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Култура
ИНЦИДЕНТ НА СТАРОМ ГРОБЉУ

НА ЧЕТВОРОГОДИШЊАКА ПАО
НАДГРОБНИ КАМЕН
Захваљујући сплету
срећних околности он није
тешко повређен, али је
доживео психичку трауму
ЈКП „Зеленило”: „Нема
наше кривице у овом
случају”
Четворогодишњи дечак из Панчева
лакше је повређен у инциденту који
се догодио прошле недеље на Старом
православном гробљу, када је, играјући се, случајно ухватио надгробни
споменик на једном гробу.
Мермерна плоча се због тога одвалила и пала преко њега, али је срећа
што се он након тога срушио на растреситу земљу, па није ништа поломио. Његови родитељи, који су у том
тренутку стајали у близини, одмах су
успаничено дотрчали и почели да подижу надгробну плочу, а у томе им је
помогао још један човек.
Потом је малишан одмах пребачен
најпре у Хитну помоћ, а потом и у

болницу. Лекарима се жалио на бол у
десној натколеници, али је након снимања на рендгену утврђено да нема
никаквих унутрашњих повреда, па су

АУТО-ЦЕНТРУ
„ЗОКИ”

потребни инструктори
за обуку возача
– више извршилаца
CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

му преписани терапија аналгетицима и мировање.
Његова бака је посетила „Зеленило”
и редакцију „Панчевца” и обавестила
нас о том случају. Рекла је да је то урадила у жељи да скрене пажњу на то да
бројни споменици на гробљу нису правилно постављени и фиксирани и да
једва стоје на својим местима.
Додала је да би било добро када би
радници „Зеленила” проверавали да
ли наши суграђани који обављају неке радове на надгробним споменицима то раде на одговарајући начин.
Жарко Ракић, управник Радне јединице „Гробља”, потврдио је овај догађај и рекао да је срећа у несрећи то
што је дечак пао на мекану и растреситу земљу. Према његовим речима,
да је подлога била тврда, питање је
да ли би се све добро завршило.
Он је рекао да постоји решење да
се такве ствари више не дешавају, а

то је стављање гвоздених клинова у
мермерне плоче, тзв. анкерисање, чиме се споменици у потпуности фиксирају и учвршћују.
– У чему је поента, а људи то не
знају? „Зеленило” је задужено искључиво за заједничке површине на гробљима. На пример, за кошење траве
и сређивање приступних стаза до гробних места. Међутим, одржавање самих гробних места није наша одговорност, већ искључиво њихових власника. Свако гробно место је нечији
приватни посед и онај коме припада
једини сноси одговорност за њега.
Друго, „Зеленило” такође није надлежно за квалитет радова који се изводе на гробним местима, већ је то искључива одговорност каменорезаца
које ангажују грађани. Од њих зависи
да ли ће надгробне плоче бити добро
постављене или ће се једва држати,
па ће бити довољно да их повуче четворогодишњак и да падну на земљу
– изјавио је Ракић.
Он је додао да је у овој причи спорна одлука наших суграђана да на гробље поведу четворогодишње дете. Према његовим речима, на улазу у сва
панчевачка гробља истакнуте су табле на којима је наведено шта се на
тим местима не сме радити. Између
осталог, ту јасно пише да не би требало доводити малу децу и да им не би
требало дозвољавати да се ту играју.
Ракић је додао да наши суграђани
крше и друге одредбе кућног реда на
гробљима и као примере навео да возе бицикле, доводе псе, газе по туђим
гробљима, бацају ђубре и тамо где не
би требало, односе цвеће са споменика, просјаче, оштећују ограду, остављају храну на споменицима итд. Рекао је да то није у реду, али да не помажу никаква упозорења и молбе да
се тако не поступа.
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Мирјана Марић

Гласно, гласније
Некад је довољно удахнути и издахнути и бити срећан. Зато што постојиш, зато што си ту, зато што нема ничега што те спречава да
ухватиш ваздух плућима. То су они дани када ходаш усправно, вероватно исто као и сваког другог дана, али тада си некако виши и
лакши и као да и не дотичеш земљу. Као да те енергија носи и води
путевима које можда раније не би изабрао. Онда ти је глава бистра,
мисли чисте, планови прецизни, знаш шта хоћеш и на који начин
ћеш то остварити. Ти дани су благослов, јер тада си свој и баш онакав какав треба да будеш.
Колико је заправо човеку потребно да буде срећан? Да успе да
осети те тренутке када је све потаман.
Колико пута сте застали и рекли себи: па ово је то; баш сам задовољан? Који су то тренуци? Шта се тада дешавало? Шта нас спречава да их сами производимо?
Људи су склони да сами себе ограничавају, да у глави поставе невидљиве границе изван којих за њих нема живота. Да ли је то породица која их притиска и не дозвољава им да изађу из зоне комфора,
посао који је стресан и напоран или партнер који има другачије тумачење слободе. У сваком случају, нису своји, не раде на себи, потискују своје жеље и потребе и гомилају незадовољство. Оно што мало
ко схвата иако често изговара, јесте да је све у глави. Идемо дотле
докле смо сами одредили и допуштамо онолико колико желимо.
Нико нам није крив.
Схватате ли колико се то рефлектује на све сегменте живота? Стечени обрасци се пресликавају на сваку ситуацију. Склонићемо се с
пешачке стазе да прође бицикл или мотор. Знамо да њима није ту
место и да постоје прописи који то ограничавају, али ћемо из страха
стати са стране.
Често ћемо дозволити да нам непријатности које доживимо у разним институцијама одузму животну енергију. Осећаћемо се лоше и
беспомоћно, али рећи ћемо само: па то стварно нема смисла, и наставићемо даље као да се ништа није десило. Знамо како држава
функционише, да смо ми ти који је својим радом вучемо напред.
Будуће мајке, породиље, труднице, жене које својим чином директно чине добро овој земљи, осећају се последњих дана угрожено.
Није то као када подижеш кредит па тражиш боље услове. Није рађање детета начин да се заради новац. У светлу разних наслова, вести и изјава, мора се рећи истина. Колико треба младима данас да
пронађу посао? Колико је девојака после двадесет шесте дискриминисано под претпоставком да ће родити ускоро и да неће моћи да се
посвете послу? Оне исте које су до тада морале да стекну богато радно искуство како би се запослиле. Колико њих пропусти своју шансу
да се остваре раније као мајке, јер су незапослене, несигурне и уплашене за своју будућност?
Све те дивне, храбре жене једног дана успеју да испуне све „захтеве” и онда буду кажњене. И ништа. Склонимо се са стране и пустимо
да прође. Неко ће некада тамо негде решити ствар. То су они дани
када ти не дају да ходаш усправно, када те неко од кога зависиш тера да се савијеш. Али када се не бисмо савијали, када бисмо стајали
усправно без обзира на све, ко би онда био угрожен? Размислите.
Шефица Одсека за послове у области популационе политике Милена Антић Јанић усред кампање за подизање наталитета изјавила
је: „Ниједан послодавац неће запослити такву жену. Њему је жена
потребна да ради. Заснивате радни однос да бисте радили, а не да
сутра одете на боловање”. Министар се извинио. И шта ћемо сада?
Да би се нешто променило, потребно је да искрено то желимо и да
радимо на томе и будемо гласнији. Да бисмо чешће могли да будемо једноставно срећни само када удахнемо и издахнемо.
Не пропуштајте кроз филтере све и свашта.

ФОТОГРАФИЈА Припрема зимнице.
На реци, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

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

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

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

СИВИЛО И ПРОБЛЕМИ КРАЈЕМ
ДЕВЕДЕСЕТИХ
Свађе политичара, стечајеви некада
моћних градских фабрика и њихове
најаве, протести пензионера и бројни
други већи или мањи проблеми – биле су теме којима су се бавили новинари „Панчевца” у броју 3713, који је
објављен 27. фебруара 1998. године.
Било је то време када су нашим градом владале политичке партије и политичари обједињени у Коалицији
„Заједно”. Многи од њих данас су прошлост, јер више нису на политичкој
сцени.
На политичким странама смо објавили извештаје с конференција Демократске странке, која је саопштила да је но ва ло кал на власт у
Панчеву преживела и поред тешке
члан Хелсиншког одбора за људска
права са албанским политичарима.
Између осталог, рекао им је да би требало да осуде насиље које врше њихови земљаци над Србима, као и терор, диверзије и екстремизам.
Део тадашњег „Панчевца” био је
посвећен и екологији. Поводом наја вље не из град ње Кар ба ми да 2 у
градској скупштини је одржана трибина на којој је одлучено да се становници нашег града не смеју с тим
помирити и договорено је да поводом тога почну да се одржавају протести.
Наш лист је те године писао и о успесима модне куће „Пасаж” и признањима која је она освојила у иностран-

ситуације и дугова које су јој оставили социјалисти. Панчевачке демократе су апеловале на становнике нашег града да буду стрпљиви, јер се
ре зул та ти но ве ло кал не вла сти не
могу одмах осетити.
Читаоци су могли да прочитају и
да су Шешељеви радикали и њихов
лидер Петар Јојић оптужили локалне медије да више нису политички
неутрални, већ да су политички пристрасни.
Тадашњи „Панчевац” је објавио извештај и с конференције за новинаре
Коалиције „Војводина”. Њен лидер
Драган Веселинов говорио је о разговорима које је водио у Приштини као

