!

ЖЕЛИМО ВАМ СРЕЋАН БОЖИЋ. НЕКА ВАС ПРАТЕ РАДОСТ, ЉУБАВ 

И СРЕЋА ПОРЕД ВАШИХ НАЈМИЛИЈИХ. СРЕЋНИ ПРАЗНИЦИ!



Петак, 20. децембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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На ци о нал ни пра зник Дан ру -
мун ског ује ди ње ња Ру му ни ја
сла ви у знак се ћа ња на 1. де -
цем бар 1918. го ди не, ка да се
Тран сил ва ни ја ује ди ни ла с Кра -
ље ви ном Ру му ни јом, а Бе са ра -
би ја и Бу ко ви на су вра ће не у
ње не гра ни це. Ти ме је ис пу -
њен ве ков ни сан о ује ди ње њу
свих Ру му на у јед ну др жа ву.

Ге не рал ни кон зу лат Ру му ни је
у Вр шцу ор га ни зо вао је тра ди -
ци о нал ни при јем по во дом на -
ци о нал ног да на Ру му ни је. Зва -
ни це је у му зе ју „Кон кор ди ја”
у Вр шцу до че као Њ. е. Ге ор ге
Ди ну, ге не рал ни кон зул Ру му -
ни је у Вр шцу, ка да је све ча но
обе ле жен на ци о нал ни пра зник
Ру му ни је 1. де цем бар.

Хор Му зич ке шко ле „Јо сиф
Ма рин ко вић” из Вр шца, под
ди ри гент ском па ли цом про -
фе сор ке Та ње Мр ђе, из вео је
хим ну Ср би је, а за тим су
учени ци Фа би јан Ћин ћи и Ра -
мо на Ра дуц из ве ли хим ну
Руму ни је.

При је му су при су ство ва ли
Дра га на Ми тро вић, гра до на -
чел ни ца Вр шца, Да ни је ла Лон -
чар, на чел ни ца Ју жно ба нат ског
управ ног окру га, и Да ни јел Маг -
ду, пред сед ник На ци о нал ног
са ве та ру мун ске на ци о нал не
ма њи не у Ср би ји, пред став ни -
ци ру мун ских удру же ња, ин -
сти ту ци ја и дру шта ва, цр кве,
ло кал не са мо у пра ве, ме ди ја,
али и го сти из Румуни је.

Мно го број ним го сти ма се
обра тио Ге ор ге Ди ну, ге не -

рални кон зул Ру му ни је у Вр -
шцу, ко ји је спо ме нуо по се -
бан зна чај да на 1. де цем бра –
на ци о нал ног да на Ру му ни је
за све Ру му не, спо ми њу ћи
изме ђу оста лог да је ет нич ка
ма њи на Ру му ни је из цен -
тралног и ју жног Ба на та при -
мер до бре прак се на по љу по -
што ва ња и за шти те пра ва ма -
њи на. Из ме ђу оста лог, ис та -
као је сна жне и ве о ма до бре
од но се Ру му ни је и Ср би је и
под се тио на тра ди ци о нал но
при ја тељ ство и бли скост 
два ју на ро да, ру мун ског и
српског.

– Пред ла жем да уло жи мо до -
дат ни на пор у на ред не две го -
ди не да ис так не мо све кул тур -
не, мул ти кул тур не и ства ра -
лач ке вред но сти у ду ху то ле -
ран ци је на умет нич ком и ин -
те лек ту ал ном ни воу – ис та као
је кон зул Ге ор ге Ди ну.

Дра га на Ми тро вић, гра до на -
чел ни ца Вр шца, при дру жи ла
се че стит ка ма по во дом на ци о -
нал ног пра зни ка Ру му ни је у
сво је лич но име и у име Гра да
Вр шца, спо ме нув ши да из ме -
ђу два на ро да, ру мун ског и срп -
ског, по сто ји тра ди ци ја при ја -
тељ ства на ко ју смо по но сни.

– Ово је до каз ка ко мо же мо
да жи ви мо за јед но. Град Вр -
шац је жи ви при мер не го ва ња
мул ти кул ту ра ли зма, тра ди ци -
је, кул ту ре и је зи ка. Жи ви мо у
ми ру и до бр ом раз у ме ва њу и
мо же мо да бу де мо при мер дру -
гим гра до ви ма – ре кла је Дра -
га на Ми тро вић.

Си мул та ни пре вод омо гу ћи -
ла је про фе сор ка Ма ри о а ра Сфе -
ра. Уче сни ци на при је му има ли
су при ли ку да ви де из ло жбу ве -
ли ког сли ка ра Кор не ли јуа Ба -
бе. О овој из ло жби го во рио је
Зво ни мир Сан трач, ди рек тор
му зе ја „Кон кор ди ја” у Вр шцу.

По зна ти пе вач ру мун ске на -
род не му зи ке Ла зар Но вак са
ових про сто ра одр жао је ју би -
ла ран кон церт по во дом че ти -
ри де це ни је де ло ва ња, у му -
зич кој и кон гре сној са ли цен -
тра „Ми ле ни јум” у Вр шцу.
Кон церт је одр жан 13. но вем -
бра, у ор га ни за ци ји Фон да ци -
је „Про то поп Тра јан Опреа”
из Вр шца. Сво јом ак тив но шћу
то ком че тр де сет го ди на Ла зар
Но вак про мо ви сао је ле по ту
ру мун ске на род не му зи ке.

Ла за ра Но ва ка и ње го ве го сте
на кон цер ту је пра тио Ор ке -
стар на род не му зи ке Ру му на
из Вој во ди не, под ди ри гент -
ском па ли цом Ро ма на Бу га -
ра. Ко ор ди на тор до га ђа ја би -
ла је про фе сор ка Ма ри о а ра
Сфе ра. Кон церт је одр жан два
да на пре ро ђен да на  сла вље -
ни ка. Сам кон церт био је из -
не на ђе ње за ње гов ро ђен дан,
а иде ја је по те кла од Фон да -
ци је „Про то поп Тра јан Опреа”
из Вр шца, по во дом обе ле жа -
ва ња че тр де сет го ди на от ка ко
је овај пе вач на пра вио пр ве
ау дио-сним ке за Ра дио Но ви
Сад.

Сли ке из жи во та и ак тив -
но сти ма е стра на род не му зи -
ке Ла за ра Но ва ка при ка за не
су на ви део-би му, за пра во на
плат ну, па су та ко гле да о ци
има ли при ли ку да пра те ви -
део-сним ке, уз му зи ку не над -
ма шног ма е стра Ге ор геа Зам -
фи ра, ко ји нас је во дио кроз
чу де сни свет ру мун ског фол -
кло ра по сце на ри ју про фе сор -
ке Ма ри о а ре Сфе ре.

Да ни јел Ра дуц, пред сед ник
Фон да ци је „Про то поп Тра јан
Опреа”, по ме нуо је да је циљ
овог кон цер та про мо ви са ње
ау тен тич них ру мун ских
вредно сти.

По сле по хва ле ма е стра Ла -
за ра Но ва ка гле да о ци ма се
обра тио и Ге о р ге Ди ну, ге не -
рал ни кон зул Ру му ни је у Вр -
шцу, ко ји је на гла сио:

– Пр ви пут од ка да сам ов -
де, ви дим то ли ко Ру му на на
јед ном ме сту. Био сам на мно -
гим ру мун ским до га ђа ји ма и
ма ни фе ста ци ја ма, али мој сан

је да вас ви дим у што ве ћем
бро ју, јер са мо та да мо же те
да очу ва те свој ет нич ки иден -
ти тет, тра ди ци ју и је зик.

Кон цер ту су при су ство ва ли
и чла но ви Из вр шног ве ћа
Скуп шти не гра да Вр шца Сла -
ви ша Мак си мо вић и На та ша
Маљ ко вић Чо нић.

Ју би лар ни кон церт отво рио
је Ор ке стар по пу лар не му зи ке
Ру му на из Вој во ди не, ко јим је
ди ри го вао Ро ман Бу гар. По -
зна ти му зи ча ри Адри јан Ско -
ро бе те и До ру Ца ра ну из Про -
фе си о нал ног ан сам бла „Ти ми -
шул” из Те ми шва ра, Ма ри ни -
ка Тро ча, Али на Ко жо кар, Ћи -
на Фи ру ца и Не лу Јен ча.

Пу бли ка је ужи ва ла у уз ви -
ше ним тре ну ци ма ка да је сла -
вље ник Ла зар Но вак, ина че
чо век рет ке скром но сти, ве о -
ма емо тив но го во рио о че ти -
ри де це ни је ка ри је ре и о свом
жи во ту. У на став ку је из вео
бес пре кор но сво је пе сме.

Ве о ма емо тив ни тре ну ци
би ли су ка да су се на сце ни
по ја ви ли Ла за ро ва се стра Мар -
та и брат Ге ор ге, ко ји су му
уру чи ли сли ку из де тињ ства.

Усле дио је на ступ во кал не
гру пе Кул тур но-умет нич ког
дру штва „Лучафа рул” из Вр -
шца, под ди ри гент ском па ли -
цом Ма ри не За рић, а по том
су на би ну иза шли по зна та со -
лист ки ња ру мун ске му зи ке
Лиа Лун гу из Те ми шва ра, ин -
стру мен та ли ста Ла ви ни јус Ни -
ко ла је вић и во кал на со лист -
ки ња Ма ри ја Та нас Ма рин из
Бу ку ре шта.

Пу бли ка је би ла ду бо ко им -
пре си о ни ра на ка да се на сце -
ни по ја вио мла ди Га бри јел
Ива шку, унук Ла за ра Но ва ка,
ко ји је кре нуо ње го вим сто -
па ма, и он је спек та ку лар но
за вр шио про грам.

На кра ју про гра ма Ла за ру
Но ва ку се при дру жи ла Фи ру -
ца Но вак, ње го ва су пру га, да
би за јед но пре се кли ро ђен -
дан ску тор ту и по пи ли ча шу
шам пањ ца у част че тр де сет
го ди на ње го ве ка ри је ре.

Мо де ра то ри кон цер та би ли
су Јо не ла Сфе ра и Ма ри бел
По па.

Ро ман „Ку ћа од пе ска” Ма ри о -
а ре Сто ја но вић, об ја вљен про -
шле го ди не у Из да вач кој ку ћи
„Ли бер та теа”, већ је за слу жио
ме сто у књи жев ном жи во ту.
Про мо ци ја ро ма на Ма ри о а ре
Сто ја но вић „Ку ћа од пе ска”,
из у зе тан књи жев ни до га ђај,
одр жа на је 22. но вем бра у пре -
див ном ам би јен ту Град ске би -
бли о те ке Бе о гра да.

О ро ма ну су го во ри ли ре цен -
зен ти, зна чај не лич но сти као
што су: проф. др Ма ри ја на Дан,
по зна ти пе сник Слав ко Ал ма -
жан и Ни ку Чо ба ну, ди рек тор
Но вин ско-из да вач ке ку ће „Ли -
бер та теа” из Пан че ва. Од лом -
ке из ро ма на про чи та ле су на
срп ском од но сно на ру мун ском
је зи ку по зна та глу ми ца Све -
тла на Бој ко вић и од го вор на
уред ни ца не дељ ни ка „Ли бер -
та теа” Те о до ра Смољан. По зна -
ти кла ри не ти ста Ог њен По по -
вић сви рао је пре ле пе му зич ке
ну ме ре, ко је су оду ше ви ле мно -
го број ну пу бли ку, љу би те ље пи -
са не ре чи.

Мо де ра тор, драм ски пи сац
Жељ ко Ху бач, го во рио је о спе -
ци фич но сти Ба на та, пра те ћи
опи сну нит ко ја се про те же кроз
ро ман Ма ри о а ре Сто ја но вић.
Го во ре ћи о ро ма ну „Ку ћа од
пе ска”, Ху бач је на гла сио ства -
ра лач ке ква ли те те Ма ри о а ре
Сто ја но вић у на шем ру рал ном
под руч ју, али и ши ре.

Ма ри о а ра Сто ја но вић је ро -
ђе на 1. ја ну а ра 1952. го ди не у
Ба нат ском Но вом Се лу. Ди пло -
ми ра ла је на од се ку за но ви -
нар ство на Фа кул те ту по ли тич -
ких на у ка у Бе о гра ду. На по -
чет ку ка ри је ре би ла је но ви -
нар но во сад ског ра ди ја и те ле -
ви зи је, а за тим, го ди на ма ка -
сни је, у Но вин ско-из да вач кој
ку ћи „Ли бер та теа” из Пан че -
ва. Из ме ђу 1993. и 2000. би ла
је ди рек тор те пре сти жне но -
вин ске ку ће.

То ком де сет го ди на ко ли ко
ства ра и пи ше Ма ри о а ра
Стојано вић об ја ви ла је три ло -
ги ју ко ја ни ко га ни је оста ви ла
рав но ду шним, и то: ро ман

„Веро ни ка” (2008), за тим на -
ста вак, ро ман „При чај о мо јој
мај ци” (2012). Оба ро ма на, у
пре во ду ау тор ке, об ја вље на су
и на срп ском је зи ку. Ро ма ном
„Про зор под обла ци ма” (2014.
го ди не на ру мун ском, 2015. на
срп ском) за вр ша ва се ова ба -
нат ска три ло ги ја. Сво јим ро -
ма ни ма увек је по ку ша ва ла да
ство ри мост из ме ђу ру мун ске
и срп ске кул ту ре. И ус пе ла је у
пот пу но сти.

То је при ме ти ла и проф. др
Ма ри ја на Дан у свом из ла га -
њу, по зи ва ју ћи се на те му ро -
ма на Ма ри о а ре Сто ја но вић, и
ре кла је, из ме ђу оста лог, да ау -
тор ка мај стор ски ус по ста вља
ве зу из ме ђу ру мун ске и срп ске
кул ту ре, две кул ту ре при сут не
у истом про сто ру. Та ко ђе се
освр ну ла на са др жај ро ма на,
на по ме нув ши да ње го ви про -
та го ни сти, сва ко на свој на чин,
но се сво ју суд би ну, увек у веч -
ној по тра зи за сре ћом.

Слав ко Ал ма жан се та ко ђе
освр нуо на са др жај ро ма на.

– Ро ман „Ку ћа од пе ска” се
уру ша ва из ну тра, а ње го ви про -
та го ни сти са ња ју свој сан, сва -
ко на свој спе ци фи чан на чин.
До да нас се на ши пи сци ни ка -
да ни су до та кли та ко мо дер не
те ме јер се сма тра ло да ово
при па да фол клор ној те ма ти -
ци. Ро ман „Ку ћа од пе ска” отва -
ра но в, ин три ган тан про стор,
без пред ра су да и сте ре о ти па –
ре као је на кра ју углед ни пе -
сник Слав ко Ал ма жан.

Књи га „Ку ћа од пе ска” је еле -
ган тан ро ман ко ји уно си све -
жи ну у струк ту ра ли зам. Ни шта
што же ли мо не за ви си од нас
са мих, не го од окол но сти у ко -
ји ма жи ви мо. Ствар ност је увек
вар љи ва, ре као је Ни ку Чо ба ну.

– Сви ђа ло се то на ма или не,
део смо пла но ва, на ме ра и сно -
ва дру гих. То су пра ве чи ње ни -
це и ми смо са мо игра чи – оце -
нио је Ни ку Чо ба ну, скре ћу ћи
па жњу на глав ног ју на ка ро ма -
на „Ку ћа од пе ска” Вик то ра
Бог да на. – Шта зна че жи во ти
љу ди? Куда се чо век кре ће?

Не че му не по зна том или оно -
ме што му је за пи са но одав но?
– за пи тао се Ни ку Чо ба ну.

По след њих де сет го ди на је
де це ни ја ства ра ла штва Ма ри -
о а ре Сто ја но ви ће, с на гла ском
ка ко на ру мун ској, та ко и на
срп ској кул ту ри, јер су све ње -
не књи ге на пи са не на ру мун -
ском је зи ку и пре ве де не на срп -
ски. Ау тор ка Ма ри о а ра Сто ја -
но вић го во ри ла је о ро ма ну и
ства ра њу ба нат ске три ло ги је, о
ро ма ну „Ку ћа од пе ска”, о при -
су ству дво је зич но сти у ње ном
жи во ту. Чи ње ни ца да је ро ман
„Ку ћа од пе ска” про гла шен
књи гом го ди не Из да вач ке ку -
ће „Ли бер та теа” за њу је по -
твр да да је на до бром пу ту и да
ће ње ни ро ма ни про на ћи пут
до чи та ла ца.

При род но је да пи сац ни ка -
да не пре ста не да пи ше, већ да
сво је ми сли, ис ку ства и тре -
нут ну ин спи ра ци ју за пи су је,
ства ра ју ћи но ве ро ма не, што
ће Ма ри о а ра Сто ја но вић и ра -
ди ти у бу дућ но сти.

ПРО МО ЦИ ЈА РО МА НА КУ ЋА ОД ПЕ СКА МА РИ О А РЕ СТО ЈА НО ВИЋ

У ПО ТРА ЗИ ЗА СРЕ ЋОМ
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На сед ни ци Скуп шти не гра да
Пан че ва одр жа ној 25. но вем -
бра ви ше од 90 ули ца до би ло је
име на. Јед на од тих ули ца у
на шем гра ду но си ће име ве ли -
ког ру мун ског пе сни ка Јо а на
Фло ре. Ова ули ца при па да Ме -
сној за јед ни ци Гор њи град и
на ла зи се из ме ђу Но во се љан -
ског пу та и Ска дар ске ули це.

Јо ан Фло ра је био ру мун ски
фи ло лог, пе сник и пре во ди лац.
Је дан је од нај бо љих пе сни ка
сво је ге не ра ци је. Ро ђен је у Ба -
нат ском Но вом Се лу 20. де -
цем бра 1950. го ди не. Пи сао је
са мо на ма тер њем је зи ку, на
ру мун ском. За вр шио је гим на -
зи ју на ру мун ском је зи ку у Вр -
шцу и Фа кул тет за ру мун ски
је зик и књи жев ност, ру мун ско-
-фран цу ски од сек, Уни вер зи -
те та у Бу ку ре шту.

По за вр шет ку сту ди ја (ди -
пло ми рао 1973) ра дио је као
про фе сор у Еко ном ској шко ли
у Али бу на ру (1974–1976). У пе -
ри о ду 1977–1989. био је но ви -
нар-уред ник у Но вин ско-из да -
вач кој ку ћи „Ли бер та теа” Пан -
че ву и уре ђи вао ча со пис за
умет ност и кул ту ру „Лу ми на”.

Био је члан Са ве за пи са ца
Ру му ни је и Удру же ња пи са ца
Ср би је. Ви ше од две де це ни је
са ра ђи вао је с нај зна чај ни јим
кул тур ним ча со пи си ма у Руму -
нији и Ју го сла ви ји и у ви ше
пу бли ка ци ја у Не мач кој, Пољ -
ској, Ма ђар ској, Бел ги ји, Че -
хо сло вач кој, Тур ској, Фран цу -
ској и Швед ској.

Но си лац је зна чај них на гра -
да у зе мљи и ино стран ству, као
што су: на гра да „Стру га” (1978),
на гра да „Но лит” (1989), на гра -
да Дру штва пи са ца Вој во ди не
(1989), на гра да Удру же ња пи -
са ца Ру му ни је (1997) и на гра -
да АСПРО (1997).

Од 1993. го ди не жи вео је с
по ро ди цом у Бу ку ре шту.

Као пе сник де би то вао је зби -
р ком пе са ма „Вал це ри”, 1970.
го ди не. Из ме ђу оста лог, об ја вио

је зби р ке пе са ма „Бр -
шљан”, „Рем бо или не -
ко дру ги”, „Фи зич ки
свет”, „Из да ја ме та фо -
ре”, „Мла да со ва на са -
мрт ној по сте љи”, „Уби -
лач ко се ћа ње”, „Љу би -
ча сте ли си це”. Мно ге од
тих књи га ка сни је су
пре ве де не на срп ски је -
зик. Јо ан Фло ра је ау -
тор мо ну мен тал не ан -
то ло ги је ко ја по кри ва
800 го ди на срп ске и цр -
но гор ске по е зи је. Књи -
ге су му би ле на гра ђе не

ка ко у Ср би ји, та ко и Ру му ни ји.
Пре ми нуо је из не на да, 3. фебру -
а ра 2005. го ди не, у Бу ку ре шту.

Јо ан Фло ра оста је у се ћа њу
свих оних ко ји су га по зна ва -
ли, по што ва ли и во ле ли. Мо -
жда ве ли ки пе сни ци пре ра но
од ла зе у веч ност да би оста ли
веч но мла ди у на шем се ћа њу.

Шта писца чини писцем? Слу -
чајност 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 муко -
трпан пут. Понекад се дешавају
лепе случајности и књига нађе
свој пут до читаоца.

Управо је такав пут прешла
Нада Малек и та лепа слу чај -
ност десила се управо њој, која
иза себе има шест књига, објав -
ље них у Издавачкој кући
„Либертатеа” из Панчева.

Њене књигe су аутобио граф -
ске, прожете искреношћу и
посебношћу. Све приче су
посвећене људима који поштују
традицију, обичаје, веру, по -
рекло и своје корене. У њеним
причама има топлине и пуно
љу ба ви пре ма дому и породици.

O себи каже да је одувек
писала. Инспирисана својим
родним местом, Српском Цр -
њом, 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
при ча је била награђена објав -
љивањем у „Никшићким нови -
нама” и тако је почело. Низале
су се награде и свака наредна
прича послата на конкурс била
је запажена („Мајка”, „Сасвим
оби чна прича” итд.).

Прве приче виделе су све -
тлост дана у књизи „Емилијин
спо менар”, где се говори о мла -
до сти и средњошколским да -
нима генерације ’65. Нижу се
„Емилијине обичне приче” и
„Емилијине одабране приче”,
па „Необично-обичне приче”,
о Панчевцима, коју прожимају
различите културе, нацио нал -
ности и вероисповести. Из зна -
тижеље смо питали Наду ко је
заправо Емилија. Одговорила

је лежерно, са осмехом: „Па,
на рав но, ’девојка у плавом’
Еми лија Мила Поповић, Ђу ри -
на велика љубав из Кикинде”.

Настала је затим књига „Иван
Златопрсти”, о панчевачком
прослављеном пијанисти Ивану
Динићу. На ду је фасцинирала
његова маестралност изведбе
на клавиру „Мађарске рап со -
дије 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
раз ним књижевним мани фе -
ста цијама као што су „Липарске
вечери” и „Дани боема” у Црњи.
Посебни тренуци су сусрети с
публи ком у Ариљу и Зрења -
нину, као и самосталне књи -
жев не вечери у Вршцу, Соко -
бањи, Београду, Панчеву,
Подгорици.

Изузетно скромна, Нада Ма -
лек 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 побро -
јати не могу. Добитница је
престижне панчевачке награде
„Душковићева звона” за „Са -
свим обичну причу”, у два маха
би ла је добитник вр шач ке на -
гра де „Мајсторско перо” за
изузетан уметнички израз и
допринос очувању српске књи -
жев не речи, а до би ла је и за -
хвал ницу Црњана за свеукупан
до при нос развоју села.

Објавила је приче у књижев -
ним 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 мно го тога да
нам каже и исприча кроз сво је
приче. Снагу да настави рад
дају јој породица и читаоци
који је воле и поштују.

Ау тор је две ју збир ки пе са ма:
„За кр па про го ње не ду ше” (2015)
и „Па жња на сно ве” (2018), об -
ја вље них у Из да вач кој ку ћи „Ли -
бер та теа”. Но ви нар је не дељ ни -
ка „Ли бер та теа” из Пан че ва и
од го вор ни уред ник ча со пи са за
мла де „Омла ди на”. Од сво је
осме го ди не сви ра ви о ли ну у
по зна том ор ке стру на род не му -
зи ке „Ли ра” у Тор ку.

l Сма трам да по сто ји уте ха
у веч но сти и ду ху пи са не ре чи.
Ка ко сте до жи ве ли сво је књи -
жев не по чет ке и шта ово зна -
чи за вас?

– По е зи ја је, по мом ми шље -
њу, с јед не стра не ве жба ми -
сли, ви бра ци ја ду ше и оруж је
ко јим се бо ри мо про тив про -
ла зно сти вре ме на. Се ћам се
сли ка и по чет ка ства ра ња. По -
е зи ја ожи вља ва сва ко чи та ње
и на ше раз ми шља ње пре но си
на ве ли ки број чи та ла ца. 

l Ва ша по е зи ја, уси дре на у
ствар но сти и праг ма тич но дик -
ти ра на по себ ним сен зи би ли -
те том, има бли ску ве зу са ис -
ку стви ма ва ше ду ше. Збир ка
пе са ма „Па жња на сно ве”
зрачи ме ди та тив ном стра ном
жи во та.

НО ВИ НА ЗИ ВИ УЛИ ЦА У ПАН ЧЕ ВУ

Ру мун ски пе сник Јо ан
Фло ра има ће сво ју ули цу

ИН ТЕР ВЈУ: МИР ЧА ЛЕ ЉА

ВЕЧ НОСТ И ДУХ ПИ СА НЕ РЕЧИ

НАШ ГОСТ: НАДА МАЛЕК

О љубави само

– По не кад су ви ше ра си па мо
ре чи, мно го раз го ва ра мо, пи -
ше мо мно го и ка же мо ма ло.
Ме ђу тим, сти хо ви су оне ми -
сли ко је са др же и емо ци је, али
и по ру ке из ме ђу ре до ва ко јима,
ако их од го нет не мо, мо же мо
опле ме ни ти свој ум, али и ду -

шу емо ци ја ма ко је иза -
зи ва сва ки стих.
l Ко су ау то ри ко ји су

на вас ути ца ли, а ко је
сте са за до вољ ством чи -
та ли?

– Не мо гу тач но да
од ре дим, јер све што
чи та мо или чу је мо, на
овај или онај на чин
ути че на сва ког од нас,
али мо гу да на по ме -
нем да сам имао при -
ли ку да на у чим ру мун -
ски је зик и књи жев -
ност од про фе со ра
Олим пи јуа Ба ло ша у
основ ној шко ли у Тор -
ку, ина че пе сни ка, пу -
бли ци сте, но ви на ра. Ту
се ус по ста вио те мељ
мог са зна ња и ства ра -
ла штва, јер без чвр стог

те ме ља је зи ка и кул ту ре из ра -
жа ва ња, по ста вље ног пре ви -
ше од пет на ест го ди на, са да
не бих могао да бу дем пе сник
ни нови нар.

l За што књи жев ност и но -
ви нар ство, а не ва ша про фе си -
ја ин же ње ра ин фор ма ти ке? Где
и ка да је по че ла љу бав пре ма
по е зи ји и но ви нар ству?

– Ни кад ни сам од у стао од
сво је пра ве про фе си је ин же ње -
ра ИТ. Чак и ако не ра дим у
овој обла сти, по ку ша вам у мул -
ти ди сци пли нар ном про сто ру
да за по е зи ју и но ви нар ство ис -
ко ри стим пред но сти ко је ну ди
област ИТ, а исто вре ме но ће
вир ту ел ни про стор ин тер не та
ко ри шће њем раз ли чи тих плат -
фор ми би ти обо га ћен ин фор -
ма ци ја ма из књи жев ног и но -
ви нар ског жи во та. По сто је за -
јед нич ке тач ке ко је по ве зу ју
сва та под руч ја за јед но и ко је
мо гу до да ти вред ност сва ком
од њих по себ но.

l Од го вор ни сте уред ник
омла дин ског ча со пи са „Мла -
дост”, за ни мљи вог и до бро
изгра ђе ног часописа. Ка кав је

про фил ча со пи са? Ка ко се ове
ве шти не ма те ри ја ли зу ју на
послу?

– Ча со пис „Мла дост” на ме -
њен је мла ди ма и ње гов са др -
жај је у ве ли кој ме ри пулс мла -
де ге не ра ци је вој во ђан ских Ру -
му на из Вој во ди не, без об зи ра
на то да ли го во ри мо о ау то ри -
ма тек сто ва у ча со пи су, или о
чи та о ци ма ко ји су су ге сти ја ма
и ре ак ци ја ма ути ца ли на ње -
гов кон цепт. Стал но се при ла -
го ђа ва мо окол но сти ма на мет -
ну тим вре ме ном у ко јем жи -
ви мо и обла сти ма ин те ре со ва -
ња на ших мла дих.

l Ве о ма сте ак тив ни у Тор -
ку, свом род ном ме сту. Од осме
го ди не сви ра те ви о ли ну у по -
зна том ор ке стру на род не му -
зи ке „Ли ра” у Тор ку. Ода кле
по ти че љу бав пре ма му зи ци?

– У Тор ку не ма ку ће у ко јој
ни је жи вео ни је дан му зи чар,
пе вач, или не ко ко се ба вио
фол кло ром. Му зи ка је жи ва
тра ди ци ја у овом се лу. Љу ди
се ра ђа ју с му зи ком, они жи ве
с њом и, на кра ју, с му зи ком
од ла зе у дру ги, бо љи свет. Љу -
бав пре ма му зи ци про и за шла
је из ло кал не тра ди ци је. Ту је
ве ро ват но и суд би на ко ја ме
увек во ди ка умет но сти.

l Шта би сте пре по ру чи ли
мла дим пи сци ма, пе сни ци ма?

– По зи вам мла де да се усу -
де да пи шу. Да се не устру ча -
ва ју да по ста ве пи та ње. Да сле -
де свој сан. Да се не пла ше
гре ша ка и не у спе ха, али да их
не по но ве, да их ко ри сте и да
не што на у че. Мла ди се мо ра ју
бо ри ти за сво је иде а ле и на ме -
та ти их, јер ако се не на мет ну,
али бу ду при хва ће ни без ика -
квог от по ра, мла ди не ће пре -
ви ше на у чи ти и не ће би ти
спрем ни за жи вот, ко ји је те -
жак. Мо ра ју би ти хра бри и при -
хва ти ти иза зо ве, јер мла дост
је до ба ка да се не ке гре шке
још то ле ри шу, иа ко мла ди љу -
ди че сто ни су ни све сни ове
чи ње ни це.

КУД „ВЕСЕЛИЈА” ИЗ ГЛОГОЊА

Нагласак на младим
снагама

Оркестар и фолклорни ан-
самбл КУД-а „Веселија” озбиљ-
но су се припремили за панче-
вачко градско такмичење кул-
турно-уметничких друштава,
па су се 14. маја квалификова-
ли за зонско такмичење, које
је одржано 26. маја. Кореограф
Лучијан Данилов води плесни
ансамбл. Посебан нагласак је
на промовисању младих. Нај-
млађи члан је Јоана Шубици,
која је забележила успехе вред-
не хвале. Она је учествовала
на Фестивалу румунског фол-
клора деце у Долову 29. маја.

КУД „Веселија” је 16. јуна
наступао на Меморијалном фе-
стивалу „Виргил Стојан Гила”
у Румунији. Оркестар је извео
сплет народних песама, док се
фолклорна група представила
кореографијом плесова из Ер-
деља. 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 Глого-
њу, где су се бројној публици
представили играма из Ерде-
ља, одакле су пореклом Румуни

из Глогоња. Наредног дана, 13.
јула, на манифестацији „Ру-
мунска игра” у Житковици, на-
ступио је инструментални со-
листа Дорел Маријану, који је
извео песме на Пановој фрули
и заслужено освојио прво ме-
сто у овој категорији.

Треба поменути и наступ ан-
самбла „Веселија” 21. јула у
Ковину, на манифестацији по-
свећеној румунском фолклору,
у организацији Дома културе
„Лумина” из тог места, где је
ансамбл добио похвалницу за
сарадњу и реализовање програ-
ма и пројеката чији је циљ очу-
вање и неговање румунског
идентитета, историјског насле-
ђа и румунског језика.

У наредним активностима у
Србији и Румунији придружи-
ће им се и вокалне солистки-
ње Кристина и Теодора Мик, с
којима КУД „Веселија” већ го-
динама има добру сарадњу.
Вредно је рећи и да ово кул-
турно-уметничко друштво све
своје активности финансира
кроз пројекте Града Панчева,
Националног савета румунске
националне заједнице у Срби-
ји, Покрајинског секретарија-
та за националне заједнице,
као и румунског Министарства
за дијаспору.
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Ра дио Но ви Сад по чео је да ра -
ди 1949. го ди не, а то ком те ку -
ће го ди не, ра зним при год ним
ма ни фе ста ци ја ма, обе ле же на
је 70. го ди шњи ца де ло ва ња те
ра дио-ста ни це у Вој во ди ни, а
она са да де лу је у окви ру Ра -
дио-те ле ви зи је Вој во ди не, јед -
не од две др жав не јав не ра дио-
-ста ни це, по ред Ра дио-те ле ви -
зи је Ср би је.

Нај ва жни ји до га ђа ји по во дом
јубилејa ор га ни зо ва ни су у но -
вем бру. У не де љу, 3. но вем -
бра,  по во дом обе ле жа ва ња се -
дам де сет го ди на де ло ва ња, ре -
дак ци ја про гра ма на ру мун -
ском је зи ку Ра дио Но вог Са да
ор га ни зо ва ла је све ча ну про -
сла ву у сту ди ју М, од но сно
еми си ју и по себ но бо гат му -
зич ки про грам.

Овај из у зе тан до га ђај по чео
је из ло жбом на род не но шње,
ко ла ча и по слу же ња, за јед нич -
ком ак ци јом удру же ња же на
из на ших ру мун ских ме ста и
на ив них сли кар ки, ко је су до -
при не ле да про сла ва има

посебан шарм. По во дом све -
ча но сти про мо ви са на је мо но -
гра фи ја „Се дам де сет го ди на ре -
дак ци је про гра ма на ру мун -
ском је зи ку” и том при ли ком
је ау тор књи ге Лу чи јан Ма ри -
на ис та као на ро чи то вред не
аспек те у ве зи с бо га том ак -
тив но шћу ру мун ске ре дак ци је
РНС.

То ком цен трал ног до га ђа ја
при сут ни ма су се обра ти ли Со -
ња Ко ко то вић, ди рек тор ка про -
гра ма РТВ-а, ко ја је по здра ви -
ла пу бли ку у дво ра ни, на ру -
мун ском је зи ку, и на гла си ла
ва жност про гра ма на ру мун -
ском, као и чи ње ни цу да ће
уско ро сви за по сле ни ужи ва ти
у но вој мо дер ној кан це ла ри ји
на Ми ше лу ку, као и Еле на Ни -
ца, кон зул у ру мун ској ам ба са -
ди у Бе о гра ду, и Да ни јел Маг -
ду, пред сед ник На ци о нал ног
са ве та Ру му на.

Пу бли ци су се пред ста ви ли
број ни ре но ми ра ни из во ђа чи
из Ср би је и Ру му ни је ко ји су
на Ра дио Но вом Са ду сни ма -
ли пе сме ве ли ке умет нич ке
вред но сти: Ла зар Но вак, Фи -
ру ца Ћи на, Али на Ко жо ка ру,
Жа клин Пу ја, Ти бе ри ју Ла па -
дат, Из во рин ка Ми ло ше вић,
Ни ко ле та Вој ка, Ана Ал ма ша -
на Ћи он теа, Ау релија Ар де ља -
ну итд. У окви ру про гра ма на -
сту пи ли су и ин стру мен тал ни
со ли сти ко ји су сни ми ли пре -
див не сним ке на Ра дио Но вом
Са ду: Ле ло Ни ка, ко ји је по -
себ но до шао за ту при ли ку из
Швед ске, за тим Ве ли мир Ко -
ко рић и Бо ра Ду гић, Мир ча
Ар де ља ну и бра ћа Ро ман и Ма -
рин Бу гар, али и из во ђа чи мла -
ђе ге не ра ци је, ко ји су по но -
сно пред ста вља ли пре ле пу ру -
мун ску на род ну му зи ку.

Што се ти че исто ри је но во -
сад ске ра дио-ста ни це, еми то -
ва ње је по че ло 29. но вем бра
1949. го ди не, на осно ву од лу -
ке ко ју је до не ло Из вр шно
веће На род не скуп шти не Вој -
во 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 За гре бу, 1926. го ди не, ка да
се сми ри ла си ту а ци ја због осни -
ва ња пр ве ју го сло вен ске ра дио-
ста ни це, гру па ен ту зи ја ста, чла -
но ва но во сад ског Ра дио-клу ба,
по ку ша ла је у прак си да до ка -
же да и град Но ви Сад мо же и
тре ба да има ра дио-ста ни цу са
соп стве ним пре дај ни ком. Та ко
су од 2. до 10. ав гу ста 1926,

дакле са мо два ме се ца на кон
по чет ка  про гра ма на Ра дио За -
гре бу, чла но ви Ра дио-клу ба из
Но вог Са да из ло жи ли су и је -
дан ра дио-апа рат опре мљен са
осам елек трич них це ви. „Вр ху -
нац је био ка да се пр вог да на
из ло жбе чу ла по ру ка: ХА ЛО,
ХА ЛО! Ов де је Но ви Сад на та -
ла сној ду жи ни од 520 ме га хер -
ца”, пи сао је „Ра дио вје сник” у
ок то бру 1926. го ди не.

На осно ву ис ку ста ва пр вих
ама тер ских ра дио-клу бо ва ко -
ји су осно ва ни у Но вом Са ду,
да ле ке 1925/26, и ис ку ста ва
пр вих ра дио-ста ни ца у Ју го -
сла ви ји, 29. но вем бра 1949.
осно ва на је но во сад ска ра дио-
-ста ни ца.

По сле осам ме се ци те мељ -
них при пре ма у те шким усло -
ви ма, јер је Ју го сла ви ја би ла у
бло ка ди ко ју су на мет ну ле др -
жа ве чла ни це Вар шав ског пак -
та, не ки апа ра ти до не ти су из
Су бо ти це из ра дио-ста ни це ама -
те ра, а ка бло ви су би ли ку пље -
ни у це лој Вој во ди ни. Тех ни -
чар Ла ди слав Гра и нер из гра -
дио је пр ви пре дај ник огра ни -
че ног ра ди ју са. Али про грам је
ипак еми то ван у раз ли чи тим
де ло ви ма Ср би је и ино стран -
ства, ка да су вре мен ски усло -
ви би ли по вољ ни.

Ра дио-ста ни ца Но ви Сад за -
по че ла је све ча ну ак тив ност на
Дан ре пу бли ке, 29. но вем бра
1949. го ди не и тај дан се про -
сла вљао као дан Ра дио-те ле ви -
зи је Но ви Сад, од но сно ТВ Вој -
во ди не.

Тач но у под не, пр ви пут у
етру, пре не та је по ру ка: „Ов де
је Ра дио-ста ни ца Но ви Сад”.
Та да је хор „Све то зар Ми ле -
тић” из Но вог Са да от пе вао
хим ну, а ре чи по здра ва упу тио
је Лу ка Мрк шић, пред сед ник
Глав ног из вр шног ве ћа На род -
не скуп шти не Вој во ди не. Хор
је по том из вео не ко ли ко пе са -
ма уз прат њу Но во сад ске фил -
хар мо ни је.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ТЕ РЕ ЗА ГА ШПАР

Ни ка да не од у ста ти од сво јих сно ва
Те ре за Га шпар је од у век же ле -
ла да ис тра жи свет око се бе.
Да оства ри свој сан. Још као
де те, има ла је без број ин те ре -
со ва ња и огром ну же љу да  их
оства ри. Ни ка да ни је од у ста ла
од сво јих сно ва.

Ка да је са два на ест го ди на са -
вла да ла Мор зе о ву азбу ку, сва
вра та су јој би ла отво ре на. И
сва ка јој се же ља ис пу ни ла. Пе -
ва ла је у хо ро ви ма, би ла нај -
мла ђи ра дио-ама тер, ба ви ла се
гим на сти ком, пла ни на ре њем и
фо то-ама те ри змом, а по след -
њих го ди на укљу чи ла се у по -
ро дич но га здин ство „Га шпар”,
ко је се ба ви пче лар ством.

Би ла је је дан од нај мла ђих
ра дио-ама те ра. Њен по зив ни
знак је YU7NRT, то је ње на ли -
цен ца, a опе ра тер ско име јој је
Те ри. Ко му ни ци ра ла је с це -
лим све том. Био је то њен про -
зор у свет!

Те ре за је од у век во ле ла ра -
дио-ама те ри зам. У по чет ку је
би ла так ми чар ка, а ка сни је је
по ста ла др жав ни ме на џер за ра -
дио-ори јен ти ринг. Би ла је пр ва

же на на не кој функ ци ји у овој
обла сти на на шим про сто ри ма.
Аван ту ри ста, жи вах ног ду ха,
пре пу на енер ги је,  у све му успе -
ва да про на ђе ле по ту, и то у
оним ма лим ства ри ма, у на шем
окру же њу, у сва ко дне ви ци.

Се ћа се да је пр ву пе сми цу
ре ци то ва ла упра во пре ко ра дио-
-та ла са и чи тав Ба нат ју је чуо.

О том дра го це ном ис ку ству
Те ре за нам је ис при ча ла:

– Та да ни је би ло ин тер не та,
али за хва љу ју ћи ра дио-ама те -
ри зму до шла сам до тог све та и
има ла сам ути сак као да сам
иза шла у ко смос. Кад се укљу -
чим, ода ши љем по зив да ми се
ја ви ко хо ће. Ако ми се ја ви ви -
ше њих, ода бе рем је дан сиг нал,
а оста ли че ка ју не ко сле де ће
укљу че ње. До каз да смо оства -
ри ли те ве зе је су QSL кар те, ко -
је ме ђу соб но раз ме њу је мо. То
је трај ни до каз да смо ко му ни -
ци ра ли, на ко ме пи ше оно што
смо при ча ли, ода кле смо, ка ко
смо... Ка да не ко са ку пи по твр -
де да је ко му ни ци рао са свим
зе мља ма, мо же да апли ци ра за
свет ску ди пло му. Има ла сам

кон так те с до ста зе ма ља, не знам
тач но ко ли ко, с Па на мом, Ја -
па ном... Спо ра зу ме ва мо се Мор -
зе о вом азбу ком, то је уни вер -
зал ни је зик. Ле по је то, ин те ре -
сант на су сва та по знан ства. Ја
сам се и так ми чи ла у бр зи ни
при ма ња и пре да је Мор зе о вих
зна ко ва. У исто вре ме је по че ло
и то да ми се до па да, а тре не ри
су при ме ти ли да сам до ста ве -
шта у то ме и да бр зо ре ша вам
за дат ке. Кре ну ла сам као пи о -
нир и про шла све ка те го ри је до
се ни о ра, а так ми чи ла сам се до
2008. Са че тр де сет го ди на по -
ста ла сам др жав ни ме на џер за
ра дио-ори јен ти ринг.

Ама тер ска ра дио-го ни о ме три -
ја је вр ло за ни мљи ва област, спој
спор та и тех ни ке. Те ре за је би ла
пр ва же на на не кој функ ци ји у
ра дио-ама те ри зму на на шим
про сто ри ма. Успе шно је ис пра -
ти ла др жав ни тим на Бал кан -
ско пр вен ство. Као ме на џер их
је во ди ла на ра зна пр вен ства.
На Вр шач ком бре гу ор га ни зо -
ва ла је ме ђу на род но так ми че ње
„Вој во ди на опен”. Као так ми -
чар ка, има ла је успе хе на број -
ним ме ђу на род ним и до ма ћим
так ми че њи ма. Нај ве ћи успех би -
ло је екип но пе то ме сто у све ту.

Те ри је осва ја ла и пла нин -
ске вр хо ве, а оми ље ни су јој

Кар па ти. Об и шла је све зе мље
кроз ко је се Кар па ти про те жу.
Пеј за жи су фан та стич ни, а при -
ро да на 2.655 м над мор ске ви -
си не, као што је у Пољ ској,
Сло вач кој, Ру му ни ји, има по -
себ ну драж и ну ди сло бо ду по -
гле да и до жи вља ја. И да нас кад
јој вре ме до зво ља ва ра до пла -
ни на ри, раз ви ја ју ћи до бру са -
рад њу са свим на шим пла ни -
нар ским дру штви ма.

Фо то гра фи ја је још је дан
њен хо би, а ћер ка је охра бру -
је да на пра ви из ло жбу. По че -
ла је да се удру жу је с љу ди ма
ко ји се ба ве фо то гра фи јом.
Да ју јој су ге сти је, са ми је укљу -

чу ју у фо то граф ске гру пе.
Ужива у тим по хва ла ма, ко је
је мо ти ви шу.

Сво ју по ро ди цу осно ва ла је
1990. го ди не  ка да се уда ла  за
Ма ри на Га шпа ра. Ма рин је тех -
нич ки уред ник у ру мун ском не -
дељ ни ку „Ли бер та теа”. Има ју
си на Га бри је ла и ћер ку Ане ту,
ко ји  сту ди ра ју у Те ми шва ру.

– Ка да сам се уда ла, ушла сам
у ру мун ску по ро ди цу. На у чи ла
сам ру мун ски је зик, а на де цу
сам пре не ла сво је зна ње ма ђар -
ског. Ја сам учи ла ру мун ски, а
они ма ђар ски. Ми слим да је ве -
ли ко бо гат ство то што смо спо -
ји ли две тра ди ци је и кул ту ре.
Сла ви мо два Ус кр са, про ши ре -
ни Бо жић, по шту је мо и ком би -
ну је мо све оби ча је, и ру мун ске
и ма ђар ске – ре кла нам је Те ри.

Те ри во ли ле по ту аван ту ре.
Ево шта нам је тим по во дом
ре кла:

– Ми слим да је при лич но ва -
жно да чо век у жи во ту има же -
љу за аван ту ри змом, ис тра жи -
ва њи ма, за иза зо ви ма, ту не ку
деч ју зна ти же љу. На рав но, ни -
ка да не тре ба гу би ти фо кус,
тре ба би ти из ба лан си ран, али
сре ћан, ра до знао, ис пу њен. Ра -
ни је је адре на лин био тај ко ји
ме је те рао на иза зов. Са да ужи -
вам у сва ком тре нут ку про ве -
де ном у при ро ди, фо то гра фи -
шем и дру жим се с љу ди ма
слич них афи ни те та. За што во -
лим аван ту ре? Ни је то ни сре -
бро ни зла то, оно што до би јам
из ових аван ту ра је чи ста сре -
ћа. А сре ћа је циљ жи во та!

ДО ДЕ ЉЕ НА 

НА ГРА ДА

Го ди шња на гра да Ра дио-

-те ле ви зи је Вој во ди не за

2019. го ди ну до де ље на је

уред ни ку Лу чи ја ну Ма ри -

ни, ау то ру еми си је и ау то -

ру дра го це не мо но гра фи је

при пре мље не у част ју би -

ле ја – се дам де сет го ди на

ру мун ске ре дак ци је Ра дио

Но вог Са да.

ГО СТИ ИЗ РУ МУ НИ ЈЕ

Tоком ра диј ске еми си је бив ши и са да шњи но ви на ри, уред -

ни ци ре дак ци је на ру мун ском је зи ку РНС, као и не ки при -

сут ни со ли сти ево ци ра ли су ле пе успо ме не ве за не за

њи хо ву бо га ту ак тив ност. Про грам ни је ни ко га оста вио рав -

но ду шним, а оку пио је го сте из Вој во ди не, ис точ не Ср би је и

Ру му ни је, с об зи ром на то да се ра ди о се дам де це ни ја по -

сто ја ња ра дио-ста ни це ко ја је злат ним сло ви ма оста ви ла

траг у исто ри ји.

ЗВУК ПЧЕ ЛА СМИ РУ ЈЕ, ВРА ЋА У РАВ НО ТЕ ЖУ

Вр шча ни ма је по зна та и као успе шна ме дар ка. Ре кла нам је

ка ко је по че ла да се ба ви пче ла ре њем.

– Жи вот ме је не ка ко од вео у те во де. Љу ди се обич но пла -

ше да се при бли же ко шни ца ма. Пр во сам при ла зи ла да фо -

то гра фи шем и да слу шам звук пче ла, ту њи хо ву хар мо ни ју,

ко ја ми је мно го при ја ла. Не ка ко ме сми ру је, вра ћа у рав но -

те жу. Мој све кар, наш де да Си ма, кре нуо је да се ба ви пче -

ла ре њем, а ка сни је смо се при дру жи ли мој су пруг Ма рин и

ја. Има мо ли вад ски и ба гре мов мед; ме ша ли смо аро ни ју с

ме дом, из гле да као пек мез. Пла ни ра мо да про из во ди мо и

мед с ле шни ком, ка ка ом... Од не ће мо на ана ли зу ка ко би смо

до би ли здрав стве ни кар тон за про из во де. Пр ви пут смо се с

на шим про из во ди ма по ја ви ли за вре ме фе сти ва ла „Вр шач -

ки ве нац”. Га здин ство „Га шпар” је из ло жи ло сво је про из во -

де, мо гли су да се де гу сти ра ју и до би ли смо ле пе по хва ле. А

има мо и сво ју стра ни цу на „Феј сбу ку” – ка же Те ре за.

ЈУ БИ ЛЕЈ – 70 ГО ДИ НА ПО СТО ЈА ЊА РА ДИО НО ВОГ СА ДА 

ДО ГА ЂАЈ ОД ПО СЕБ НЕ ВА ЖНО СТИ



La ședința Adunării orașului Pancio-
va 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 ,No-
voseljanski put și Skadarska

Ioan Flora a fost un om de cultu-
ră, filolog, poet și traducător român.
Este unul dintre cei mai buni poeți ai
generației lui.

S-a născut în Satu Nou, la 20 de-
cembrie 1950 lăsând în urma volu-
me de versuri pe care le-a scris nu-
mai în românește. A absolvit Liceul
Românesc din Vârșeţ și Facultatea
de Limba și Literatura Română,
secția română-franceză, a Universi-
tăţii 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 Pan-
ciova pe postul de redactor la săptă-
mânalul ”Libertatea”precum și la re-
vista pentru cultură și artă ”Lumina”.

A fost membru al Uniunii Scriitori-
lor din România, membru al Uniunii
Scriitorilor din Serbia și al Asociației
Scriitorilor din Voivodina. A colabo-
rat, 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, Cehoslova-
cia, Turcia, Franța și Suedia.

A fost deținătorul numeroaselor
premii importante în țară și străină-
tate precum: Premiul „Struga"
(1978); Premiul „Nolit" (1989); Pre-
miul Asociației Scriitorilor din Voi-
vodina (1989), Premiul Uniunii
Scriitorilor din România(1997), Pre-
miul ASPRO (1997).

Din anul 1993 a trăit cu familia la
București.

În 1970 a debutat editorial cu volu-
mul de versuri „Valsuri”. Publică, prin-
tre altele și următoarele volume de ver-
suri: „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 muntene-
greană. 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 tu-
turor celor care l-au cunoscut așa
cum a trăit. Poate că marii poeți
pleacă prea de timpuriu spre nemu-
rire pentru a rămâne veșnic tineri în
amintirea noastră.

Cum se petrece ca un scriitor să
fie scriitor? Coincidență sau altce-
va? Mulți au scris, dar nu au deve-
nit 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 pâ-
nă 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 ”Li-
bertatea” din Panciova.

Cărțile ei sunt autobiografice,
de o sensibilitate deosebită, im-
pregnate cu sinceritate și unicita-
te. Toate poveștile ei sunt dedicate
oamenilor care respectă tradiția,
obiceiurile, religia, originile și ră-
dăcinile oamenilor. Cărțile ei, vi-
brează 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-

nată cu premii: „Mama”,
„O poveste obișnuită”
etc.

Primele povești au vă-
zut lumina zilei în „Car-
tea 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 Emi-
liei” și „Poveștile
neobișnuite-obișnuite”
despre consătenii din
Panciova, povești care în-
trepătrund diferite cul-
turi, naționalități și reli-
gii. Din curiozitate, am
întrebat-o pe Nada cine
este Emilia? Ea a răspuns
lejer, zâmbind: „Evident
”Fata în albastru ” Emilia
Mila Popović din Kikin-
da, marea dragoste a poe-
tului 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

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, efor-
tul și cărțile. În vie amintire i-au
rămas numeroasele premii,
mențiuni, diplome și recunoștințe.

Nada Malek este
deținătoarea presti-
giosului premiu
„Clopotele lui Duš-
ković, pentru proză
pentru „O poveste
obișnuită”. De două
ori consecutiv a fost
distinsă cu premiul
„Penița maestrală”
la Vârșeț, pentru ex-
presie artistică re-
marcabilă și
contribuție la păs-
trarea cuvântului li-
terar sârb. Printre
numeroasele premii,
menționează și pre-
miul acordat de sa-
tul ei natal Crnja
pentru contribuția
la dezvoltarea satu-
lui.

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 evenimente-
le noastre de la ”Libertatea” pen-
tru că este mândră și recunoscă-
toare editurii noastre care îi pu-
blică cărțile.

Și la sfârșit, potrivit celor subli-
niate 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.
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NOI DENUMIRI DE STRĂZI LA PANCIOVA

Poetul român Ioan Flora
va avea strada lui

INTERVIU: MIRCEA LELEA 

ETERNITATEA ȘI SPIRITUL CUVÂNTULUI SCRIS

OASPETELE NOSTRU: NADA MALEK

Doar despre iubire

S.C.A. "VESELIA" DIN GLOGONI 

Promovarea tinerilor

exprimpării, care a fost pusă în ur-
mă cu mai bine de 15 ani, în mo-
mentul 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 dragos-
tea pentru poezie și jurnalistică?

Eu nu am renunţat niciodată
la domeniul IT. Chiar dacă nu
muncesc în acest domeniu în-
cerc ca într-un spaţiu multidis-
ciplinar ca poezia și jurnalistica
să profite de beneficiile pe care
le oferă domeniul IT, iar totoda-
tă spaţiul virtual al internetului
prin utilizarea diferitelor plat-
forme să fie îmbogăţit cu infor-
maţii din domeniul literar și
jurnalistic. Există puncte com-
mune care leagă toate aceste do-
menii 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-

lul revistei? Cum se materializea-
ză aceste aptitudini în muncă?

Revista “Tinereţea” este menită
tinerilor iar conţinutul acesteia
este în cea mai mare măsură pul-
sul tinerei generaţii de români
din Voivodina, atât când vorbim
despre autorii conţinutului revis-

tei cât și despre cititorii care sunt
cei care prin sugestii și reacţii îi
conturează concepţia care se mo-
difică ușor, adaptându-se în mod
continuu circumstanţelor impuse
de vremurile în care trăim și sfe-
rele de interes ale tinerilor noștri.

l Desfășurați o activitate cultu-
rală 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 muzi-
cian. 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-

că spre alte lumii mai bune. Dra-
gostea 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-

tori, poeți, în general, care ar fi
acela?

Pe tineri îi îndemn să îndrăz-
nească să scrie. Să nu ezite să pună
o întrebare sau să încerce să își în-
făptuiască 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 trebu-
ie 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 în-
văţa prea multe și nu vor fi pregătiţi
pentru viaţa care este foarte dură.
Trebuie să fie curajoși și să se impli-
ce, pentru că tinereţea este vârsta la
care unele greșeli încă mai sunt to-
lerate, chiar dacă tinerii deseori nu
sunt conștienţi de acest fapt.

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 ”Li-
bertatea” din Panciova și redactor
responsabil al revistei pentru tine-
ret ”Tinerețea”. Incă de la 8 ani
cântă la vioară în renumita Or-
chestră de Muzică Populară ”Lyra”
din Torac.

l Consider că există consolare
în eternitatea și spiritul cuvântu-
lui scris. Cum ați retrăit începutu-
rile literare și ce înseamnă pentru
dvs. aceasta?

Poezia, în viziunea mea este pe
de o parte un exerciţiu al cugetu-
lui, o vibrare a sufletului și o armă
cu care luptăm împotriva efeme-
rului. 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 fie-
care citire și este reușită atunci
când transmite starea cât mai
multor cititori.

l Poezia dvs. ancorată în real și
dictată pragmatic de o sensibilita-
te deosebită, are o legătură strân-
să 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 în-
nobilăm 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 deose-
bit, pentru că tot ce citim sau au-
zim într-un fel sau altul ne influen-
ţează 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, pu-
blicist, journalist. Aici s-a pus te-
melia, pentru că fără temelia solidă
în ceea ce privește limba și cultura

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 ca-
re s-au ținut pe 26 mai. Formația de
dansatori este instruită de coregraful
Lucian Danilov. Un accent aparte este
pus pe promovarea tinerilor. În aceas-
tă ordine de idei, cel mai tânăr mem-
bru al S.C.A. "Veselia" este Ioana Su-
bici, care a înregistrat succese demne
de laudă. Și-a făcut apariția la Festiva-
lul 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 par-
tea publicului numeros.

S.C.A. ”Veselia”, pe data de 16 iu-
nie, a participat la Festivalul Memo-
rial ”Virgil Stoian Ghila”, desfășurat
la Mănăștiur, România. Orchestra a
interpretat o suită de melodii, iar an-
samblul 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, despin-
dem următoarele: în perioada 5-7 iu-
lie 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 sâr-
besc ”Sfinții Petru și Pavel”, dansato-
rii s-au prezentat în fața publicului
numeros dansând melodii
tradiționale din Ardeal, de unde ro-
mânii din Glogoni sunt de origine.

A doua zi, pe 13 iulie la manifesta-
rea ”Joc românesc” din Jâtcovița, Do-
rel Marianu s-a prezentat ca solist in-
strumentist, interpretând melodii la
nai, obținând primul loc în aceasta
categorie.

Pe data de 21 iulie, ansamblul ”Ve-
selia” a fost învitată la manifestarea
dedicată folclorului românesc, orga-
nizată 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, un-
de împreună cu această asociație vor
participa și solistele vocale Cristina și
Teodora Mic, cu care ”Veselia” păs-
trează 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 Ro-
mâne, Secretariatul Provincial pentru
Cultură, Secretariatul Provincial pen-
tru Minorități și de Ministerul pentru
Românii de Pretutindeni.
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Postul de Radio Novi Sad și-a în-
ceput activitatea în anul 1949 și pe
parcursul anului curent, prin dife-
rite manifestări ocazionale a fost
marcat jubileul 70 de ani de activi-
tate a acestui post de radio voivo-
dinean care, acum, funcţionează
în cadrul Instituţiei de Radio-Di-
fuziune ,,Radio-Televiziunea Voi-
vodinei“, unul dintre cele două
posturi de radio publice cu carac-
ter naţional, pe lângă Radio-Tele-
viziunea Serbiei.

Cele mai importante manifestări
aniversare au fost organizate în
luna noiembrie. Astfel, o adevăra-
tă sărbătoare a avut loc duminică,
la 3 noiembrie a.c., când, cu prile-
jul marcării a 70 de ani de activi-
tate, Redacţia programului în
limba română RNS, a organizat o
festivitate solemnă în Studioul
,,M“ al Postului de Radio Novi
Sad, respectiv o emisiune cu pu-
blic 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. Festivi-
tatea a continuat prin lansarea

monografiei ,,70 de ani ai Redac-
ţiei programului în limba româ-
nă”, prilej cu care, autorul volu-
mului Lucian Marina, a scos în
evidenţă câteva aspecte deosebit
de valoroase referitoare la bogata

activitate a Redacţiei române
RNS.

În cadrul evenimentului cen-
tral, a emisiunii cu public, celor
prezenţi s-a adresat Sonja Koko-
tović, directorul de program al
RTV, care a salutat numerosul
public prezent în sală, inclusiv în
limba română și a evidenţiat im-
portanţa programului în limba
română, precum și faptul că în
curând toţi angajaţii se vor bucu-
ra de un nou sediu modern la
Mišeluk. Cu cuvinte alese, publi-
cului 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 ar-
hiplină, a evoluat un număr foar-
te mare de interpreţi de renume
din Serbia și România, care au
înregistrat cântece de o mare va-
loare artistică la postul nostru de
radio, precum Lazăr Novac, Fi-
ruţa Cina, Alina Cojocariu, Ja-
clin Puia, Tiberiu Lăpădat, res-
pectiv Izvorinka Milošević, Ni-
coleta Voica, Ana Almășana
Ciontea, Aurelia Ardeleanu etc.
În cadrul acestei еmisiuni cu pu-
blic, cu minunate înregistrări
realizate la Radio Novi Sad, s-au
prezentaт și soliștii instrumen-
tiști Lelo Nika, care a venit spe-

cial din Suedia, apoi Velimir Ko-
korić și Bora Dugić, respectiv
Mircea Ardeleanu și fraţii Ro-
man și Marin Bugar, dar și inter-
preţi din generaţia mai tânără,
care au reprezentat cu mare
mândrie faima cântecului popu-
lar românesc.

Referitor la istoricul Postului
de Radio Novi Sad, depănarea fi-
relor trebuie să înceapă la 29 no-
iembrie 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 pri-
mului post de radio iugoslav, un
grup de entuziaști, membrii ai
Clubului de radio din Novi Sad,
au încercat să dovedească în prac-
tică că și orașul Novi Sad poate și
trebuie să dispună de un post de
radio cu emiţător propriu. Mem-
brii Clubului de radio din Novi
Sad, au expus și un aparat de ra-
dio, dotat cu 8 tuburi electrice.
,,Culmea mirării mirărilor a fost
când, în seara primei zile a expo-
ziţiei, s-a auzit mesajul ,,HALO,
HALO! Aici Novi Sad pe lungi-
mea de unda de 520 Mhz”, a con-
semnat ,,Radio vjesnik” în oc-
tombrie 1926.

În baza experienţelor primelor
cluburi de radio amatori care au
fost înfiinţate la Novi Sad în înde-
părtaţii ani 1925-26 și a experien-
ţelor primelor staţii de radio din
Iugoslavia, la 29 noiembrie 1949,
a fost înfiinţat Postul de Radio
Novi Sad.

După 8 luni de pregătiri minu-
ţioase, în condiţii grele, deoarece
Iugoslavia a fost în blocada impu-
să de ţările membre ale Pactului

de la Varșovia, astfel că, de la Su-
botica au fost aduse unele utilaje,
de la postul de radio al amatorilor
iar cabluri s-au adunat din întrea-
ga provincie. Tehnicianul Ladi-
slav Grainer a construit primul
emiţător, cu o putere de 0,5 KW și
radius limitat. Dar, totuși, a trans-
mis 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 noiem-
brie 1949 și această zi s-a sărbăto-
rit, ani de-a-rândul, drept Ziua
Radio-televiziunii Novi Sad res-
pectiv a TV Voivodinei.

Exact la amiază, pentru prima
dată în eter a fost transmis mesa-
jul:

,,Aici Postul de Radio Novi
Sad.” Apoi, Corul ,,Svetozar Mi-
letić” din Novi Sad a intonat im-
nul ţării, iar cuvântul de salut a
fost rostit de Luka Mrkšić, preșe-
dintele 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
Tereza Gașpar a dorit întotdeau-
na să exploreze lumea din jurul
ei. Pentru a face ca visul ei să de-
vină realitate. În copilărie, a inte-
resat-o absolut totul, având o sete
uriașă de a descoperi lumea din
jur. Niciodată nu a renunțat la vi-
sele ei.

Când cineva la 12 ani, reușește să
însușească alfabetul Morse atunci
toate ușile îi sunt deschise. Și fie-
care dorință i s-a împlinit. A
practicat gimnastica, a cântat în
coruri, a fost cea mai tânără ra-
dioamatoare, a fascinate-o alpi-
nismul, fotografia, iar în ultimii
ani, s-a alăturat companiei apico-
le „Gașpar”.

A fost una dintre cea mai tână-
ră amatoare de radio. Semnul ei
era YU7NRT, care este autorizația
și denumirea ei de operatoare
Teri. A comunicat cu întreaga lu-
me. A fost acesta o fereastră des-
chisă spre lume.

Tereza a îndrăgit dintotdeauna
amatorismul radio. La începutul
pe rol de competiție, ulterior ma-
nager național de orientare radio.
A fost prima femeie având funcții
în aceast domeniu în spațul nos-
tru. O aventurieră, un spirit plin
de viață, o energie inepuizabilă ca-
re 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 extra-
ordinară, Tereza ne-a spus urmă-
toarele:

– 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 persoa-
ne, aleg un semnal, iar restul
așteaptă să mă includ din nou.

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 certifica-
te cu cine a comunicat, cu care
țări, poate solicita o diplomă
mondială. Am contactat cu ne-
numărate țări, cu Panama, Japo-
nia ... Comunicăm prin alfabetul
Morse, alfabet universal. Mi-a
plăcut foarte mult. Este minunat
să cunoști multă lume. Antreno-
rii 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 determi-
nă direcția, față de stația de
recepție a unei stații de emisie sau
a unui obiect. Este o conecțiunea a
sportului și tehnicii. Tereza a con-
dus cu succes echipa națională la
Campionatul Balcanic. Ca mana-
ger, s-a prezentat cu echipa la dife-
rite competiții internaționale. Pe
Dealul Vârșețului a organizat
competiția internațională „Voivo-

dina Open”. În calitate de concu-
rentă, 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 alpi-
nism. În această ordine de idei, a
cucerit multe vârfuri ale munților.
Cel mai mult preferă Carpații. A
vizitat toate țările pe întreg întin-
sul Carpaților, afirmând că peisa-
jul este fantastic. Natura la 2.655
m altitudine, în Polonia, Slovacia
și România, este fascinantă. Și as-

tăzi, când timpul îi permite, prac-
tică alpinismul.

Fotografia îi este un alt hobby.
Fiica Aneta o încurajează să-și
expună fotografiile. Cei care se
ocupă de fotografie îi dau suge-
stii, bucurându-ne de aprecieri
care o motivează.

În 1990 și-a întemeiat familia,
când s-a căsătorit cu Marin
Gașpar. Marin este redactor teh-
nic al săptămânalului “Libertatea”
din Panciova. Au doi copii: fiul
Gabriel și fiica Aneta, care studia-
ză la Timișoara.

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

două ori Paștele și Crăciunul, res-
pectăm deopotrivă ambele
tradiții și obiceiuri. Și cele
românești, și cele maghiare – ne-
a mărturisit Tereza.

Tereza ne-a spus că iubește
frumusețea aventurii. Iată ce a
menționat cu acest prilej:

– Cred că este destul de impor-
tant ca o persoană să aibă o
dorință de aventură, explorare, de
izolare, o viață echilibrată, dar fe-
ricită și împlinită. În trecut, adre-
nalina m-a făcut să explorez și să
descopăr lucruri noi. Acum mă

bucur de fiecare moment petrecut
în natură, făcând poze și cunos-
când multă lume cu afinități simi-
lare. De ce îmi plac aventurile?
Nu este vorba nici de argint și nici
de aur. Ceea ce mă bucură este fe-
ricirea. Iar fericirea este țelul
vieții.

RADIO NOVI SAD LA CEAS ANIVERSAR

EVENIMENT DE O DEOSEBITĂ ÎNSEMNĂTATE

DECERNAREA
PREMIILOR

Premiul anual al Radio –
Televiziunii Voivodinei pe
anul 2019, a fost decernat
redactorului Lucian Marina,
autor de emisie şi autor al va-
loroasei monografiei pregă-
tită în cinstea jubileului ,,70
de ani ai Redacţiei Române a
Postului de Radio Novi Sad”.

SUNETUL ALBINELOR ESTE CALMANT 
ȘI REVIN LA ECHILIBRU

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 al-
binăritul.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 Fes-
tivalului ”Coroana Vârșețului” Gospodăria „Gașpar” și-a expus
produsele care au putut fi degustate și am primit complimente
deosebite. Avem și pagina noastră de Facebook.

OASPEȚII DIN ROMÂNIA
În cadrul emisiunii cu public, foştii şi actuali jurnalişti, redac-

tori 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 aces-
tui eveniment de anvergură, o realizare scenică şi muzicală com-
plexă 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. 
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ПРО ДУ ЖЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКА ЛИ НИ ЈА ДО ЛА ЗА РЕВ ЦА, НА МА НИ ШТА НЕ ГО ВО РЕ

„БЕ О ВОЗ” ЗА ПАН ЧЕ ВО НА СЛЕ ПОМ КО ЛО СЕ КУ

Са о бра ћа ње во зо ва
из ме ђу два гра да
сада би мно го
значило, јер је
аутобуски превоз
непо у здан

Ре сор на ми ни стар ка
про ле тос ре кла да
ини ци ја ти ва ко ја
треба да се ре а ли зу је
је сте про ду же ње
лини је БГ во за до
нашег гра да

Кра јем ав гу ста на ја вље но, пре
не ки дан ре а ли зо ва но: две но ве
ли ни је БГ во за по ве зу ју цен тар
Бе о гра да с Ла за рев цем и Ба ра -
је вом. Ти ме се по хва лио гра до -
на чел ник пре сто ни це Зо ран Ра -
до ји чић и до дао да још од 1.
сеп тем бра во зо ви са о бра ћа ју и
до Мла де нов ца. Ње гов за ме ник
Го ран Ве сић је ле тос, на ја вљу -
ју ћи отва ра ње ових ли ни ја, под -
ву као да „Град Бе о град пре го -
ва ра с Гра дом Пан че вом да се
по сто је ће ли ни је БГ во за про -
ду же од Ов че до Пан че ва, ка ко
је то би ло не ка да”.

Али од то га не ма ни шта, наш
град је по но во из ви сио...

Ме мо ран дум о са рад њи

Мно го пу та је по кре та на при ча
о нео п ход но сти по нов ног уво -
ђе ња же ле знич ке ве зе из ме ђу
Пан че ва и глав ног гра да. Ипак,
ни шта ви ше од на чел них до го -
во ра пред став ни ка два ју гра до -
ва и ре сор ног ми ни стар ства ни -
ка да ни је по стиг ну то.

А ко ли ко би са о бра ћа ње во -
зо ва из ме ђу два гра да зна чи ло
у овом тре нут ку, ка да је ау то бу -
ски пре воз пот пу но не по у здан
због сво јин ске тран сфор ма ци је
АТП-а – из ли шно је и го во ри -
ти. Мо жда и ни је, јав ност тре ба
да по кре ће вр ши о це јав них
функ ци ја и да их те ра на де ла -
ње. Сто га ће мо на пра ви ти ре -
тро спек ти ву ре ле вант них до га -
ђа ја, као и по да та ка о то ме шта
се све го во ри ло на те му же ле -
знич ког са о бра ћа ја из ме ђу Пан -
че ва и Бе о гра да. Уз то, об ја вљу -
је мо и пи смо не за ви сног са о -
бра ћај ног струч ња ка из Пан че -
ва (ви де ти оквир с на сло вом:
„Два ко ло се ка, оба бес ко ри сна”)
ко је је он по слао на не ко ли ко
ва жних адре са у оба гра да.

Гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов и Си ни ша Ма ли, та -
да шњи пре сто нич ки пр ви чо век,
пре три и по го ди не, апри ла
2016, пот пи са ли су Спо ра зум о

уна пре ђе њу јав ног пре во за. Овим
ме мо ран ду мом о са рад њи обе -
ћа ли су да ће за јед нич ки ра ди -
ти на по ди за њу ни воа ква ли те та
јав ног тран спор та из ме ђу два
гра да, што је укљу чи ва ло и ауто -
бу ски и же ле знич ки са о бра ћај.

На осно ву тог до ку мен та,
Пан че во је, ка ко је ле тос ре као
Па влов, ис пу ни ло сво је оба ве -
зе: де цем бра 2017. го ди не Са -
о бра ћај ни фа кул тет и фир ма
ПТЦ за о кру жи ли су из ра ду Сту -
ди је оправ да но сти ус по ста вља -
ња за јед нич ког пре во за пут ни -
ка из ме ђу Гра да Пан че ва и Гра -
да Бе о гра да, од но сно и сту ди ју
еко ном ске ис пла ти во сти по ла -
за ка „Бе о во за” из на шег гра да.
Али бе о град ски се кре та ри јат
ко ји се ба ви са о бра ћа јем све је
сто пи рао уз об ја шње ње да пред -
лог ни је у скла ду са За ко ном о
ко му нал ним де лат но сти ма. Па -
влов је у јед ном од ра ни јих ин -
тер вјуа за наш лист ка зао:

– Ни сам си гу ран да они до -
бро ту ма че тај за кон, јер су ми
и љу ди из „Ср би ја во за” ре кли
да је по треб на са мо до бра во -
ља. С на ше стра не она по сто ји.
У ме ђу вре ме ну, до шло је и до
про ме на љу ди ко ји се у Бе о гра -
ду ба ве овом про бле ма ти ком,
па ће мо на ста ви ти раз го во ре.