ству. Њени власници се нису прочули
само захваљујући маштовитим модним креацијама, већ и због издавања
часописа „Јутеф”, у коме је могло да
се прочита о свим појединцима и фирмама који су тада били вредни на југословенској модној сцени.
У рубрици „У ’Панчевцу’ заборава
нема” објавили смо текст о хаварији
у „Азотари” која се догодила 1985. године, када је дошло до цурења амонијака. Тада се отровало 19 радника
„Азотаре”, који су одмах пребачени у
Општу болницу. На срећу, све се добро завршило и није било тежих последица.
М. Глигорић
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У СУСРЕТ МЕСЕЦУ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ

ТРАЖИ СЕ НАЈБОЉИ СЛОГАН ИЛИ ПОСТЕР
Циљ: указати на
важност скрининга
и раног откривања
болести
Рок за слање радова
20. октобар
У Србији годишње
оболи 3.600–4.600
жена
У оквиру пројекта Унапређење
националног програма за рано
откривање рака дојке у Републици Србији, отворен је креативни конкурс за најбољи слоган и/или постер, који се реализује у сарадњи с Јапанском
агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА), Министарством
здравља Републике Србије и
Институтом за јавно здравље
„Др Милан Јовановић Батут”.
Конкурс је расписан у сусрет
октобру као Међународном месецу борбе против рака дојке, са
идејом да се подигне свест јавности о важности скрининга и раног откривања те врсте карцинома. Такмичење је подељено у две
категорије, сходно животном добу аутора: једну категорију чине
ученици осмог разреда основне
школе, средњошколци и студен-

Жири ће одабрати најбоље 31. октобра
mail.com, а решења за слоган на
имејл адресу: slogan.konkurs@gmail.com. Стручни жири
ће одабрати најбоље радове до
31. октобра, а имена победника
биће саопштена на „Фејсбук”
страници „Pink Ribbon Serbia”,
на којој можете пронаћи и све
информације о овом конкурсу.

ти, док другу чине грађани старији од осамнаест година. Своје
предлоге аутори могу послати у
ПДФ формату с назначеним именом и презименом, годином рођења и бројем телефона, најкасније до 20. октобра. Решења за
најбољи постер треба послати на
имејл адресу konkurs.poster@g-

Рак дојке представља водећи узрок оболевања и умирања од малигних болести у женској популацији широм планете. Према подацима Светске здравствене организације,
у свету се годишње региструје
скоро 1,7 милиона оболелих
жена, док од исте болести сваке године умре преко пола милиона њих. Србија у овом погледу не заостаје за светским
трендовима. Према подацима
Канцеларије за скрининг, Института за јавно здравље Србије, у нашој земљи годишње
3.600–4.600 жена оболи, а 1.600
умре од рака дојке. Највећи
број оболелих жена и у Србији
је старости 50–65 година, али
се тренд пораста броја оболелих спушта према млађем годишту.
Нажалост, рак дојке се најчешће открије прекасно – када је
његова величина преко два центиметра, са већ постојећим ближим или удаљеним метастазама. Када се дијагностикује у раној фази – онда када су промене
неопипљиве или када је величина тумора мања од једног центиметра – уз адекватну дијагностику и лечење, шансе за излечење
и продужетак живота су далеко
веће.
Д. Кожан

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„Дизелка” путује у Вршац
Фудбалери панчевачког „Железничара” наставили су жетву
бодова у Српској лиги група
„Војводина”. После освајања
вредног бода у Новом Саду,
против фаворизованог „Кабела”, момци које предводи тренер Горан Мрђа играли су нерешено и против „Цемента” из
Беочина, прошлог викенда, на
свом терену. Тај меч је завршен без победника, али и без
голова.
Био је то сусрет петог кола
Српске лиге група „Војводина”,
који није обиловао лепотом,
али јесте правом мушком игром,
с много дуела. Бојан Трипковић и његови саиграчи били су
бољи такмац и имали су више
лопту у свом поседу, али нису
имали довољно концентрације

свог домаћина, али је сјајно интервенисао голман „Железничара” Илија Николовски, па је

ЗРЕЊАНИНЦИ ОДНЕЛИ БОДОВЕ
У среду, 19. септембра, на програму је било шесто коло
Српске лиге група „Војводина”.
„Железничар” је на свом терену одмерио снагу с
„Радничким” из Зрењанина. Гости су се у овом надметању
показали као бољи такмац, па су тријумфовали са 2:0 (1:0).
Изабраници тренера Горана Мрђе су тако претрпели први
пораз у овогодишњем шампионату.
да неку од акција претворе у
погодак, који би највероватније значио и победу. „Цемент”
се бранио, баш као што је тренер Мрђа и очекивао да ће бити, па је на крају дошао до заслуженог бода. Гости су у самом финишу утакмице имали
прилику да потпуно изненаде

пала гостима. На крају могу
да будем задовољан освојеним
бодом, али и чињеницом да
смо после пет кола и даље непоражени – истакао је после

меча тренер „дизелке” Горан
Мрђа.
Сви момци у „Железничару”
заслужују похвале за борбеност
и жељу за победом, али на крају је јунак утакмице био голман Николовски.
– После слабијег првог полувремена у наставку смо играли боље, стварали смо прилике, али
лопта није хтела у гол. Ипак сам
задовољан. Одлично смо стартовали у овој сезони и верујем да ћемо добре резултате тек остваривати – рекао је Илија Николовски.
У среду, 19. септембра, када је
овај број „Панчевца” већ био закључен, „Железничар” је у шестом колу угостио Раднички из
Зрењанина, а идућег викенда му
предстоји јужнобанатски дерби,
јер ће у Вршцу одмерити снагу
са истоименим домаћином.
А. Ж.

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Доживите спој науке
и уметности

његова мрежа остала нетакнута и у овом мечу.
– Знали смо да ће бити веома тешко, јер су Беочинци врло добар тим, који је сјајно вођен. Лоше смо отворили утакмицу, потом смо наметнули
свој ритам игре, али је завршница утакмице поново при-

ИВА НОВ ЧА НИ БРО ЈА ЛИ ДО ПЕТ
У петом колу Војвођанске лиге „Исток” фудбалери „Младости” изгубили су у Омољици од Крајине са 2:3. Голове за
домаћи тим постигли су Каранфиловски и Ђукановић.
Наредног викенда Омољчани поново играју на свом терену, а у госте им долази Раднички из Ковина.
Настављено је такмичење и у Првој јужнобанатској лиги.
У шестом колу су најефикаснији били фудбалери „Стреле”
из Иванова, који су у Гребенцу победили „Вултурул” с 5:0.
„Слога” је савладала Качаревце с 1:0, „Борац” је изгубио у
Дебељачи са 2:1, а „Југославија” је у Избишту претрпела
пораз од 4:1.
Наредног викенда Старчевци дочекују „Потпорањ”, Ивановчани „Долину”, а Качаревци „Спартак”. У Јабуци ће се
састати „Југославија” и „Слога”.

Од са мог отва ра ња, кра јем
2016. године, Центар за хитну
и рестауративну стоматологију „Никодент медик” истиче се
по квалитету услуга, савременој опреми, професионалном
и љубазном особљу и пријатном амбијенту.
Осим тога, све већи број наших суграђана одлучује се за
услуге ове стоматолошке ординације, којом руководи др
Ђорђе Николић, због атрактивних цена и могућности плаћања на одложено.
Због великог интересовања
наших суграђана и суграђанки, у „Никоденту” су одлучили

да поново покрену акцију у
оквиру које сви они којима су
неопходне услуге из области
протетике остварују право на
чак 30% попуста.
Искористите ову прилику и
закажите преглед путем телефона 064/21-75-056. Овај савремени и модерно опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у Улици
Максима Горког 2.
Посетите „Никодент медик”,
осетите спој науке и уметности, оживите свој осмех и живите за исти, јер је управо осмех
ваш најбољи адут!
Д. К.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

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

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
Тако сада корисници
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љубица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу да ураде и
све врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће је урадити и специјалистички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панчевачке Опште болнице, а уролошке његов колега из исте
установе др Небојша Тасић,
док је за прегледе из области гинекологије задужен
др Јован Рудић из ГАК „Народни фронт”. Треба напоменути да су прегледи код
др Небојше Тасића тренутно на акцији, па тако комплетан уролошки преглед

торији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Горан Додевски, специјалиста
абдоминалне хирургије из
Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је неопходно
урадити прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, примера ради, све врсте лекарских уверења издају за максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а више о
томе, као и о додатним погодностима које остварују
сви они који поседују лојалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације можете добити путем телефона Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а новости пратите и на
сајту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Фејсбук” страници Завода.
Д. К.
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ДРУШТВО
ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Наредна акција
26. септембра

Петак, 21. септембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ИНИЦИЈАТИВА „БИРАМ КОГА БИРАМ” ПРЕДСТАВИЛА СВОЈ ПРОГРАМ

ДА ГРАЂАНИ ЗНАЈУ КО СУ
ПОСЛАНИЦИ КОЈИ ИХ ПРЕДСТАВЉАЈУ
Гласачи у Србији су
до сада гласали за
листе политичких
партија, а не за
појединачне
кандидате
Због тога не знају ко
их заступа у
скупштинама
Војводине и Србије

Због законских измена, добровољни даваоци крви од почетка овог месеца крв више не дају у Служби трансфузије Опште болнице, већ сада тај хумани чин обављају у просторијама Црвеног крста, у Улици Жарка Зрењанина 15, и то
само средом, од 9 до 12 сати.
Поред тога, спроводе се и акције добровољног давалаштва
у школама и компанијама, а
за све њих су сада, уместо Трансфузије, задужени Црвени крст

и Завод за трансфузију крви
Војводине.
Следећу прилику да дате крв
и тако неком спасете живот
имаћете у среду, 26. септембра, од 9 до 12 сати, у Црвеном крсту. До краја месеца биће организоване и три акције
на терену: 21. септембра у Гимназији (9–12 сати) и 27. септембра у Машинској школи
(11–13 сати) и у компанији
НИС (8.30–10.30).
Д. К.