Он да шњи гра до на чел ник Бе -
о гра да Си ни ша Ма ли по сле
пот пи си ва ња спо ра зу ма с Па -
вло вим из ја вио је да иза све га
сто ји „на ша же ља да олак ша -
мо жи вот љу ди ма ко ји жи ве у
око ли ни гра да Бе о гра да, а ра -
де у ње му – за то је ту иде ја да
по ку ша мо да ин те гри ше мо јав -
ни пре воз с Пан че вом”.

У фо ку су и вр ха вла сти

Би ло је и он да од је ка у јав но -
сти: са о бра ћај ни ин же њер, с
мно го го ди на рад ног ис ку ства,
за ме рио је пот пи сни ци ма Сту -
ди је на то ме што су за кљу чи ли
да је ис пла ти ви је у „Бус плус”
укљу чи ти ау то бу ску ли ни ју Пан -
че во цен тар –Пан че вач ки мост
не го про ду жи ти БГ воз од Ов че
до ста ни це Пан че во –Вој ло вица.

Овај струч њак је до дао да су,
у це лом си сте му „Бус плу са”,
је ди на ме ста где је ус по ста вље -
на пот пу но ефи ка сна на пла та
ка ра та ста ни це град ске же ле -
зни це: Пан че вач ки мост, Ву -
ков спо ме ник и Ка ра ђор ђев
парк. Са о бра ћај ни ин же њер се
пи тао: да ли во зо ви или ау то -
бу си ула зе у за сто је; ко ји вид
са о бра ћа ја чи ни већ за гу ше не
ули це за гу ше ни јим, а за га ђен
ва здух још за га ђе ни јим; да ли
се во зом или ау то бу сом бр же
пу ту је, по го то во по сле ре кон -
струк ци је пру ге за Пан че во...

Са о бра ћај из ме ђу Бе о гра да
и Пан че ва био је у фо ку су и
са мог вр ха вла сти: Зо ра на Ми -
хај ло вић, пот пред сед ни ца Вла -
де Ср би је и ми ни стар ка гра ђе -
ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра -
струк ту ре, у Пан че ву је 27. мар -
та ове го ди не као јед ну од глав -
них те ма раз го во ра с на чел ни -
цом и пред сед ни ци ма ло кал -
них са мо у пра ва Ју жно ба нат -
ског окру га апо стро фи ра ла же -
ле знич ку ин фра струк ту ру и ре -
кла да је „мно го по сла пред
’Пу те ви ма Ср би је’, же ле знич -
ким пред у зе ћи ма и ло кал ним
са мо у пра ва ма, а је ди но за јед -
нич ким ра дом мо гу ћа је ре а -
ли за ци ја ве ли ких про је ка та”.

Три не де ље ка сни је, на са -
стан ку с пред став ни ци ма Гра -
да Бе о гра да и ди рек то ри ма
же ле знич ких пред у зе ћа, Зо ра -
на Ми хај ло вић је ре кла да је
ини ци ја ти ва ко ја тре ба да се
ре а ли зу је про ду же ње ли ни је
БГ во за до Пан че ва, што је,
пре ма ње ним ре чи ма, до го во -
ре но при ли ком по се те на шем
гра ду.

По сле по ла го ди не ових да -
на смо се по но во за ин те ре со -
ва ли за став Ми ни стар ства гра -
ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин -
фра струк ту ре у ве зи са же ле -
знич ким спа ја њем два ју гра -
до ва, ода кле смо до би ли од го -
вор (ви де ти оквир).

ОДГОВОР МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ „ПАНЧЕВЦУ”

Панчево и Београд се
још нису договорили

„Иницијатива о продужава-

њу линије БГ воза до Пан-

чева покренута је у разгово-

рима потпредседнице Вла-

де Србије проф. др Зоране

Михајловић и Министарства

грађевинарства, саобраћаја

и инфраструктуре са пред-

ставницима Града Панчева,

Града Београда и ди-

ректорима железничких

предузећа.

„Реч је о свеобухватној

иницијативи која, поред

Панчева, подразумева и

увођење линија до Лаза-

ревца и Младеновца.

„БГ воз је већ почео да

функционише до београд-

ских општина Младеновац

и Лазаревац и Министар-

ство подржава иницијативу

да укључивањем Панчева у

систем БГ воза грађани до-

бију бољу железничку везу

са Београдом.

„Министарство ће наста-

вити да прати активности на

реализацији ове иницијати-

ве, која је у интересу грађа-

на, а чија је реализација у

надлежности градских упра-

ва два града и ’Србијавоза’.

„У овом тренутку заинте-

ресоване градске управе

нису још створиле услове за

организацију функциониса-

ња БГ воза на новој линији

и из тог разлога није упућен

званичан захтев ’Србијаво-

зу’ за продужавање линије

до Панчева.

„Оног тренутка кад се

створе потребни услови и

упути захтев, очекујемо да

ће ’Србијавоз’ позитивно

реаговати на захтеве град-

ских управа.

„Напомињемо такође да

су промене у реду вожње

могуће и током године у

унапред одређеним терми-

нима”, пише у одговору Ми-

нистарства грађевинарства,

саобраћаја и инфраструкту-

ре на питање о томе колико

се одмакло у преговорима о

продужењу линије „Беово-

за”, које је у Немањину 11

послао наш лист.

РЕЧ СТРУЧЊАКА

Два колосека, оба бескорисна
Пишем вам с разлогом да упутим приговор на тренутно ста-

ње, али и предлог да се то тренутно стање реши. Наиме, ра-

ди се о томе да је, као нерентабилан, 10. децембра 2017. го-

дине 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 во-

за који иде из Вршца за Београд и назад у време које нико-

ме ко живи у Панчеву, а ради у Београду не одговара (кон-

кретно, јутарња линија стиже у 9.30 на станицу Вуков спо-

меник). О повратку из Београда у Панчево да не причамо.

Ово је приговор на тренутно стање, јер је једини други сао-

браћај као алтернатива железничком напрегнут до тих гра-

ница да су свакодневне гужве на Панчевачком мосту и Пан-

чевачком 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 колосе-

ка, и да се железнички превоз може несметано обављати,

да су железничке станице у више него добром стању (са из-

узетком 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, телеви-

зији 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 Бео-

града, ако смем додати, на сва звона договарали, причали о

томе да ће неко решење бити нађено у најскорије време, са-

мо да би након реконструкције укинули и последњу директ-

ну везу између два града. Од тих договора прошле су две го-

дине. 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 посто-

је два колосека. Можда је пре 20 година био спорији, али је

постојао и било је дневно и преко 20 полазака у сваком сме-

ру, на 15–30 минута у шпицу. Тужно је што смо 20 година од

тог тренутка, уместо да имамо бољи, тачнији, бржи и квали-

тетнији 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 осно-

ву укупног броја путника између два града (не само желе-

зничких 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 ме-

дија да бисмо могли да будемо у току, јер сматрам да је ово

једно од изузетно важних јавних питања у економском пове-

зивању и дневним миграцијама запослених града Панчева и

Београда.

Са ишчекивањем очекујем ваше одговоре на овај предлог.

С поштовањем,

Горан Ратковић, дипломирани инжењер саобраћаја

Да за кљу чи мо шта је су шти -
на у ве зи с (не)са о бра ћа њем во -
зо ва на овој ре ла ци ји: тех нич -
ки усло ви за то по сто је – два
ко ло се ка, ту је и искре на же ља
пред став ни ка Пан че ва, на дај -
мо се и Бе о гра да, а не до ста је...
Но вац. Тре ба на ба ви ти ком по -
зи ци је и сре ди ти ста ни це у на -
шем гра ду, обез бе ди ти ве ли ку

фре квен ци ју по ла за ка во зо ва,
а да све то исто вре ме но бу де
еко ном ски ис пла ти во. Прет по -
став ка је да је не ко из нео став
да ве ћи део огром них тро шко -
ва тре ба да сно си Пан че во, град
ком је ва жни ја ова при ча.

Он да је не ко дру ги из ра чу -
нао да се не ма па ра за то.

С. Трај ко вић

Људи на перону… било некад
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Збр ка око ис пла те суб вен ци ја ро ди -
те љи ма чи ја де ца иду у вр ти ће из гле -
да да је пред рас пле том. У пе так, 13.
де цем бра, у згра ди Град ске упра ве је
одр жан јед но ча сов ни са ста нак ро ди -
те ља ко ји су 4. де цем бра пре да ли пе -
ти ци ју за суб вен ци о ни са ње де це у
при ват ним вр ти ћи ма у Пан че ву с Та -
тја ном Бо жић, чла ни цом Град ског ве -
ћа за ду же ном за обра зо ва ње, Ми лен -
ком Чуч ко ви ћем, већ ни ком за ду же -
ним за под руч је ра да, за по шља ва ња и
со ци јал не по ли ти ке, и пред сед ни ком
Скуп шти не гра да Ти гра ном Ки шем.
Град ски чел ни ци су им обе ћа ли да ће
за се дам да на од го во ри ти на њи хо ве
зах те ве.

А зах те ви ни су нео бич ни ни не ра -
зум ни.

Сва ке го ди не, на и ме, ве ли ки број
ма ли ша на оста је без ме ста у др жав -
ним вр ти ћи ма, јер не по сто ји до во -
љан број вр ти ћа и ме ста за сва ко де -
те. Сву да у Ср би ји град ске вла сти од -
ре ђу ју бу џет за суб вен ци о ни са ње бо -
рав ка де це у при ват ним вр ти ћи ма. То
зна чи да од од лу ке гра да за ви си да
ли ће де ца и ко ли ко њих до би ти ме -
сто у при ват ним вр ти ћи ма са суб вен -
ци ја ма.

У че му је (био) про блем

До ове школ ске го ди не Град је да вао
суб вен ци је са мо за „Ке фа ли цу”, а он -
да је по чет ком сеп тем бра на сед ни ци
Град ског ве ћа Пан че ва на ја вље но да

се оче ку је да „на ред них не де ља” про -
ра ди још јед на при ват на пред школ -
ска уста но ва у Пан че ву. Пла ни ра но
је да у њу бу де сме ште но од 150 до
260 ма ли ша на, чи ме ће би ти знат но
сма њен број де це ко ја су на ли сти че -
ка ња за вр ти ће и пред школ ско. Уз
ово, са оп ште но је и да је Град спре -
мио но вац у бу џе ту за суб вен ци о ни -
са ње тро шко ва бо рав ка де це у овим
вр ти ћи ма. Град ско ве ће је та да утвр -
ди ло Пред лог од лу ке о из ме на ма Од -
лу ке о бу џе ту Гра да Пан че ва за 2019.
го ди ну, у ко ме је за на кна ду де ла тро -
шко ва бо рав ка де це у пред школ ској
уста но ви чи ји је осни вач прав но или
фи зич ко ли це из дво ји ло 21.600.000
ди на ра и упу ти ло Скуп шти ни на раз -
ма тра ње и до но ше ње, што је и учи -
ње но 13. сеп тем бра.

Ме ђу тим, до по чет ка де цем бра да -
ље од овог се ни је оти шло, па су за ин -
те ре со ва ни Пан чев ци 4. де цем бра Град -
ској упра ви пре да ли пе ти ци ју за гра -
до на чел ни ка, а дан ка сни је и за пред -
сед ни ка Скуп шти не гра да, ко јом се
тра жи суб вен ци о ни са ње боравка де це
у при ват ним вр ти ћи ма у Пан че ву.

У пе ти ци ји је, из ме ђу оста лог, на -
ве де но да се „ро ди те љи бо ре да де ца
у Пан че ву има ју иста пра ва на суб -
вен ци је као и сва оста ла де ца у Ср би -
ји” и зах те ва се да „поч не ду го на ја -
вљи ва но суб вен ци о ни са ње бо рав ка де -
це у при ват ним пред школ ским уста -
но ва ма у овом гра ду”.

По сле де се то днев ног че ка ња у пе -
так, 13. де цем бра, одр жан је са ста нак
на ко јем су све стра не по ка за ле до бру
во љу и ко ји ће, на да мо се, уро ди ти
пло дом.

Ка ко је то у дру гим гра до ви ма

Сва ка од град ских вла сти у Ср би ји
има за се бан прин цип и усло ве под
ко ји ма при ват ним вр ти ћи ма на док -
на ђу је но вац до пу не тр жи шне це не.
На и ме, ро ди те љи су ду жни да пла те
је дан део це не при ват ног вр ти ћа, углав -
ном 20 од сто од тр жи шне це не, а ло -
кал на са мо у пра ва суб вен ци о ни ше
оста так ка ко би се де ци омо гу ћи ло да
бо ра ве у пред школ ским уста но ва ма.

Да би сте кли пра во на на док на ду,
ро ди те љи углав ном у свим гра до ви -
ма у Ср би ји има ју исте усло ве.

Пра во на на док на ду има ју ро ди те -
љи ко ји су др жа вља ни Ре пу бли ке Ср -
би је, ако им је пре би ва ли ште на те -
ри то ри ји гра да у ком се при ја вљу ју за
вр тић, а ако де те ни је до би ло ме сто у
др жав ном вр ти ћу (у не ким гра до ви -
ма, по пут Но вог Са да, ро ди те љи од
са мог ста р та мо гу иза бра ти при ват ни
вр тић).

Уко ли ко се се ли те (али оста је те на
те ри то ри ји гра да од ко јег до би ја те
суб вен ци ју), или из би ло ког дру гог
раз ло га ме ња те вр тић, ово пра во не
гу би те. Ме ђу тим, уко ли ко ва ше де те
не до ла зи у вр тић ду же од два ме се -
ца, суб вен ци ја се гу би.

Бе ли, ра жа ни, ин те грал ни, без бра шна,
без ква сца, без ше ће ра и ади ти ва, од
це лог зр на жи та ри ца, с ко при вом, вој -
нич ки... по ли це с хле бом у про дав ни -
ца ма све су ши ре и ду же, а по ну да на
њи ма не пре кид но ра сте. Ме ђу тим, пред
им пре сив ним бро јем вр ста хле ба све
ма ње за ста је мо оду ше вље ни, а све ви -
ше слу ђе ни: ка ко ода бра ти ону са вр -
ше ну век ну, ко ја ће у исто вре ме би ти
и уку сна и здра ва и при сту пач на?

АМАН ДА ВЕЉ КО ВИЋ, уче ни ца:
– Бе ли хлеб. Не ка да ре за ни, а не ки

пут и цео. Не во лим ди је тал не по га че
– ин те грал не, цр не, хељ ди не... Мо -
жда не би тре ба ло, али се не при др -
жа вам ра зних уве ре ња у ве зи са штет -
ним до да ци ма ис хра ни... На ба вља мо
хлеб и у пе ка ра ма и у са мо по слу га ма.

ЉУ БИ ЦА МИ ХО ВИ ЛО ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Ни је ми све јед но, углав ном бе ли
хлеб из бе га вам. Са ма пра вим фантасти -

чан хлеб, али на тра ди ци о на лан на -
чин, са обич ним бра шном и квасцем.
У тр го ви ни нам сер ви ра ју век не са
ади ти ви ма, па во лим да уме сим са ма.
Али ка ко је по ску пе ла стру ја, све ма -
ње укљу чу јем рер ну, ма ла је пен зија.

СА ВА РА ДО СА ВЉЕВ, пен зи о нер:
– Мо ја же на ку пу је цр ни хлеб. Та -

ко смо од ско ра на у чи ли. Не ка да је
оби чан бе ли био здрав. Као што од ре -
ђе ни „па мет ња ко ви ћи” све пре о кре -
ну, та ко су и за пар че хле ба обр ну ли
„те о ри је”. Сад ва ља са мо ра же ни, а
кад смо би ли де ца, је ли смо цр ни
само за то што ни смо има ли па ре за
бели (смех)...

ВЛА ДИ МИР ПО ТЕ ЖИ ЦА, уче ник:
– Је дем све вр сте пе ци ва, али нај -

ви ше бе ли хлеб. Не ка ко ми је бит ни -
ји укус од то га да ли је овај са став ди -
је тал ни и бо љи, али ни је ни да не во -
дим ра чу на. Не бри не ме то што се
че сто ис ти че да пе ка ри ко ри сте

неприрод не до дат ке. Углав ном хлеб
па за ри мо у пе ка ри.

ЈЕ ЛЕ НА ПЕ ЈИЋ, еко но ми ста:
– Рет ко ку пу јем хлеб. Чи та ве не де -

ље „из др жи” јед на век на. Она је исе -
че на на кри шке, сто ји у це ло фа ну,
не што као ду го трај на по га ча. И то бу -
де онај ин те грал ни, јер је уку сни ји.
Не раз ми шљам о то ме да ли је овај
про из вод здрав, јер нам је то је ди на
оп ци ја. По што ско ро ни кад ни смо код
ку ће, та ко нам је нај прак тич ни је.

ДУ ШАН СТАН КОВ СКИ, пен зи о нер:
– Је де мо „шип тар ски” хлеб (из про -

дав ни це чи ји су вла сни ци Ал бан ци –
прим. нов.). Ку пу је мо га у пе ка ри на
Ко те жу. Ова по га ча ми се не тру ни
кад је се чем. Нај леп шег ми је и уку -
са. Ра ни је сам ку по вао ра же ни, ра ди
здра вља, али сам од у стао због ми ри -
са. Ње гов ква ли тет се про ме нио. Има
не ку чуд ну аро му, не знам да ли је то
због фар ба ног бра шна...

В. ПОТЕЖИЦАС. РАДОСАВЉЕВ Ј. ПЕЈИЋ Д. СТАНКОВСКИ

КО ЈИ ХЛЕБ КУ ПУ ЈЕ ТЕ?

Ра жани про тив бе лог

Љ. МИХОВИЛОВИЋА. ВЕЉКОВИЋ

НАША АНКЕТА

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој во ди -
ни”, због пла ни ра них ра до ва, у пе так,
20. де цем бра, од 10.15 до
14.15, без стру -
је ће би ти део
Омо љи це,
од Ули це
Ива на Ми лу -
ти но ви ћа ка
Ба нат ском
Бре стов цу.

У по не де љак,
23. де цем бра, од
14 до 15 са ти, на па ја -

ње елек трич ном енер ги јом би ће об у -
ста вље но у ули ца ма Ива на Цан ка ра,

Ђу ре Да ни чи ћа и Ми -
хај ла Пе тро ви ћа

Ала са у Пан че -
ву.

У уто рак, 24.
де цем бра, од

9.30 до 11.30,
без стру је ће

би ти пар на стра -
на Kарађорђеве

ули це од Не ма њи -
не до бро ја 12.

У „Елек тро вој во ди -
ни” ка жу да ће, ако бу де

вре мен ских не при ли ка, ра до ви би -
ти от ка за ни, као и да ће у слу ча ју ра -
ни јег за вр шет ка ра до ва на па ја ње ко -
ри сни ка би ти укљу че но пре пла ни ра -
ног вре ме на.

Без стру је де ло ви Пан че ва 
и Омо љи це

ПРО БЛЕМ СМЕ ШТА ЈА ДЕ ЦЕ У ВР ТИ ЋЕ ПРЕД РЕ ШЕ ЊЕМ

СУБ ВЕН ЦИ ЈЕ И ЗА НА ШУ ДЕ ЦУ

Где год на ђеш згод но 
др во, ту ђу бре по са ди

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Наш не ка да шњи су гра ђа нин чи ка
Јо ва Змај остао је упам ћен по сти хо -
ви ма „Где год на ђеш згод но ме сто,
ту др во по са ди”. Су де ћи по фо то гра -
фи ји, по је ди ни Пан чев ци те ре чи,
чи ни се, ни су раз у ме ли и упам ти ли
ка ко тре ба. Њи хо ва вер зи ја гла си:
где год на ђеш згод но др во, ту ђу бре
по са ди.

Ово др во крај На род не ба ште ме -
се ци ма се по је дин ци ма чи ни као баш
згод но да се под ње го вом кро шњом

ота ра се ко је ке се (или ко јих ко ли -
ца) сме ћа. Смрад из под нож ја ста -
бла до зи ва ком шиј ске мач ке, ко је се
ту сва ко днев но оку пља ју на го зби.
Би ци кли сти ко ји овим пу тем про ла -
зе сто га до жи вља ва ју шок и за чу ло
ви да и за чу ло ми ри са. Не рет ко им
пут пре ле ти и не ка мач ка, чи сто да
им се и пулс убр за док по ку ша ва ју
да уко че ка ко жи во ти ња не би на -
стра да ла. Још ако је мач ка цр на, уго -
ђај је ком пле тан.

„Дошла сам из Немачке, где студи-
рам, у Панчево за божићне и нового-
дишње празнике, па бих да боравак
код родитеља искористим и да заме-
ним 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 из-
давање нове путне
исправе месец дана,
али у пракси овај про-
цес обично траје кра-
ће, око десет дана.
Обавезна такса за из-
давање документа је
3.600 динара, а они ко-
јима се жури, могу
пасош да добију по
хитном поступку,
за шта треба пла-
тити још 5.000 ди-
нара.

Ова додатна
такса не плаћа се
у ситуацијама ко-
је се сматрају
оправдано хит-
ним (лечење у

иностранству, смрт или тешка болест
ближњег, или неки други разлог ко-
јим своју молбу можете да поткрепи-
те). У овим и сличним случајевима
(најбоље је распитати се лично) па-
сош се добија за 48 сати.

Да бисте скратили
чекање, у МУП је по-
требно ићи првог рад-
ног дана већ у 7.30,
како бисте добили
слободан термин у
току истог дана.
Приликом јављања
на шалтер 5 преда-
јете стару путну ис-
праву и личну кар-
ту, а пошто подне-
сете захтев за про-
дужење пасоша,
поред ових доку-
мената, у заказа-
ном термину до-
носите и овере-
не уплатнице,
чији се факси-
мили, уз упут-

ства за попуња-
вање, могу наћи на

сајту МУП-а. Ј. К.

Колико се чека на 
продужење пасоша?



НАШИ СУГРАЂАНИ
Петак, 20. децембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

9

И н  с п и  р а  -
тив не при че
о љу ди ма ко -
ји су ус пе ли
да из ко ре на
из ме не свој
про фе си о -
нал ни и при -
ват ни жи вот
и л у  с т р у  ј у
прак тич ну
при ме ну ду -
хов них на че -
ла ко ја до во де до кре а тив ног рас -
пле та. Мо же те са мо ако ми сли те
да мо же те, а кључ успе ха се на ла -
зи у ве ри у се бе, по сти за њу уну -
тра шње рав но те же и при хва та њу
чи ње ни це да сва ко од нас у се би
кри је нео гра ни че не по тен ци ја ле.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта вас асо ци ра на Си ци ли ју. Књи -
ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри сле -
де ћих по ру ка:

„На Си ци ли ју ме асо ци ра ју ле -
то, сун це, остр во, пла во не бо и мо -
ре, мо ре и са мо мо ре. Мир, спо кој,
ро ман ти ка и мо ре.” 061/2400...

„На Си ци ли ју ме асо ци ра – ко
дру ги не го мој кум.” 064/3656...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ка ко са чу ва ти ин -
ти му:

„За по че так, по га си ти про фи ле
на дру штве ним мре жа ма.”
064/1112...

„Из бе ћи по сва ку це ну ске нер
ком ши ни це из при зе мља ко ја сни -
ма ку да идеш, кад до ла зиш, шта
но сиш, ко ти до ла зи и ко ли ко оста -
је.” 063/3112... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 25. де цем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Ко ји по сао ни ка да не би -
сте ра ди ли?”, на гра ди ће мо по јед -
ном књи гом. Од го во ре ће мо об ја -
ви ти у на ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

Го ди на је 1942.
Ла ли Со ко лов
је де пор то ван
из Сло вач ке у
Ау швиц. Та мо
је до био за да -
так да те то ви -
ра бро је ве на
ру ка ма дру гих
ло го ра ша. Из
ре да ло го ра ша
ко ји че ка ју на
т е  т о  в и  р а  њ е
пред ње га ста је упла ше на де вој ка.
За Ла ли ја то је би ла љу бав на пр ви
по глед и он се ку не не са мо да ће
пре жи ве ти већ и да ће се по бри ну -
ти да и Ги та јед ног да на жи ви сло -
бод но. Ово је по че так јед не од не -
за бо рав них при ча о Хо ло ка у сту –
при ча о те то ва же ру из Ау шви ца.

„Те то ва жер 
из Ау шви ца”
Хедер Мо рис

„Мо жеш ако 
веру јеш да

можеш” Нор ма на 
Вин сен та Пи ла

Два чи та о ца ко ји до 25. де цем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Ка да сте ус пе ли ве ром да
убе ди те се бе да не што мо же те?”,
на гра ди ће мо по јед ном књи гом.
Од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред -
ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Алнари (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Они ко ји во ле пу то ва ња зна ју да је,
по ред до бре во ље, бит но и с ким се
пу ту је. Уко ли ко је то ор га ни зо ва на
ту ра, во ди чи пот ко ва ни зна њем,
спрем ни да ре а гу ју у сва кој не пред -
ви ђе ној си ту а ци ји и рас по ло же ни да
ко му ни ци ра ју с пут ни ци ма, мо гу
путо ва ње да учи не ви ше стру ко
пријат ни јим…

Грч ка дру га до мо ви на

Вла ди мир Ти мић Тим ке (42) ра ди као
ту ри стич ки во дич од 2003. го ди не,
али ка же да се цео жи вот при пре мао
за то.

– У пр вом основ не сам већ знао све
глав не гра до ве у све ту, ску пљао та да
рет ке бро шу ре о пу то ва њи ма, пам тио
нео бич не при че, за ни мљи во сти и ле -
ген де, а на кра јо ли ке ма ми ног за ви -
ча ја, Хер це го ви не, гле дао сам већ та -
да као на ту ри стич ки по тен ци јал: ов -
де би мо гао хо тел, ов де је пре ле пи
ка њон, ов де су стећ ци... На ше зе мље
(Ср би ја и Ре пу бли ка Срп ска) за и ста
су пре ле пе. Где би нам био крај да
смо их ма ло ви ше во ле ли! – ка же
Вла ди мир.

Нај леп ши део по сла за ње га је лет -
ња се зо на, та ко зва ни ста ци о нар.

– Сва ке го ди не сам по не ко ли ко
ме се ци без пре ки да на ра зним грч -
ким де сти на ци ја ма. Увек има до вољ -
но вре ме на за пла жу, оби ла ске, дру -
же ња с ко ле га ма, ме шта ни ма или за -
ни мљи вим пут ни ци ма. У свим овим
гру па ма имам по не ко ли ко ве ли ких
при ја те ља. Во лим та ко ђе да, пот пу но
се бич но, одем сам на не ку ди вљу пла -
жу и чи там књи гу. Ипак, нај ве ћа ко -
рист овог по сла је што мо ја де ца мо гу
да про ве ду це ло ле то са мном и ужи -
ва ју – при ча он.

Ван лет ње се зо не во ди град ске ту -
ре. Ше та и ис тра жу је до из не мо гло -
сти. Са мо у Пра гу је до са да био де ве -
де сет пу та от при ли ке и ка же да сва ки
пут от кри је не што но во – ули цу, љу -
де, му зеј, пив ни цу, клуб...

– При ли ком ту ра нај ви ше во лим
да по ве жем не ке лич не при че у ко ји -
ма сам био оче ви дац или уче сник с
не ким за ни мљи вим те ма ма о са мој
де сти на ци ји – ка же Вла да.

Ње го во оми ље но од ре ди ште је
Грчка.

– Јед но став но, то је мо ја дру га до -
мо ви на. Во лим их са свим вр ли на ма
и ма на ма, а ка да до ђем на гра нич ни
пре лаз Ев зо ни, не мам осе ћај да сам
не где до шао, не го да сам се не где
вра тио – ка же Вла ди мир.

Кру жне ту ре по Евро пи

Вла ди мир Јо ва но вић (49) још као ма -
ли је у ан ке ти „Пан чев ца”, об ја вље ној
1978. го ди не, на пи сао да ће кад по -
ра сте, би ти ту ри стич ки во дич. Иа ко
се шко ло вао за елек тро ин же ње ра, по -
сле не ко ли ко го ди на је од лу чио да
про ме ни за ни ма ње.

– Ра дим као ту ри стич ки во дич већ
се дам на ест го ди на. Пред ност овог по -
сла је у то ме што има те при ли ку да
жи ви те на раз ли чи тим ме сти ма и бу -
де те део не ких дру гих кул ту ра. Ја сам,
ра де ћи овај по сао, спо знао да мо гу да
имам при ја те ље то ли ко бли ске као
што их имам код ку ће, иа ко смо ро -
ђе ни и ра сли у пот пу но дру гим окол -
но сти ма – при ча Вла да.

За ову про фе си ју ни је нео п ход но
са мо обра зо ва ње, ка же, већ се тра жи
и да чо век бу де сна ла жљив, склон им -
про ви за ци ји и до бар пси хо лог, јер се
ра ди с пу но раз ли чи тих љу ди.

– Ва жно је да
во ли те овај по -
сао, да има те до -
бру дик ци ју и не -
ко оп ште обра зо -
ва ње. И ни ка да
не тре ба да смет -
не те с ума да не
по сто ји дру га
шан са за пр ви
ути сак – ка же он.

Не згод но је,
ка же, сме та му
ка да пут ни ци са
со бом по не су сво -
је фру стра ци је и
про бле ме и он да
ре ше да да ју се -
би оду шак на пу -

ту. Њи ма мо ра аде кват но да се при -
сту пи ка ко им се пу то ва ње не би пре -
тво ри ло у ко шмар.

Он тре нут но ра -
ди кру жне ту ре по
Евро пи: Си ци ли ја,
Кор зи ка, Сар ди ни -
ја, Про ван са, Шпа -
ни ја од Ба ски је до
Ан да лу зи је, Ма ро -
ко, Пор ту га ли ја...,
а во ди гру пе и у
Ин ди ју.

– За хва љу ју ћи
до бро ура ђе ним
по сло ви ма, до би -
јао сам пре по ру -
ке за не ке ин тер -
кон ти нен тал не ту -
ре, што сма трам
ве ли ким до ме том
у овом по слу. Ја -
ко во лим и да у Ср би ји во дим гру пе
за стран це, на ен гле ском и ру ском.
Ства ри ко је су на ма обич не, њи ма су
фа сци нант не. На ше при род не ле по -
те оста вља ју их без да ха. Би ти та кав
ам ба са дор сво је зе мље за ме не је
племе ни то и дра го це но – за кљу чу је
Вла ди мир.

Фо то гра фи је као успо ме на

Да ни је ла Ми ја и ло вић Ти мић (44) по -
че ла је да се ба ви по слом ту ри стич -
ког во ди ча уз су пру га Вла ду пре де -
сет го ди на, јер је то пред ста вља ло је -
ди ни на чин да по ро ди ца бу де на оку -
пу то ком ле та док је он по не ко ли ко
ме се ци био ста ци о ни ран на мо ру.

– Љу ди ми сле да је овај по сао гла -
му ро зан, „пу ту јеш, ужи ваш и још те
за то пла ћа ју”. Ма ло ко схва та да је
то и из у зет но од го во ран и на по ран
по зив. За по че так, имаш за да так да
гру пу, у ко јој је нај че шће пе де сет до
осам де сет љу ди, др жиш на оку пу, да
при ву чеш њи хо ву па жњу, да имаш
ин те ре сант ну при чу, а да опет знаш и
кад је до вољ но... – ка же Да ни је ла.

Она нам је об ја сни ла да се де ша ва
да се гру пе не ка да са ме „клик ну”, да
се пут ни ци ле по дру же, да је ат мос -
фе ра при јат на, а не ка да се де ша ва да
имаш дво је-тро је љу ди ко ји ма ни шта
не од го ва ра, по чев од пу то ва ња, пре -
ко сме шта ја, оби ла за ка...

– Нај ве ћи иза -
зов је да на те раш
сред њо школ це,
ка да иду на екс -
кур зи ју, да те слу -
ша ју. По пра ви -
лу, ти неј џе ри ма
па жња тра је до
пет ми ну та, а све
пре ко то га је бо -
нус. Мо рам да
по хва лим ђа ке
З р е  њ а  н и н  с к е
гим на зи је, ко ји -
ма сам ре кла да
ћу их во ди ти и на
крај све та ако
тре ба – ка же Да -
ни је ла.

Она ужи ва да
у Ве ро ни сед не
ис пред фон та не
на Тр гу би ља, на -
ру чи апе рол
шприц и гу сти ра
уз ма ле за ло га је
бру ске та и ма -
сли на, док по -
сма тра љу де око
се бе...

– Нај ви ше во -
лим да фо то гра -
фи шем. Не ка да
су то љу ди, не ка -
да гра ђе ви не,
пре де ли..., а сва -
ка од тих фо то -
гра фи ја ми ка -
сни је ожи вља ва мо мен те ко је сам про -
ве ла на тим ме сти ма. Јед на од нај о -
ми ље ни јих зна ме ни то сти ми је храм
Ерех те он на атин ском Акро по љу. Ка -
ри ја ти де ко је га чу ва ју има ју пре ле пу
сим бо ли ку – ка же.

У по след ње вре ме ви ше ра ди с ту -
ри сти ма ко ји у на шу зе мљу до ла зе
реч ним кру зе ри ма.

– Ове го ди не сам ра ди ла са Аме ри -
кан ци ма, Ау стра ли јан ци ма и Тај ван -
ци ма. Мно го је лак ше пред ста вља ти
сво ју зе мљу стран ци ма не го стра ну
зе мљу на шим љу ди ма. Стра ни ту ри -
сти има ју ви ше по што ва ња пре ма во -
ди чи ма, слу ша ју њи хо во ка зи ва ње с
не по де ље ном па жњом, по ста вља ју
пита ња, ин те ре су ју се за то ка ко се у

Ср би ји жи ви и ра ди, не ка сне ако им
даш сло бод но вре ме и оду ше вље ни
су на шом хра ном, при ро дом, а бо га -
ми и ра ки јом – за кљу чу је Да ни је ла.

За ни мљи ве при че

Ду шан Мар ко вић (38) по стру ци је
ге о граф, али се већ неколико го ди на
ба ви по слом ту ри стич ког во ди ча. Ње -
го ва спе ци јал ност су гра -
до ви у Ита ли ји, Швај цар -
ској, Ау стри ји, Фран цу -
ској и Не мач кој.

– Во лим да ра дим, али
и да имам сло бод ног вре -
ме на. Тај пе ри од из ме ђу
пу то ва ња увек ко ри стим
да про чи там не што но -
во, ка ко не бих био до са -
дан пут ни ци ма. Тре ба да
љу ди ма, та мо где се за у -
ста виш, ис при чаш при -
чу ко ја ће их за ин те ре -
со ва ти. Ја во дим љу де
она ко ка ко бих ја во лео
да не ко во ди ме не – при -
ча Ду шан.

Иа ко му је ге о гра фи ја
стру ка, ка же да нај ма ње
го во ри о то ме. Нај ви ше
во ли да љу де упо зна је са
исто ри јом, ар хи тек ту ром
и ур ба ним ле ген да ма ко -
је има ју не ку по ен ту.

– У све што им го во риш, као за чин
до да јеш увек но ве при че. Ја во лим да
у гру пи из гра ди мо не ки при ја тељ ски
од нос и то успе вам у де ве де сет од сто
слу ча је ва. Циљ ми је да се љу ди вра те
за до вољ ни, јер је не ко мо жда це ле го -
ди не са ку пљао но вац за ово пу то ва ње
и ма штао о ње му. Ка да опет до ђу, на
не ко но во пу то ва ње, то ми бу де по -
себ на са тис фак ци ја – ка же Ду шан.

Јед не од ње го вих оми ље них ру та
су Ал зас и Швар цвалд. До та мо пу то -
ва ње не ор га ни зу је велики број аген -
ци ја, па љу ди ко ји кре ћу на ово пу то -
ва ње ве о ма су за ин те ре со ва ни, па -
жљи во слу ша ју и ужи ва ју у сва ком
тре нут ку.