КОНЦЕПТ
Ја од избора никада не бежим, јер сматрам да је легитимитет од суштинског значаја.
(Председник државе Александар Вучић, на конференцији
за медије после обиласка КБЦ Земун, „Блиц”,
14. септембар)

***
И птице на грани знају да сам увек недвосмислено био против замрзнутог конфликта, јер је економски и демографски
неодржив.
(Председник Српске демократске странке и бивши
председник државе Борис Тадић у интервјуу за „Блиц”,
14. септембар)
***
Не морају сви да се воле, али морају међусобно да се поштују.
(Новинарка Сузана Трнинић, „кума” овогодишње „Параде
поноса”, у изјави медијима, 16. септембар)
***
Оно што запослене и ширу јавност занима, јесте под којим
условима ће „Фијат” надаље пословати у Србији. Хоће ли та
фабрика и убудуће добијати субвенције од државе и бити
ослобођена обавезе плаћања пореза и доприноса, а да јавност о томе не зна ништа?
(Из текста у листу „Данас”, 17. септембар)
***
Молим вас да не ширимо гласине и не верујемо у измишљотине. Нити ће се у Србији отварати нови центри за мигранте,
нити ће долазити гранична полиција „Фронтекс” из других
земаља да би чувала наше границе и границе Европске уније.
(Премијерка Ана Брнабић у изјави за „Блиц”,
18. септембар)
***
Баш дирљив моменат. Од клиначких дана навијам за „Црвену звезду” и радујем се и нервирам уз њене играче. Момци,
имате моју велику подршку за даље борбе и веру свих, нас
ваших навијача, да можете да померите све границе.
(Новак Ђоковић у обраћању фудбалерима „Црвене
звезде” у њиховој свлачионици, након што је појављивањем
на стадиону „Рајко Митић” изазвао праву еуфорију,
16. септембар)
***
Ја то никада нисам доживела. Не могу ово да издржим. Нисам била „тротоарка”, разликујем се од осталих овде. Пријатније бих се осећала да сам у друштву с проституткама у
јавној кући. Оне су бар праве, нису духовне проститутке.
(Снежана Илић, бивши судија, а сада један од такмичара
у ријалити шоуу „Задруга 2”, „Информер”, 17. септембар)
***
Донедавно наши уметници дуго нису имали дом. Дуго нису
радили ни Музеј савремене уметности, ни Народни музеј, а
сада је ситуација другачија. Све је то подстрек за уметнике.
Али је важно и да се подиже свест о значају уметности, да се
народ образује, да научи зашто је значајно обновити музеј,
да ли је битнија уметничка слика или пар ципела.
(Глумица Марија Каран у интервјуу за „Српски телеграф”, 17. септембар)
***
Бестидник! Пљује Вучића зато што је помогао болесној деци.
(Наслов критичког текста о глумцу Сергеју Трифуновићу,
„Српски телеграф”, 17. септембар)

Уместо да, као у свим земљама с развијеном демократском
традицијом, бирачи у Србији
гласају за појединачне кандидате, према њиховим именима и презименима и угледу који уживају у својим срединама, они се у Србији опредељују
за политичке партије и личности које оне предлажу да предста вља ју њи хо ве ин те ре се у
скупштинама.
Да би се то променило и да
би грађани коначно знали ко
су људи који их заступају у војвођанском и српском парламенту, неопходно је променити наш изборни систем. За то
се залаже група грађана који
су уједињени у иницијативи
„Бирам кога бирам”.
До сада су привукли више од
20.000 грађана који су потписали њихову декларацију и представили своје предлоге у више
градова широм Србије. У понедељак, 17. септембра, посетили
су и центар Панчева и разговарали с пролазницима. Постављали су им само једно питање: познајете ли посланике ко-

ји вас заступају у скупштинама Србије и Војводине? Већина одговора наших суграђана
била је негативна.
Поводом њиховог гостовања
у нашем граду на платоу испред Градске управе одржана
је отворена дебата о потреби
реформе актуелног изборног
система у Србији. У њој су учествовали народни посланик Мари ни ка Те пић, од бор ник у
Скупштини града Никола Ћебић и новинар и НВО активиста Ненад Живковић.
Присутни су могли да чују одговоре на питања зашто је важно да посланици буду одговорни грађанима а не само партијским лидерима, постоји ли потреба за већим степеном персонализације посланика, како да

сви грађани буду равномерно географски заступљени у скупштинама Србије и Војводине и како
се може утицати на то да жене и
мањине буду адекватно заступљене у нашим парламентима.
Гостовање представника Грађанске иницијативе „Бирам кога бирам” у Панчеву је завршено извођењем стендап представе „Бирач против прелетача” у кафе-клубу „Купе”.
Занимљиво је да је предлог
за промену нашег изборног система до сада подржало више
од 40 посланика владајућих и
опозиционих партија, као и један број експерата у области
изборног права и представника цивилног друштва.
– „Бирам кога бирам” постоји већ три године и сада

по ку ша ва мо да обез бе ди мо
30.000 потписа и да покренемо тзв. народну иницијативу.
Желимо да се гласа појединачно, а не као до сада за листе које предлажу политичке
партије. У скупштинама због
тога седе посланици и одборници који су одговорни само
политичким странкама које
су их изабрале, а не грађанима. Ми бисмо волели да више не буде тако. Прве реакције на оно за шта се залажемо су сјајне. Многи нас подржавају, а многи не, јер сматрају да иза нас стоји нека
политичка партија. Таква сумња је безразложна – изјавила
је Данијела Радошевић, активист ки ња ини ци ја ти ве „Би рам кога бирам”.

САОПШТЕЊЕ СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ

Неће нас зауставити пресуда у Ђиласову корист
Српска напредна странка је саопштила да ће наставити да
износи истину и разобличава
Драгана Ђиласа без обзира на
то што ју је Трећи основни суд
у Београду обавезао да лидеру
„Са ве за за Ср би ју” пла ти
300.000 динара за нематеријалну штету због клевета изнетих на његов рачун.
„Охоли тајкун Ђилас сматра
очигледно да су Срби пали с
крушке и да ће га сутра својевољно довести на власт како би
их по но во ома ло ва жа вао и
пљачкао, али то се никада неће догодити, бар не вољом грађана Србије. Свака његова критика изречена на рачун пред-

седника Александра Вучића и
наших настојања да за проблеме на Косову и Метохији изнађемо мирно и компромисно решење, јесте у очима грађана заправо потврда исправности онога што чинимо. Ђилас и термити којима је окружен могу
да наставе да покушавају да руше и растачу сваку грађевину
коју правимо тамо где су они
оставили развалине, али и поред тога што је њихов апетит
незајажљив, посао им је узалудан, јер Србија их је надживела и преживела и никада више
неће бити жртва те мангупске
дружине”, пише у саопштењу
Српске напредне странке.

Подсећамо, Ђилас је тужио
СНС због саопштења те странке које је објављено на њеном
сајту 15. јануара ове године. У
њему је он назван лоповом и
тајкуном, а оптужен је и да
краде и да је преварант. Поводом тога он се обратио суду и
навео да је СНС у свом саопштењу без икаквих моралних
начела и етичког става изнео
низ непотврђених информација и увреда на његов рачун. Написао је и да сматра да је то
учињено због необјашњивог
анимозитета према њему.
Пресуда Трећег основног суда у Београду у корист Драгана Ђиласа није правоснажна,

па тако Српска напредна странка има могућност жалбе. Међутим, током њеног изрицања
у судници није било никог од
представника напредњака.
„Савез за Србију”, коалиција
коју предводи Драган Ђилас, није коментарисао реакцију СНС-а
на судску пресуду. Међутим, на
„Твитер” налогу „Савеза за Србију” може се прочитати да је та
коалиција за 25. септембар заказала трибине у Панчеву и Лозници, а да власти у оба града
нису хтеле да одобре ниједну
салу за тај догађај. Међутим,
„Савез за Србију” је најавио да
ће наћи начин да у оба града
разговара с грађанима.

У ВИШЕМ СУДУ У ПАНЧЕВУ

Бивши директори Рафинерије поново на суду
У Вишем суду у Панчеву у среду, 19. септембра, почело је поновно суђење бившим директорима панчевачке рафинерије Виктору Славину, Џагџиту
Сингу и Станиславу Кислицину, као и нашим држављанима
Александру и Драгиши Деспотовићу.
Они су већ једном у панчевачком суду неправоснажно
осуђени на тринаест година затвора због сумње да су примали и давали мито, али је београдски Апелациони суд одлучио да судски процес против
њих мора да се понови.
Подсећамо, у оптужници коју је подигло панчевачко Више јавно тужилаштво против
петорице осумњичених у овом
случају пише да постоји основана сумња да су Славин и Синг
тражили мито од Александра
Деспотовића и да су потом, у
два наврата, у Аустрији при-

„Синг то није смео да чини,
јер је на тај начин нарушавао
принцип конкурентности приликом бирања најповољнијег
извођача радова у Рафинерији”, пише између осталог у оптужници.
Као резултат тога, фирма
Александра и Драгише Деспотовића победила је на шест
тендера, јер је њена понуда
иза бра на као нај по вољ ни ја.
Захваљујући томе ти шабачки приватници су остварили
зараду од 22.834.105,76 евра
и 123.271.262,96 динара без
ПДВ-а, такође пише у оптужници Вишег јавног тужилаштва.
мили 303.000 евра од његовог
курира да би му пренели поверљиве пословне информације из Рафинерије.
Бивши директори Рафинерије су Александру Деспотовићу у
више наврата саопштавали по-

датке о висини буџета које је
НИС предвидео за сваки од
тендера. Захваљујући томе он
је знао све о ценама и условима које су понудили остали понуђачи, па је на основу тога
формирао своју понуду.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ЗАНИМЉИВО ПРЕДАВАЊЕ У ГРАДСКОЈ СКУПШТИНИ

ПИСМО ЧИТАОЦА

АРХЕОЛОШКО НАСЛЕЂЕ МОРА
БОЉЕ ДА СЕ ЧУВА

Када ће Панчево решити
проблем паса луталица?

Највећи проблеми –
лопови који краду
драгоцености и
оштећивање налазишта
приликом извођења
грађевинских радова
Шта би било да Лепенски
вир није сачуван?
Захваљујући напретку компјутерске
технологије, ласера и других техничких новотарија, посао археолога сада
је неупоредиво лакши него раније. На
пример, они могу да праве тродимензионалне приказе некадашњих грађевина иако су оне одавно порушене,
или да у потпуности реконструишу
оригинални изглед налазишта.
Међутим, без обзира на то они се
још увек суочавају с проблемима. Главобоље им стварају лопови, који, у
жељи да се докопају драгоцености,
краду по археолошким ископинама,
као и извођачи грађевинских радова,
који често због непажње оштећују локалитете из прошлости.
Ови проблеми су мали део оног
што се чуло на предавању „Подизање
свести о значају археолошког наслеђа” које је одржано 18. септембра у
малој сали Градске управе.
Организатори су били Народни музеј Панчево и Српско археолошко друштво, а присутнима се на почетку
обратио Немања Ротар, члан Градског већа задужен за културу и информисање.
Потом су говорили Мирослав Бирцлин, директор Народног музеја Панчево, археолог Војислав Ђорђевић, кустос те установе културе, као и Адам

Црнобрња, председник Српског археолошког друштва, запослен у Народном музеју у Београду.
Адам Црнобрња је између осталог
изјавио да је пројекат у оквиру кога је
одржано ово предавање обухватио тринаест музеја по градовима широм Србије и да је покренут како би се подигла свест о важности очувања археолошког наслеђа. Према његовим речима, оно не припада само садашњим
генерацијама, већ и онима који ће
живети на нашим просторима у будућности. Због тога је важно да буде
сачувано од зуба времена, крадљиваца и оштећења.
– Навешћу за пример једно од најпознатијих наших археолошких налазишта – Лепенски вир. Захваљујући труду једног броја наших колега,
оно је конзервирано, сачувано од оште-

ћивања и лопова и познато је и у светским оквирима. Међутим, шта би било да се није успело у томе и да је, рецимо, неки приватни инвеститор заузео простор на коме се данас налази
то налазиште? – упитао је Црнобрња.
Он је рекао и то да су ученици
основних школа најпогоднија популација за стварање и подизање свести
о очувању археолошких налазишта, а
да за тај посао треба да буду задужени њихови учитељи и наставници.
Додао је да велики проблем данас
представља то што су лопови који краду по археолошким налазиштима одлично технички опремљени, па тако
имају чак и специјалне детекторе за
метал. Према његовим речима, свако
ко примети присуство сумњивих људи на неком археолошком налазишту,
треба одмах то да пријави полицији.
М. Глигорић

ИДУЋЕ НЕДЕЉЕ У ДОМУ ВОЈСКЕ

ДА ЛИ ЈЕ ДРЖАВА ФЕР ПРЕМА ПОРОДИЉАМА?

Сигнали контрадикторни

Ј. БРАШОВАН

и борили смо се за побољшање њиховог материјалног положаја. Те активности ћемо наставити и убудуће. Наши чланови су јединствени када је
реч о превазилажењу проблема које
имамо и сматрају да не смемо да прекидамо борбу за њихово решавање –
изјавио је Живан Марковић, председник панчевачког одбора Удружења
војних пензионера Србије.
М. Г.

ИДУЋЕГ ЧЕТВРТКА У МУЗЕЈУ

ПСЦПД наступа у Панчеву,
па у Бечу
Панчевачко српско црквено певачко
друштво одржаће целовечерњи концерт у четвртак, 27. септембра, од 19
сати, у Свечаној сали Народног музеја. Хором руководи мр Вера Царина.
Као што је познато, ПСЦПД је најстарије певачко друштво у српском
народу, које ове године слави 180 година непрекидног постојања и деловања. Према речима мр Вере Царине, предстојећи наступ је само један

од догађаја у обележавању јубиларне
годишњице.
Већ два дана касније, у суботу, 29.
септембра, ПСЦПД ће гостовати у Бечу, на манифестацији „Госпојински дани”. Панчевачки хор ће тамо, у Храму
рођења Пресвете Богородице, приредити целовечерњи концерт духовне и
световне музике, а том приликом ће и
мр Вера Царина одржати предавање о
најстаријем српском хору.
Д. К.

безбедно ходамо улицама града, у
страху да ће нас појурити неки чопор
паса. Бројни наши суграђани су током лета могли да виде псе луталице
који шетају близу раскрснице Војводе Радомира Путника и Жарка Зрењанина, а многи од њих су лајали и
нападали аутомобиле и пролазнике.
Докле ће те животиње имати већа
права од нас грађана који трпимо
њихово присуство? Још колико дуго
ће се одржавати пат-позиција када
је реч о овом проблему и докле ће
се надлежни у граду правдати како
немају довољно људи и новца?
Нека их створе, не занима нас
како. Ми грађани хоћемо само да
тај проблем већ једном буде решен.
Ако надлежни нису у стању да то
ураде и да ставе тачку на нешто
што траје већ десет или чак петнаест година, а можда и више, значи
да нису способни да раде посао за
који су плаћени. У том случају је
боље да се склоне из својих фотеља
док још неко недужан не настрада
на улици.
Саша Калинић
Панчево

НАША АНКЕТА

Удружење војних пензионера
обележава јубилеј

Поводом 25-годишњице од формирања Удружења војних пензионера Србије у Дому војске у Панчеву 25. септембра биће обележен јубилеј те организације. Прослава ће почети семинаром за чланове панчевачког одбора
тог удружења, а од 13 сати биће приређен коктел за њих и њихове госте.
– У досадашњем периоду највише
смо били ангажовани на решавању
статусних питања војних пензионера

Знам да сте већ неколико пута до
сада писали на ову тему, али вас молим да јој поново посветите простор
у новинама, јер се проблем паса луталица већ годинама не решава.
Они су синоћ трећи пут у року од
две године напали моју супругу у
Народној башти, пред грађанима. У
прва два напада које је претрпела,
лакше је повређена. Због тога смо
тужили надлежне и добили одштету, али то није решење.
Дан након најновијег напада паса
обратио сам се полицији са жељом да
поднесем кривичну пријаву против
одговорних из ЈКП-а „Хигијена”, а они
су ме упутили у Тужилаштво. Тамо су
ми рекли да не могу да делују превентивно, већ тек када се догоди нешто.
Зар није злочин то што „Хигијена” не успева да реши проблем паса
луталица и тиме угрожава безбедност грађана, као и њихово право на
неометано кретање градским улицама? Колико пута су пси потрчали
за неким бициклистом, аутомобилима, а неретко и за пешацима?
Молим вас да питате надлежне докле ћемо морати да се плашимо да