– Во дич мо ра да се до бро при пре -
ми за пу то ва ње, јер сва ко мо же да

про ве ри на „Гу глу” све што му ка -
жеш. Ја до ста чи там и гле дам ма пе.
По ку ша вам да на пра вим спој ни це из -
ме ђу ме ста и при ча, па чак и кад не -
мам вре ме на да по но во де таљ но чи -
там, да бу дем спре ман за пу то ва ње –
при ча он.

Тре ба на ћи ме ру

Лу ми ни ца Авра ме ску (62) цео рад ни
век је про ве ла на пу то ва њи ма. Би ла
је за по сле на као стју ар де са у „злат но
до ба” ЈАТ-а. Ви де ла је свет, упо зна -
ла пу но љу ди и ка да је оти шла у пен -
зи ју, до не ла је од лу ку да ра ди као
ту ри стич ки во дич. Ори јен ти са ла се
на екс кур зи је по ба нат ском де лу Ру -
му ни је, а во ди и ор га ни зо ва не ту ре
за ру мун ске др жа вља не по Но вом Са -
ду и Бе о гра ду.

– Искре но, то ми се нај ви ше до па -
да. Сма трам да је во ђе ње стра на ца у
соп стве ној зе мљи врх у по слу ту ри -
стич ког во ди ча. Не тро ши се пре ви -
ше вре ме на на ау то бус, код ку ће си,
а опет је по сао кре а ти ван и леп. Нео -
че ки ва но је ка ко љу ди ле по ре а гу ју
на Бе о град. Фа сци ни ра ју их увек
Храм Све тог Са ве, Ка ле мег дан и Кнез
Ми ха и ло ва ули ца – при ча нам
Лумини ца.

Она ту ри сти ма во ли да при ре ди и
по себ ни до жи вљај во жњом бро дом
ко ји по ла зи из Зе му на, про ла зи ис -
под свих мо сто ва, пра ви круг око Ве -
ли ког рат ног остр ва и вра ћа се на зад.

– Онај ко во ли да на до гра ђу је сво је
зна ње, не мо же да бу де лош во дич.
Тај на је у то ме да сва ку при чу о исто -
ри ји или умет но сти за чи ниш не чим
из жи во та. Али у то ме тре ба има ти
ме ру – ка же она.

Ста ри је ру мун ске др жа вља не и да -
ље за ни ма ју Ку ћа цве ћа и Му зеј Ју го -
сла ви је, док мла ђи во ле Ка ле мег дан,
али во ле и да ис ку се град ску вре ву и

да по се те тр жне цен тре. Ка же да је
ту ри сти ма из Ру му ни је и Но ви Сад
леп, али не раз ли ку је се мно го од ве -
ћи не гра до ва у њи хо вој зе мљи, па су
за то ви ше им пре си о ни ра ни Бе о гра -
дом, у ко јем су ар хи тек тон ски сти ло -
ви из ме ша ни.

– Го ди ми ка да не ко ме учи ним
пу то ва ње при јат ним и леп шим. 
Срце ми је пу но ка да за вр шим ту ру
и ка да сви за хва љу ју – об ја шња ва
Лу ми ни ца.

Ме ђу оми ље ним по сло ви ма су јој и
школ ске екс кур зи је с нај мла ђи ма. Ка -
же, њи ма је за по че так за ни мљи во то
што се во зе ау то бу сом. То под се ћа на
ону му дрост: ни је би тан циљ, већ са -
мо пу то ва ње.

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ РА ДЕ КАО ТУ РИ СТИЧ КИ ВО ДИ ЧИ

НЕ ПО СТО ЈИ ДРУ ГА ШАН СА ЗА ПР ВИ УТИ САК

Данијела Мијаиловић Тимић

Владимир Јовановић

Душан Марковић

Луминица Аврамеску

Владимир Тимић
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Алек сан дра Ма рин ков, 

по сла сти чар ка и 

атле ти чар ка

КЊИ ГА: Јед на од књи га ко је
су ми се до па ле је сте „Ше ста
фа за сна” Бер на ра Вер бе ра,
ко га зо ву Жил Верн два де сет
пр вог ве ка. Ра ди се о то ме да
у ве о ма ду бо ком сну два де се -
то смо го ди шњи Жак Клајн сре -
ће чо ве ка из не на ђу ју ће слич -
ног се би ко ји твр ди да је че -
тр де се то смо го ди шњи Жак
Клајн. Ис по ста вља се да пу -
то ва ње кроз вре ме, по мо ћу
сно ва, по ста је мо гу ће. Ка ко
би мла ди Жак про на шао мај -
ку ко ја је не ста ла у Ма ле зи ји,
че тр де се то смо го ди шњи Жак
га упу ћу је на пле ме Се нои.
Чла но ви пле ме на су лу цид ни
са ња чи ко ји ће му по мо ћи да
стиг не до ше сте фа зе сна, у
ко јој је све мо гу ће. Мла ди
Жак Клајн има то ли ко пи та -
ња, али по сто је ства ри ко је не
би сме ле да се ме ња ју…
ФИЛМ: Мој из бор је оства ре -
ње „Free Solo” на гра ђи ва не
Ели за бет Чај Ва сар хе љи (Eli-
zabeth Chai Vasarhelyi) и свет -
ски по зна тог фо то гра фа и пла -
ни на ра Џи ми ја Чи на. Ово је
за ни мљив, ин ти ман и не по -
ко ле бљив пор трет сло бод ног
ал пи ни сте Алек са Хо нол да,
док се при пре ма да оства ри
свој жи вот ни сан: да се пе ње

на нај по зна ти ју сте ну на све -
ту Ел Ка пи тан од 914 ме та ра
у На ци о нал ном пар ку Јо се -
ми ти без ко ноп ца. Про сла -
вљен као је дан од нај ве ћих
атлет ских под ви га би ло ко је
вр сте, Хо нол дов успон по ста -
вио је вр хун ски стан дард: са -
вр шен ство или смрт. Ус пев -
ши у овом иза зо ву, Хо нолд
ула зи у ана ле људ ских до стиг -
ну ћа. „Free Solo” је и три лер
и ин спи ра тив ни пор трет спор -
ти сте ко ји је над ма шио на ше
тре нут но раз у ме ва ње људ ских
и мен тал них по тен ци ја ла.
МУ ЗИ КА: „Дел Ар но бенд” је
ус пео да на пра ви ал бум под
на зи вом „Ако не знаш шта да
ра диш”, ко ји ће за го ли ца ти
слу шне цен тре и раз и гра ти
нам ср ца, а сти хо ви ма о ак -
ту ел ним дру штве ним те ма ма
на те ра ће нас да ста ви мо прст
на че ло. Ви ше не го до вољ но
за све љу би те ље ре геа, ко ји
ће има ти у че му да ужи ва ју у
на ред ним ме се ци ма.

Ше ста фа за сна

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Ра до ви у га ле ри ји 
до 13. ја ну а ра

У Га ле ри ји Исто риј ског ар хи -
ва у Пан че ву у пе так, 13. де -
цем бра, отво ре на је из ло жба
под на зи вом „Сло вач ко-срп ско
при ја тељ ство”, ко ја је ре зул тат
ду го го ди шње са рад ње сли ка ра
на и ве из Ср би је и са мо у ких
сли ка ра Сло ва ка из Ко ва чи це
и Па ди не, а ре а ли зо ва ло ју је
Удру же ње сли ка ра „На и ва Арт
Култ” из Ко ва чи це. Ова из ло -
жба је са да пред ста вље на ше -
сти пут – до са да су одр жа не
че ти ри у Сло вач кој и јед на у
За во ду за кул ту ру вој во ђан ских
Сло ва ка.

Из ло жба са др жи нај ре пре -
зен та тив ни ја де ла нај ве ћих сло -
вач ких сли ка ра Зу за не Ха лу -
по ве, Мар ти на Јо на ша и Ја на
Ху са ри ка, као и на гра ђе на умет -
нич ка де ла нај по зна ти јих са -
вре ме них на ив них сли ка ра из
Ср би је: До бро са ва Ми ло је ви -
ћа, Мар ка Сте ва но ви ћа и Де -
сан ке Пе тр ов Мо рар. Пред ста -
вље ни сли ка ри су ус пе ли да за -
до би ју ре но ме ис так ну тих сли -
ка ра свет ске на и ве. Њи хо ва де -
ла су за сту пље на у нај по зна ти -
јим га ле ри ја ма и му зе ји ма у

све ту, о њи ма су сни ма ни фил -
мо ви, пи са не књи ге...

При сут ни ма су се обра ти ли
ди рек тор Исто риј ског ар хи ва
Мир ко Ру пић, вла сник га ле ри -
је „На и ва Арт Култ” из Ко ва -
чи це Бо шко Не дељ ков, не ка -
да шња ди рек тор ка га ле ри је у
Ко ва чи ци Ма ри ја Рас пир и пан -
че вач ка сли кар ка, ва јар ка и пе -
сни ки ња Де са Мо рар. Она је
ове го ди не обе ле жи ла пе де сет
пет го ди на умет нич ког ра да, а

овом при ли ком је при сут ни ма
про чи та ла две сво је пе сме.

Га ле ри ја Удру же ња сли ка ра
„На и ва Арт Култ” на ла зи се у
Ко ва чи ци и ра ди од 2014. го ди -
не. Осно ва на је с ци љем да очу -
ва, пре зен ту је и про мо ви ше на -
и ву и умет ност уоп ште. Пре зен -
та ци ја се од ви ја кроз пре да ва -
ња, из ло жбе, ра ди о ни це и штам -
па ни про мо тив ни ма те ри јал, ка -
ко у Ср би ји, та ко и у ино стран -
ству. До да нас је ор га ни зо ва но

ви ше сто ти на из ло жби, од ко -
јих де сет има ме ђу на род ни ка -
рак тер, об ја вље но је два де сет
пет пу бли ка ци ја и из ве де но шест
на уч них ску по ва, као и де се ти -
не пра те ћих ма ни фе ста ци ја.

Из ло жбу је фи нан сиј ски по -
др жао Пoкрајински се кре та ри -
јат за кул ту ру и ин фор ми са ње.
По се ти о ци ће има ти при ли ку
да је по гле да ју све до сре ди не
ја ну а ра, у рад но вре ме Исто -
риј ског ар хи ва.

Културни телекс
Му зи ка
Пе так, 20. де цем бар, 19 са ти, На род ни му зеј: но во го ди шњи
кон церт ка мер не му зи ке Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”.

Пе так, 20. де цем бар, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: че тр де сет пет го ди на од осни ва ња бен да „The Ramones”.

Су бо та, 21. де цем бар, 18 са ти, Му зич ка шко ла „Јо ван
Бандур”: но во го ди шњи кон цер тић му зич ког за ба ви шта.

Су бо та, 21. де цем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: ASAP жур ка.

Не де ља, 22. де цем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: „На ран Џе мо ва ње”.

По не де љак, 23. де цем бар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног
центра: кон церт Там бу ра шког ор ке стра Пан че ва „Битлси на
там бу ри”.

Те мат ски про грам
Су бо та, 21. де цем бар, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: про мо -
ци ја књи ге „Осве та оте те де це”.

По не де љак, 23. де цем бар, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: про -
мо ци ја књи ге са бра них пе са ма и при ча Ви о ле те Бла ге „Ви ше
не пи шем пе сме”.

По не де љак, 23. де цем бар, 19 са ти, На род ни му зеј: пре да ва -
ње Ни ко ле Вла ји ћа „Још је дан пут о про та Ва си Жив ко ви ћу”.

Уто рак, 24. де цем бар, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: про мо -
ци ја књи га Алек сан дра Гај ше ка „Ага пе ан то ло ги ја” и Алек сан -
дре Нин ко вић Та шић „Зве здо број ци 2”.

Сре да, 25. де цем бар, 20 са ти, Дом омла ди не: пре да ва ње ака -
дем ског сли ка ра Ми ла на Гу ти ћа „Та блет као ски цен блок”.

Из ло жбе
Уто рак, 24. де цем бар, 19 са ти, На род ни му зеј: отва ра ње из -
ло жбе сли ка Ми о дра га Ми ше Је ли ћа „Му ње и гро мо ви ва тре -
них же те ла ца”.

НА БАРФ-у

У Београду по бе дио
пан че вач ки бенд

У До му омла ди не Бе о гра да у
не де љу, 15. де цем бра, одр жа -
но је фи на ле Бе о град ског ау -
тор ског рок фе сти ва ла, на ком
је по бе ду од нео пан че вач ки
бенд РАМ ПА („Ра ди о ак тив на
ме ло ди ја Пан че ва”).

Пан чев ци су за фе сти вал кон -
ку ри са ли трима ау тор ским ком -
по зи ци јама: „Не за бо ра вљам”,
„Жи вот је леп” и „Го ло те ло”.
На так ми че ње се при ја ви ло пе -
де сет бен до ва из Ср би је, а у
самом фи на лу је уче ство ва ло
де сет.

РАМ ПА је на ста ла кра јем
2016. и чи не је Ми ха и ло Мић -
ко Ђор ђе вић (ги та ра, пра те ћи
во кал), Алек сан дар Си мић (ги -
та ра), Ни ко ла Вла хо вић (бас-
ги та ра), Иван Со ло мун (буб ње -
ви), Бра ни мир Ко лоц ка (во кал
и ви о ли на) и Ни ко ле та Не дељ -
ко вић (во кал и кла ви ја ту ре).
Сни ми ли су не ко ли ко син гло -
ва, а ове го ди не објавили су и
ал бум под на зи вом „Овај град”.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ

Ру ше ње ми та о 
рок му зи ча ру

У Кул тур ном цен тру Пан че ва
у че твр так, 12. де цем бра, одр -
жа на је про мо ци ја књи ге „Из -
ме ђу крај но сти” Ива на Ивач -
ко ви ћа. Том при ли ком су го -
во ри ли про фе сор Ду шан Па -
вло вић (ФПН), но ви нар Вла -
ди мир Ста кић, Зо ран Илић из
Удру же ња рок му зи ча ра Пан -
че ва и ау тор књи ге.

Сви су се сло жи ли да су пе -
сме ове гру пе има ле ве ли ку
дру штве ну вред ност и да су у
то вре ме сла ле по ли тич ке по -
ру ке ко је су би ле нео п ход не у
пе ри о ду ка да су на ста ја ле. Па -
вло вић је ре као да је бит но да
је ова књи га да ла ре а ли стич ну
сли ку о Шту ли ћу.

– При па дам ге не ра ци ји ко ја
је са зре ва ла уз „Азру” и хтео сам
да на пра вим не ки ин вен тар успо -
ме на на вре ме за но са и ве ли -
ких иде а ла, а с дру ге стра не да
ка жем да је баш та ге не ра ци ја,
слу ша ју ћи ову му зи ку, на пра -
ви ла овај бенд слав ним и ути -
цај ним – ре као је Ивач ко вић.

Ста кић је при чао о Шту ли ћу
и из угла но ви на ра ко ји је на -
пра вио је дан од по след њих ин -
тер вјуа „ко ји су би ли сми сле -
ни и има ли те жи ну пре не го
што се по ву као из му зи ке”.

У фо а јеу Кул тур ног цен тра у
уто рак, 10. де цем бра, отво ре -
на је два на е ста го ди шња из ло -
жба Удру же ња ли ков них умет -
ни ка „Све ти о ник” из Пан че ва,
ко ја је ове го ди не по не ла на -
зив „Бе ло”.

На ово го ди шњој из ло жби
чла но ви Удру же ња из ло жи ли
су сво је ра до ве – сли ке, цр те -
же, гра фи ке – на те му „Бе ло”.
Гост из ло жбе био је умет ник
То ми слав Сто шић. При ка за -
ни су и иза бра ни ра до ви по -
ла зни ка ра ди о ни ца Удру же ња
ли ков них умет ни ка „Све ти о -
ник”, ко је су ове го ди не ре а -
ли зо ва не у са рад њи с Кул тур -
ним цен тром Пан че ва – Га ле -
ри јом са вре ме не умет но сти,
До мом омла ди не Пан че во –

Шко лом цр та ња и Ме сном за -
јед ни цом Цен тар, а цео про -
је кат је су фи нан си рао Град
Пан че во.

Ра ди о ни це су во ди ли Ми лан
Бу ла то вић (гра фи ка), мр Је ле -
на Ла лић (сли кар ство) и Ива -
на Што пуљ (ке ра ми ка).

ИЗ ЛО ЖБА СЛО ВАЧ КО-СРП СКОГ ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА

ДЕ ЛА ИС ТАК НУ ТИХ СЛИ КА РА НА И ВЕ

У „КО МУ НИ КАР ТУ” ПРЕД СТА ВЉЕН СТРИП-АЛ БУМ

„Охра бре ња” Алек сан дра Зо гра фа

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА

Наставак „Природe у фрејму”

ПО ВО ДОМ РО ЂЕН ДА НА МУ ЗЕ ЈА

Још је дан пут 
о про та Ва си

По во дом де ве де сет ше стог ро -
ђен да на На род ног му зе ја Пан -
че во, у Све ча ној са ли ће у по -
не де љак, 23. де цем бра, у 19
са ти, би ти одр жа но пре да ва -
ње и во ђе ње кроз из ло жбу
„Још је дан пут о про та Ва си
Жив ко ви ћу: 1819–2019”.

О про ти Ва си ли ју Ва си
Жив ко ви ћу, ње го вом жи во ту,

при ја те љи ма и нај зна чај ни -
јим до га ђа ји ма у Пан че ву то -
ком де вет на е стог ве ка при -
ча ће ет но лог Ни ко ла Вла јић.
Улаз је бес пла тан.

На род ни му зеј Пан че во је
осно ван 23. де цем бра 1923.
го ди не, за хва љу ју ћи др Бо ри -
сла ву Јан ку ло ву, исто ри ча ру,
ет но ло гу и ар хе о ло гу.

Но ви стрип-ал бум „Охра бре -
ња” Са ше Ра ке зи ћа, ко ји је ове
го ди не об ја ви ла из да вач ка ку -
ћа „Де ве та ди мен зи ја” из Ба -
ња лу ке, пред ста вљен је у пе -
так, 13. де цем бра, у про сто ру
аген ци је „Ко му ни кАрт”. Том
при ли ком је отво ре на и из ло -
жба ода бра них стрип-та бли из
ове књи ге, ко ју ће по се ти о ци
мо ћи да по гле да ју до 13. јануара.

– Кад ура ди те не ки стрип
ко ји тре ба не што да ка же дру -
гим љу ди ма, ви за пра во охра -
бру је те те љу де и у то ме је су -
шти на. Ово је јед на зби р ка стри -
по ва ко ја тре ба да пред ста вља
раз лог за оног ко то бу де про -
чи тао да на цр та стрип, мо жда
на пи ше по е му, или да бар из -
дво ји не ки еле мент, чак и ви -
зу ел но, и не што ће се про ме -
ни ти – ре као је Зо граф.

У књи зи су пред ста вље ни
ра до ви и те ме ко ји ма се ау -
тор ба вио у пе ри о ду од ав -
густа 2013. до ма ја 2015.
године, а ко ји об у хва та ју

хроно ло шки по ре ђа не ко лек -
ци је стри по ва из не дељ ни ка
„Време”, у ко јем Зо граф об ја -
вљу је сво је ра до ве већ ше сна -
ест го ди на.

ГО ДИ ШЊА ИЗ ЛО ЖБА УЛУ „СВЕ ТИ О НИК”

Пан че вач ки умет ни ци сли ка ли бе ло

У Дому омладине у четвртак,
12. децембра, отворена је из-
ложба фотографија под нази-
вом „Природа у фрејму”, које
су настале у оквиру пројекта
омладинске размене.

Група младих из Панчева то-
ком лета и јесени 2019. године
боравила је у Берлину и шпан-
ском граду Сеути и с вршња-
цима из Немачке, Шпаније,
БиХ, Албаније, Румуније и Ита-

лије кроз фотографију и ви-
део-едитовање, у оквиру више
занимљивих тема, истражива-
ла различите сегменте одржи-
вог развоја и човековог утица-
ја на околину.

Пројекат је рађен у оквиру
европске мреже ОРА (Ob ser -
ve Ret hink Act), која окупља
омладинске центре, невлади-
не организације које се баве
заштитом животне средине,

организације за социјални раз-
вој, задруге, уметничке колек-
тиве, културне организације
и еко-центре. Удружење
„Наранџасти” из Панчева, у
сарадњи са удружењем „Цр-
вено дрво Србија”, организо-
вало је учешће српских
учесника.

„Природу у фрејму” суфу-
нансирао је „Еразмус +”, про-
грам Европске уније.
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Де са Пе тр ов Мо рар (73) ро ђе -
на је у Сеф ке ри ну, а већ го ди -
на ма жи ви и ра ди у Пан че ву.
Сли ка од 1964. го ди не и од та -
да и са ра ђу је с Му зе јом на ив -
не и мар ги нал не умет но сти Ја -
го ди на и Га ле ри јом на ив не
умет но сти у Ко ва чи ци. Још и
ва ја и пи ше по е зи ју. Иза се бе
има пре ко ше зде сет са мо стал -
них и три ста за јед нич ких из -
ло жби у Пан че ву, Бе о гра ду, Ци -
ри ху, Же не ви, Бу е нос Ај ре су,
То ки ју, Па ра гва ју, Љу бља ни,
Ни ци, Кра гу јев цу, За гре бу, Бу -
ку ре шту, Бе чу, Но вом Са ду, Бу -
дим пе шти, Њу јор ку, Ли ма со -
лу, Ва шинг то ну, Сид не ју, Па -
ри зу, Со фи ји, Пра гу, Бра ти сла -
ви, Шан га ју и мно гим дру гим
гра до ви ма ши ром све та. Ње на
де ла се на ла зе у мно гим га ле -
ри ја ма и му зе ји ма, као и у ра -
зним пу бли ка ци ја ма и у де вет -
на ест књи га. Об ја ви ла је три
књи ге по е зи је, а по ње ним сли -
ка ма Ет но граф ски му зеј из Бе -
о гра да је сни мио два до ку мен -
тар на фил ма. До бит ни ца је
број них на гра да, по ве ља и за -
хвал ни ца за ху ма ни тар ни рад.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Сли ка те већ пе -
де сет пет го ди на. Шта се про -
ме ни ло у ва шем сли ка њу од
по чет ка до са да?

ДЕ СА ПЕ ТР ОВ МО РАР: Ни -
је мно го, али ми слим да имам
ма ло ве ћу сло бо ду. По че ла сам
са се дам на ест го ди на, ја за свој
по че так ра чу нам 1964, ка да је
Ото Би ха љи-Ме рин ви део мо је
сли ке. Он је та да ин си сти рао
да их пот пи шем, а ја ни сам, јер
сам ми сли ла да ни сам сли кар -
ка, већ да са мо сли кам. Тих мо -
јих два де се так сли ка је од мах
от ку пио му зеј у Ја го ди ни. И
дан-да нас имам исти при ступ.
Кад год сли кам, увек ра дим као
за се бе. Пе де сет од сто је оти -
шло у ху ма ни тар не свр хе.

l Шта сте сли ка ли у по четку?
– Ми сли ла сам да мо ра са -

мо но шња да се сли ка, као што
сам ви де ла у Ко ва чи ци и Уз -
ди ну, а он да сам ка сни је по че -
ла да сли кам не ке мо је фан та -
зи је и ире ал не сли ке. У то вре -
ме је то не ка ко би ла чи ста на -
и ва. При че мо је ба ке су ме ин -
спи ри са ле да сли кам пра во -
слав не оби ча је. У Чен ти је, ван
се ла, по сто ја ла ста ра цр ква од
на бо ја, по кри ве на тр ском... Мо -
ја ба ка је то одр жа ва ла. Би ла
је ја ко по бо жна, јер је од ра ста -
ла у ма на сти ру Ра ко ви ца од

сво је пе те го ди не, док је, ка -
сни је, ни је узе ла стри на. У Чен -
ти сам ви де ла пр ву ико ну, али
мо ја ру ка ни је би ла за то.

l Ипак сте ка сни је сли ка ли
и ико не?

– Ка да сам по чи ња ла да сли -
кам, јед ном је до шао све ште -
ник да све ти во ди цу и ви део
мо је ра до ве. На кон то га ми је
до нео јед ну ве ли ку ико ну да
ја на пра вим ко пи ју за це ли ва -
ње. Ни сам би ла си гур на да ја
то мо гу, чак сам те ве че ри на -
пи са ла пе сму „Ноћ на мо ра”.
Пи тао ме је да ли знам мо ли -
тве, од го во ри ла сам да знам
„Оче наш” и ју тар њу, а он ми
је ка зао да не је дем пет ком
мр сно и да та да не сли кам, ни
на цр ве но сло во, и да чи там
„Оче наш”, а да ће ми Бог во -
ди ти ру ку. И на кон не ког

време на сам ус пе ла. Он да сам
ишла на из ло жбу Јан ка Браши -
ћа, где је био па три јарх Герман.
Пред ста ви ли су ме као Срп -
ки њу ко ја сли ка на и ву и ко ја
је на сли ка ла јед ну ико ну. Ја
сам са мо зна ла да тре ба да га
по љу бим у ру ку и он ми је дао
бла го слов.

У Сеф ке ри ну има че тр де сет
три мо је ма ле це ли ва ју ће ико -
не. Са да се чу ва ју као га ле риј -
ске, ви ше се не це ли ва ју. Ико -
не сам сли ка ла нај ви ше ше -
зде се тих, се дам де се тих и осам -
де се тих, све до 1993. го ди не. У
Ус пен ској цр кви имам јед ну
ве ли ку ико ну Све тог Са ве.

l Да ли сте има ли по др шку
око ли не у то ме што сте
радили?

– Мо ји ро ди те љи су би ли
про тив то га да ја сли кам, наро -

чи то отац. Би ло га је сра мо та
што сли кам, пи шем пе сме и
на ци гла ни узи мам гли ну. Али
ја сам то  во ле ла, као ма ла сам
сли ка ла во де ним бо ја ма, де да
је умео да ка же: „Мо ја уну ка
ће би ти жи во пи сац”.

l Ви се од ма ле на ба ви те сли -
ка њем, пи са њем и ва ја њем, али
шта је би ло пр во?

– Као де те сам че сто го во ри -
ла у сти ху. Ба ба ме је учи ла
Змај Јо ви не пе сме, али ја ни -
сам са мо њих из го ва ра ла, већ
сам и из ми шља ла не ке сво је.
Вр ло ра но сам по че ла да при -
ме ћу јем свет око се бе: бо је, цве -
ће... и  цр та ла сам по озно је -
ним про зо ри ма не ке пат ке, гу -
ске. А у шко ли су бр зо за па зи -
ли мо је сло бод не са ста ве и пе -
сми це. Сла ли су их у ча со пи се
„По ле та рац” и „Деч је но ви не”
из Гор њег Ми ла нов ца. До би ја -
ла сам и не ке на гра де у че твр -
том-пе том раз ре ду. Ме ђу тим,
за све сам са мо у ка. Ро ди те љи
се ни су сло жи ли да за вр шим
не ку умет нич ку шко лу. Све сам
упор ним ра дом по сти гла.

l Ка да сте по че ли да се ба -
ви те ва ја њем?

– Пра ви ла сам раз не фи гу ре
и ра ни је, али сам зва нич но по -
че ла 1990, ка да је мој син Вој -
кан, та ко ђе сли кар, по чео да
ра ди сво је ан ђе ле. Ра ди ла сам
и ве ли ке скулп ту ре. Ме ђу тим,
с го ди на ма је то све те же, јер
је нео п ход на сна га у ру ка ма.

l Мо ти ви ко ји се на ла зе у
ва шој умет но сти су ма хом из
Сеф ке ри на?

– Нај ви ше сам сли ка ла при -
зо ре из ба би них при ча. Она ми
је при ча ла да је, на при мер, на
Ду хо ве ли ти ја ишла у по ље.
Ко си ло се и од пр вих от ко са
су се пра ви ли вен ци, а не ве сте
ко је су се те го ди не уда ле обла -
чи ле су вен ча ни це и си ла зи ле
у по ље. То сам, на при мер, сли -
ка ла, он да Бе ле по кла де... и
још мно го оби ча ја. Ет но граф -

ски му зеј је ра дио два фил ма
о тим оби ча ји ма. Је дан је
„Марија Маг да ле на”, а дру ги,
чи ји сам ја ко а у тор, „Ус крс у
Сеф ке ри ну”.

l Из да ли сте три збир ке пе -
са ма?

– Пр ва збир ка су пе сме за -
ви ча ја, а дру гу, под на зи вом
„Нит љу ба ви”, об ја ви ла сам ка -
да ми је су пруг пре ми нуо. Тре -
ћа је о дру же њи ма с ко ле га ма
у ко ло ни ја ма. Ме ђу њи ма је
би ла и пе сма о Мар ти ну Јо на -
шу, ко ју сам му по кло ни ла за
се дам де се ти ро ђен дан, он да де -
ци из До ма за де цу без ро ди -
тељ ског ста ра ња „Спо ме нак”...
Ни сам ни ка да ми сли ла да ћу
не што об ја ви ти, не го је јед ном
Бог дан Мр вош, док је гле дао
мо је сли ке, на не ки ма од њих
ви део не ке мо је сти хо ве, па је

тра жио да про чи та пе сме. Охра -
брио ме је да их об ја вим. Пред -
го вор за све књи ге пи сао ми је
књи жев ни кри ти чар Ми ле Ме -
дић, а упо зна ли смо се ка да је
ку по вао сли ку. Ве о ма ми је дра -
го што сам се на шла у „Ан то -
ло ги ји књи жев ни ка Пан че ва”.
Од свих књи га у ко ји ма се пи -
са ло о мом ра ду, а има их је
де вет на ест, ова ми је нај дра -
жа.

l Мно ги умет ни ци има ју по -
тре бу да да ју сво је ра до ве у ху -
ма ни тар не свр хе. Ви сте јед на
од њих?

– То је бож ји дар, сли ка је
умет ни ко ва са мо док ра ди на
њој. Ја во лим да по кло ним. Де -
ве де се тих го ди на сам це лу јед -
ну из ло жбу по кло ни ла „Спо -
мен ку”. Ди рек тор ка је ус пе ла
да про да све ра до ве и де ци
обез бе ди ла хра ну.

l Да ли вам је не ка да жао да
се одво ји те од сво јих сли ка?

– Са мо јед ном ми се то де -
си ло. Има ла сам на сли ка ну вр -
ши ли цу. Сли ка ла сам је пре ма
са ве ти ма мог све кра, ко ји ју је
имао, па ми је об ја шња вао ка -
ко тач но све тре ба да из гле да.
Сли ка ла сам је се дам де се тих
го ди на. Он да је де ве де се тих до -
шла РАИ те ле ви зи ја да пра ви
до ку мен тар ни филм о ме ни.
Чо век с ко јим сам при ча ла пи -
тао ме је ко ли ко ко шта та сли -
ка и ја сам, с об зи ром на то да
су та да би ле санк ци је, ре кла
ци фру с нај ве ће нов ча ни це, а
он је по гле дао у нов ча ник, из -
ва дио но вац и ку пио је. Ми -
сли ла сам да ни ка да не ћу да је
про дам. Сва сам се тре сла. Би -
ло је то ја ко емо тив но ис ку -
ство за ме не, јер сам би ла ве -
за на за ту сли ку.

l Има те ли не ке сли ке ко је
ни ка да не би сте про да ли?

– Имам две сли ке ко је ни су
на про да ју, то су „Успа ва на Ср -
би ја” и „Сно ви и ко шма ри”. Пр -
ва је би ла у Бу е нос Ај ре су на

из ло жби с још не ким сликама,
од ко јих је јед ну ку пи ла Со фи -
ја Ло рен, о то ме су пи са ле но -
ви не... С те из ло жбе се вра ти ла
и сли ка „Сно ви и ко шма ри”.
Мно ги су хте ли да је ку пе, али
мој муж ни је дао. Кроз сва шта
смо про ла зи ли и син Вој кан је
схва тио да не ће мо ни ка да про -
да ти те две сли ке.

l Ко ли ко вам је сли ка ње по -
мо гло да пре бро ди те те шке жи -
вот не си ту а ци је?

– Увек сам сли ка ла. По сле
су пру го ве смр ти сам по че ла да
сли кам на кон са мо не де љу да -
на. Ја ко сам за хвал на про ти
Ми ло ва ну Гло гов цу. Хте ла сам
да на пра вим из ло жбу као по -
мен свом су пру гу, али у том
тре нут ку ни је би ло мо гу ће то
ура ди ти у На род ном му зе ју, па
ми је он по мо гао да на пра вимо

у Цр кве ној оп шти ни пра во слав -
не цр кве Пан че ва. До не ли смо
па ное из му зе ја. Ја ко сам му
за хвал на, то ми је би ла ве ли ка
уте ха. Увек сам би ла у до ди ру
с до брим љу ди ма.

l Шта сте сли ка ли од оби ча -
ја ве за них за пра зни ке ко ји нам
до ла зе?

– То су све пра во слав ни оби -
ча ји: Ма те ри це, Де тињ ци, Оци.
Че сти мо ти ви су и: Бад ње ве -
че, ко рин ђа ње, па ма ри ју це, ка -
да су се мом ци ма ски ра ли и
од ла зи ли у ку ће де во ја ка. За -
тим је ту и пр ви дан Бо жи ћа,
ка да се се че ко лач, Све ти Сте -
фан ка да се из ку ће из но си ла
сла ма и ста вља ла на рас кр сни -
цу, па ис пра ћај Бо жи ћа код ку -
ма. За тим до ла зе Кр стов дан,
Све ти Јо ван, Бо го ја вље ње, По -
кла де и ус кр шњи пра зни ци. Че -
сто сли кам и Идвор. Ра ди ла
сам и „Цре па јач ку фи ја ке ри ја -
ду”. Ми слим да имам ви ше од
три хи ља де сли ка.

l На шта сте нај ви ше по но -
сни до са да?

– На свог си на. Он је бо љи
од сво је мај ке. Бо ље сли ка, а
ни он ни је сту ди рао умет ност,
али је у њој про на шао се бе и
од 1986. го ди не успе шно ства -
ра. По но сна сам и на се бе, јер
се ни сам на да ла да ћу ово ли ко
оп ста ти као умет ник. По че ла
сам из љу ба ви да сли кам, ура -
ди ла сам до ста, али ми слим да
сам мо жда мо гла и ви ше.

l Да ли по сто ји не што што
ни сте оства ри ли до са да?

– Во ле ла бих да ми не ко по -
мог не да оства рим ве ли ку же -
љу, да по кло ним две ве ли ке
скулп ту ре. Јед на је „Ба ка са
три уну че та”, а дру га „Мај ка
ко ја гр ли де цу”. Во ле ла бих да
се из ли ју у брон зи и бу ду по -
ста вље ни у Град ској би бли о те -
ци или бол ни ци, на при мер.
Да те скулп ту ре оста ну гра ду
од ме не...

Мир ја на Ма рић

Јед на од нај ду жих ули ца у
Пан че ву, ко ја се про те же од
Ко те жа 1 па све до ке ја на
Та ми шу, до би ла је име по бра -
ћи Јо ва но вић, Ка мен ку и Па -
влу, љу ди ма ко ји су за слу жи -
ли та кву част јер су за ду жи ли
наш град.

По ред то га што су осно ва -
ли пр ву штам па ри ју у Пан -
че ву, они су, у бор би за по -
ли тич ку еман ци па ци ју срп -
ског на ро да у Ау стро-Угар -
ској, 1871. го ди не штам па ли
„Пан че вац”, пр ви пре вод
Марк со вог „Ма ни фе ста Ко -
му ни стич ке пар ти је”, Ње го -
шев „Гор ски ви је нац”, као и
ве ли ки број књи га с раз ли -
чи том те ма ти ком, чи ме су
хте ли да да ју до при нос ја ча -
њу кул тур не са мо све сти на -
ших на ро да.

Оста ли су за пам ће ни и по
то ме што су би ли ве ли ки ро -
до љу би и до бро тво ри, као и
ис так ну ти кул тур ни и јав ни
рад ни ци. Њи хо ва књи жар ска
и кул тур на де лат ност тра ја ла
је ско ро че тр де сет го ди на, а
штам па ри ја ко јом су ру ко во -
ди ли би ла је јед на од нај ве -
ћих на Бал ка ну.