Е. РАДИЋ

У нашој земљи се у последњих неколико дана полемише на тему новог
Закона о финансијској подршци породици. Нови закон, који је на снази
од 1. јула, има одређена побољшања,
али и мане. Добро је то што су овим
законом жене које су ангажоване на
основу уговора о делу, оне које раде
на привремено-повременим пословима или су власнице пољопривредних газдинстава у потпуности изједначене са женама које су у сталном
радном односу. Међутим, постоји проблем код жена које су радиле мање
од годину и по дана. Према новом
закону накнада за њихово одсуство
обрачунава се другачије, па су због
тога оне прилично оштећене.
Питали смо наше суграђане да ли
је држава фер према породиљама и
будућим мајкама генерално.
ЈЕЛЕНА БРАШОВАН, физиотерапеут:
– Мислим да је потребна већа материјална подршка. Најавe да ће родитељи добити помоћ за прво, друго и треће
дете добро ће доћи и то је свакако позитивно, али ни то некако није довољно.
Финансијска ситуација је у основи разлог зашто се парови теже одлучују за
родитељство. Други разлог је то што људи превише раде, па немају времена.
ЕСТИ РАДИЋ, патронажна сестра у
пензији:
– Држава није фер, јер је јако велика потреба за бебама, а с друге

С. МАТИЋ

М. ЈАШАРЕВИЋ

стране све је скупо. Сигурно је потребна већа стимулација. Поред финансија, које су један од разлога, постоји још нешто – млади једноставно
не желе да имају више од једног детета. Сматрам да то није у реду и да
би требало да буде више деце. Мора
да се промени начин размишљања и
будућих родитеља, али и система.
САЊА МАТИЋ, професорка
у средњој школи:
– Не рађају мајке дете држави него себи, али мислим да ако је циљ
подстицање рађања, некако су контрадикторни сигнали. Познајем многе жене које су угрожене новим прописима. Те жене нису родиле да би
добиле неку новчану накнаду, али
им новац треба. У ситуацији када
ради један родитељ и, на пример,
жена не ради застално, она је угрожена. Зашто има све више старијих
мајки? Разлог је што прво чекају да
се запосле, да добију посао застално, па да прође неки период да буду
сигурне да неће добити отказ ако
остану трудне. У ситуацији када влада бела куга, требало би да се женама укаже неко поверење да ће имати посао иако се одлуче на трудноћу. Има жена које вежу више трудноћа, али држава треба да се стави у
улогу мајке. Можда је у питању старија жена која није имала прилику
раније да роди. Треба све ставити
на вагу.

С. ЂОРЂИЋ

М. ШАИН

МОША ЈАШАРЕВИЋ,
пензионер:
– Политика која се односи на труднице и породиље дестимулише будуће родитеље. Прво кажу да је наталитет низак, да би требало да се рађа по
троје деце, а онда мењају прописе.
Основни разлог због ког се рађа мање деце, јесте то што људи немају сигуран посао.
СИНИША ЂОРЂИЋ, бравар:
– Наша држава изумире лагано и
то питање би требало да буде број један, а све остало број два. Нови закон не стимулише родитеље и рађање деце. Будуће мајке морају да размишљају да ли ће имати шта да једу,
да ли ће изгубити посао, па тек онда
да рађају. Требало би да жена чим
затрудни, има неку помоћ. Да је држава охрабри да роди још једно дете.
Ако се намучи с првим дететом, за
друго се неће ни одлучити.
МИРОСЛАВ ШАИН, пословођа на
одељењу водоводне мреже:
– Мислим да држава треба да омогући мајкама да плата за време породиљског буде иста као пре и да нема смањења. Чини ми се да велики
број жена страхује да се одлучи за
трудноћу да не би изгубиле посао ако
оду на трудничко боловање.
Анкетирала Мирјана Марић
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ПРИЈАТЕЉСКИ ОДНОСИ ИЗМЕЂУ
СРБИЈЕ И САД
Сто година од прве
српске дипломатске
мисије у Вашингтону

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Пестициди
и земљиште
Пестициди су отровна хемијска једињења која се употребљавају за сузбијање проузроковача болести на биљкама, биљних штеточина и
корова у усевима. Они делимично улазе у животну
средину и дуже или краће
време остају у њој, као њен
интегрални састојак. Контаминација земљишта пестицидима односи се претежно на његову биолошку
компоненту. Савремени пестициди мање утичу на загађење земљишта у ужем
смислу речи, а оно, ако се и
дешава, углавном не траје
дуго. Њиховом применом
живот у земљишту се успорава, зауставља, али се ипак
по престанку деловања опет
обнавља. Како се употреба
пестицида често понавља,
нема сумње да се и ти негативни процеси у земљишту
понављају. Све то слаби биолошку снагу земљишта, па
је биљна производња све више упућена на „хемијско газдовање”, што неминовно
дугорочно води ка смањењу укупне плодности земљишта.
Пра вил но упо тре бље ни
хербициди врло ретко у земљишту трају дуже од годину дана, међутим њихова
зло у по тре ба, ка да не у пу ћени корисници примењују дозе веће од прописаних, води ка контамина-

ци ји зе мљи шта у ду жем
трајању, често са штетним
последицама за наредне усеве. Бактерије нитрификатори привремено се инактивирају приликом примене
већине хербицида. Како употре ба ор ган ских ђу бри ва
(стајњак, компост, глистењак, зеленишно ђубриво)
повећава бројност микроорганизама у земљишту, тако
пестициди употребљени с
ми не рал ним ђу бри ви ма
имају на њих депресивно и
редукционо дејство. Без обзира на то што ти ефекти
нису дугог трајања, њихова
перманентна употреба доводи до смањења биогености земљишта.
Побољшање стања може се остварити применом ширих плодо ре да и укљу чи ва њем у
плодосмену вишегодишњих
лептирњача, крмних смеша
и сл. Монокултура кукуруза или његово гајење у дво-

пољу, што се све више практикује, уз употребу минералних ђубрива и пестицида има најнеповољнији утицај на животну способност
земљишта.
Поред дејства инсектицида на штетне инсекте, страдају и бројни корисни чланови земљишне фауне, чиме се њихова позитивна улога у земљишту смањује. Микрофлора разлаже органску
материју, а глисте и микроан тро по де је усит ња ва ју,
дробе биљне остатке и поспешују њихово разлагање.
Утврђено је да је разлагање
биљних остатака у земљишту мање за 25% ако се микроантроподе фумигацијом
елиминишу из њега.
Непосредно дејство инсектицида на корисне инсекте предаторе и паразитоиде у земљишту узроковано је њиховом директном
при ме ном. Ин ди рект но,
применом инсектицида смањује се бројност штеточина, тако да корисни инсекти остају без хране, па се
њихова популација смањује. Такође, штеточине, на
пример ваши, знатно брже
обнављају своју бројност него њихови природни непријатељи, а брже стичу и резистентност на инсектициде, па све то нарушава природну равнотежу у агроекосистему. Најважнији предатори у земљишту су трчуљци (Carabidae). Велики је
број штеточина којима се
ови инсекти хране: скочибубе, репина пипа, репичин
сјајник, подгризајуће совице, кром пи ро ва зла ти ца,
житне стенице и др. Очување трчуљака од великог је
значаја за хигијену земљишта, али употреба инсектицида ради сузбијања штеточина у биљној производњи
често доводи до смањења
броја ових корисних инсеката у агробиоценозама. Такође, интензивна агротехника хемијске пољопривреде смањује бројност кишних
глиста у земљишту, због чега изостаје велика помоћ од
њиховог деловања у природном побољшању физичких
особина и структуре земљишта. Тако су, рецимо, фунгициди на бази бакра врло
токсични за кишне глисте.
Иако данашња наука ради
на проналажењу најповољнијих решења када су пестициди у питању, не можемо бити
потпуно спокојни када је реч
о притиску хемије у пољопривреди. Ипак, постоје бројни начини да се тај притисак
смањи: рад прогнозне службе
у заштити биља, правилан избор и употреба пестицида,
примена плодореда, увођење
органског ратарења и слично. За све то потребно је не
само знање већ и промена
односа према биљној производњи, која треба да црпе искуства из традиционалне производње и знања из нових
технологија.

Изложба „САД–Србија, 1918–
2018, дипломатски и културни односи” отворена је у петак, 14. септембра, у Свечаној
сали Народног музеја Панчево. Како су аутори навели, идеја је да се на овај начин субли ми ра је дан бу ран век и
осветле најбитнији детаљи у
дипломатској и културној релацији двеју земаља које су
географски удаљене, економски, по ли тич ки и кул тур но
асиметричне, али испреплетене многим заједничким интересима и аспирацијама.
Век којим се изложба бави
обележила су два светска рата,
током којих су владали јаки
савезнички односи Србије и
САД и братство по оружју међу војницима са обе стране,
што је зближило две земље,
али и два различита друштвена уређења и још различитије
погледе на стремљење бољем
и праведнијем свету, посебно
људским правима и демократским слободама савременог
света.
Док је у Србији од 1945. до
1992. владало мишљење да се
то може остварити једино у
соцреалистичком друштвеном
уређењу, САД су током читавог 20. века настојале да свој
систем вредности у домену људских права и демократских слобода наметну као главну цивилизацијску тековину на којој почива њихово друштво и
потом реализују у пракси.

Изложбу је отворио директор Народног музеја Панчево
Мирослав Бирцлин, који је том
приликом захвалио америчкој
амбасади јер је омогућила да
и наши суграђани погледају
поставку, као и ауторима Бори
Димитријевићу из Зајечара и
Миладину Милошевићу из Београда, који су радили на прикупљању података.
Он је нагласио да је ово сјајан начин да се посетиоци упознају са историјским лично-

стима и догађајима који су се
дешавали у заједничкој историји ових двеју држава.
– Можда нисмо имали велики утицај на културу, али је
допринос у науци значајан, јер
су људи са ових простора допринели да свет узнапредује –
рекао је Мирослав Бирцлин.
Један од аутора, Миладин Милошевић, објаснио је да је изложба настала поводом обележавања сто година од прве српске дипломатске мисије, која је

била 1917. године у Вашингтону. Истакао је да је управо Америка била прва прекоокеанска
држава с којом је Србија успоставила дипломатске односе.
Подробнију причу о сарадњи и историји која повезује нашу земљу са Сједињеним Америчким Државама испричао је
кроз презентацију Бора Димитријевић.
Изложбу је отворио нови аташе за културу америчке амбасаде Мајкл Брук.

ЦРТЕЖИ МЕХМЕДА СЛЕЗОВИЋА И ЈЕЛЕНЕ ШАЛИНИЋ ТЕРЗИЋ

Природа као покретач инспирације
У Галерији савремене уметности у петак, 14. септембра, отворене су изложбе цртежа Мехмеда Слезовића под називом
„Медитације на Сени” и Јелене Шалинић Терзић „Ожиљци
– усмена историја планине”.
Инспирација за радове које
је представила Јелена Шалинић Терзић била је стена, која
је њен уобичајени мотив. Она
се већ годинама бави истраживањем неколико антрополошких константи у односима
човек–природа.
– Овог пута то је стена као
извор онога што је елементарно и што се тиче сваког уметничког дела, а то је линија и
њено кретање. Такође, размишљање о времену које се стално креће, али и стоји. Радови
говоре о промени практично,
а шта би било тако добро, тако
упечатљиво и сликовито да се
то истакне него стена. Ја сам

се у тим својим размишљањима позвала и на дело чувеног
Пола Сезана, који је, посматрајући планину, у свом опусу
направио један фантастичан и
велики заокрет у читавој историји уметности најављујући ново доба у ликовној уметности

и сликарству уопште – рекла
је Јелена Шалинић Терзић.
Она је на овом циклусу радила протекле три године.
Мехмед Слезовић је нови сегмент у свом стваралаштву започео 2012. године, након што
је три месеца провео у Паризу.

– Тада се јавила идеја која се
тицала воде, реке Сене и неба.
Ради се о томе да се париско
небо промени сваких десет минута, наоблачи се и тада буде
мрачно, па се разведри и сунце
засија. Перманентне промене
које се стално одражавају на
воденој површини. На крају сам
свео те утиске, сабрао, одузео и
остало је само то као нека суштина која се мени учинила
битном. Инспирација траје већ
шест година, једно пуњење енергије која се акумулирала и, оно
што је занимљиво, радови су
настајали сукцесивно од 2013.
године – рекао је Слезовић.
До сада је с радовима из овог
опуса одржао шест или седам
изложби, сваки пут с новим.
На изложби у Панчеву су представљени и радови који никада до сада нису виђени.
Изложбе ће трајати до 24.
септембра.

ПРИХВАЋЕН ПРЕДЛОГ ЗА ПРОМЕТ
НЕПОКРЕТНОСТИ

НАЦРТ ЗАКОНА О ФОНДУ ЗА НАУКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Мањи трошкови
и процедура

Позив за учешће у
јавној расправи

Привредници и грађани више
не морају да доносе на увид
јав ним бе ле жни ци ма из вод
(препис) листа непокретности
приликом солемнизације уговора о промету непокретности,
или приликом расправљања о
заоставштини.

Страну припремила

Мирјана
Марић

Од сада ће јавни бележници
сами вршити увид у катастар
непокретности, што је био један од предлога Групације посредника у промету непокретности Удружења за трговину
Привредне коморе Србије.
Пре ма ре чи ма за ме ни ка
председника Групације Ненада Ђорђевића, грађани и привреда ће се на овај начин ослободити непотребних трошкова
и административних процедура у промету непокретности.

На сајту Министарства просвете објављен је позив за учешће
у јавној расправи о Нацрту закона о Фонду за науку Републике Србије, која ће трајати
до 24. септембра. Овим путем
позвани су сви грађани, као и
стручна јавност, да се упознају
с Нацртом закона и да дају своје предлоге и сугестије.
Следећа седница Савета за
сарадњу науке и привреде, која
ће бити одржана 18. септембра
у 14 сати у Привредној комори

Србије, биће такође посвећена
овој теми.
Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству просвете, науке и технолошког развоја, искључиво преко
посебног обрасца који се може
преузети на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на имејл nauka@mpn.gov.rs
(у наслову мејла навести: „Нацрт закона о Фонду за науку Републике Србије”).

Supliment multilingv al săptămânalului / Мултијезички додатак у недељнику

în limba română / на румунском језику
LA PANCIOVA , VINERI, 21 SEPTEMBRIE 2018 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 21. СЕПТЕМБРА 2018.
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MARELEUI FESTIVAL DE FOLCLOR AL ROMÂNILOR DIN VOIVODINA, REPUBLICA SERBIA

PĂSTRAREA PATRIMONIULUI POPULAR
Marele Festival s-a desfășurat în trei spectacole, pe parcursul a trei zile între 23 și 25 august). La Ovcea s-au prezentat ansambluri
folclorice, soliști vocali și instrumentiști, orchestre și tarafuri, formații corale și grupuri
vocale din mai toate localitățile noastre, prezentând tezaurul folclor, tradiția, cântecele și
creației populară a românilor din Banat. Ovcea a găzduit această manifestare după douăzeci de ani, dând dovadă de o bună organizare.
la Marele Festival și-au anunțat participarea
19 localități, 17 formații de dansuri, 9 orchestre, 12 coruri și 39 de soliști vocali și instrumentiști în concurență. Inaugurarea festivă
a avut loc pe data de 23 august . Cu acest prilej, gazdele s-au prezentat cu un program de
excepție la care au participat toate secțiile
Societății Cultural-Artistice ,,Steaua” din
această localitate. La programul inaugural sau prezentat Lidia și Firuța Cina, precum și
orchestra, formația de dansatori și grupul
vocal din Ovcea. Pe scenă au urcat apoi corurilor și grupurilor vocale iar în programul
destinat tarafurilor și orchestrelor, s-au prezentat orchestra de muzică populară a
S.C.A. ,,Steaua” din Ovcea, taraful de muzică populară al Căminului Cultural ,,Doina”
din Uzdin, taraful de muzică populară al
Societății Cultural-Artistice ,,Ion Creangă”
din Doloave și orchestra de muzică populară a Societății Cultural-Artistice ,,Veselia”
din Glogoni.
În fața spectatorilor au evoluat ansablurile folclorice din Ovcea formația de dansuri
de la Biserica Ortodoxă Română ,,Sf. Gheorghe” din Uzdin, A.A.C. ,,Vichentie Petrovici Bocăluț” din Torac, Căminul Cultural

,,Doina” din Uzdin, Societatea CulturalArtistică ,,Dr. Radu Flora” din Satu-Nou, Căminul Cultural ,,25 Mai” din Doloave, A.C.
,,Tineretul” din Sân-Mihai și Societatea Cultural-Artistică ,,Veselia” din Glogoni.
Cel de-al doilea spectacol
Spectacolul de vineri 24 august a fost deschis
de Orchestra de Muzică Populară a Românilor din Voivodina, condusă de mr. Roman
Bugar, care a interpretat o suită de melodii
populare românești. Pe scenă au urcat soliști vocali și instrumentiști, tineri interpreți,

SĂRBĂTOARE A CÂNTECULUI ȘI JOCU LUI PO PU LAR
ROMÂNESC

Dorel Cina, președintele Consiliului Executiv al Marelui Festival de Folclor al Românilor din Voivodina și președintele Comitetului Local de Organizare a evidențiat, între altele, că la această emulație pretstigioasă, interpreții înzestrați au
confirmat bogăția patrimoniul popular al românilor de pe aceste meleaguri, prin
cântecele și dansurile autentice, dar și prin frumusețea portului popular.

debutanți, precum și interpeți consacrați, autentici rapsozi ai muzicii populare românești
atât de la noi cât și din România, formații de
dansuri populare, formații corale și tarafuri
de muzică populară românească.
Momente deosebite au oferit invitații și oaspeții festivalului, precum și soliștii vocali și
instrumentiști consacrați, laureați ai edițiilor
anterioare ale Marelui Festival. În finalul celui de al doilea spectacol s-a prezentat,
S.C.A. ,,PKB” din Padinska Skela cu o suită
de dansuri sârbești în calitate de oaspeți ai
Marelui Festival.
Cel de-al treilea concert
La încputul celui de al treilea concert al festivalului, s-au prezentat grupuri vocale, după
care a urmat orchestra de muzică populară
„Lyra” a Asociaţiei pentru Artă și Cultură
Românească „Vichentie Petrovici Bocăluţ”
din Torac. apoi formaţiile de dansuri,
S.C.A. „Lumina” din Iancaid și S.C.A. „Mihai Eminescu” din Coștei.