У књи га ма о исто ри ји Пан -
че ва за пи са но је да је је дан
од по во да за осни ва ње штам -
па ри је Ка мен ку и Па влу би -
ло то што су Нем ци ко ји су
би ли вла сни ци дру гих штам -
па ри ја у Пан че ву оме та ли
штам па ње „Пан чев ца”. Због
то га су они од лу чи ли да поч -
ну да штам па ју овај лист, ко -
ји је по кре нуо Јо ван Па вло -
вић, и то су ра ди ли три го ди -
не, све док он ни је пре шао у
Зе мун.

Ка мен ку и Па влу Јо ва но -
ви ћу је сме та ло и то што у
Пан че ву ни је би ло до вољ но
књи жа ра, због че га ђа ци че -
сто ни су има ли књи ге и дру -
ги школ ски при бор. За то су
ав гу ста 1872. го ди не под не -
ли мол бу град ским вла сти -
ма Пан че ва да отво ре сво ју
књи жа ру, што је по зи тив но
ре ше но. За хва љу ју ћи то ме
бра ћа Јо ва но вић су отво ри -
ла књи жа ру у сво јој ку ћи,
која се на ла зи ла у цен тру гра -
да (на Ма лој пи ја ци, код
крста).

Иа ко је Јо ва но ви ћи ма, пре -
ма њи хо вим ре чи ма, глав ни
мо тив за осни ва ње штам па -
ри је и отва ра ње књи жа ре би -
ла же ља да при бли же срп ске
књи ге и пи сце срп ској де ци и

омла ди ни, штам па ли су и
књи ге пољ ских, че шких, ру -
ских пи са ца и дру гих пи са ца
ко ји ни су би ли срп ске на ци -
о нал но сти.

О то ме, из ме ђу оста лог, го -
во ри по да так да је у њи хо вој
штам па ри ји об ја вље ни и пр -
ви пре вод Шек спи ро вог „Кра -
ља Ли ра”. За ни мљи во је да
су Ка мен ко и Па вле Јо ва но -
вић ин си сти ра ли на то ме да
про да ју књи ге по што ни жим
це на ма, да би та ко би ле
доступ не што ве ћем кру гу
љу ди!

Бра ћа Јо ва но вић ће оста ти
за пам ће ни и као ве ли ки до -
бро тво ри. За хва љу ју ћи њи ма
1911. го ди не је осно ван Си -
ро тињ ски дом при Цр кве ној
оп шти ни у Пан че ву. Го ди ну
да на ка сни је су осно ва ли и
За ду жби ну Ка мен ка и Па вла
Јо ва но ви ћа у Бе о гра ду, а исте
го ди не и фон да ци ју у Срем -
ским Кар лов ци ма, ко јој су за -
ве шта ли 348 ју та ра зе мље.
Но вац од ње не про да је да ли
су та ко ђе у ху ма ни тар не свр -
хе. Ни то им ни је би ло довољ -
но, па су две ку ће у Пан че ву
по кло ни ли и од лу чи ли да

новцем од њи хо ве про да је
помогну срп ске кул тур не
устано ве.

На жа лост, ка да је по чео
Пр ви свет ски рат, ау стро у -
гар ске вла сти су по хап си ле
мно ге ви ђе ни је Ср бе у Пан -
че ву, па и Јо ва но ви ће. Због
њи хо вог по ли тич ког ан га жо -
ва ња и угле да ко ји су ужи ва -
ли у на шем гра ду, ин тер -
нирани су у ло гор Арад, у ко -
ме су мно ги за ро бље ни ци
страда ли од гла ди, ти фу са и
ту бер ку ло зе.

Нај пре је пре ми нуо Па вле,
но вем бра 1914. го ди не. Иа ко
је пре ин тер ни ра ња био ве о -
ма бо ле стан, на но си ли ма је
од нет у ло гор, где је убр зо по -
сле то га пре ми нуо.

По ње го вој по след њој же -
љи, по смрт ни оста ци су му
пре не ти у Пан че во, где је и
са хра њен, али тек 1929. го -
ди не. За раз ли ку од ње га, Ка -
мен ко је две го ди не по сле ин -
тер ни ра ња, 1916, ус пео да се
не ка ко вра ти у Пан че во, али
ни је ду го ужи вао у по нов ној
сло бо ди. По сле ди це дво го ди -
шњег там но ва ња оста ви ле су
траг и озбиљ но на ру ши ле ње -
го во здра вље, па је он умро
исте го ди не.

М. Г.

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. 

Деса Петров Морар

ЗА ПИ СИ ИЗ СТА РОГ ПАН ЧЕ ВА

Бра ћа ко ја су
задужила Панчево

НАШ ГОСТ: ДЕ СА ПЕ ТР ОВ МО РАР, СЛИ КАР КА, ВА ЈАР КА И ПЕ СНИ КИ ЊА

УВЕК У ДО ДИ РУ С ДО БРИМ ЉУ ДИ МА

Каменко и Павле Јовановић

Улица браће Јовановић
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис
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ПАКЕТ 1 

• КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити 
и тромбоцити) 
и ГВОЖЂЕ  Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, 
HDL, LDL, ТРИГЛИЦЕРИДИ И 
АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP 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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

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)

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево



ПЕЖО 308, 2014, еуро 5,

158.000 км, навигација.

Изузетан аутомобил .  Тел.

064/154-71-97. (СМС)  

ПРОДАЈЕМ голф 2 дизел,

регистрован. Тел. 013/332-

384, 063/778-81-33. (286580)

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПОНУДА

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

„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

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци

• Сушени вреоци

• Костолац

• Ковински

ИСПОРУКА ОДМАХ

Бесплатна достава
на кућну адресу

061/176‐34‐08

(2
/2

8
5

9
7

1
)

УГАЉ
Ковинска коцка 6.850

Пљевља 13.500

Сушени вреоци 13.500

ЏАКОВИ
СА ИСПОРУКОМ

ОДЛОЖЕНОдо 180 дана

063/832-29-79
069/716-463 (9

/2
8

6
4

6
4

)

ПАСАТ Б 3, плин, два кау-
ча, 2.000, ауто-гуме, заме-
на. 063/382-071. (286908)

ГРАНДЕ пунто 1.9, мулти-
џет, петора врата, диги-
тална клима, шест брзина,
на име. 064/130-36-02.
(286903)

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

ШЕВРОЛЕТ спарк, хавари-
сан, у деловима. 064/587-
50-24. (286903)

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

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

ПЕЖО 207, 1.4, бензин,
2007, петора врата, фул
опрема. 064/130-36-02.
(286903)

ХИТНО опел астра, кара-
ван, 2007, 1.600 евра.
060/525-41-07. (286904)

ГОЛФ 3, 1.9 ТДИ, 1994,
петора врата, мотор до-
бар, лимаријски урађен.
Милан, 063/720-21-54.
(286756)

СИТРОЕН ксара пикасо,
2002. годиште, одличан,
регистрован до јуна.
063/867-32-13. (286775)

ПРОДАЈЕМ голф 2 дизел,
регистрован. Тел. 013/332-
384, 063/778-81-33. (268580/р)

ПРОДАЈЕМ пежо 607, ау-
томатик, 2006. годиште,
није увежен, 2.7. 069/263-
42-97. (286788)

ПУНТО 1.2, 8 В, 3 В, кли-
ма, одличан, гаражиран,
власник. 064/142-55-93.
(286825)

ДЕЛОВИ југо, суза, кец,
мотори, петостепени ме-
њачи и остало. 064/856-
60-65. (286825)

ПУНТО 1, 1.1, 1998. троје
врата, истекла регистраци-
ја, 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, регистро-
ван до октобра, власник.
064/136-42-00. (286928)

ПРОДАЈЕМ трактор и по-

љопривредне машине.

063/143-80-05. (286948)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ зи-
дану гаражу на Котежу 2.
062/222-553. (286991)

ГАРАЖУ издајем, дуплу,

испод зграде, струја, гре-

јање гратис, Тесла.

061/225-16-43. (286932)

МЕЊАМ гаражу на Сода-

ри за гаражу на Тесли,

ближе Авив парка.

064/570-64-70. (286887)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета квалитетно пресни-
мавам на ДВД. 063/288-
278, 343-563. (286870)

СВИЊСКЕ полутке, праси-
ћи, услужно клање, могућ-
ност доставе, квалитет.
065/614-74-40. (286295)

СОДАРА, гаража на про-

дају или издавање.

060/551-64-50. (286934)

ШПОРЕТ на дрва, пуромат

АПН 4. 061/644-62-07.

(286850)

ПРОДАЈА огревног дрвета,

буква, багрем, цер, исече-

но и исцепано. „Босанац

013”, 064/357-82-08.

(285901)

ПРОДАЈЕМ прасиће, товне

свиње и крмачу. 063/812-

36-04, 062/691-205. (286966)

ПРОДАЈЕМ вертикални за-

мрзивач, замрзивач санду-

чар 380 л, фрижидер обо-

дин. 064/231-23-59. (286550/р)

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

АЛФА ПЛАМ трајножаре-
ћа, фрижидер мањи, веш-
машина, комбиновани
фрижидер. 063/861-82-66.
(286923)

КАУЧ на расклапање, тро-
сед жичани, две фотеље,
столица за клавир, сеф,
мушки бицикли, молерске
мердевине. 064/290-46-
44. (286846)

ПРОДАЈЕМ овас. Тел.
013/366-167. (286859)

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет, висећи кухињски,
веш-машину, фрижидер.
065/344-85-77. (286876)

ПРОДАЈЕМ слике Труми-
ћа, Радовића и других
сликара. Рани радови, уља
на платну. 06/333-892.
(286501)

ГАСНА пећ са вентилато-
ром, самачки кревет, угао-
на гарнитура, сто, столи-
це. 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-ма-
шину, може ваше неис-
правно. 064/129-73-60.
(287001)

ПРОДАЈЕМ кревет на раз-
влачење. 060/821-15-52.
(286774)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, гаранција, до-

става, монтажа, повољ-

но. 061/198-81-42.

(286970)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, гаран-

ција.  063/705-18-18, 335-

930. (286971)

КАУЧ на продају, добро

очуван, цена 6.000 дина-

ра. Тел. 063/803-10-99.

(286951)

ПРАСИЋИ на продају.

061/286-41-00. (286933)

НА ПРОДАЈУ мангулице,

козе и јарићи. Звати по-

сле 17 сати. 065/961-92-

14. (286936)

ПРАСИЋИ на продају од

17 – 25 кг, могућност

услужног клања. 064/306-

87-33, 342-819. Борачка 1,

Војловица. (286833)

ПРОДАЈЕМ расхладну ви-

трину, полице за радњу,

фискалну касу. 064/134-

06-30. (286839)

ОПЕЛ астра 2001, 1.8, пе-

жо 206, 2004, може заме-

на. 064/134-06-30.

(286839)

ДВЕ металне цистерне

1.800 и 2.800 литара, очу-

ване, може замена за ра-

зно. 063/222-208.

(286764)

РАСПРОДАЈА новог наме-

штаја, столице од 1.600,

столови од 4.500. 060/600-

14-52. (286800)

ПРОДАЈЕМ дрвени дечји

креветац са душеком, ма-

ло коришћен. 060/601-60-

23. (286820)

КУПУЈЕМ исправне и не-
исправне ТА пећи, старо
перје. 060/135-00-84.
(286970)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, перје, плинске боце,
гвожђе, бакар, алумини-
јум. 066/900-79-04.
(286762)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (286772)

КУПУЈЕМ старе веш-ма-
шине, фрижидере, замр-
зиваче, ел. Шпорете.
060/521-93-40. (286790)

НА ПРОДАЈУ викендица
на Девојачком бунару на
100 м од будућег аква
парка. 064/450-78-91.
(286911)

ПОЧЕТАК Тополе, ренови-
рана кућа на 5 ари,
33.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (286916)

КУЋА у центру са два ста-
на, С. Милетића око 100
квм + нова градња.
063/776-16-77. (286587)

ПРОДАЈЕМ грађевинско
земљиште 2,2 хектара, Но-
восељанси пут, може пар-
целисање. 062/403-241.
(286490)

НОВА луксузна кућа, цен-

тар, 196 квм, идеална за

ординације, породични

живот. Власник, договор,

137.000 евра. 063/232-

757. (286922)

ОМОЉИЦА, продајем

плац са објектом у изград-

њи, струја, вода. 064/260-

05-34. (286809)

ПРОДАЈЕМ плац 26 ари,

50.000 евра. Јабучки пут.

063/853-63-00. (286728)

ПРЕДАЈЕМ кућу са 19 ари

плаца, Банатско Ново Се-

ло. 063/887-84-00. (2867769

ПЛАЦ продајем, Миса, до-

звољена градња. 064/866-

23-36. (286885)

ПЛАЦ, продајем, Миса,

дозвољена градња.

0647866-23-36. ( (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 усељи-

ва, 27.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (286901)

ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80

квм, гас, добар објекат,

52.000, договор. (242),

„Кварт”, 064/125-62-67,

346-392. (286891)

СТАРЧЕВО, усељива кућа
150 квадрата, помоћни
објекти, 9.3 ара. 063/725-
99-37. (286559)

БЛИЗУ центра кућа са две
стамбене јединице, дого-
вор. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (286916)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
од 100 квм, на 17 ари зе-
мље, са осталим објекти-
ма, легализовано, својина
у Иванову. 062/415-359,
064/828-36-26. (286757)

ПРОДАЈЕМ нову кућу, за-
вршни радови, нова Миса,
власништво, 1/1. 064/221-
36-12. (286782)

ПЛАЦ 13 ари, ширина 16
м, Новосељански поред
фирме „Брилум”. 065/624-
83-21. (286893)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панче-

ву у Тополи са плацем по-

вршине 7 ари и 20 квм,

одмах усељива. Тел.

064/134-97-60. (286910)

КАЧАРЕВО, продајем дво-

спратну комфорну кућу,

250 квм, локација одлич-

на. 063/401-052. (286581)

ПРОДАЈЕМ кућу, три

стамбене јединице, 8 ари

плаца, Горњи град.

063/829-89-48. (286796)
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СТАРИ ТАМИШ, новија,
110 квм, четворособан, 6
ари, 40.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (286901)

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

ЦЕНТАР, 77 квм, двори-
шна кућа 1.5 ар, 44.000.
(394), „Гоца”, 063/449-
090. (286661)

КУЋА код цркве, 8 ари,
Долово, 29. новембар.
063/766-72-35. (286791)

ПЛАЦ, нова Миса, 4.5 ара,
10.000. (394), „Гоца”,
063/449-090. (286661)

КАЧАРЕВО, кућа, 100 квм,
11 ари, комфорна, усељи-
ва. 064/172-86-12. (286906)

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

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

СТРЕЛИШТЕ, кућа 53 квм,
легализовано. 063/771-42-
24. (286852)

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

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

КУЋА, 100 квм, реновира-

на, усељива, 1/1, 25.000

евра. Козарачка 10.

063/804-07-85. (287003)

НОВА МИСА, 180 квм, 1.5
ар, ЕГ, 60.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (286940)

ПРОДАЈЕМ стан, 87 квм,
II спрат, лифт, гаража, но-
воградња, шири центар.
063/638-677. (286677)

ЦЕНТАР, 65, 3.0, ТА, дво-
ришно, 28.000, шири цен-
тар, 2.5, ТА, договор.
(338), „Јанковић”, 348-
025.  (286659/р)

СОДАРА, троипособан,
ЦГ, II, поглед на реку.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (286828)

СТРЕЛИШТЕ, лукс тросо-
бан стан, 96 квм, IV, ЦГ
(84+6+6), две терасе (ис-
ток-запад), власник, укњи-
жен. 064/163-57-59. (286909)

КОТЕЖ 2, одржаван, тро-
ипособан, 55.000; двосо-
бан са уградним плакари-
ма и кухињом, 40.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-
48. (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)

КУЋА за рушење, 16 ари,

струја, дозвољена градња,

стара Миса. 064/351-16-

54. (286969)

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

ПРОДАЈЕМ стан на Коте-
жу 2, 150 квм, повољно.
060/600-59-09, 064/166-
50-49. (286793)

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

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

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

ЦЕНТАР, 33 квм, III, ЦГ
гас, 23.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-
62-67, 346-392. (286891)

КОТЕЖ 1, 37 + 50 квм, III,
ЦГ, 70.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (286891)

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

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

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

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

ШИРИ ЦЕНТАР, двоипо-
собан, IV, 58 квм, ТА,
27.000. (353), „Преми-
ер”, 063/800-44-30.
(286940)

ДВОСОБАН, Тесла, ПР,
54, ТА, тераса, 37.500.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (286994)

КОТЕЖ 1, ниско призе-
мље, 35, ЦГ, 20.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (286994)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
V, ЦГ, 37, 23.000, сређен.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (286994)

КАРАЂОРЂЕВА (Његоше-
ва – ЈНА), двоетажни обје-
кат, најатрактивнији па-
саж, 109 квм, погодно за
комерцијалне делатности,
само 54.900 евра. АМК
некретнине, 061/262-08-
44. (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)

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)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, лифт, III, 38.000.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (286854)

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

СТРОГИ центар, једносо-
бан, 38 квм, салонски,
25.500. (470), „Дива не-
кретнине”, 064/246-05-71.
(286669)

СОДАРА, војна зграда,
двоипособан, XII, усељив.
064/327-54-10. (286810)КУПУЈЕМ кућу или део ку-

ће у Качареву. 064/369-
47-02. (286792)

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

ПЛАЦ 6 ари, три куће, 100
квм + 60 квм + 70 квм,
53.000 евра. Миса.
063/804-07-85. (287003)

ПРОДАЈЕМ њиву на цре-
пајском путу. ‘061/691-74-
32. (286902)

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)

ГРАЂЕВИНСКО земљиште,
110 ари, 1.700 евра ар, се-
верна зона, власник.
064/136-42-00. (286928)

ПЛАЦ, Шарпланинска, 4.5,
темељ, вода. 19.500. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (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”, 063/744-
28-66. (286994)

КУЋА, монтажна, нова, 70
квм, усељива, 2 ара,
19.000 евра. Козарачка
10-ц. 063/804-07-85. (287003)

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 дво-
спратну комфорну кућу,
250 квм, локација одлич-
на. 063/401-052. (286581)

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

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”, 063/744-28-
66. (286994)
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА

ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним

заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

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

УПРАВЉАЊЕ

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

КУПУЈЕМ једнособан или
једноипособан стан, ис-
плата одмах. 064/385-31-
15. (285207)

КУПУЈЕМ трособан на
Стрелишту или двоипосо-
бан. 063/836-23-83. 

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-
требни станови на свим
локацијама. (67), 063/744-
28-66. (286994)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза ис-
плата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (286940)

КУПУЈЕМ од власника гар-
соњеру ниже спратности,
у згради. 060/760-82-99.
(286965)

АКО купујете или продаје-
те своју некретнину дође-
те у Агенцију „Лајф”.
061/662-91-48. (286916)

КУПУЈЕМ једнособан/дво-
собан стан за реновирање,
исплата одмах. (677),
064/206-55-74. (386684)

ХИТНО купујемо станове,
брза исплата. 060/551-64-
50. (286901)

АГЕНЦИЈА „Дива” купу-
је/продаје вашу непокрет-
ност, дискретно уз правну
сигурност. 064/246-05-71.
(286869)

ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза ис-
плата. Агенција (677), „Ни-
шић”, 064/206-55-74. (286864)

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

ИЗДАЈЕМ намештен стан у
центру, 52 квм, код град-
ске библиотеке. 064/134-
06-08. (286579)

ИЗДАЈЕМ кућу са двори-
штем у Панчеву, стара
Миса. 060/011-96-66.
(286675)

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

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан, централно гре-
јање и мањи стан, такође
са централним грејањем
(посебно погодно за рад-
нике). Светог Саве, Панче-
во. 064/171-26-69. (286519)

НАМЕШТЕН двоипособан
стан, 65 квм, са терасом,
ЦГ, 3 спрат, Дунавска, Со-
дара, Панчево. Од 21. де-
цембра 2019.  Тел:
065/255-28-92. Цена: 220
евра (СМС)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Ко-
теж 1, 25 квм, намештену,
централно грејање, призе-
мље. 063/556-344. (286662)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2,
двособан, 52 квм, ЦГ. Тел.
063/744-68-09. (286722)

СТАН на дан, Тесла – bo o -
king. 064/866-24-95. (286529)

ИЗДАЈЕМ двособан полу-
намештен стан, ВПР, ЦГ,
Котеж 1, 220 евра.
063/870-74-56. (286544)

НОВА МИСА, издајем јед-
ноипособан стан са ета-
жним грејањем. 061/208-
51-51. (286583)

ЦЕНТАР, намештена гар-
соњера, парно, wi-fi, су-
пернова, 110 евра.
069/113-00-73. (286590)

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

ДВОРИШНИ једноипосо-
бан намештен леп стан,
грејање. Стрелиште.
064/218-83-46, 013/362-
406. (286593)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте,
раднички смештај, центар.
063/502-211. 8286598)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике у центру града.
062/321-270. (286671)

ИЗДАЈЕМ мањи једносо-
бан стан на Тесли.
062/873-62-98. (286674)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен комфоран стан, ТА
пећ. Тел. 352-710,
066/352-710. (286636)

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

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

ИЗДАЈЕМ трособан нена-
мештен стан на новој Ми-
си са ЦГ, у поткровљу, 150
евра. 060/096-34-09. (286765)

ЖЕНСКОЈ особи издајем
собу са употребом кухиње
и купатила. 064/577-93-
31. (286784)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту, самцу или самици на
дужи период. Услови од-
лични. Ново. 064/084-22-
20. (286802)

ИЗДАЈЕМ стан са централ-
ним грејањем, на Марги-
ти. 064/171-26-69. (286840)

БЕСПЛАТНО собу, кухи-
њу, купатило издајем ста-
нарки у Иванову. 064/372-
94-71. (286834)

СТАН за издавање, у кући,
повољно, центар. 013/355-
687,  064/129-92-07. (286921)

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

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

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан дворишни стан, ТА,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (286990)

ИЗДАВАЊЕ стана, сређен,
једнособан, I, TA, празан.
(67), 069/744-286. (286994)

ИЗДАЈЕМ намештену ре-
новирану гарсоњеру. 27
квм, ЦГ; строги центар.
063/812-42-83. (286963)

ИЗДАЈЕМ кућу. 063/895-
85-79. (286832)

ИЗДАЈЕМ кућу за фирму -
раднике. 063/301-151. (286507)

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

ИЗДАЈЕМ реновиран нена-
мештен двособан стан на
Котежу 1, цена 200 евра.
064/475-50-27. (286973)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси,
70 квм и локал са магаци-
ном. 064/482-65-53.
(286956)

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

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

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

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

ИЗДАЈЕМ локал од 64 квм,
у центру. Тел. 063/722-49-
98. (ф)

ПРОДАЈЕМ локал у цен-
тру, Змај Јовина 5-б, изу-
зетан, 39 квм, 36.000 евра.
064/217-79-88. (285768)

ИЗДАЈЕМ локал 24 квм,
Немањина 5, код градске
Библиотеке. 064/134-06-
08. (286992)

МАГАЦИНСКИ простор и
више пословних локала,
све одвојено. Ново.
063/351-709. (286888)

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

ПРОДАЈЕМ локал канце-
ларију, 12 квм, центар.
(470),  „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (286869)
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ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

Потребна женска особа

за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

Плата у зависности 

од искуства + пријава

+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”

Тел. 062/896-39-78
(7/284892)

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лековац”

Тел. 063/897-55-04
(6/284892)

AKCIJA!
19.12-25.12.2019.

Sir gauda 48%mm
Royal Dam rinfuz 100 g

Pomorandža  
 1 kg

Ajvar Montella,
više vrsta 660 g

Juneći but bez kosti
1 kg

Sok Bravo Sunny orange  
1.5 l  

Bombonjera Bajadera
300 g  

99............

00
RSD

59....

99
RSD

89.99

-33%

159....

00
RSD

219.99

-27%

729....

00
RSD

95....

00
RSD

116.99

-18%

599....

00
RSD

899.99

-33%

RSD

00
............99 RSD

00
....729

RSD

99
....59

219.99

RSD

00
....159

89.99

-33%

219.99

-27%

899.99

-33%

RSD

00
....599

116.99

-18%

RSD

00
....95

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

рас пи су је

КОН КУРС

за рад но ме сто:

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ

– МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл 

адре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че -

вац”, на адре су: Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 31. децембар 2019.

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

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Носилац пројекта „РЕО-НЕО” ДОО Баваништански

пут 62а, Панчево, поднео је захтев за одлучивање о

потреби процене утицаја на животну средину за Про -

јекaт постројења за складиштење неопасног отпа-

да на кат. Пар. бр. 13241/18 К.О. Панчево, Панчево.

Увид у податке и документацију из захтева носио-

ца пројекта може се извршити у просторијама Сек-

ретаријата 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 наве-

деном року достави мишљење у вези са поднетим

захтевом

На основу одлуке директора Штампарија „6. окто-

бар” 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: 069/444-

56-63. 

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

ПРОДАЈЕМ повољно локал
на Зеленој пијаци, 10,5 квм.
063/101-69-37. (286787)

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

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

ИЗДАЈЕ се локал 35 квм
код Болнице. 061/130-08-
43. (286829)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, у
центру Панчева, др Жарка
Фогараша. 063/622-209.
(286826)

ИЗДАЈЕМ халу по квадра-
ту, за чамце, гуме, аута.
Тел. 064/157-48-98. (286838)

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

ПРОИЗВОДЊИ прехрам-
бених производа потребан
радник на паковању.
063/289-388. (286607)

ПОТРЕБНА радница за
рад у кафићу у Максију.
065/261-22-85, 063/862-
10-74. (286895)

ПОТРЕБНЕ конобарице.
Caf fe Pa ci fi ko. 061/236-32-
87м 969/319-05-77. (286814)

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

БЕНДУ потребан кларине-
тиста-иња или виолини-
ста-иња. 061/412-44-50.
(286999)

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

PIZ ZE RIA MAMY тражи
радника са или без иску-
ства. 063/691-169. (286997)

ПОТРЕБНА жена за спре-
мање пословних простори-
ја. Тел. 013/331-299. (ф)

ПОТРЕБНИ конобар или
конобарица за кафић. Тел.
013/331-241. (ф)

ПОТРЕБАН радник-ца у
производњи пет амбала-
же. Услови: одговорност,
марљивост, поштење, фи-
зичка виталност и вешти-
на, да је становник Стар-
чева. 063/263-341. (286546)

ЕСТЕТИК студио „Перла”
тражи козметичара са ис-
куством, педикир нокти,
депилација. 065/344-54-
66. (286974)

ПОТРЕБНА жена за клање
живине са искуством. Зва-
ти после 15 сати. 064/365-
65-56. (286929)

ПРОДАЈЕМ посао са зали-
хама и локалом. 063/865-
80-38. (286950)

ФИРМИ ОРМАРИЋ ДМ
потребан бравар и помоћ-
ни радник. 063/315-268.
(286953)

CAF FE FLA MIN GO тражи
девојку за рад, са иску-
ством. 069/364-10-04. (286958)

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

ПОТРЕБАН достављач
хране са искуством.
061/623-16-15. (286960)

ПОТРЕБАН кувар и piz za
мајстор. 061/623-16-15.
(286960)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање, кровови, бе-
тонирање, стиропор, бава-
лит фасаде, повољно.
063/865-80-49. (286216) 

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, венеци-
јанери, гуртне. Уграђу-
јем/поправљам. 064/181-
25-00. (286491)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: пре-
правке купатила, славине,
вентили, одгушење кана-
лизације. 061/193-00-09.
(286512)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (286549)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15. (286054)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (286054)

КОМБИ превоз робе, гра-
ђевинског материјала, се-
лидбе. Иван. 064/243-82-
85. (285436)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-
правка 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 моо-
рном тстером свако дрво
које смета. 063/369-846.
(286780)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-
лације, индикаторе, бојле-
ре, фрижидере, замрзива-
че, шпорете, пећи.
060/521-93-40. (286790)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (286815)

МОЛЕРСКИ радови, лами-
нат, филц, керамика и
остали завршни радови.
060/145-99-09. (286981)

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

ПОУЗДАНА особа нуди
помоћ при кућним посло-
вима. 063/160-75-19.
(286946)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, повољно, пензионе-
рима попуст. 061/626-54-
06. (286924)

ПОПРАВЉАМ ТА пећи,
веш-машину, кућне апара-
те, инсталације. 060/180-
02-83.  (286359)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР: пре-
правке купатила, славине,
вентили, одгушење кана-
лизације. 061/193-00-09.
(286871)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, за-
мена, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (286896)

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

РАДИМО зидање, бетони-
рање, поправка старих,
нових кровова, разне изо-
лације. 013/664-491,
063/162-53-89. (286015)

ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско
прање тепиха намештаја.
Превоз бесплатан. 302-
820, 064/129-63-79.
(286955)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 013/310-
300, 063/771-24-16. (286007)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, шупа,
чишћења, одношење ства-
ри, обарање стабла и дру-
го. 064/122-69-78. (286961)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење канализације, адап-
тације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-71-
67. (286982)

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ

И КАМИОНОМ

Иван, 061/288-28-38
(3/285078)
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо

ко ри сни ке 

на ших услу га да

на це не огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма 

осим сре дом.

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

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

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс
– спуштени плафони, по-
вољно, проверите.
062/837-84-39. (286925)

РОЈАЛ МГ: уградња/по-
правка ролетне, комарни-
ка, венецијанери, све заве-
се, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. (286886)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ, гипсарски радови,
поставка ламината, прове-
рите. 062/816-66-78. (287004)

СЕЛИДБЕ, транспорт ком-
бијем и камионом, демон-
тажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за пакова-
ње. 064/047-55-55. (286719)

ПРЕВОЗИМ кипером,
пшесак, шљунак, сејанац,
одвозим шут. 064/354-69-
94. (286865)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, вентила,
батерија, санитарије, све за
воду, 0-24 сата. Пензионе-
рима екстра попуст. Дола-
зим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(286874)

СЕЛИДБЕ, превоз аута,
мотоциклова, робе, из-
најмљивање ауто-приколи-
це. 062/816-66-78. (287004)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за пакова-
ње, фолија за заштиту на-
мештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon cic.com
(286813)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника. 063/253-
028, 064/444-66-74. (286813)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, ками-
онима, професионално,
екипа радника, све рела-
ције по Србији. 063/253-
028, 064/444-66-74. (286813)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Ср-
бији с комбијима, камио-
нима, екипа радника, ку-
тије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Беспла-
тан долазак и процена по-
сла. Плаћање могуће че-
ковима и преко рачуна.
Борис. 063/253-028,
064/444-66-74. 
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon cic.com
(286813)

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

ОГЛАШАВАМ неважећом
изгубљену пловидбену до-
зволу, регистарски број
47504/10 од 12. марта
2010, на име Александар
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 Пан-

чево. Заинтересована сам

за наведени превоз – уз

плаћање наравно.

064/842-22-20. 

ОГЛАШАВАМ неважећом

диплому средње медицин-

ске школе „Стевица Јова-

новић”, на име Драгана

Дмитровић. (296994)

СЛАНИНУ, месо и све вр-

сте месних прерађевина

сушим услужно. 063/179-

01-78. (286753)

ОГЛАШАВАМ неважећом

диплому средње техничке

школе „23. мај” на име

Нина Станић. 

(286945)
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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 осно-

ву захтева за одлучивање о потреби процене ути-

цаја на животну средину поднетог од стране носио-

ца пројекта „ПРОМЕТАЛ НП”, Спољностарчевачка

64, Панчево донео је Решење број XV-07-501-

250/2019 којим је утврђено да за Појекaт складиш-

тење неопасног отпада у количини од 7 тона днев-

но на кат. парц. бр.7182 и 7183 К.О. Панчево, није

потребна израда студије о процени утицаја на жи-

вотну средину. Увид у донето решење може се из-

вршити у просторијама Градске управе Града Пан-

чева, Трг краља Петра I бр. 2–4, канцеларија 708.

На донето решење заинтересована јавност може

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за ур-

банизам, градитељство и заштиту животне среди-

не, Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављи-

вања обавештења, а преко овог органа.

На основу члана 9. Правилника о ближим условима, начину и поступку финансира-

ња 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 („Служ-

бени 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-пре-

чишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), Градоначелник Града Панчева расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА

У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ЗА 2020. ГОДИНУ

Градоначелник Града Панчева позива све заинтересоване спортске организа-

ције и друга правна лица да својим програмима и пројектима конкуришу за су-

финансирање својих годишњих активности у области спорта у следећим сег-

ментима:

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.

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:

Да имају својство правног лица са седиштем на територији Града Панчева

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 правоснаж-

ном одлуком кажњавани за прекршај или привредни преступ у вези са њиховом

делатношћу, финансиј ским пословањем, коришћењем имовине, радом са децом

и спречавањем негативних појава у спорту.

Да имају искуство у реализацији програмa и пројектa за који подносе пријаву/за-

хтев.

Да су испунили своје уговорне и друге обавезе према установама, јавним и јав-

но 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 при јаве и/или захтева члан Спорт-

ског 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. децем-

бра 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 на-

знаком: „Јавни позив за суфинансирање годишњих програма и пројеката из

области спорта у граду Панчеву за 2020.годину” са називом области: предшкол-

ски и школски спорт, спортска рекреација, такмичарски спорт, спорт у насеље-

ним местима са територије Града Панчева, спорт особа са инвалидитетом, ор-

ганизација 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!

5. Додатне информације

Све додатне информације у вези са јавним позивом могу се добити сваког рад-

ног 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.

После дуге и тешке болести, 15. децембра

2019. године, преминуо је наш вољени син,

супруг, отац и брат

БРАТИСЛАВ ГАЈИЋ
Рођ. 1954. године

Док живимо бићеш у мислима твоје мајке

РУЖИЦЕ, супруге ВИКТОРИЈЕ, синова

ОЛИВЕРА и ИГОРА и сестре БРАТИСЛАВЕ

(100/286962)

Увек ћемо се радо сећати драгог нам кума

БРАТИСЛАВА ГАЈИЋА
Рођ. 1954. 

Кумови АГОЧЕВИЋИ из Брестовца
(101/286962)

Тужна срца обавештавамо да је наша во-

љена мајка, ташта и бака преминула 16.

децембра 2019. године, у 81. години

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)

300-820,  300-830

На основу члана 5. Одлуке о уплати доприноса за

пензијско, инвалидско и здравствено осигурање

лицима које су стекле статус лица која самостал-

но 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, инва-

лидско и здравствено осигурање има лице које

испуњава следеће услове :

1. има својство лица које самостално обавља

уметничку или другу делатност у области култу-

ре, а које је утврђено од стране репрезентатив-

ног удружења у култури, у складу са законом

2. има пребивалиште на територији Града Панчева 

3. није остварио укупан приход у претходној годи-

ни, који прелази износ просечне годишње бруто

зараде на нивоу Града Панчева

4. не поседује непокретну имовину (ни члан зајед-

ничког породичног домаћинства-супружник,

ванбрачни партнер, дете, усвојеник, родитељи

или усвојилац и друга лица која живе у зајед-

ничком породичном домаћинству), осим стана –

куће где станује.

II. Право на уплату доприноса за пензијско, инва-

лидско и здравствено осигурање стиче се на ос-

нову поднете пријаве и следећих доказа (доку-

менти не смеју бити старији од шест месеци), и то: 

1. Попуњени формулар-пријава за остваривање

права на уплату доприноса за пензијско, инва-

лидско 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 Гра-

да Панчева)

3. Уверење надлежног репрезентативног удруже-

ња у култури о чињеницама уписаним у евиден-

цију

4. Доказ о пребивалишту и доказ да није у радном

односу

5. Пореско уверење о висини остварених годиш-

њих прихода

6. потврда Републичког геодетског завода – Служ-

бе за катастар непокретности Панчево, о ката-

старским приходима на непокретностима, Жар-

ка Зрењанина 19 Панчево,

7. Оверена изјава о броју чланова заједничког по-

родичног домаћинства.

Пријаве подносилаца који имају своје неизмирене

обавезе у Пореској управи на основу доприноса

за пензијско, инвалидско и здравствено осигура-

ње, 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 Услуж-

ног центра Градске управе Града Панчева, Трг

Краља Петра I 2–4, са назнаком: за „ЈАВНИ ПО-

ЗИВ лицима која су стекла статус лица која само-

стално 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 пу-

тем имејл-а: nevenka.kljajic@pancevo.rs.
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Пре седам дана напустила нас је наша сестра

ГОРДАНА АРАМБАШИЋ

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твоји: брат СИМИЋ МИЛОВАН и сестра

ЉИЉАНА ХЕРЦЕГОВАЦ са породицама

(19/286781)

Последњи поздрав

ЈОЗИ ГОЛЕМОВИЋУ
1940–2019.

Са великом тугом и болом обавештавамо род-

бину и пријатеље да је 16. децембра 2019, пре-

минуо 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)

Обавештавамо пријатеље и познанике да је наш драги

ДРАГАН ПЛЕЋАШ
1946–2019.

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

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твоја супруга БИСЕРКА, син АЛЕКСАНДАР са породицом, ћерка

АЛЕКСАНДРА са породицом, сестра МИЛИЦА са породицом као и

остала родбина и пријатељи

(64/286878)

Свом вољеном супругу

ДРАГАНУ ПЛЕЋАШУ

последњи поздрав од супруге БИСЕРКЕ
(65/286878)

Последњи поздрав свом драгом оцу

ДРАГАНУ ПЛЕЋАШУ
1946–2019.

Ћерка АЛЕКСАНДРА, зет ДРАГАН, унук СЕРГЕЈ и уну-
ка ДОРОТЕА

(66/286878)

Драги наш деко, остаћеш вечно у нашим срцима

ДРАГАН ПЛЕЋАШ

Твој унук СЕРГЕЈ и унуке ДОРОТЕА и АНА ЛЕА

(67/286978)

Последњи поздрав свом драгом оцу

ДРАГАНУ ПЛЕЋАШУ
1946–2019.

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

Последњи поздрав брату

ДРАГАНУ
1946–2019.

од сестре МИЛИЦЕ са породицом
(69/286879)

Последњи поздрав

ДУШИЦИ СТЕФАНОВИЋ
1985–2019.

У дану када је твоја душа узлетела у бес-

крај, Сунце је сијало, а наша срца је сте-

гао вечити лед.

Живећеш вечно у нашим срцима.

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

СЛОБОДАНКЕ ТОДОРОВИЋ ДАНКЕ

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

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

Последњи поздрав нашој драгој колегиници

ДАНКИ ТОДОРОВИЋ

Отишла је тихо и достојанствено као што је и

живела. Хвала за дивне године које смо провеле

заједно. 

Почивај у миру.

Твоје: СЕКА СЕКУЛИЋ, БРАНКА МИЛОВАНОВИЋ,

КАТА ЂУРИЋ и ЛИДИЈА ЗЕКИЋ
(48/286841)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је

наша

ЈЕЛИЦА ЦАЈИЋ
Рођ. Павић

преминула 7. децембра 2019. Отишла је

тихо и неприметно, али неће из наших

живота. Увек ће бити у нашим срцима.

Ожалошћени: ћерка МИРЈАНА

и унуци СТЕФАН и СНЕЖАНА

(98/286947)

Мојој најдражој другарици и куми

ВУКИЦИ НИКОЛИЋ
Последњи поздрав и збогом

кума ЗЛАТА са породицом
(85/286919)

Последњи поздрав најдражој

ВУКИЦИ НИКОЛИЋ

од ЗОРИЦЕ и МАРЈАНА са породицом

(86/286919)

СТАНА

АНТИЋ
13. XI 1949 – 12. XII 2019.

Последњи поздрав

од супруга ПРОКО-

ПА, сина ГОРАНА са

породицом и сестре

ВИДЕ са породицом
(91/286931)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Лекарима, медицинским сестрама,

техничарима и свом особљу Неуроло-

шког одељења Болнице у Панчеву, 

изражавам велику захвалност на по-

свећености и бризи, коју су показали у

лечењу и нези моје мајке Надежде

Стојиљковић.

Др ДРАГАНА КАРАКЛАЈИЋ

(105/276978)

13. новембра 2019.

напустила нас је на-

ша вољена

МИЛКА

ХРСТИЋ
1943–2019.

Четрдесетодневни

помен одржаће се 22.

децембра 2019, у

11.30, на Новом гро-

бљу

Породице

ХРСТИЋ и САВИЋ

(113/286988)

Рад но вре ме бла гај не „Пан чев ца” то ком пра зни ка

уто рак, 31. де цем бар: 8–12 са ти сре да и че твр так, 1. и 2. ја ну ар: не рад ни да ни пе так, 3. ја ну ар: 8–13 са ти

по не де љак, 6. ја ну ар: 8–12 са ти уто рак, 7. ја ну ар: не рад ни дан сре да, 8. ја ну ар: 8–15 са ти

Број ко ји из ла зи у пе так 27. де цем бра би ће дво број. Пр ви број „Пан чев ца” у но вој, 2020. го ди ни иза ћи ће у пе так 10. ја ну а ра. 
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Последњи поздрав драгој прији

МИЛЕНКИ КРСТИЋ

од породице БРКИЋ

(6/2867863)

Последњи поздрав драгој мајци, баки и прабаки

МИЛЕНКИ КРСТИЋ
1931–2019.

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача од времена и забора-

ва. 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

МИЛЕНКИ КРСТИЋ

Саучешће од колектива „Ai ga” и председника

компаније Драгана Поповића
(33/ф-14545)

Последњи поздрав

баба

МИЛЕНКИ

КРСТИЋ

од породице

КУРЈАЧКИ

(56/286857)

Последњи поздрав школском другу

ДУШАНУ МИХАЈЛОВИЋУ ДУДИ

ЗАГА БРКИЋ и СТОЈАН ТАДИЋ са породицама

(72/286883)

Последњи поздрав

МИЛЕНКИ КРСТИЋ

од пријатеља из Карате клуба „Динамо”

(77/286898)

Последњи поздрав

МИЛЕНКИ

КРСТИЋ

од породице

СТОЈАДИНОВ

(76/286897)

Последњи поздрав куму

МИЛАНУ МИЛОВАНОВУ

од кумова ПРЕЛЕ и ВЕРЕ

(31/286811)

Последњи поздрав

МИЛАН МИЛОВАНОВ
1948–2019.

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

МИЛАН МИЛОВАНОВ
1948–2019.

Знао си да волиш, саветујеш, веселиш се и

уживаш у животу.

Твоја харизма је непоновљива.

Оставио си нас да тугујемо за тим великим ср-

цем. Стало је, али ћеш ти и даље живети кроз

нас и у нама.

Твоја ћерка СЛАЂАНА, зет СТИВ, 

унуке БРИЏИТ и АНГЕЛИНА

(49/286842/3/4/5)

Вољеном брату

МИЛАНУ
Заувек ћеш бити у мом срцу.

Твоја сестра ЈАСМИНА

(80/286912)

Последњи поздрав

драгом куму

МИЛАНУ

МИЛОВАНОВУ

Почивај у миру.

Од породице

ХАРЈУНГ

(104/286975)

Последњи поздрав куму

МИЛАНУ МИЛОВАНОВУ

ЛАЈОШ и ВЕРА са децом

(93/286938)

Последње збогом

Малом Човеку Великог Срца

МИЛАНУ МИЛОВАНОВУ

Сачуваће те од заборава: 

БОБА, ОЛГА, ГОРАН и ДУЊА

(94/286939)

АНТАЛ ИМРЕ
1949–2019.

Драги мој тата, одмори своју душу и нека те анђели чу-

вају.
Твоја ИКА

(10/286766)

11. децембра 2019. заувек нас је напустио наш

драги

АНТАЛ ИМРЕ
21. IX 1949 – 11. XII 2019.

Захвални смо за твоју љубав и доброту, опрашта-

мо се са тугом и поносом.

Супруга СЛОБОДАНКА, ћерка ИВАНА, унука

ТЕОДОРА, унук АЛЕКСАНДАР и зет ДРАГАН
(9/286766)

Последњи поздрав

АНТАЛУ

од породица АДАМОВ и ЂОРЂИЋ

(37/286819)

Последњи поздрав

комшији

ИМРЕ

АНТАЛ

од ЉУБИЦЕ

и РАДОВАНА

ТРИВКОВИЋА

(84/286918)

Драга мама и бака

ИНГЕБОРГ

ЛАЗАРОВ

Последњи поздрав

од синова НЕНАДА и

СИНИШЕ, снаје НА-

ТАШЕ и унука МИ-

ХАЈЛА и ТЕОДОРЕ
(46/286836)

Последњи поздрав

драгој куми

ИНГЕБОРГ

ЛАЗАРОВ

Породица

ФОРЂАРИНИ

(62/286867)

Последњи поздрав поштованој колегиници

ДРАГАНИ ИДРИЗОВИЋ
Општински савез здравствених радника

Панчево
(90/ф)
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Последњи поздрав нашој драгој снаји, јетрви и стрини

НАДИ ИЛИЋ
од девера САШЕ, јетрве РАНЕ, синовица ЛАУРЕ

и ТАМАРЕ са породицама
(107/286980)

У недељу, 15. децембра, заувек нас је напустила

наша супруга, мајка и бака

НАДА ИЛИЋ

Сахрана је обављена на Новом гробљу у Панче-

ву, у уторак, 17. децембра.

Супруг СТЕВАН, синови ВЛАДАН и ДЕЈАН, у

нук ДУШАН и НАТАША

(108/286983)

Последње збогом

нашој

НАДИ

ЈОВАН, ЉИЉАНА,

САНДРА, ЗЛАТКО,

ИРИНА, НИКОЛА

и АЛЕКСЕЈ

(109/286983)

Последњи поздрав драгој

ЈЕЛЕНИ

од Ралетових другара из Бифеа „Сидро”: ГОРДАНА, ПЕШКА, ТОШЕ,

РАШЕ, ДАЧЕ, ХОРХЕА, БОКИЈА, САЛЕТА, МИЛОША, ПЕРЕ, ЧЕДЕ,

ЉУБЕ, ТОЂЕ, МРВОША и ТОМЕ
(15/1286770)

Драгој

ЈЕЦИ

последњи поздрав од

породице СТАНЧУЛ

(14/286769)

С великом тугом обавештавамо родбину и пријатеље да нас је

заувек напустила наша вољена

ЈЕЛЕНА НОВАКОВИЋ
1998–2019.

Преминула је 12. децембра 2019, сахрањена 16. децембра

2019, на Новом гробљу.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.

Нека те анђели заувек чувају.

Неутешни: мајка ЗОРИЦА, очух РАДОСЛАВ, браћа ЛАЗАР и

НЕМАЊА, баба РАДОЈКА, деда РАДЕ, ујак ЗОРАН и ујна

СЛАЂАНА

(39/286822)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ

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

(34/286816)

Опраштамо се од наше драге

ЈЕЦЕ

Заувек ћеш живети у нашим срцима и

мислима.

Породица БЕСЛАЋ

(40/286822-4)

Последњи поздрав нашој

ЈЕЛЕНИ НОВАКОВИЋ

од комшија у Улици Маре Мандић

(41/286822)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ

НОВАКОВИЋ

од другарице ЕМЕ

ПУЗИЋ с породицом

(55/286856)

Последњи поздрав драгој

ЈЕЛЕНИ НОВАКОВИЋ

Успомену на њу чувају Ралетови пријате-

љи: СТЕВА ХРЋАН, породица ВЛАЈИН,

САЛЕ ПОТРЧКО, ПИРКЕ, ГАГИ ЂЕНЕРАЛ,

ТАЊА РУБИН, МИЗГЕ, ТОЂА, ГОРАНЧЕ,

СТЕВА БОРБАШ, ЦЕФ, ДЕКИ СОКО, ДУЛЕ

БАБИЋ, ДАУТ и ЈАЛЕ

(61/286866)

Анђеле наш

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

Само ти Господе знаш,

Зашто нешто и кога узимаш, за само трен једно је мало срце куцати пре-

стало.

Само ти Господе знаш,

Зашто нешто дајеш и кога узимаш, зар ти је баш тад, ох драги Боже анђе-

ла понестало.

Стрина МАРИЈА, стричеви ГОРАН и МИРОСЛАВ, деда ЗОРАН и баба

ИВАНКА
(88/286926)

Последњи поздрав драгој

ЈЕЛЕНИ НОВАКОВИЋ

од њеног VI II-2 из ОШ „Васа Живковић”,

са учитељицом и разредном

(79/286900)

ЈЕЛЕНА

НОВАКОВИЋ

Волели смо те и воле-

ћемо те заувек, анђе-

ле наш.

ТИЈАНА и СНЕЖА

(96/286942)

Последњи поздрав тетки и заови

ЉУБИЦИ САРАФИЈАНОВИЋ
1953–2019.

од ГОЦЕ и ЉИЉЕ са породицом
(16/286771)

Последњи поздрав

нашој другарици

ЉУБИЦИ

САРАФИЈАНОВИЋ

од МАКСЕ, БАНЕТА,

ГУЛЕ, ТРИВЕ

и МИШЕ

(47/286837)

Извињавамо се мајци

преминуле Мирјане

Милеуснић, рођене

Завршек, због грешке

у датуму давања

помена. Објавили

смо 4. децембра

2019, а требало је 

14. децембра.
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Последњи поздрав

ПАВЛУ ИНИЋУ БУЦИ

Његови најмилији: 

супруга АНЂЕЛИЈА и синови

ВЛАДИМИР и НИКОЛА

са породицама

(59/286862)

Драги теча

ПАВЛЕ ИНИЋ БУЦА

остаће у трајном сећању.

Последњи поздрав,

ДРАГАНА и МИРОСЛАВ СКВАРЧ

(74/286890)

СЕЋАЊЕ

СТАНКО

БАЛАБАН
29. XII 1979 – 29. XII 2019.

Увек те се радо сећа-

мо.

Твоја супруга

МИЛКА и деца

МИМА и БУЦА

са породицама

(60/286863)

20. децембра навр-

шава се шеснаест го-

дина од смрти нашег

драгог оца

ДУШАНА

РАИЧЕВИЋА

Године пролазе, се-

ћања не бледе.

Твоја деца: СТЕВО,

ЉИЉА и МИРА са по-

родицама

(35/286817)

Прошле су две годи-

не откако није са на-

ма наша вољена

РУМЕНА

КОЦЕВИЋ
1947–2017.

Сваког си дана у на-

шим мислима, сећа-

њу и нашим срцима.

Твоји најмилији

(102/286967)

Тужно сећање на си-

на јединца

НЕБОЈШУ

РЕЛИЋА
25. XII 1990 – 25. XII 2019.

Увек си у мом срцу.

Воли те мама

(111/286986)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

ДРАГОМИРУ

СТАНОЈКОВИЋУ
1954–2019.

од ЛЕПЕ

(110/286985)

С поштовањем опраштамо се од наше драге колегинице

др ВЕРА ВОЈКА
специјалиста патологије

КОЛЕКТИВ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО
(112/Ф)

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

ДРАГА ЛАЛОВИЋ НАНА
1930–2019.

Сахрана је обављена 18. децембра 2019. 

Почивај у миру.

Ожалошћени: ћерке МАРА, ВЕСНА и ЉУБИЦА и син ЛАЗАР

(26/286799)

Последњи поздрав драгој

НАНИ
1930–2019.

Наша једина Нано, пленила си ведрим духом,

нежним срцем и мудрим речима. Волела нас не-

себично. 

Живећеш вечно у нашим срцима.

Снаја ВЕСНА, унук ИГОР и праунук НИКОЛА
(44/286831)

ДРАГА

ЛАЛОВИЋ

НАНА
1930–2019.

Последњи поздрав

драгој мами од ћерке

БУБЕ

(58/286860)

Заспала је наша нана

ДРАГА ЛАЛОВИЋ

Хвала ти за све успомене и љубав. Сад си

на бољем месту, сад се одмори. Волимо те.

Твоје унуке АЊА и ДАЦА са мамом

и MIC HA E LOM

(97/286943)

Последњи поздрав драгој баби

НАНИ

Унук БОБА са породицом

(99/286954)

Драгој и вољеној баки

НАНИ

Хвала ти за најлепше детињство, 

за безброј киндер јаја.

ИКА

(106/286979)

Последњи поздрав супругу, оцу, деди и прадеди

ТРАЈКУ СТОШИЋУ
1936–2019.

Ожалошћени: супруга НАДА, син САВА, снаја СНЕЖА-

НА, ћерка РУЖИЦА, зет ПРЕДРАГ, унучад и праунучад
(45/286835)

Последњи поздрав

драгој докторки

ВЕРИ

ВОЈКА

Њен колектив

Патологије

(115/287005)

РАД НО ВРЕ МЕ

бла гај не 

„Пан чев ца”

то ком пра зни ка

уто рак, 31. де цем бар: 

8–12 са ти

сре да и че твр так,

1. и 2. ја ну ар:

не рад ни да ни

пе так, 3. ја ну ар:

8–13 са ти

по не де љак, 6. ја ну ар: 

8–12 са ти

уто рак, 7. ја ну ар: 

не рад ни дан

сре да, 8. ја ну ар:

8–15 са ти

24. децембра 2019. навршава се петнаест годи-

на без нашег

МИЉАНКА МАРИНА

МАРЕТА
Помен подсећа на тебе оне који су те забора-

вили. За нас увек постојиш у срцу и мислима. 

Почивај у миру.

Вечно памћење и захвалност: супруга РАДМИ-

ЛА, син СЛОБОДАН, ћерка АНЂА, снаја ЕДИ-

ТА, зет ДРАГАН, унуци МЛАДЕН и НИКОЛА и

унука МАРИЈА

(29/286808)

Петнаестогодишњи

помен мом једином

брату

МИОДРАГУ

ЦВЕТКОВИЋУ

ЦВЕЛЕТУ

Много ми недоста-

јеш.

Твоја сестра

РАДМИЛА

(30/286809)
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� 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

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА

ЂУРИЋ
Рођ. Илијин

2006–2019.

Године пролазе, али љу-
бав, сећање и туга вечно
трају.

Ћерка ЉИЉАНА
и зет РАДИША

(1/286745)

Шестомесечни

помен

ЗДРАВКО

ВИДИЦ

Дан за даном иде, а

ниједан без сећања

на тебе.

Твоји најмилији
(3/286755)

Заувек ћеш бити у

нашим срцима

НИКОЛА

ПОПАДИЋ
2008–2019.

Супруга АНА и син

ТОМО са породицом

(8/286764)

СТЕВАН

ЖИВАНОВИЋ
1953–2019.

Време пролази а ти

исто недостајеш.

Син НЕБОЈША

са породицом

(20/286783)

Седам дана без тебе...

Недостајеш нам

ПЕТАР

ДУБРОЈА
1952–2019.

Породица

ДУБРОЈА

(21/286786)

Шестомесечни помен

ГАРЕСКИ ЂОРЂУ

Син ТРАЈКО

(51/286847)

Помен нашој Надици

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

(52/286848)

21. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу, да-

ваћемо годишњи помен

МАРЈАНУ ШМИТУ

Прерано си затворио књигу свога живота.

Остала је празнина која никад неће бити попу-

њена....

Боле речи које нисмо рекли а могли смо, боле

сузе, успомене, ћутање...

Боли чињеница да више нема те...

Ожалошћени: супруга са децом и унуцима

(54/286855)

Сећање на супруга и оца

МИРКА

ВУКАЉЕВИЋА
2005–2019.

Вољени никад не умиру.

МИЦА, БИЉА и МИКА

(63/286877)

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

ЗОРАН ГОЈКО

МАНИЋ МАНИЋ

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.

Неутешна мајка и супруга ЈАГОДА

(82/286915)

24. децембра навршава се годину дана

ЕМБЕЛИ ЂЕРЂ
1949–2018.

Време пролази, а бол је све јача.

Пуно нам недостајеш.

Твоја вољена супруга ГИЗЕЛА, син ЂЕРЂ са по-

родицом и ћерка ХАЈНАЛКА са породицом

(70/286880)

Навршило се шест месеци од преране смрти наше

драге

ЈЕЛИЦЕ ПАУНОВИЋ
рођ. Станчул

Полугодишњи помен биће у суботу, 28. децембра,

у 10.30, на Новом гробљу.

Ожалошћени: супруг МОМИР и кћи СВЕТЛАНА

са децом
(71/286882)

7. јануара 2020. биће

годину дана да није

међу нама

МИЛОВАН

КОЛАРИЋ
1937–2019.

Његови најмилији

(81/286914)

СЕЋАЊЕ

Седамнаест година без наше драге

ДУШАНКЕ КАЊЕВАЦ
рођ. Ћуковић

У срцима и мислима њених: ВЕРИЦЕ, ГОЦЕ, 

ЗОРАНА, МИРЈАНЕ и ЖАРКА

(89/286927)

САША

КОВАЧЕВИЋ
9. VII 1977–18. XII 1999–2019.

У нашим мислима и

срцима Ти си увек са

нама.

Мама и сестра

са породицом
(87/286920)

МАРИН

КАЈА МИЛЕ
21. XII 2006 – 2019. 22. XII 2009 – 2019.

Синови КОСТА и СРЂАН, снаја ДАЦА и унука ДЕЈАНА
(75/286892)

Обавештавамо родбину и пријатеље, да ће се једного-

дишњи помен нашој драгој мајци, баки и ташти

СТОЈАНИ ИВКОВИЋ
Рођ. Новчић

1939–2018.

одржати 21. децембра 2019. године, у 11 сати, на гро-

бљу Котеж у Панчеву

Твоји: КСЕНИЈА, ЖЕЉКО и КРИСТИНА

(78/286899)

Навршава се петнаест година откада није са на-

ма наша

НАТАЛИЈА РАДОВИЋ

Окупићемо се 19. децембра 2019,  у 11 сати, на

Православном гробљу у Панчеву,

Празнина без тебе је све већа.

Најмилији

(83/286917)

СЕЋАЊЕ

ГРОЗДАНА БРКИЋ
21. XII 1939 – 19. XII 2013.

Успомену чувају ћерке СВЕТЛАНА и БРАНКИЦА, унук

УРОШ и зет ГОЈКО
(73/286889)

ПОМЕН

21. XII 2018 – 21. XII 2019.

ЗОРИЦА

СТОЈАНОВИЋ
С поносом и тугом чува-
мо те од заборава у на-
шим срцима.
Твоји: ћерка СЛАВИЦА

и син ИВАН
(103/286968)

МАРИКА СТОЈАНОВИЋ
4. VI II 1950 – 23. XII 2017.

Драга мама,
недостаје нам твој загрљај, пољубац и топла
реч, али наша љубав је будна и жива, јака и не-
престана.
Захвалност што си била поред нас и што и да-
ље живиш кроз успомене, приче и снове, сва-
кодневно је присутна и подсећа нас колико
смо вољене.
Хвала ти Мама, волимо те онако како си нам
показала, без услова и целим срцем.

СЛАЂАНА и ЈЕЛЕНА
(92/286937)
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ЈУКСО ГОРАНИЋ
1. III 1957 – 17. XII 2014.

„Бивши пријатељу” пет година је прошло, недо-

стајеш.  Нема те сад кад си ми најпотребнији.

АЛЕК

(2/286751)

СЕЋАЊЕ

СОЊА

ВАРИ
2015–2019.

Заувек си у нашим

срцима.

Твоја породица

(4/286758)

12. децембра навр-

шава се година отка-

ко ниси са нама

ГРГО

ПАПАЦ

Твоја ћерка ОЉА

са породицом

(5/286730)

ПОМЕН

МЛАДЕН ПУЗИЋ

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 гро-

бље.

Твоји најмилији

(11/286767)

Четрдесет дана нашој

СЛАЂИ

Увек ћеш бити део нас.

Воле те: чика ЖИКА,

стрина ЗОРИЦА и НЕ-

НАД, ЗВЕЗДАНА и ЈЕ-

ЛЕНА са породицама

(12/286768)

СЛАЂИ

Четрдесет дана, много

питања без одговора.

Воле те: 

чика МИЛИВОЈЕ,

стрина ЉИЉА, брат

ВЛАДИМИР и сестра

МАРИЈА са породицом

(13/286768)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Прошло је пет година откако ниси са нама

ДРАГАНА ИВКОВ ИЛИЋ
1950–2014.

(17/286773)                                     Породице ИЛИЋ и ДУБЉЕВИЋ

Јако брзо прође пола године

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 на-
ма вољени супруг и тата

ЈОСИФ БАЧВАНСКИ

С љубављу твоји најмилији: МИЛАНА, ИВАНА и МЛАДЕН
(22/286789)

21. децембра даћемо

четрдесетодневни

помен

СЛАЂАНИ

ВИДИЋ

Драга наша Слађка,

вечно тугују за тобом

твоји: мама, тата, се-

стре, зет и братанац.

Почивај у миру

вечном

(23/286794)

ЈОСИМОВ

САВА КРИСТИНА
мушки фризер

и педикир

1979–2019. 1981–2019.

ДЕЈАН и МАЈА

(24/286795)

СЕЋАЊЕ

на наше драге родитеље

ВУЈКО

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
(25/2866798)

Сећање на нашег драгог

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)

Прошле су три године откако није са нама наша

драга

СТОЈАНКА АНЂЕЛКОВИЋ

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Супруг БОРИВОЈЕ, син ВЛАСТА, снаха

СЛАЂАНА, унук МИЛОШ и унука АНА

(32/286812)

22. децембра 2019. навршава се годину дана откако

није са нама наша вољена мама

КАТАРИНА ПАВЛОВИЋ КАТИЦА
Рођ. Шпалински

из Опова

Мама, била си нам све у животу. Зато смо ти неизмер-
но захвалне.

Твоје неутешне ћерке МАРИЈА и ИВАНКА
са породицама

(36/286818)

23. XII 2017 – 23. XII 2019.

МИЛОШ КРАЧУНОВ

Драгом нашем супругу, тати и деди

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

(38/286821)

СЕЋАЊЕ

Прошле су три тужне године откако ниси са нама вољени наш тата

ЖЕЉКО ЂУРИЋ
2016–2019.

Чувамо и гајимо успомене на тебе и никада те нећемо заборавити.

Почивај у миру.

Твоји: ДРАГОСЛАВ, АДРИЈАНА и ЈАГОДА

(42/286827)

СЕЋАЊЕ

СТОЈАН ГВОЗДЕНОВИЋ
19. XII 2004 – 19. XII 2019.

С поштовањем супруга ЈОВАНКА са децом
(43/286830)

Много нам недоста-

јеш

НАДА

ТОДОРОВСКИ
Рођ. Ђуровска

2016–2019.

Драга сестрице, увек

ћеш бити у нашим

срцима и мислима.

Сестре ДРАГИЦА

и ЉУБИЦА

с породицама

(114/287000)
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Ре но ви ра не про сто ри је до ло -
вач ког Ме сног од бо ра Удру -
же ња свих пен зи о не ра гра да
Пан че ва све ча но су отво ре не
у пе так, 13. де цем бра, ка да се
при сут ни ма нај пре обра тио
Вла ди мир Ди ми три јев, ко ор -
ди на тор по ме ну те ор га ни за -
ци је, да би по том го во ри ле и
дру ге ува же не зва ни це.

– Ра до ви на уре ђе њу клу ба
за по че ти су то ком ле та. За то
вре ме спу штен је пла фон по -
мо ћу гипс-кар тон та бли и по -
ста вље но шест пла фо ње ра, као
и ква ли те тан ла ми нат де бљи -
не 14 ми ли ме та ра. Ура ђен је
и пре град ни зид ко јим је ку -
хи ња одво је на од кан це ла ри -
је, а ста ра сто ла ри ја за ме ње -
на је но вим ПВЦ вра ти ма и
про зо ри ма. Шанк је за но вљен,
као и ста ра ко мо да. Са ни рана

је ме тал на огра да, где су, као
и у ку хи њи, по ста вље не но ве
пло чи це и ура ђе но је још мно -
го то га. Прет ход но смо од Ми -
ни стар ства за рад и со ци јал -
на пи та ња до би ли пла зма те -
ле ви зор од ше зде сет ин ча, као
и че тр де сет сто ли ца. Уско ро
оче ку је мо и сто ло ве – на вео
је Ди ми три јев.

Тог да на је упри ли че но и
пе то ча сов но дру же ње се дам -
де се так до ло вач ких пен зи о -
не ра уз му зи ку и до ма ће спе -
ци ја ли те те, ко је су при пре -
ми ле вред не чла ни це.

СЕЛО

РЕ НО ВИ РА НЕ ПРО СТО РИ ЈЕ 
ДО ЛО ВАЧ КИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Но во „тре ће до ба”

Све је ви ше по зи тив них при -
ме ра (иа ко не у за до во ља ва ју -
ћој ме ри) по врат ка на се ло.

Има чак и слу ча је ва ка да љу -
ди у озбиљ ним го ди на ма, ко ји
при том ни ка да ни су мр да ли из
град ске вре ве, од ла зе у ма ле,
ру рал не сре ди не ка ко би се ба -
ви ли по љо при вре дом, на при -
мер – сто чар ством.

А све у на ди да ће та мо на ћи
из вор ег зи стен ци је или ма кар
сми рај ду ше и те ла...

От при ли ке та ко не што ура ди -
ли су Ср ђан и Та ња, ко ји се се
пре не ко ли ко го ди на до се ли -
ли у Ива но во. Обо је су
чи сто крв ни Бе о гра ђа ни:
он је ра дио у „Спо р ту”
као но ви нар, а она као
тр го вац.

– Ка да сам остао без
по сла због га ше ња тог
ли ста и ка ко у мо јим
„пе де сет плус” го ди на -
ма ни ко не ће да ме за -
по сли, мо рао сам да на -
ђем не што чи ме ћу се
ба ви ти. Бу ду ћи да ми
отац има ви кен ди цу у
Ива но ву, из бор је пао на
ко зар ство. У ме ђу вре ме -
ну сам се упо знао с Та -
њом, ко ја је без ре зер вно
по др жа ла ту иде ју, иа -
ко као град ска де ца ни -
смо има ли ни ка квог
кон так та с тим. И та ко,
пре три го ди не до се ли -
ли смо се ова мо, са гра ди ли
шта лу, за сно ва ли фар му ко за
под на зи вом „Ол га” и по ку ша -
ли да от кри је мо шта то има
про ђу – ка же Ср ђан.

Нео бич ни кач ка ваљ

Опре де ли ли су се да про из во -
де не што не тра ди ци о нал но,
кре а тив но и ори ги нал но.

– Раз лог се на ла зио у чи ње -
ни ци да је у се лу оби чан бе ли
ко зји сир про да ван за ба га тел -
них 300–350 ди на ра. Па, ако
ли тар мле ка из но си 68 ди на ра,
а за ки ло грам си ра по треб но је
се дам и не што ли та ра, ја сно је

да ту не ма еко ном ске ра чу ни -
це. Из у зев мо жда ле ти, ка да је
ис па ша. Сто га смо од лу чи ли да
пра ви мо не што не ви ђе но на
овим про сто ри ма, као што је
кач ка ваљ с ра зним до да ци ма,
на при мер – с го ли цом, сун цо -
кре том, ту ца ном па при ком, ми -
ро ђи јом, пер шу ном, ма сли на -
ма... У ме ђу вре ме ну смо, пре -
ма зах те ви ма ку па ца, да ље екс -
пе ри мен ти са ли с пи ста ћи ма,
су вим шљи ва ма, мај чи ном ду -
ши цом, цр ним су са мом, па чак
и с ме дом или чо ко лад ним пре -
ли вом. Пра ви мо и ур не бес с
ма сли но вим уљем и бал за ми -

ко сир ће том, као и фран цу ски
сир – ше вр. И све то без ади ти -
ва, хе ми је и по ја чи ва ча, чи сто
и при род но, ка ко су на ше ба ке
ра ди ле – на во ди Та ња.

Овај пар ди стри бу и ра про -
из во де пре ко дру штве них мре -
жа и пре по ру ка. За ин те ре со ва -
ни, за сад углав ном из Бе о гра -
да, нај пре су ку по ва ли са мо на
осно ву сли ка, а са да све ви ше
до ла зе и да про ба ју.

– Ку пац је спре ман да че ка
и по де се так да на док се кач -
ка ваљ не осу ши, а мо же да на -
ру чи ком би на ци ју по же љи. Ко -
тур ко шта око хи ља ду ди на ра.

Мо жда де лу је ма ло ску пље, али
ту има мно го по сла и кре а тив -
но сти. Бар има мо екс клу зи ву,
а с кла сич ним про из во ди ма
увек ће се на ћи не ко да ти спу -
сти це ну. Та ко бе ли сир пра ви -
мо са мо за по ро ди цу или ако
је не ком по треб но из зрав стве -
них раз ло га – ис ти че Ср ђан.

Они тре нут но у шта ли има ју
се дам на ест гр ла раз ли чи тих
вр ста – од до ма ћих до сан ских.

– Има мо и алп ску, ко ја је
нај ин те ли гент ни ја, али и нај -
сит ни ја, иа ко да је ви ше мле ка.
С дру ге стра не, бур ске су ме -
сна ти је, што је бит но, јер се

тра же и ја ри ћи. До бро се по -
ка зао муж јак, ме ша нац по ме -
ну тих вр ста, од ко јег се до би ја
круп ни је и ја че по том ство. Ва -
жно нам је и да не ма ју ро го ве,
јер су он да жи во ти ње мир ни је
у шта ли. Ипак, да ле ко смо од
же ље ног ста да, али до ћи ће и
то по сте пе но. Бит но је за сад и
да ко зе има ју до бре усло ве:
отво ре ну шта лу и со лид ну хра -
ну у ви ду де те ли не од про ве -
ре ног до ба вља ча – ка же Та ња.

Мле ко, нај слич ни је мај чи ном

Иа ко ве ћи ну оба ве за за јед нич -
ки од ра ђу ју, Ср ђан се че шће

слу жи музилицoм, док Та ња
руч но из му за сво је љу би ми це.

– Од све га нај ви ше во лим да
ра дим с ко за ма. То су пре див -
на и ин те ли гент на би ћа и, прем -
да мно ги има ју пред ра су де о
њи хо вом ми ри су, оне ни ма ло
не смр де. Осе ћа се евен ту ал но
ја рац ка да је у те ра њу. Ина че
све оне, по пут љу ди, има ју ка -
рак те ре, као и име на ко је се
ода зи ва ју, а не ке чак ре а гу ју и
на ко ман ду „ме сто”. Ма хом су
ко о пе ра тив не при му жи, из у -
зев јед не, ко ја се ма ло опи ре,
али њу су нај ве ро ват ни је прет -
ход ни вла сни ци ту кли. Што се

нас ти че, ми их ма зи мо
и па зи мо као да су нам
уку ћа ни и во ли мо, до -
тле да ја ре ти ну ни смо
оку си ли – на бра ја од -
ско ра шња Ива нов чан ка.

Ина че, ко зе у про се ку
да ју по три до че ти ри ли -
та ра мле ка, али то за ви -
си од ра зних фак то ра, а
упра во са да је на из ма ку
пе ри од лак та ци је.

– Ква ли тет и ко ли чи -
на мле ка за ви се и од го -
ди шњих до ба – с про ле -
ћа га има ви ше, али је
ре ђе; ле ти је ки сел ка сто,
а зи ми слат ко и нај и зда -
шни је. Тре ба ре ћи да је
по сни је од дру гих и нај -
слич ни је мај чи ном; ле -
ка ри га пре по ру чу ју, а
мно ги љу ди ко ји су алер -

гич ни на кра вље, ни су и на ко -
зје. По ред то га, у то ку го ди не
ко зе у про се ку оја ре по јед но и
по мла дун че, ко је се про да је са
два де се так ки ла жи ве ва ге. По -
ре ђе ња ра ди, у истом пе ри о ду
пра се на би је три пут ви ше ма се,
па се мо же по ми сли ти да смо
по гре ши ли у из бо ру – ка же овај
уз га ји вач ко за.

Ме ђу тим, ни то ни чи ње ни -
ца да им га здин ство још увек
ни је до кра ја са мо о др жи во не
до во де им у сум њу др жа ње ко -
за. Про сто, с њи ма и ов де осе -
ћа ју се пре по ро ђе но, а за Бе о -
град их са да ве зу ју са мо де ца.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ ПЕ СА МА ДО БРИН КЕ ЈО КИЋ

„Но ва љу бав” де си ла се у Гло го њу
Гло гоњ ка До брин ка Јо кић
пред ста ви ла је сво ју пр ву књи -
гу пе са ма „Ако ми се но ва љу -
бав де си” у уто рак, 17. де цем -
бра, у До му кул ту ре „Мла дост”.