După prezentarea formaţiilor de dansuri,
pe scena festivalului a urcat Orchestra de
Muzică Populară a Românilor din Voivodina
(dirijor: Graţian Petrovici, coordonator artistic: Petru Popa). S-au prezetat apoi zece soliști vocali debutanţi: Natașa Angelcovici
(Ovcea), Marinela Atnagea (Coștei), Isidora
Ioviţă (Iancaid), Ionela Păuţă, Daniel Colojoară, Eugenia Prodan și Adonis Voin (Coștei) și soliștii instrumentiști: Darco Neda acordeon (Uzdin), David Butan – clarinet
(Coștei) și Denis Lupșor – vioară (Ecica).
Au urmat soliști vocali și instrumentiști care
au participat și la ediţiile precedente ale festivalului, printre care solistele vocale: Sanela
Căilean, Virginia Totan, Claudia Cina, Marina Jurca și Andreea Șoșdean precum și soliștii instrumentiști la vioară Victor Radu și
Adrian Bugar.
Aplauzele publicului a stârnit și interpretarea vestitului interpret la fluier Bora Dugić.
În partea finală s-a prezentat, ansamblul folcloric „Kolo” din Arad (coordonator artistic:
Darko Voštinar).
În continuare, au fost decernate premiile
ediţiei din acest an a Marelui Festival de Folclor al Românilor din Voivodina – R. Serbia
– Ovcea 2018. Premiile au fost acordate de
conf.univ. dr. Dana Chifu, care în calitate de
președinte a juriului s-a adresat la începutul
festivităţii de decernare a premiilor.
Cea de a 58-a Ediție a Marelui Festival de
Folclor al Românilor din Voivodina – R. Serbia – Ovcea 2018, a fost o ediție reușită. A
dovedit că românii din Banat păstrează tradițiile, obiceiurile, limba și identitatea
națională. Costumele superbe precum și interpretarea calitativă au trezit interesul spectatorilor. De asemenea s-a acordat o atenție
deosebită debutanţilor care au prezentat cântece populare românești care nu au fost interpretate la edițiile precedente ale festivalului. În altă ordine de idei este vrednic de
amintit faptul că ediţia din acest an a avut un
repertoriu calitativ, ieșit din comun faţă de
ediţiile precendente.
Juriul în componența: conf. univ. dr. Dana
Chifu (președinte), prof. Leri Menger și Daniela Petrovici, coregraf a evaluat concurenții care s-au prezentat la festival.
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ATELIERUL CREATIV „ACADEMICA” DIN VÂRȘEȚ

Activități demne
de laudă
În urmă cu trei ani, în cadrul Școalii de Înalte Studii pentru Educatori„Mihailo Palov” – Vârșeț, a luat
ființă Atelierul creativ „Academica”
la inițiativa profesorilor dr. Eufrozina Greoneanț, dr. Eugen Cinci,
dr. Mircea Măran și conf. dr
Brândușa Juică.
S-au organizat lansări de carte
cum sunt:volumul Memorie și tradiție familială al dr. Eufrozina Gre-

oneanț, romanul „Fiorela” al Marianei Stratulat precum și alte volume. Oaspeții au fost profesoara
conf. univ. dr. Mihaela Bucin și Szabó Zsolt lector de limba română la
Catedra de Limba Română a
Universității din Seghedin.
Ulterior, s-a inițiat și o trupă de
teatru. Astfel anul trecut, trupa de

teatru s-a prezentat pentru prima
dată în cadrul Zilelor de Teatru ale
Românilor din Serbia cu spectacolul
„Profesorul de franceză” de Tudor
Mușatescu, regie Iulian Ursulescu.
Spectacolul nu a fost nominalizat,
dar s-au obținut câteva premii importante: Mariana Totan (actrița serii) și premiul pentru debut, Elizabeta Lazăr premiul pentru prestația
scenică, Maribel Popa, premiu pen-

tru prestația scenică iar Liliana Barbulov, premiul pentru scenografie.
Anul acesta au pregătit piesa
„Revizorul ” de N.A. Gogol, adaptarea și regia fiind semnată de Cătălin Ursu, actor profesionist la Teatrul național din Timișoara și profesor de actorie la Liceul „Ioan Vidu” din Timișoara.

CVARTETUL “ANIMATO”

Sensibilitate și pasiune

Cvartetul de pian “Animato” este
înfiinţat în 2013 în clasa profesoarei
Vesna Janssens profesoară la Catedra de Muzică de Cameră la Academia de Muzică din Novi Sad. Cvartetul interpretează cu multă pricepere muzică de calitate, având un
repertoriu ales și bine conceput.
În componenţa cvartetului “Animato” sunt: Marija Obrenović
(pian), Teodora Boleanț (vioară),
Jelena Mitrović (violă) și Jovana
Milenković (violoncel), care au absolvit Academia de Arte din Novi
Sad. De la înființare și până azi,
cvartetul exită în această componenţă. Începând cu anul trecut,
cvartetul arw ca mentor pe profesorul Dejan Subotić de la Facultatea
de Arte Muzicale din Belgrad.
Încă de la început, cvartetul
“Animato” s-a încadrat în activiăţile
și evenimentele organizate de Academia de Arte din Novi Sad dintre
care cele mai importante sunt: ”Afest”, concertele Catedrei de muzică
de cameră, concerte ale studenților
la compoziție. Prin repertoriul desebit, doresc să extindă orizonturile
publicului și în afara repertoriului
muzicii clasice, astfel încât optează
pentru piese muzicale ale compozitorilor contemporani mai puțin cunoscuţi.
O deosebită onoare și plăcere au
atunci când interpretează melodii
cum sunt „Hora sârbă”, a compozitorului nostru contemporan Aleksandar S. Vujić, care a compus în
special pentru acest ansamblu o
nouă versiune a acestei compoziții.
De asemenea, au participat la Festivalul de muzică sârbă și rusă
„Balșoi“ organizat de Emir Kusturica, în Drvengrad pe Mokra Gora.
În dorința de a forma și a obține
experiențe noi, în august 2015, par-

ticipă la Festivalul „Sarajevo
Chamber Music Festival“ unde colaborează cu profesori de renume,
membri ai Cvartetul de coarde
“Manhattan” (Curtis Macomber,
Calvin Wiersma, John Dexter,
Chris Finck). Participă la cursurile
profesorilor de renume din SUA:
Kemal Gekić, Stephen Gosling și
alții. Pentru a trezi conștientizarea
privind păstrarea istoriei și a patrimoniului cultural pentru ca Muzeul Național din Saraievo să își
reînceapă activitatea, cvartetul
“Animato” a susţinut un concert de
muzică de cameră în sala acestei
clădiri impunătoare, unde s-au prezentat și alți participanți de seamă
din viaţa muzicală din Sarajevo.
Cvartetul “Animato” colaborează
cu profesorii Vida Vujić din Austria
și Mario Perez din Spania.
Este vredic de amintit faptul că
cvartetul este câștigătorul premiilor
la Concursul internațional “Davorin Jenko” din Belgrad (2014 și
2015) unde au cucerit premiul II)
și premiul întâi la Concursul internațional “Donne in Musica” la Kragujevac, în 2016. În noiembrie 2015
participă la proiectul “Atac Cultural”, conceput ca o promovare a tuturor ramurilor de artă ale Academiei și organizat în toate orașele
din Voivodina.
Cvartetul „Animato” a realizat o
serie de concerte umanitare la Ruma, Šabac, Novi Sad, Panciova și
Belgrad.
Cu ocazia Zilei Internaționale a
Muzicii, cvartetul a susţinut un
concert la Satu Nou, după care a urmat un concert la Galeria SANU
din Belgrad. În iulie și august Cvartetul „Animato” a participat la festivalurile internaționale de muzică
de cameră din Bulgaria și Slovenia.