Ова зби р ка је по де ље на у че -
ти ри ци клу са ко ји пред ста вља -
ју па но ра му до са да шњег пе сни -
ки њи ног ства ра ла штва. Тре ба
ис та ћи и то да је у ре цен зи ји
књи жев ник Ва са Ра до ва но вић
апо стро фи рао пр ви ци клус „Ча -
роб но де тињ ство”, ко ји пре ма
ње му са др жи све што по е зи ја
тре ба да има: еду ка тив ност, рит -
мич ност и до бру вер си фи ка цију.

Ау тор ка је, ка ко је са ма на -
ве ла, озбиљ ни је по че ла да се
ба ви пе сма ма пре шест-се дам

го ди на, а на пу бли ко ва ње се
осме ли ла за хва љу ју ћи по др -
шци ро ди те ља и де це.

Она је Гло гоњ ци ма про чи -
та ла и пе сму „Пан че во град”,
на кон че га је при сут ни ма обе -
ћа ла да ће на пи са ти и јед ну о
њи хо вом се лу, за ко је је ве жу
ле пе успо ме не.

Про мо ци ју су по мо гле ње не
ко ле ге Дра ган Пет ко вић, Јо -
ван ка Јан чић и На да Ран ко -
вић, ко ја је ре кла да је Јо ки ће -
ва тре ћа атле ти чар ка ко ја је
тр кач ку ста зу за ме ни ла пе снич -
ком, а по сле Ди ја не Дим ко вић
и Дра га не Смол ни кар она је и
тре ћа Гло гоњ ка са об ја вље ном
књи гом.

ИЗ (БЕО)ГРАД СКЕ ВРЕ ВЕ У СЕ О СКУ ИДИ ЛУ

КО ЗЕ СВА КА КО ДО НО СЕ БЛА ГО ДЕТ

Добре, паметне и издашне здравим производима

Јокићева у налету инспирације

Ба нат ски Бре сто вац: У то ку
је при пре ма но во го ди шње де -
ко ра ци је за до де лу па ке ти ћа
де ци од јед не до осам го ди на,
ко ја ће би ти упри ли че на у су -

бо ту, 28. де цем бра, од 16 до
19 са ти. С тим у ве зи, по че ла
је по де ла по зив ни ца де ци ко -
ја жи ве у Бре стов цу, па уко -
ли ко је не ко не до би је до по -
не дељ ка, тре ба да до ђе до Ме -
сне за јед ни це да је по диг не.
Ху ма ни љу ди из се ла пре да ли
су 120 ки ло гра ма че по ва ор -
га ни за ци ји „Чеп за хен ди кеп”.

Ба нат ско Но во Се ло: Че твр -
та фол клор на гру па и пр ви
ан самбл До ма кул ту ре го сто -
ва ли су на фе сти ва лу у Пра гу
од 11. до 15. де цем бра. Све -
ча на сед ни ца Ме сне за јед ни -
це одр жа на је у по не де љак,
16. де цем бра. Го ди шњи кон -
церт До ма кул ту ре би ће при -
ре ђен у не де љу, 22. де цем бра,
од 18 са ти, у спорт ској ха ли.

До ло во: Ре но ви ра не про сто -
ри је Ме сног од бо ра Удру же -
ња свих пен зи о не ра гра да Пан -
че ва у До ло ву све ча но су отво -
ре не у пе так, 13. де цем бра, а
по ме ну та ор га ни за ци ја је по -
де ли ла и па ке те чла но ви ма с
нај ни жим при ма њи ма.

Гло гоњ: Про мо ци ја књи ге
„Ако ми се икад но ва љу бав
де си” До брин ке Јо кић, по ре -
клом из Гло го ња, упри ли че -
на је у уто рак, 17. де цем бра,
у До му кул ту ре. Фол клор на
сек ци ја До ма кул ту ре и КУД
„Ве се ли ја” уче ство ва ће за ви -
кенд у про гра му по во дом „Но -
во го ди шњег ба за ра”.

Ива но во: Ма ја Волк је одр жа -
ла пре да ва ње „Ка ко осво ји ти
трај но здра вље” у уто рак, 17.

де цем бра, у До му кул ту ре.
Шко ла је од Се кре та ри ја та за
спо рт и омла ди ну на кон кур -
су за афир ма ци ју школ ског
спо р та до би ла 60.000 ди на ра
за на бав ку ре кви зи та за на -
ста ву и ван на став не ак тив но -
сти. Бо жић ни ба зар би ће одр -
жан у по не де љак, 23. де цем -
бра, од 9 са ти, у шко ли.

Ја бу ка: Дан На ци о нал ног са -
ве та Ма ке до на ца у Ср би ји, уз
при су ство ам ба са до ра Ма ке -
до ни је и мно го број них го сти -
ју из це ле Ср би је, обе ле жен
је у До му кул ту ре. На истом
ме сту су при ре ђе не но во го -
ди шње кре а тив не ра ди о ни це
за де цу тре ћег раз ре да основ -
не шко ле.

Ка ча ре во: Пред ста ва за уче -
ни ке ни жих раз ре да под на -
зи вом „Но во го ди шњи пут око
све та” из ве де на је у уто рак,
17. де цем бра, у ор га ни за ци ји
До ма кул ту ре и По зо ри шне
тру пе АРА. Би бли о те ка До ма
кул ту ре об но ви ла је свој фонд
још јед ним кон тин ген том
књи га с ли сте бест се ле ра, па
се по зи ва ју ме шта ни да по се -
те ту уста но ву и упо зна ју се с
но вим на сло ви ма.

Омо љи ца: До де ла па ке ти ћа
за де цу уз ра ста од две го ди не
до дру гог раз ре да у ор га ни за -
ци ји Ме сне за јед ни це би ће
упри ли че на у пе так, 20. де -
цем бра, на пла тоу До ма кул -
ту ре, ка да ће ма ли ша ни мо -
ћи да се дру же и сли ка ју с
Де да Мра зом и Фро у зен. Тра -
ди ци о нал ни го ди шњи кон -
церт под на зи вом „Омо љи ца
кроз пе сму и игру” одр жан је
у не де љу, 15. де цем бра, у са -
ли Омла дин ског до ма.

Стар че во: Смо тра Од ре да из -
ви ђа ча „На дел” одр жа на је у
не де љу, 15. де цем бра, и том
при ли ком су по де ље не ди -
пло ме за осво је на при зна ња.
У то ку су при пре ме за „Но во -
го ди шњи ба зар” и до де лу па -
ке ти ћа де ци од три до шест
го ди на, што ће би ти упри ли -
че но у не де љу, 22. де цем бра,
на Тр гу нео ли та.

Месне актуелности

ЗА ПА ЖЕ НИ НА СТУ ПИ НА ШИХ ФОЛ КЛО РА ША У ИНО СТРАН СТВУ

Но во се ља ни бли ста ли у Злат ном Пра гу
Чла но ви при прем ног и пр вог
из во ђач ког ан сам бла но во се -
љан ског До ма кул ту ре бо ра ви -
ли су у Пра гу про те кле не де -
ље, ка ко би се пред ста ви ли на
ме ђу на род ном фол клор ном фе -
сти ва лу ко ји је оку пио ве ли ки
број уче сни ка из Ру си је, Ита -
ли је, Сло вач ке, Грч ке... Фол -
кло ра ши из по ме ну тог пан че -
вач ког на се ље ног ме ста пред -
ста ви ли су се игра ма из Ле -
сков ца и Бо си ле град ског кра -
ји шта, а све то ин стру мен тал -
но су про пра ти ли чла но ви На -
род ног ор ке стра.

Пре ма ре чи ма умет нич ког
ру ко во ди о ца ан сам ба ла Ма ри -
је Ву ко слав че вић, же ле ли су да
кул ту ру и тра ди ци ју свог на -
ро да пред ста ве у нај бо љем све -

тлу у „злат ном гра ду” ко ји оста -
вља без да ха.

– Праг је на ро чи то уо чи Бо -
жи ћа по се бан до жи вљај, па смо
сви ужи ва ли ка ко у ње го вим

лепо та ма, та ко и у све ча ној пра -
знич ној ат мос фе ри на ули ца ма,
хра ни, му зи ци и све му што ну -
ди пре сто ни ца Че шке. Ина че,
ово је са мо јед на у ни зу иностра -

них тур не ја ко је Дом кул ту ре
пла ни ра за фо кло ра ше у на ред -
ном пе ри о ду на кон кон це ра та,
при пре ма и вред ног ра да – на -
во ди Ма ри ја Ву ко слав че вић.
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Зна се вр ло до бро да за по сле -
ни у др жав ним ин сти ту ци ја ма
и те ка ко уме ју да бра не свој
по ло жај у дру штву и при ви -
ле ги је ко је из ње га про ис -
ти чу, али да по ка зу ју пот -
пу ну не бри гу кад су сим -
бо ли тих ин сти ту ци ја
у пи та њу – зна се ма -
ње. Иа ко је и то са -
свим очи глед но: не мо -
гу ће је про ћи ули цом
не ког гра да и не ви де -
ти за ста ву ко ја се ви јо -
ри. У ве ли ком бро ју слу -
ча је ва – по гре шно, од но сно
у су прот но сти са за ко ном и
пра ви ли ма ко ја то ре гу ли шу.

Јер, реч је о озбиљ ном пи та -
њу. За ста ва је сим бол не за ви -
сно сти зе мље и при па да ња др -
жа ви. А чи та ва јед на на у ка,
век си ло ло ги ја, ба ви се њи ма.

Скуп шти на Ср би је у ма ју
2009. го ди не до не ла је За кон о
из гле ду и упо тре би гр ба, за ста -
ве и хим не Ре пу бли ке Ср би је,
ко ји пре ци зно про пи су је ко ја
се за ста ва где и ка ко ис ти че, а
за кр ше ње ње го вих од ред би
про пи су је и нов ча не ка зне чак
до по ла ми ли о на ди на ра – али
све јед но је не бро је но при ме ра
по гре шног ис ти ца ња за ста ва,

ко је, у су шти ни, пред ста вља
њи хо во не по што ва ње.

По ме ну тим за ко ном ја сно
је, ре ци мо, про пи сан из глед

за ста ве, али
у прак си вла да не до -
пу сти во ша ре ни ло.

Иа ко за кон за бра њу је из ра -
ду не про пи сно кон стру и са них
за ста ва, ова квих за ста ва у упо -
тре би има мно го, мо жда чак
и ви ше од пра вил них, ка жу
век си ло ло зи, струч ња ци за ову
те ма ти ку (ви де ти оквир). Нај -
че шће од сту па ње од Пре по ру -
ке о ко ри шће њу др жав не за -
ста ве је сте раз ме ра. Уме сто 2
: 3 (од нос ви си не пре ма ду -
жи ни), за ста ве су раз ме ре 1 :

2, а че сто и још „из ду же ни -
јег” из гле да. Че ста гре шка је
и по зи ци ја и из глед гр ба на
др жав ној за ста ви, ко ји тре ба

да се на ла зи бли же јар бо лу, и
то за 1/7 ду жи не за ста ве.

Јав ност до са да ни јед ном ни -
је оба ве ште на да је не ко ка -
жњен због ово га.

Та ко ђе, за кон пред ви ђа ка -
зну за оног ко „за ста ву упо тре -
би као роб ни или услу жни жиг,
узо рак, мо дел или би ло ко ји
дру ги знак за обе ле жа ва ње ро -
бе или услу га”, или ако „ис так -
не за ста ву стра не др жа ве без
ис ти ца ња за ста ве Ре пу бли ке
Ср би је”.

Вр ло че сто се не по шту ју пре -
по ру ке век си ло ло шких ау то ри -
те та о на чи ну ис ти ца ња за ста -

ва. Та ко се де ша ва да се за ста -
ве не ви јо ре сло бод но с јар бо -
ла или ко пља. Уме сто то га, ка -
че их и на хо ри зон тал не пре -
ча ге, као за ве се, што је не до -
стој но за овај сим бол, до ди ру -
ју тло, ни су осве тље не но ћу или
су ис так ну те по не вре ме ну. Ис -
пред јед не др жав не ин сти ту -
ци је др жав на за ста ва је да ни -
ма би ла упле те на у кро шњу др -
ве та, а че сто се мо гу ви де ти и
по це па ни и пр ља ви ови сим -
бо ли др жа ве.

Нај че шће се гре шке, ме ђу -
тим, пра ве код ис ти ца ња гру пе
за ста ва. Осим што је не до пу -
сти во ис ти ца ње по кра јин ске,
град ске или оп штин ске за ста -
ве, или за ста ве на ци о нал не ма -
њи не, без за ста ве Ре пу бли ке
Ср би је, по гре шно је и не по -
што ва ње ре до сле да, од но сно
не у ка зи ва ња пр вен ства др жав -
ној за ста ви.

– Ре до след за ста ва за ви си и
од рас по ре да јар бо ла, ме ста по -
сма тра ча или го вор ни ка. Ако
су за ста ве ис так ну те у вр сти на
јар бо ли ма ис пред згра де, па -
ра лел но с фа са дом или на ко -
пљи ма на фа са ди згра де, нај -
ва жни ја за ста ва на ла зи се у
сре ди ни ако се ра ди о не парном

бро ју за ста ва, а ле во од сре -
ди не ако је у пи та њу па ран
број за ста ва. Ако је вр ста
управ на на фа са ду, пр ва за -
ста ва је она на ко ју по се ти лац
згра де пр во на и ла зи – об ја -
шња ва ју век си о ло зи.

Овај прин цип угра ђен је у
за кон, уз још до ста де та ља,
по пут оног да ако се за ста ва
ис ти че вер ти кал но на ули ци
ко ја се про те же у прав цу ис -
ток-за пад, цр ве но по ље мо ра
да бу де на се ве ру... и ако чо -

век по ла ко чи та оно што пи -
ше, на ћи ће од го вор за сва ку
си ту а ци ју у ко јој мо же да се
на ђе ако од лу чи – или због
при ро де по сла мо ра – да ис -
так не за ста ву.

Али све је то, очи глед но, пре -
ви ше те шко за пан че вач ке чел -
ни ке, ко ји су по ис ти ца ли за -
ста ве на на чин ко ји је ми мо
сва ког ре да и за ко на.

Ва жно им је, ваљ да, са мо да
се ша ре ни.

Р. Т.

КО СУ ВЕКСИЛОЛОЗИ

Израз „вексилологија” први пут је 1958. године употре-

био 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.

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 сим-

болизују реке Дунав и Тамиш. Поврх

штита налази се круниште са пет кула.

Грб је изведен у црвеној, белој и пла-

вој боји.

(„Сл. лист општине Панчево” бр.

9/2006 и „Сл. лист града Панчева” бр.

16/2009)

Србима је даровао тробојку Милош Обреновић
Нај ве ћи от пор иде ји да да на -

шња срп ска за ста ва ли чи на

ру ску пру жа ли су – Ру си!

Пр ви цр теж не че га што се

мо же сма тра ти срп ском за -

ста вом на стао је у че тр на е -

стом ве ку. Ау тор му је Ан хе -

ли но Дул серт, ко ји је при ка -

зао за ста ву ко ја се код нас,

јер се ви је над Ско пљем,

сма тра за ста вом ца ра Ду ша -

на. Жу та је и на њој је пред -

ста вљен цр ве ни дво гла ви

орао.

То ком сред њег ве ка на на -

шим про сто ри ма ко ри сте се

са мо вој не за ста ве, ко је су

би ле ра зно ли ке и слу жи ле за

озна ча ва ње вој них је ди ни ца.

Тек на кон по чет ка Пр вог срп -

ског устан ка, тач ни је од

1806. го ди не, ја вља ју се ма -

ње-ви ше ујед на че не за ста ве.

На њи ма су два шти та с кру -

ном: на јед ном шти ту је крст

са оци ли ма, а на дру гом ве -

пр о ва гла ва про бо де на стре -

лом. Ни оне се ни су ду го

задр жа ле у упо тре би, па је

већ Дру ги срп ски уста нак

1815. Ми лош Обре но вић ди -

гао под бе лим бар ја ком с цр -

ве ним кр стом, сим бо лом

хри шћан ства.

А упра во је Ми лош „од го -

во ран” за да на шњи из глед

др жав не за ста ве Ср би је. У

бор би за са мо стал ност срп -

ске др жа ве и, на рав но, за

са мо стал ност у вла да њу том

др жа вом, он је у Сре тењ ски

устав, до нет 1835. го ди не,

уба цио од ред бу да је срп ска

за ста ва тро бој ка ко ју чи не

цр ве но, бе ло и пла во по ље.

Ком би на ци ја тих бо ја, ина -

че, из вор но је с хо ланд ске

за ста ве. У тој зе мљи из ве сно

вре ме про вео је ру ски цар

Пе тар Ве ли ки пре не го што

се вра тио у отаџ би ну да уда -

ри те ме ље ру ске др жа ве. По -

сле то га је пла во-бе ло-цр ве -

на ком би на ци ја по ста ла сим -

бол пан сло вен ства. На сво је

за ста ве ста ви ле су је све сло -

вен ске зе мље осим Пољ ске.

Али кад је то Сре тењ ским

уста вом учи ни ла и Ср би ја,

Ру си и Тур ци су и Устав и за -

ста ву „до че ка ли на нож”.

Тур ци су за ста ву уоп ште сма -

тра ли – ис прав но! – сим бо -

лом са мо стал но сти, а Ру се је

тро бој ка под се ћа ла на иде је

Фран цу ске ре во лу ци је. Ми -

лош је ра чу нао да му је по др -

шка Ру са ва жни ја, па је то

по ку шао да ре ши она ко ка ко

је ре ша вао ве ћи ну сво јих

про бле ма – под ми ћи ва њем.

Ру ском кон зу лу у Бе о гра ду

по слао је на дар злат ни пе -

хар укра шен ди ја ман ти ма и

дра гим ка ме њем. Кон зул је

по клон при мио, љу ба зно је

за хва лио – али до зво лу за

тро бој ку ни је дао.

Упо ран ка кав је био, Ми -

лош се за тим обра тио сул та -

ну. Овај је остао при не га тив -

ном од го во ру, а ру ски кон зул

се увре дио што им је пред ло -

же но да срп ска за ста ва бу де

као и ру ска: у бе лој, пла вој и

цр ве ној бо ји. Из нер ви ран,

лу кав или оча јан, тек Ми лош

је ре као сул та ну: „Окре ни је,

бре, на о пач ке!” То је при хва -

ће но и Ср би ја је до би ла за -

ста ву с но вим рас по ре дом

бо ја: цр ве но, пла во и бе ло...

Тур ци, ме ђу тим, ни су тек

та ко при ста ја ли да се зе мље

под њи хо вом вла шћу ки те

сво јим за ста ва ма. Ми ло шу

су уз за ста ву по ста ви ли и

јед но „сит но” огра ни че ње:

мо же да је ко ри сти са мо као

бар јак за фло ту. Ср би ја ни

та да ни је има ла мо ре, фло ту

још ма ње, па је то зна чи ло

да Ми лош сво ју с му ком из -

во је ва ну тро бој ку мо же да

раз ви је са мо на Мо ра ви...

Осим то га, Тур ци су зах те ва -

ли да се на за ста ву ста ве

озна ке ва зал ства – че ти ри

зве зди це – ка кве су већ има -

ле на сво јим обе леж ји ма

Вла шка, Мол да ви ја и, у јед -

ном крат ком пе ри о ду, остр во

Са мос.

Ми лош се сло жио, јер ни је

ни мо гао дру га чи је. Али на

тро бој ку је при шио то ли ко

ма ле зве зди це да се го то во

ни су ни ви де ле. Те бар ја ке

са зве зди ца ма ио на ко је ко -

ри стио са мо у при су ству тур -

ских ве ли ко до стој ни ка.

У дру гим при ли ка ма раз -

ви јао је тро бој ку с ве ли ким

др жав ним гр бом у сре ди ни,

иа ко за то ни је имао до зво -

лу. Исти на, та за ста ва је

има ла и зве зди це ко је су

озна ча ва ле вр хов ну власт

сул та на.

Зве зди це су укло ње не с

на ше др жав не за ста ве 1878.

го ди не, на кон Бер лин ског

кон гре са, на ко јем је Ср би ја

до би ла не за ви сност. Р. Т.

Погрешан распоред застава на Градској управи

Закон за ово предвиђа казне: заставе висе као завесе и поцепане су

ОНО ШТО НИ СТЕ ЗНА ЛИ, А НИ СТЕ ИМА ЛИ КО ГА ДА ПИ ТА ТЕ

СВЕ О ЗА СТА ВА МА
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Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

До бро се осе ћа те ка да све
иде по пла ну. Ис пла ти ло се
то што сте би ли упо р ни и ис -
трај ни. До би ја те по др шку
прет по ста вље них за сво је
иде је и про јек те. Сме ши вам
се но ва љу бав.

Има те пра во на оп ти ми зам
јер ове сед ми це све иде ка ко
се са мо по же ле ти мо же. Не -
мој те уна пред од би ја ти удва -
ра ња осо бе ко ју сте ско ро
упо зна ли. Пре хла да. Узи мај -
те ви ше теч но сти.

Сми ри те стра сти, јер пре те -
ри ва ње у би ло че му ни је до -
бро. Не тру ди те се то ли ко да
сви ма по ка же те ко ли ко вре -
ди те, до ка жи те се би да сте ја -
ки. Не пра вил на и не ре дов на
ис хра на узи ма да нак.

Здрав стве но се до бро осе ћа -
те. До че тврт ка ће те до би ти
ве ћу ко ли чи ну нов ца, али ће -
те до кра ја сед ми це бро ја ти
ди нар чи ће. Об у здај те же љу
за тро ше њем, ба рем оним не -
по треб ним.

Ко нач но сте на шли исто ми -
шље ни ке и спрем ни сте да
за поч не те нов про је кат. Ва ши
ин те лек ту ал но-љу бав ни раз -
го во ри за ма ра ју парт не ра и
хла де ва ше од но се. Успо ри те
ма ло.

Не би би ло ло ше да се по за -
ба ви те про це на ма свог фи -
нан сиј ског ста ња. Ко ли ко год
да вас љу бав тре нут но не ин -
те ре су је, она већ уве ли ко ку -
ца на ва ша вра та. Отво ри те,
не ће те се по ка ја ти.

Сто мак вам је вр ло осе тљив
ове сед ми це. Удах ни те ду бо ко
и ко нач но раш чи сти те сво је
парт нер ске од но се, јер ста ње
не из ве сно сти пре ду го тра је.
Чу вај те се ин спек ци је.

По ма ло сте раз о ча ра ни
инерт но шћу љу ди ко ји вас
окру жу ју. Но вац вам сти же до
че тврт ка, а из не над ни пут мо -
же те оче ки ва ти у пе так. Ко -
нач но се не ки суд ски по сту -
пак при во ди кра ју. Ки ја ви ца.

Но вац вам ни ка да ни је про -
блем, ка да га има те. Ове сед -
ми це, на жа лост, не ће га би ти
оно ли ко ко ли ко вам је по -
треб но, па ће те сву нер во зу и
не за до вољ ство пре не ти на
парт не ра.

Ни ка да не ула жи те но вац у
за јед нич ки про је кат с парт не -
ром, јер не зна те да раз гра -
ни чи те по сао од љу ба ви. Ко -
ли ко год да се до бро осе ћа те,
не би би ло на од мет да по се -
ти те ле ка ра.

Као рет ко ко, има ће те пот пу -
ну по др шку парт не ра. Ма њи
здрав стве ни про бле ми су
про ла зног ка рак те ра. Сре ди -
те све што има те ове сед ми -
це, јер ће те већ од су бо те би -
ти пре за у зе ти.

Упу сти ће те се у ве зу ко ја ће,
по ред стра сти, до не ти и мно -
го гла во бо ље. За не се ни, за -
по ста ви ће те оба ве зе или ће те
пра ви ти не ке вр ло нео збиљ не
гре шке на по слу. Сма њи те
обро ке.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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Вре ме је ка да се све ви ше и
на ших су гра ђа на оти ску је у бе -
ли свет у по тра зи за из да шни -
јим из во ром ег зи стен ци је, а бу -
ду ћи да сва ко, у ве ћој или ма -
њој ме ри, че зне за род ним ме -
стом, „Пан че вац” им пру жа
при ли ку да се ма ло олак ша ју у
тре ну ци ма „но стал ги чар ске”
кри зе.

У овој ру бри ци пан че вач ки
„га стар бај те ри” из свог угла
опи су ју кон крет не де сти на ци -
је и ука зу ју на раз не осо бе но -
сти ко је ка рак те ри шу то под -
не бље и љу де.

У ак ту ел ном бро ју наш су -
гра ђа нин Ду шан Ра до ми ро вић
го во ри ће о то ме ка ко се на шао
и сна шао у Ду бров ни ку, гра ду
не са гле ди во бо га те исто ри је, у
ко јем од про шле го ди не жи ви
и ра ди као ку вар.

Наш су гра ђа нин Ду шан Ра до -
ми ро вић, ро ђен 1978. го ди не,
до пре го ди ну да на се бе ни је
мо гао ни да за ми сли ван гра -
ни ца до мо ви не.

Ме ђу тим, сти ца јем ег зи стен -
ци јал них окол но сти до бро ћуд -
ни Пан че вац по ре клом из Бре -
стов ца сре ди ном мар та оти -
снуо се у сме ру је дин стве ног
ме ста бо га те кул тур не ба шти -
не, не кад на ма бли ског, а по -

том и си лом не баш сјај них
при ли ка ве о ма уда ље ног, али
не сум њи во пре див ног древ ног
гра да на ја дран ској оба ли.

– Иа ко сам се це лог жи во та
на овај или онај на чин ба вио
од бој ком, упо ре до сам, још од
ше стог-сед мог раз ре да основ -
не шко ле, по чео да се за ни мам
и за ку ли нар ство. Нај пре је то
би ло са мо деч ја за ба ва, не за -
ви сно од то га да ли сам по ма -
гао око сви њо ко ља или, ка сни -
је, нео ба ве зно спре мао ро штиљ
за дру штво. Би ло ка ко би ло,
во лео сам да пра вим раз не
„шпе ци је”, а мно ги ма се то из -
гле да до па да ло. Не ки су ме чак
и убе ђи ва ли да се озбиљ ни је
ба вим ку ли нар ством, али ја сам
то од би јао ве ру ју ћи да је за тако
не што по треб но шко ло ва ње.

Ме ђу тим, у не до стат ку по сла,
на на го вор бра та ко ји ра ди у
ре сто ра ну „По ко ло ко”, ипак
сам оти шао на раз го вор за по -
сао у чу ве ној ска дар лиј ској ка -

фа ни „Три ше ши ра”. И та ко
сам, иа ко без про фе си о нал ног
ис ку ства, по стао ро штиљ-мај -
стор. Убр зо сам схва тио да то
ни је ни ка ква на у ка, на ро чи то
уко ли ко си спре ман да под не -
сеш фи зич ки на пор и да пре

све га во лиш то што ра диш.
Имао сам и сре ће да од ко ле ге
Ле сков ча ни на по ку пим мно го
ца ка и при лич но до бро ис пе -
чем за нат – на во ди Ду ле.

Кад се жи вот про ме ни 
у тре ну

Ме ђу тим, иа ко је ве ћи ном усло -
ва био са свим за до во љан, ка да
је реч о оном нај ва жни јем –
фи нан сиј ском, ни је све те кло
као по ло ју.

– Ка ко ни смо успе ва ли да се
до го во ри мо у ве зи са оче ки ва -
ном по ви ши цом, по чет ком про -
шле го ди не кре нуо сам да тра -
жим не што у ино стран ству, а
Хр ват ска је би ла нај ло гич ни ји
из бор. И ка да сам већ го то во
до го во рио по сао у Пу ли, са -
свим слу чај но ис ко чио ми је
по зив из Ду бров ни ка. Иа ко је
то фи нан сиј ски би ла ло ши ја
по ну да, од лу чио сам да се оку -
шам на ју жном Ја дра ну, пре
све га за то што обо жа вам по -
ме ну ти древ ни град. Сео сам у
ау то мо бил, оти шао та мо на три
проб на да на и за пет ми ну та се
до го во рио с вла сни ком. Укла -
пао сам се, јер им је не до ста -
јао не ко ко ће да осве жи тим, а
ме ни се сви де ла та ко но ба, ко -
ја се на ла зи у на се љу из над Ду -
бр ов ни ка, ода кле се пру жа нај -
леп ши по глед на мо ре – ка же
овај ку ли нар.

Он се већ сре ди ном мар та
вра тио у по ме ну ти ре сто ран,
под на зи вом „Ду бра ва”, бу ду ћи
да Ду бров ник због ве ли ког ин -
те ре со ва ња ту ри ста има ду жу
се зо ну не го оста так Ја дра на.

– Остао сам та мо до ок то бра
и већ на по ла од тих се дам и
по ме се ци до го во ри ли смо се
да оста нем на ред них не ко ли -
ко го ди на. Уна пре ђен сам и у
ше фа ку хи ње, бу ду ћи да је прет -
ход ни био пред пен зи јом. Шта
ре ћи, жи вот ми се до слов це
про ме нио, а глав ни обрт се до -
го дио ка да сам ра дио ве че ру
за из ве сну ВИП еки пу од че тр -
де се так ди рек то ра хо те ла и вла -
сни ка ре сто ра на. По ред шкољки

ка ме ни ца, даг њи на бу за ру, пр -
шу те или си ре ва, из гле да да
им се нај ви ше до пао ро штиљ
са ових про сто ра, ко ји сам ис -
кре и рао спе ци јал но за ту при -
ли ку. Био је то пун по го дак –
на во ди Ду ле.

На је зда ту ри ста

Кру зе ри су у Ду бров ни ку ре дов -
на по ја ва, то ли ка да град те шко
мо же да при ми ту на је зду ту ри -
ста, па су чак, с тим у ве зи, ус -
по ста вље на и не ка огра ни чења.

– Та бу ји ца се пре ли ва и до
нас, без об зи ра на то што смо
на ма ло за ба че ни јој ло ка ци ји.
Пре вас ход но нам до ла зе ту ри -
сти са же љом да про ба ју не што
тра ди ци о нал но, а све ко ји то
же ле уво ди мо у ку хи њу, ка ко
та мо ка жу – у ко мин, где спре -
ма мо спе ци ја ли те те у пе ки. Мој
за да так је и да им об ја шња вам
про цес, што они гу та ју свим чу -
ли ма и не ми ли це сли ка ју. Све
то иде на „Трип адвај зор”, без
ко јег да нас не ма успе шног ту -
ри зма. При том је и „опен ки -
чен” ве о ма по пу ла ран, бу ду ћи
да го сти во ле да ви де ка ко се
при пре ма хра на. А ме ђу њи ма
су при пад ни ци нај ра зли чи ти -
јих на ци ја. Не ма ко га ни сам
упо знао и као да сам про пу то -
вао це лу пла не ту. Ту је ла ко уо -
чи ти не ке осве до че не сте ре о -
ти пе о мен та ли те ти ма, по пут
оних да су Скан ди нав ци хлад -
ни, а Ју жно а ме ри кан ци отво -
ре ни. На рав но, има и мно го по -
је ди нач них од сту па ња, као на
при мер код из ве сних Аме ри -
ка на ца: на по чет ку су де ло ва -
ли ре зер ви са но, али ка да су за -
вр ши ли оброк, вра ти ли су се и
ни су ште де ли ком пли мен те, а
оста ви ли су и до бар бак шиш.
Ипак, нај о ду ше вље ни ји сам
Иран ци ма, с ко ји ма сам се пу -
тем ра ни јих од бој ка шких ве за
до бро упо знао, па ка да им про -
го во рим на фар си ју, то их пот -
пу но раз га ли. У прин ци пу, нај -
при јат ни је тре нут ке до жи вео
сам од скром них и го то во
невидљи вих љу ди – ка же овај
Пан че вац.

Јед ном фа сци нан тан град

Иа ко је био у си ту а ци ји да оби -
ђе ве ћи број ста рих при мор -
ских гра до ва, за ње га је Ду -
бров ник од у век био не што нај -
им пре сив ни је.

– Фа сци ни ран сам њи ме и
по по вр ши ни и по гран ди о зно -
сти и по бро ју ту ри ста. Ево, у
ок то бру их је би ло мал те не као
у ју лу или ав гу сту, а уку пан
број го сти ју у се зо ни пре ма -
шио је ми ли он. Имао сам до -
вољ но сло бод ног вре ме на, па
сам се, бу ду ћи да во лим исто -
ри ју, на то нај ви ше оба зи рао.
У са мом гра ду има си ја сет зна -
ме ни тих цр ка ва, а па ти на ста -
рог гра да та ква је да се ве ко ви
бу квал но осе те на ко жи. Сам

си ла зак на глав ну ули цу Стра -
дун по себ на је при ча, па ка да
та ле по та на је дан пут пук не пред
ва ма, ухва ти вас рет ко опи си -
ва је за – ис ти че су гра ђа нин на
при вре ме ном ра ду.

Иа ко су, пре од ла ска у не по -
зна то, мно ги го во ри ли да му
не тре ба та ква аван ту ра, он твр -
ди да за до са да шњих се дам и
по ме се ци ни је осе тио ни да -
шак на зна ке да му се не што
ло ше мо же до го ди ти.

– Љу ди су са свим нор мал ни
и же ле са мо да жи ве са што ма -
ње стре са. По ли ти ка ни ком не
па да на па мет, без об зи ра на то
шта фа бри ку ју ви со ки зва нич -
ни ци и ме ди ји. Ре ци мо, фор -
мал ни од но си Ду бр ов ни ка и Тре -
би ња не по сто је, а у ствар ном
жи во ту две и по хи ља де Тре -
биња ца ра ди код Ду бров чана,

који се код хер це го вач ких ком -
ши ја ре дов но снаб де ва ју, бу ду -
ћи да је та мо све не у по ре ди во
јеф ти ни је. Што се ме не ти че, и
ина че сам па ци фи ста и ни с
ро ђе ним оцем не при чам о по -
ли ти ци, па ни „до ле” ни сам о
то ме из у стио ни реч. Мо гу са -
мо да ка жем да су ме мо ји по -
сло дав ци Пе ро и Бри ги та, као
и ме на џер Во ји слав и дру ги за -
по сле ни при ми ли као ро ђе ног.
Сви су мак си мал но ко рект ни и
по ште ни, а ја сам се тру дио да
им то мак си мал но вра тим. Је -
ди но сам мо рао да се је зич ки
при ла го ђа вам, из по што ва ња
пре ма до ма ћи ни ма. Јер као што
ни у Ен гле ској не ћеш ре ћи хлеб
не го бред, ни шта не фа ли да у
Ду бров ни ку ка жеш крух – за -
кљу чу је Ду шан на кра ју ове ле -
пе при че.

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба -
веза ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти
адекват ну негу.

Слат киш
Ова ку ца је до би ла име по то ме што је
про на ђе на пре ко пу та јед не по сла сти -
чар ни це на Те сли, у бли зи ни „Ђу ри не
шко ле”, у Ули ци Ла ва Тол сто ја.

„Слат киш” се и да ље на ла зи на ули -
ци, али је од до брих љу ди до био ку -
ћи цу од ку ти је и ће бен це. Ипак, хит -
но му је по тре бан то пао дом и од го во -
ран вла сник, бу ду ћи да ова ко ма ли и
сам не ће пре жи ве ти хлад не да не.

Пра ва је до бри ца и бле са и во ли све
што во ле ма ли ша ни ње го вог уз ра ста, а за ин те ре со ва ни мо гу
да се ја ве на имејл udomi.ljubimce@gmail.com.

Ти о сав
Ма ле ни пе то ме сеч ни муж јак, ина -
че ме ша нац с ге ни ма те ри је ра, на -
ђен је код „Ро ди ћа” на Ми си не -
по сред но на кон што га је уда рио
ау то мо бил.

Имао је по вре ду зад ње но ге, али
су га до бри љу ди и ве те ри на ри ле чи ли, па је, на сре ћу, све
про шло ка ко тре ба. Ти о сав је ве ли ка ма за; сла же се с дру гим
пси ма и с де цом и ни је ни ма ло агре си ван.

Сви ко ји га по же ле, тре ба са мо да по ша љу не ку ле пу по ру -
ку на мејл udomi.ljubimce@gmail.com.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

НА ШИ У БЕ ЛОМ СВЕ ТУ: ДУ ШАН РА ДО МИ РО ВИЋ, ДУ БРОВ НИК

НЕ СВА КИ ДА ШЊИ МИ РИС СТРА ДУН СКЕ ПА ТИ НЕ

МММ, ХО БОТ НИ ЦА У ПЕ КИ!

Ре сто ран у ко јем Ду шан ра -

ди по сто ји већ два на ест го -

ди на и сва ке

го ди не иде уз -

ла зном ли ни -

јом. По ред

оста лог, ипак

је нај за сту пље -

ни ја пе ка, од -

но сно не ка вр -

ста са ча, у ко -

јој се при пре ма ју јаг ње ти на,

те ле ти на, као и хо бот ни ца.

– Јео сам је у Грч кој на

ви ше на чи на, али ни кад

ни је би ла ова ко соч на и ме -

ка као та мо ис под пе ке. Ре -

цепт је крај ње јед но ста ван

– у теп си ју се

ста ве цр ве ни

и бе ли лук,

пер шун, па ра -

дајз, за чи ни и

ма ло ру зма ри -

на, што се по -

том пре кри је

п р е т  х о д  н о

про ку ва ном хо бот ни цом, а

пре ко ње иде кром пир. Пе -

че се око сат и по и ди рект -

но са ог њи шта иде на сто –

ка же овај Панче вац.

РО ШТИЉ СКЕ МА ЛЕ ТАЈ НЕ

Ду ле је за крат ко вре ме на у -

чио мно ге ку ли нар ске тај не,

а нај ви ше му је у па ме ти

оста ла при пре ма ро шти ља,

пре све га у по гле ду ло же ња.

– Ца ка је у то ме да се ћу -

мур што ви ше раз го ри, да

бу де ком плет но ужа рен и

цр вен, на кон че га га тре ба

ута ба ти са свих стра на, та ко

да се сав ва здух ис ти сне.

По том се по кри је пе пе лом и

цео дан мо же да се пе че на

ње му. Ако се за га си, по треб -

но га је по вре ме но са мо ма -

ло про џа ра ти. Што се при -

пре ме ме са ти че, у ве ћи ни

ре сто ра на пац су са мо уље и

со. С дру ге стра не, бит ну ди -

мен зи ју је лу да ју со со ви, ко -

ји мо гу да иду и као пре лив

и при лог. Ве ћи на их се за -

сни ва на ком би на ци ји кај -

ма ка и ај ва ра, евен ту ал но

на лу ку и сен фу... И ту не

тре ба пре те ри ва ти, већ са мо

љу ди ма за го ли ца ти ма шту –

ис ти че ку ли нар.

НИ ШТА БЕЗ „ТРИП АДВАЈ ЗО РА”

„Ду бра ва” је мо жда нај бо ља

ау тен тич на ко но ба у Ду бров -

ни ку, где по ред ту ри ста ра -

до свра ћа ју и ло кал ци.

– Уз фан та стич ну хра ну и

из у зе тан ам би јент, атрак ци -

ја је и то што су бо том сви ра -

ју од лич ни там бу ра ши.

Стран ци ма се ве о ма до па -

да ју, а му зи ча ри им уга ђа ју

на раз ли чи те на чи не, па

ако су Шпан ци за сто лом,

без про бле ма ће им од сви -

ра ти не ку пре по зна тљи ву

ну ме ру из њи хо ве зе мље.

Све то је ја ко ва жно за реј -

тинг ло ка ла, јер се ту ри сти

све ви ше осла ња ју на „Трип

адвај зор”. И ако си ло ше

по зи ци о ни ран, те шко мо -

жеш да оп ста неш. То на ро -

чи то ва жи за нас ко ји ни -

смо на Стра ду ну, па нам го -

сти до ла зе на мен ски и на

пре по ру ку. При ме ра ра ди,

ову се зо ну смо за вр ши ли на

де вет на е стом ме сту од не -

ко ли ко сто ти на ло ка ла, што

је озби љан успех – на по ми -

ње Ду ле.

Радомировићи над Дубровником – ништа без подршке породице

Душан на послу – комин, место где настаје чаролија

Коноба Дубрава – остварење снова једног Панчевца
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Ево ци ра не успо ме не
на све ге не ра ци је

Ка ко је до бро ви де ти
те опет...

Те ни ски спо рт у на шем гра ду
има за и ста ду гу тра ди ци ју, јер
су пр ви ме че ви од и гра ни још
да ле ке 1911. го ди не, а игра ли
су их мла ди Пан чев ци ко ји су
сту ди ра ли у Бе чу и Бу дим пе -
шти. Али што је нај ва жни је,
већ та да је ба че на „кли ца”...

Бе ли спо рт се ла ко „за при -
мио” у Пан че ву, па је већ 1919.
го ди не осно ван и Те ни ски клуб
Ди на мо. И, ето, већ цео је дан
век жу та лоп ти ца пре ба цу је се
пре ко мре же... Да, ту, у гра ду
на Та ми шу...

Из го ди не у го ди ну, с ма ње
или ви ше успе ха, Пан че во је
по ла ко али си гур но по ста ја ло
пре по зна тљи во и по те ни су. Ве -
ли ки број мла ди ћа и де во ја ка
с ре ке том у ру ци ства ра ло је
са да већ озби љан спорт ски ко -
лек тив, на по нос свих Пан чев -
ки и Пан че ва ца.

Ле та го спод њег 2019. Те ни -
ски клуб Ди на мо про сла вио је
сто ти ро ђен дан. Еј, цео век успе -
шног по сто ја ња и би ти са ња.

У част ве ли ког ју би ле ја, у по -
не де љак, 16. де цем бра, при ре -
ђе на је све ча ност, на ко јој су
се, уз иће, пи ће и до бру ат мос -
фе ру, оку пи ле све ге не ра ци је
ТК-а Ди на мо, до де ље не су за -
хвал ни це за слу жни ма за ства -
ра ње бо га те исто ри је, а при сут -
ни су се под се ти ли и на са ме
по чет ке овог спор та у Пан че ву,
ка да се те нис играо у На род ној
ба шти на зе мља ним те ре ни ма...

При ја те ље из го то во свих ге -
не ра ци ја ТК-а Ди на мо по здра -
вио је пред сед ник тог спорт -
ског ко лек ти ва Мла ден Ву ко -
вић, а ве ли ки ју би леј јед ног од
нај ста ри јих клу бо ва у зе мљи
уве ли чао је и ре пре зен та ти вац
Ср би је у те ни су Фи лип Кра ји -
но вић.

На здра вља ло се и пе ва ло,
при ча ло се о бе лом спо р ту, ево -
ци ра ле су се успо ме не, се ва ли

су бли це ви фо то-апа ра та... Од -
зва ња ли су сти хо ви: „Ка ко је
до бро ви де ти те опет... ”

Рет ко се де ша ва да не ки
клуб про сла вља сво ју сто го ди -
шњи цу.

Бра во за Те ни ски клуб
Динамо!

Оп шир ни је о ве ку „бе лог спо -
р та” у на шем гра ду про чи тај те
у но во го ди шњем из да њу „Пан -
чев ца”, у на ред ном бро ју.

У Пр вој вој во ђан ској ли ги за
де вој ке – ни шта но во. Од бој -
ка 013 игра и по бе ђу је. Утак -
ми ца ма де ве тог ко ла про шлог
ви кен да је на ста вље на тр ка
за бо до ве, а тим из на шег гра -
да оства рио је и осми три -
јумф.

Је ле на Пе тр ов и ње не дру -
га ри це го сто ва ле су у Вр шцу,
где су у свим еле мен ти ма од -
бој ка шке игре над ви си ле исто -
и ме ног про тив ни ка: Вр шац –
Од бој ка 013 0:3, по се то ви -
ма: 10:25, 11:25 и 19:25.

Ко на чан ис ход до вољ но го -
во ри о од но су сна га у овом
су сре ту. Ли дер из Пан че ва ни -
јед ног тре нут ка ни је до зво -
лио Вр шчан ка ма чак ни да
се по на да ју да мо гу да до ђу
до евен ту ал ног из не на ђе ња,
да мо жда осво је сет...

Еки пу Од бој ке 013 у овом
су сре ту пред во дио је тре нер
Вла ди мир Јо ван чић, а но ву
по бе ду су из во је ва ле: Ан ђе ла

Ву ја нић, Алек сан дра Га ће ша,
Је ле на Пе тр ов, Дра га на Мар -
ко вић, Ми ли ца Сто јић, Алек -
сан дра Кр стић, Ни ко ли на Ве -
ско вић, Да ни ца До бро са вље -
вић, Ан ђе ли ја Кне же вић, Са -
ра Ста ни ми ро вић, Ми ли ца
Ку жић, Ма ри ја Ма рић, Ми -
ли ца Зо рић и Ка та ри на Шо -
шта рић.

Од бој ка ши це ко је се на ла -
зе на че лу та бе ле Пр ве вој во -
ђан ске ли ге, иа ко ни је на сту -
пи ла На та ша Бо жић, ка пи тен
и пр ви ди зач, игра ле су ве о -
ма до бро и још јед ним три -
јум фом са мо по твр ди ле ти -
ту лу је се њег шам пи о на.

Од бој ка 013 на ред ну утак -
ми цу игра у су бо ту, 21. де -
цем бра, а ри вал ће јој би ти
Ки кин да. Меч ће би ти одр -
жан у ха ли спор то ва у Ба нат -
ском Но вом Се лу, од 12 са ти.

По ред се ни ор ки, од лич не
ре зул та те по сти жу и пи о нир -
ке ОК-а Од бој ка 013, ко је су
се пла си ра ле у че тврт фи на ле
Пр вен ства Вој во ди на за пи о -
нир ке. Ка дет ки ње су, и по ред
по ра за од Спар та ка у Су бо ти -
ци, и да ље у кон ку рен ци ји за
пла сман на фи нал ни тур нир
Су пер ли ге Вој во ди не.

Так ми чар ке Клу ба рит мич -
ке гим на сти ке „Ру сла на” из
на шег гра да на ста ви ле су да
осва ја ју ме да ље на свим
такми че њи ма на ко ји ма уче -
ству ју.

На пр вен ству Вој во ди не у
рит мич кој гим на сти ци ко је је
одр жа но у Ка ћу Пан чев ке су
за у зе ле тре ће ме сто у екип -
ној кон ку рен ци ји ин ди ви ду -
ал ног про гра ма.

Успех су оства ри ле вр ло та -
лен то ва не де вој чи це: Маг да -
ле на Ме дан (пр во ме сто), Ла -
ра Ра ко вић (де ве то ме сто),
Ми о на Бог да нов (пр во ме сто),
Јо ва на Кон дић (че твр то ме -
сто) и Јо ва на Бу да лић (дру го
место), а ве ли ке за слу ге при -
па да ју и тре не ри ма Ру сла ни
Луцен ко Пе трин и Ја сми ни
Мун ћан.

– Де вој чи це у на шем гра ду
има ју ве ли ку же љу и по тре бу
да се ба ве рит мич ком гим на -
сти ком, јер је ма ло клу бо ва и
спор то ва у Пан че ву усред сре -
ђе но на рад с де вој чи ца ма, а
да при том до при но се њи хо -
вој еле ган ци ји, гра ци о зно сти,
гип ко сти и жен стве но сти. О
то ме го во ри и број де вој чи ца
ко је тре ни ра ју рит мич ку гим -
на сти ку, а нај мла ђа ме ђу њи -
ма уско ро ће на пу ни ти че ти -
ри го ди не. Иа ко се мо жда не -
ће све про на ћи у овом спор -
ту, ја сно је да ће им он омо -
гу ћи ти да на пра ви лан на чин
раз ви ју те ло, што пред ста вља
осно ву за ба вље ње би ло ко -
јим дру гим спо р том – ре кла
је Ру сла на Лу цен ко Пе трин.

Рит мич ка гим на сти ка се
вра ћа у Пан че во...

РИТ МИЧКА ГИМ НА СТИКА

ПАН ЧЕВ КЕ НА ТРЕ ЋЕМ МЕ СТУ
РЕ ДАК СПОРТ СКИ ЈУ БИ ЛЕЈ

СТО ГО ДИ НА ТЕ НИ СКОГ КЛУ БА ДИ НА МО

Но ви Сад је не дав но био цен -
тар по кра јин ског бад мин то на.
У ве ли кој са ли дво ра не „Спенс”
одр жа но је Пр вен ство Вој во -
ди не за се ни о ре, ју ни о ре и ве -
те ра не. Кон ку рен ци ја је би ла
из у зет но ја ка, али на ши су гра -
ђа ни су још јед ном по твр ди ли
да Пан че во по ла ко али си гур -
но по ста је пра ви цен тар бад -
мин то на.

Чла но ви БК-а Ди на мо осво -
ји ли су чак де сет од лич ја. На
се ни ор ском пр вен ству нај у спе -
шни ја так ми чар ка из Пан че ва
би ла је Ма ри ја Са мар џи ја, ко ја
је по ста ла пр ва ки ња Вој во ди не
у ду блу с Ми ли цом Барбир, а у

син глу је осво ји ла брон за ну ме -
да љу. Ог њен Кра шна и Ми ли ца
Стам бо ли ја за ра ди ли су брон зу
у ка те го ри ји ме шо ви тих па ро -
ва, баш као и Ма ја Сер дар и Ја -
сми на Ми лоше вић у над ме та -
њу жен ских па ро ва.

У ју ни ор ским ка те го ри ја ма
Ва ња Бо кан и Ми ли ца Стам -
бо ли ја осво ји ли су сре бр не ме -
да ље у гру пи игра ча до пет на -
ест го ди на, а Бо шко Ја ко вље -
вић је за слу жио брон за но од -
лич је у кон ку рен ци ји де ча ка
до је да на ест го ди на.

На ве те ран ском Пр вен ству
Вој во ди не сре бр но од лич је осво -
ји ли су Алек сан дар Ди ми три -

је вић, члан БК Но ви Сад, и Ма -
ја Сер дар, а Ива ну Ко са но ви ћу
и Ја сми ни Ми ло ше вић при па -
ла је брон за на ме да ља у ка те -
го ри ји ме шо ви тих па ро ва. Иван
Ко са но вић и Пре драг Ста ни -
ми ро вић за ра ди ли су брон зу у
так ми че њу му шких ду бло ва.

Успе шни су би ли и чла но ви
Бад мин тон клу ба Пан че во. Се -
ни ор Сте фан Ми ја то вић осво -
јио је брон за ну ме да љу у син -
глу, као и сре бр но од лич је у ду -
блу са Ива ном Ко ва че ви ћем.
Иван Ко ва че вић и Ми ли ца Уско -
ко вић по ста ли су шам пи о ни Вој -
во ди не у над ме та њу се ни о ра у
ка те го ри ји ме шо ви тих па ро ва.

ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ У БАД МИН ТО НУ

ТРИ НА ЕСТ МЕ ДА ЉА ИЗ НОВОГ САДА
С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

УЗ БУ ДЉИВ
ФИНИШ ТР КЕ

Про те клог ви кен да у Ки кин -
ди је одр жа но пе то ко ло Ли ге
пи о ни ра Вој во ди не, у ко јем су
уче ство ва ла и че ти ри так ми -
ча ра Стре љач ке дру жи не „Пан -
че во 1813”.

Те о до ра Кон дић је, с по го ђе -
них 176 кру го ва, осво ји ла че -
твр то ме сто, а Ива Ра ко њац, с
јед ним кру гом ма ње, би ла је ше -
ста у кон ку рен ци ји пи о нир ки.

Де ча ци су та ко ђе по бољ ша -
ли сво је ре зул та те, та ко да је
Ла зар Пе ко вић, са 165 кру го ва,
по ста вио но ви лич ни ре корд, а
нај мла ђи члан „дру жи не” Огњен
Бун чић по го дио је 162 кру га.

По сле пет ко ла (од укуп но
осам) Ива Ра ко њац се чвр сто
др жи на дру гом ме сту, док је
Те о до ра Кон дић пе та, а ма ло јој
не до ста је до тре ћег ме ста. Ог -
њен Лу кић је је да на е сти, а Ог -
њен Бун чић ше сна е сти пионир.

Они сво је пла сма не на та бе -
ли мо гу по пра ви ти у на ред на
три ко ла, у Вр ба су, Ин ђи ји и
Уљ ми (у мар ту), ка да ће би ти
про гла ше ни по бед ни ци Ли ге
пи о ни ра Вој во ди не за се зо ну
2019/2020.

Спорт ска дво ра на „Шу ми це”
у Бе о гра ду про шлог ви кен да је
уго сти ла око 500 мла дих џу -
ди ста из БиХ, Ма ке до ни је и
Ср би је, ко ји су се над ме та ли
на тра ди ци о нал ном тур ни ру
„Тро феј Во ждов ца”.

ЏК Ди на мо се пред ста вио са
два де сет јед ним бор цем, а осво -
јио је три на ест ме да ља, као и
пе хар на ме њен нај у спе шни јој
еки пи у кон ку рен ци ји ста ри -
јих по ле та ра ца. По ред све га, у
укуп ном пла сма ну Ди на мо је
био нај у спе шни ји клуб на тур -
ни ру. Еки пу су пред во ди ли тре -
не ри Љу бо мир Ста ни шић, Ми -
лен ко Крај но вић, Ду шан Па -
вић и Вук Ко шић.

Чла но ви Ди на ма Слав ко Ста -
ни шић и Пе тар Или јин на овом

пре сти жном над ме та њу оба вља -
ли су уло гу де ли ла ца прав де.

Злат не ме да ље су осво ји ли:
Мар ко Ста мен ко вић, Па вле Ћо -
сић, Па вле Ра ди во је вић, Див -
на Ми ла но вић, Урош Ђу ри шић
и Алек са Ђу ро вић. Сре бром су
се оки ти ли: Да вид Ма мој ка,
Лен ка Стан ко вић, Алек сан дар
По по вић, Ни ко ла Ра да нов, Вук
Ни ко лић и Ни ко ла Мир ко вић,
а брон зу је за ра ди ла На та ли ја
Стри гић. Без тро фе ја су оста -
ли: Не ма ња Ђу ри шић, Га ври -
ло Бо шко вић, Ду шан Стан ко -
вић, Фи лип Ћи рић и Ни ко ла
Ми тић.

Сви мла ђи по ле тар ци ко ји
ни су осво ји ли ме да ље до би ли
су при зна ња за уче шће на
турни ру.

ЏУ ДО-ТУР НИР У БЕ О ГРА ДУ

ОДЛИЧНИ МАЛИ БОРЦИ

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ОД БОЈ КА 013 ЧУ ВА ТРОН

Стране припремио

Александар
Живковић
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

АЛЕК СИ НАЦ НЕО СВО ЈИ ВА ТВР ЂА ВА
Чвр ста од бра на,
слаби ји на пад

На ре ду Ди на мик

Млад и не ис ку сан тим КК-а
Та миш за пао је у кри зу ре зул -
та та, па је про шлог ви кен да
„ве зао” и тре ћи уза стоп ни по -
раз. Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Бо јан Јо ви чић го сто ва ли
су у Алек син цу, где су од ме ри -
ли сна ге с но вај ли јом у ли ги,
али ја ко по ја ча ним и ис ку сним
ти мом.

Са ша Ра до вић и ње го ви дру -
го ви ни су се упла ши ли ри ва ла
и по но во су игра ли бор бе но и
по жр тво ва но, али за три јумф
ни су има ли сна ге: На пре дак –
Та миш 80:63, по че твр ти на ма
16:9, 22:17, 24:21 и 18:16.

У еки пи из Алек син ца сјај ни
су би ли наш су гра ђа нин Алек -
сан дар Ил кић и не ка да шњи ко -
шар каш Та ми ша Ди ми три је Ра -
и че вић, ко ји је пред во дио На -
пре дак до но вог три јум фа.

У сјај ној ат мос фе ри, пред
око 600 љу би те ља „кра љи це
ига ра”, до ма ћи ко шар ка ши су
то ком це лог ме ча има ли ини -
ци ја ти ву и др жа ли кон тро лу
игре у сво јим ру ка ма. Тим по -
бед ни ка пред во дио је из ван -
ред ни Ди ми три је Ра и че вић, ко -
ји је меч за вр шио са 26 по е на,
а ис та као се и нај и ску сни ји
играч Алек син ча на Сла ви ша
Бо га вац.

До ма ћи игра чи су већ у пр -
вој че твр ти ни сте кли пред ност,
ма да по сле пр вих де сет ми ну -
та по бед ник ни у јед ном тре -
нут ку ни је мо гао да се на слу -
ти. Оба ти ма игра ла су ве о ма
чвр сто у од бра ни, па је и на -
ста вак ме ча на го ве шта вао ве -
ли ку бор бу за сва ку лоп ту и
сва ки по ен.

Ко шар ка ши Та ми ша су по -
ку ша ва ли у дру гој че твр ти ни

да стиг ну пред ност ри ва ла, али
су мом ци из На прет ка успе -
шно од би ја ли све њи хо ве ата -
ке, па се на од мор оти шло с
два на ест по е на пред но сти за
На пре дак.

Пан чев ци су сре ди ном тре -
ће че твр ти не ус пе ли да сма ње
пред ност агил них до ма ћи на и
по но во су меч учи ни ли за ни -
мљи вим и не из ве сним, јер су
при шли на осам по е на „ми ну -
са” (68:60), али за ко на чан пре -
о крет ни су има ли до вољ но рас -
по ло же них игра ча.

– На пре дак је за слу же но по -
бе дио, јер је це лим то ком кон -
тро ли сао утак ми цу. Зна ли смо
да ће нам ово би ти јед но од
нај те жих го сто ва ња, јер је у
Алек син цу за и ста те шко игра -
ти. Пре о ста је нам да још ја че
тре ни ра мо као би смо се вра ти -
ли на по бед нич ки ко ло сек – ре -
као је по сле утак ми це ко шар -
каш Та ми ша Лу ка Ву ко ји чић.

Тим из на шег гра да је то ком
це ле утак ми це имао про бле ма
са ефи ка сно шћу, а је ди ни ко ји
је ус пео ко ли ко-то ли ко да па -
ри ра Алек син ча ни ма био је Ми -
лош Ни ко лић.

– Пре све га же лим да за хва -
лим до ма ћи ни ма на го сто прим -
ству. Пу бли ка у Алек син цу је
сјај на и за и ста је би ло ле по би -
ти део ове утак ми це. Што се
игре ти че, ја сно је да с јед ним
или два рас по ло же на игра ча
не мо же мо да па ри ра мо ис ку -
сној еки пи На прет ка. Мо ји
мом ци су игра ли до бро у од -
бра ни, али су има ли ло ша ре -
ше ња у на па ду. Це ла спољ на

ли ни ја би ла нам је вр ло тан ка.
Шта је – ту је, мо ра мо пре све -
га да се пси хо ло шки по диг не -
мо. Наш тим је вр ло млад, а
по је дин ци се пр ви пут су сре ћу
са се ни ор ском ко шар ком. Уз
све то, има ли смо и пе ри од по -
вре да и од су ства мо ма ка, сла -
би је смо тре ни ра ли, а то се од -
ра жа ва и на ре зул та те. Нај ва -
жни је је да мом ци схва те да
мо гу да па ри ра ју сви ма и све
ће до ћи на сво је ме сто – ис та -
као је на кон фе рен ци ји за но -
ви на ре у Алек син цу тре нер Та -
ми ша Бо јан Јо ви чић.

Тим из Пан че ва играо је у
са ста ву: Ни ко лић (20 по е на),
Ча бри ло (16), Пр ља (10), Лу -
чић, Ро удс (че ти ри), Ра до вић,
Ва сић (три), Па ви ће вић (шест),
Ву ко ји чић (два), Фил биш, Јан -
ко вић (два по е на) и Ла бу до вић.

– Го ди на ма пра тим Та миш.
То је за и ста сја јан ко лек тив.
Знам да ко ле га Јо ви чић из ван -
ред но ра ди с мом ци ма, а то
по ка зу је и уче шће Та ми ша у
Су пер ли ги. Спре ма ли смо се
за овај меч, а глав ни циљ нам
је био да из мо ри мо Ми ло ша
Ни ко ли ћа. Ли га је та ква да сва -
ко сва ко га мо же да по бе ди, па
не тре ба сум ња ти да нас до кра -
ја оче ку је те шка бор ба. Та ми -
шу же лим мно го сре ће у на -
став ку пр вен ства – до дао је тре -
нер На прет ка Не бој ша Ра и че -
вић.

Та миш по сле је да на ест ко ла
има скор од че ти ри по бе де и
се дам по ра за, а на ред ног ви -
кен да у Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту до че ку је Ди на мик.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

БРОН ЗА ЗА ЈЕ ЛЕ НУ

У Ки кин ди је од 13. до 15. де -
цем бра одр жа но Зим ско по је -
ди нач но и екип но пр вен ство
Ср би је у пли ва њу, у ју ни ор ској
и ап со лут ној кон ку рен ци ји.

На овом пре сти жном так -
ми че њу пред став ни ке је имао
и ПК Ди на мо, а на ступ ње -
гових чла но ва ни је про шао
неза па жено.

Је ле на Вр хо вац је осво ји ла
брон за ну ме да љу у ди сци пли -
ни 200 м дел фин, с вре ме ном
2:42,62 ми ну та.

ЛЕТО ЗА ЧИ ЊЕ НО
ТРОФЕЈИМА

Џу ди сти ка ча ре вач ког Је дин -
ства успе шно су за вр ши ли над -
ме та ња у овој го ди ни. Они су
про шлог ви кен да уче ство ва ли
на тур ни ру „Тро феј Во ждов ца”,
ода кле су се та ко ђе вра ти ли
оки ће ни ме да ља ма.

Нај сјај ни ја од лич ја су за слу -
жи ли Ма ри ја Ве лич ков ски и
Или ја Ан ђе ло вић, а брон за на
од лич ја су осво ји ли Алек са Бо -
кун и Пе тар Ра нев ски. Уче ство -
ва ли су и Ан дреа Ђа ко вић, Оли -
вер По љак и Кри сти јан Лех ни.

Џу до клуб Је дин ство је го ди -
ну за вр шио на пет на е стом ме -
сту од 108 клу бо ва у Ср би ји,
што се мо же сма тра ти успе хом,
јер ње го ви чла но ви ни су уче -
ство ва ли на свим тур ни ри ма.

Под ру ко вод ством тре не ра Са -
ше Ан ђе ло ви ћа, ма ли ша ни су
вред но ра ди ли, у Ка ча ре во су
сти гле ме да ље с др жав них шам -
пи о на та, а ма ли бор ци Је дин -
ства су по ка за ли да мо гу рав но -
прав но да па ри ра ју клубо ви ма
и у зе мљи и у ино стран ству.

До бре ре зул та те ка ча ре вач -
ких џу ди ста тре ба оче ки ва ти и
у 2020. го ди ни.

НИ НА И ЛА ЗАР
НАЈ БО ЉИ У БО РУ
Мла ди так ми ча ри Џу до клу ба
Пан че во не дав но су уче ство ва -
ли на ве ли ком ме ђу на род ном
тур ни ру у Бо ру, где су по сти -
гли из ван ред не ре зул та те у из -
у зет но ја кој кон ку рен ци ји.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Нај у спе шни ја је би ла Ни на
Ал би ја нић, ко ја је као ста ри ја
пи о нир ка на сту пи ла у ка те го -
ри ја ма до 48 и до 52 кг, а ус пе -
ла је да осво ји злат ну и сре бр -
ну ме да љу. У над ме та њу ка де -
та до 60 кг њен брат Ла зар Ал -
би ја нић та ко ђе је за ра дио нај -
вред ни ји тро феј.

Ми ла Ка ли нић је за у зе ла пе -
то ме сто у так ми че њу ста ри јих
по ле тар ки.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО – СРБИЈАНКА 014
субота, 20.15
мушкарци

Нови Сад: НОВИ САД – БОРАЦ

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – КИКИНДА
субота, 12 сати

Кошарка

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

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО 22:24

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Београд: РАДНИЧКИ–ДИНАМО 3:0
мушкарци

Панчево: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 3:0

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Вршац: ВРШАЦ – ОДБОЈКА 013 0:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Алексинац: НАПРЕДАК–ТАМИШ 80:63

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС – ВИРТУС БАСКЕТ 61:82
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО 79:85

У Бе о гра ду је про шле су бо те
по след њим, ше стим ко лом
окон ча но ово го ди шње над ме -
та ње у Ли ги ре ша ва ча ша хов -
ских про бле ма Ср би је.

Чак пе то ри ца уче сни ка има -
ли су шан су да се поп ну на по -
бед нич ко по сто ље, та ко да је
бор ба би ла не из ве сна до са мог
кра ја. Мла ди Пан че вац Или ја
Се ра фи мо вић сти гао је до сре -
бра у укуп ном пла сма ну, са бо -
дом и по иза ко ле ге из ре пре -
зен та ци је, ве ле мај сто ра Мла -
де но ви ћа, а се дам бо до ва ис -
пред ве ле мај сто ра Ко ва че ви -
ћа, та ко ђе ре пре зен та тив ца.

Овим сјај ним ре зул та том наш
пет на е сто го ди шњи су гра ђа нин
за о кру жио је још јед ну ве о ма
успе шну го ди ну, у ко јој је де -
би то вао у се ни ор ској ре пре зен -
та ци ји Ср би је у ре ша ва њу ша -
хов ских про бле ма на европ -
ском и свет ском пр вен ству,
осво јио брон зу на Отво ре ном
пр вен ству Ср би је и оства рио
две нор ме за ФИ ДЕ мај сто ра.

По ред ре ша ва ња, на ста вио је
да по сти же успе хе и у ша хов -
ској ком по зи ци ји. На Кон гре -
су свет ске фе де ра ци је у Виљ -
ну су, че твр ти пут за ре дом, по -
бе дио је на ју ни ор ском тур ниру

у ком по но ва њу ша хов ских про -
бле ма и до ка зао да је тре нут но
нај бо љи мла ди ша хов ски ком -
по зи тор на све ту.

Мла дом Се ра фи мо ви ћу
пред сто ји за слу же ни од мор до

кра ја ја ну а ра, ка да се одр жа -
ва си мул та но ме ђу на род но
реша вач ко так ми че ње, ко је се
бо ду је и као пр во ко ло Ли ге
ре ша ва ча Ср би је за 2020.
годину.

ЛИ ГА РЕ ША ВА ЧА ША ХОВ СКИХ ПРО БЛЕ МА

СЕ РА ФИ МО ВИЋ НА ДРУ ГОМ МЕ СТУ

Тре ћи ме мо ри јал ни ко шар -
ка шки тур нир за де вој чи це
до де сет го ди на, у знак се ћа -
ња на Ве сну Ба тањ ски, би ће
одр жан у не де љу, 22. де цем -
бра, од 10 до 16 са ти, у Основ -
ној шко ли „Ми ро слав Ан тић

Ми ка” на Стре ли шту. На том
тур ни ру уче ство ва ће жен ске
еки пе Та ми ша, Агрос ба ске -
та из Опо ва, Ко ви на и
Покрета за жен ску ко шар ку
„Ма ри на Маљ ко вић” из
Београ да.

Као и прет ход не две го ди -
не, ор га ни за то ри тур ни ра су
Ве сни ни при ја те љи и ЖКК Та -
миш из Пан че ва.

Ве сна Ба тањ ски је по че ла да
се ба ви ко шар ком у Основ ној
шко ли „Брат ство –је дин ство”, а

играч ку ка ри је ру је на ста ви ла
у КК-у Мла дост из Вој ло ви це,
те По ле ту из Опо ва. Так ми чи -
ла се у Ква ли тет ној ли ги Војво -
ди не и Пр вој Б са ве зној ли ги.

Пре ми ну ла је 2016. после
тешке болести, у 49. го ди ни.

У НЕ ДЕ ЉУ, 22. ДЕ ЦЕМ БРА

СЕ ЋА ЊЕ НА ВЕ СНУ БА ТАЊ СКИ

„АЉЕ ХИН” СЈА ЈАН
ОР ГА НИ ЗА ТОР

Шах клуб „Аље хин” из на шег
гра да не дав но је успе шно ор -
га ни зо вао и дру ги тур нир на
Чар да ку, је ди но над ме та ње овог
ти па с тем пом игре од три де -
сет ми ну та по игра чу и де вет
ко ла.

И овог пу та је све про те кло
на нај ви шем ни воу, ор га ни за -
ци ја је би ла из у зет на, а над ме -
та ли су се нај бо љи ка де ти из
це ле Ср би је. Чла но ви пан че -
вач ког „Аље хи на” по но во су би -
ли ве о ма успе шни.

Аљо ша Ка нач ки је за у зео дру -
го ме сто у гру пи пред шко ла ца,
а Ву ка шин Бла го је вић је осво -
јио брон зу у ис тој кон ку рен ци -
ји. Ми ли ца Ами џић је за слу -
жи ла сре бр ну ме да љу у над ме -
та њу де вој чи ца из ви ших раз -
ре да, а Зо ја Зец је у ис тој гру -
пи по де ли ла тре ће ме сто.

У кон ку рен ци ји де ча ка из
ви ших раз ре да нај бо ље је играо
Вук Ка нач ки, ко ји је осво јио
нај сјај ни је од лич је, а из у зе тан
је био и Ми ха и ло Па сер, ко ји
је три јум фо вао у над ме та њу
сред њо шко ла ца.

Ф
от

о:
 Р

ад
и
о 

А
л
ек

си
н
ац

Ф
от

о:
 Р

ад
и
о 

А
л
ек

си
н
ац



СПОРТ

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године • „Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са
ограниченом одговорношћу „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Александар Живковић
• Редакција: Синиша Трајковић, Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Мирјана Марић, Јордан Филиповић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150 (редакција и огласи),
013/300-820 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 325-9500600038555-09, 160-43415-05 код „Banca Intesa”
Панчево и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не
враћају • Рекламације се примају у року од седам дана • Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике
Србије уписан је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs •
e-mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs

Ема Лебанов,
ученица:

     – 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.

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.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

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.

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.

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.

Марио Крајњан,
средњошколац:

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

Наш град има мно го ле пих спорт ских
ма ни фе ста ци ја ко ји ма сви на ши су гра -
ђа ни мо гу да се по но се. Јед на од њих
сва ка ко је и ме ђу на род ни ми ни-ба скет
фе сти вал „Бу ди ко шар каш”, ко ји је не -
дав но, дру ги пут за ре дом, одр жан у Ха -
ли спор то ва на Стре ли шту.

Уче ство ва ло је пре ко 350 де ча ка и
де вој чи ца, де це уз ра ста од де сет го ди -
на, ко ји су би ли по де ље ни у 24 еки пе из
Ср би је и ре ги о на. Иа ко тур нир ни је
имао так ми чар ски ка рак тер, јер су сви
уче сни ци би ли и по бед ни ци, ве ли ки
пре ла зни пе хар осво ји ла је еки па Фе -
никс из Би је љи не, ко ја је би ла нај број -
ни ја на тур ни ру.

Ма ли ша ни су по ка за ли сво је уме ће
на три те ре на по ста вље на у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту. По за вр шет ку ма -
ни фе ста ци је сва ки ко шар каш до био је
ме да љу, а еки па ма су уру че ни пе ха ри.

Уче сни ке је у име ор га ни за то ра по -
здра вио ма ги стар Вла ди мир Илић,
спорт ски ди рек тор КК-а Крис-крос, а
тур нир је отво рио Ра де Ге ор ги јев ски,
пред сед ник Удру же ња ми ни-ба скет, ис -
пред Ко шар ка шког са ве за Ср би је.

Био је то пра ви пра зник „кра љи це
ига ра” у на шем гра ду. Тур нир је оправ -
дао сва оче ки ва ња, јер су по хва ле сти -
за ле са свих стра на, а ве ли ки број за до -
вољ них уче сни ка на те ре ну и на три би -
на ма са мо је по твр да то га.

Ма ли ша ни су из на шег гра да оти шли
пре пу ни по зи тив них ути са ка, а раз и шли
су се са са мо јед ном же љом – да се до го -
ди не по но во ви де на истом ме сту.

А. Живковић

ЈОШ ЈЕД НА ЛЕ ПА СПОРТ СКА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

ФЕ СТИ ВАЛ БА СКЕ ТА 
– БУ ДИ КО ШАР КАШ