INERVIU: VALENTIN MIC

DOAR ÎN SLUJBA ADEVĂRULUI
Valentin Mic s-a născut în anul 1974
la Panciova. Școala Generală o termină la Satu Nou, iar apoi frecventează
Liceul și Academia Pedagogică la
Vârșeţ. În anul 2016 a încheiat studiile de masterat la Facultatea de
Științe Politice Administrative și ale
Comunicării ”Babeș-Bolyai” din
Cluj-Napoca unde în momentul de
față frecventează studiile doctorale.
În timpul studenţiei, între anii 19931995, redactează rubrica „Pasărea
Vârșeţului” din cadrul emisiunii în
limba română a Postului de radio intercomunal V.A.P. (Vârșeţ, Alibunar
și Plandiște), emisiune consacrată tinerilor talentaţi și pasionaţi de diferite domenii ale artei.
Valentin Mic debutează revista „Tribuna tineretului”.Publică versuri în
reviste de cultură atât din țară cât și
din România. Poeziile îi sunt premiate la mai multe concursuri de poezie și anume: Premiu special la concursul de poezie „Alexandru Jebeleanu” al revistei „Heliopolis” din Timișoara (1998).
În anul 1997 s-a angajat la săptămânalul „Libertatea”, pe post de ziarist unde lucrează și în prezent Între
anii 2006 și 2008 deţine funcţia de
redactor-coordonator al revistei tinerilor români din Voivodina „Tinereţea”.
Din anul 2007 este și membru al
Asociaţiei ziariștilor profesioniști
din România, iar din anul 2008,
membru al Asociaţiei Scriitorilor
din România. Este și membru al
Asociației Scriitorilor și Traducătorilor Literari din Panciova, respectiv
al Asociației pentru Afirmarea Artei
”ARS” din Vârșeț
Este fondatorul și primul președinte, din anul 2006, al Organizaţiei
Nonguvernamentale “Centrul euroregional pentru dezvoltarea societăţii în medii multietnice - In medias
res” din Panciova, iniţiatorul și fondatorul revistei din cadrul acestei organizaţii cu denumirea “XXI vek”
(secolul XXI).
Din anul 2009 a fost membru al
Consiliului pentru Relaţiile Interetnice al Municipiului Panciova, 2005
și 2009 a îndeplinit funcţia de membru al Consiliului de administraţie al
Societăţii Ziariștilor din Voivodina
iar în anul 2009 este ales membru în
conducerea Uniunii Ziariștilor din
Serbia. A participat la mai multe
simpozioane și congrese din domeniul ziaristicii în țară și străinătate.
• Care sunt începuturile poetice
ale poetului Valentin Mic?
– Poezia o port în mine probabil
de la naștere. Sunt sigur că Ea este un
dar al Creatorului și o misiunea a
mea pe pământ. Am descoperit-o în
deplina ei mărăție abia în clasa I-a a
Liceului, când profesorul de limbă și
literatură a cerut de la noi să citim
cât mai multe cărți de proză și poezie, în felul acesta să ne îmbogățim
vocabularul. Atunci i-am descoperit
mari poeți pe Marin Sorescu și pe
Vasko Popa, pentru mine doi poeți
neîntrecuți pentru perioada când au
creat. Apoi au început războaiele pe
teritoriul fostei RSFI, embargoul și
restricțiile de curent și în loc să mă
plictisesc prin caffe-baruri ca și majoritatea prietenilor mei de atunci,
eu am început să scriu, să citesc și să

scriu, din ce în ce mai mult. Interesant de spus că aproape în întregime
primul meu volum de poezii a fost
scris la zarea lumănării. Deja, undeva în clasa a III-a de Liceu primul
meu volum a fost pregătit pentru tipar dar din cauza crizei acest mo-

ment a mai așteptat câțiva ani. Totuși, poezia mi-a oferit foarte multe
posibilități și mi-a deschis mai multe
uși în viață.
• De unde nevoia de poezie?
– Poezia este de fapt ceea ce mă
definește, ce îmi dă aripi să zbor în
zările tulburi ale realității noastre, ce
îmi dă forța necesară să lupt cu obstacole vizibile și invizibile ce ne înconjoară sau ne împovărează mersul.
Un prieten pictor mi-a spus că elpictorul este doar intermediarul pe
pământ dintre Dumnezeu și artă. Și
eu cred că și noi cei ce ne ocupăm cu
scrisul avem același rost, să facem lumea mai bună și viața mai frumoasă,
să hrănim sufletele oamenilor cu lumină. Este o misiune cu care numai
Dumnezeu te poate înzestra. Ea nu
se poate învăța pentru că ori îți este
dată ori nu-ți este dată, la fel ca și
muzica, pictura, dansul... Pentru mine orice artă reprezintă o confirmare
a prezenței lui Dumnezeu pe Pământ
și cu cât o consumăm mai mult cu
atât înnobilăm spațiul din jur, prietenii și famiile noastre și chiar oamenii
necunoscuți care respectă arta ca cea
mai mare realizare a omenirii.
Îmi amintesc de prima D-voastră
plachetă de versuri. Cred că nu
greșesc dacă afirm că nici un volum
de debut nu a trezit un astfel interes
atât de mare in rândul iubitotrilor de
poezie ca acest volum.
– Volumul de debut s-a întitulat
”Zborul cuvintelor spinoase” și el a
reflectat atitudinea mea față de mizeriile războiului și a sărăciei de
atunci. Mă refer atât la sărăcia materială cât și la cea spirituală de la începutul anilor 90. În legătură cu acest
volum au existat păreri diferite în
rândul criticii literare. Cei mai mulți
au lăudat curajul cu care am înnotat
în lumea poeziei în timp ce alții au
contestat stilul puțin cam rebel. Desigur că părerea publicului este foarte importantă pentru orice creator
de artă, dar mai important pentru
mine atunci a fost ca versurile mele
să fie citite și apreciate de generația
mea, abia trecută de vârste de 20 de
ani, care la fel ca și mine, s-au aflat în
căutarea de sine, într-o lume afectată
de războaie și sărăcie și deznădejde.
• După o lege nescrisă, aproaape
fiecre poet se ocupă și cu ziaristica.
Cum delimitați acest mod de exprimare?
– În clasa a IV-a de Liceu am avut
fericirea să redactez o emisiune la
postul de radio intercomunal
”Vârșeț-Alibunar și Plandiște” cu sediul în Vârșeț. Timp de trei ani am
continuat să redactez, odată pe săptămână, emisiunea dedicată tinerilor. Pe lângă faptul că am învățat de
la ziariștii iscusiți secretele profesiei,
am reușit și să câștig și niște onorarii
destul de frumoase pentru vremea
aceea, astfel că am reușit și să îmi achit anumite cheltuieli ale școlarizării,
chiriei... Momentul crucial s-a petrecut în anul 2008 când m-am angajat
pe post de ziarist la Casa de Presă și
Editură ”Libertatea” unde am îndeplinit diferite funcții iar cea mai importantă pe care am avut-o a fost și a

rămas ca să servesc adevărului. În
profesia noastră este cea mai înaltă
funcție posibilă. Minte sau manipulează ori nu știe ce este jurnalismul
cel care susține că a îndeplinit o
funcție mai înaltă decât cea de a sluji
adevărului.
• Sunteți fondatorul și primul președinte,al Organizaţiei Nonguvernamentale “Centrul euroregional pentru dezvoltarea societăţii în medii
multietnice - „In medias res”” din
Panciova.
– ”In medias res” a fost o oglindă
a membrilor săi. ”In medias res” au
format-o un grup de intelectuali din
Panciova de diferite profesii și
naționalități cu scopul de a promova
valorile culturale comune și de a de-

• Care este sfera D-voastră de interes la ora actuală?
– Am investit în perfecționarea
mea profesională încă câțiva ani de
viață. Între altele am absolvit și studiile de masterat la Facultatea de
Științe Politice și ale Comunicării
din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, care este în
momentul de față cea mai prestigioasă Universitate din această parte
a Europei cu linii de studii în limbile
engleză, germană, română și maghiară. În anul 2017 am înscris studii
de doctorat în cadrul acestei
facultăți, tema tezei fiind ”Dezvoltarea sustenabilă a presei în limbile
minorităților naționale”. În ultimii
ani am parcurs și zeci de seminarii

zvolta și mai mult dialogul intercultural. Panciova este orașul care se
poate mândri cu o lume pașnică și
tolerantă și cu o tradiție a conviețuirii înfiptă în temeleiile sale. Din diferite motive în ultimii doi ani am mai
redus din activități dar organizația
încă există și încetul cu încetul revine pe scenă. Faptul care a caracterizat-o a fost colaborarea cu aproape
toate instituțiile culturale de pe teritoriul Municipiului Panciova dar totodată am avut colaborare bună și cu
instituții și organziații de la nivel de
Provincie și Republică.

care îmi ajută să cunosc mai bine
tendințele noi în domeniul jurnalismului. Dezvoltările tehnologice și
apariția de media sociale creează noi
standarde pentru ce înseamnă un reportaj de calitate. Acum nu trebuie
doar să creăm o poveste, trebuie să
fim capabiliși să cream tot ce este inclus în ea – de la fotografii la distribuirea știrii în mass-media respectiv
în rețelele sociale. Totuși cea mai
mare plăcere mi-o prezintă vacanțele
petrecute cu familia mea și mă tot
gândesc cum să fac să le am cât mai
multe în decursul anului.

Мултијезички додатак у недељнику / Supliment multilingv al săptămânalului

на румунском језику / în limba română
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 21. СЕПТЕМБРА 2018. / LA PANCIOVA , VINERI, 21 SEPTEMBRIE 2018
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ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА РУМУНА ИЗ ВОЈВОДИНЕ – РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОЧУВАЊЕ НАРОДНЕ БАШТИНЕ
Велики фестивал је одржан током три
вечери, од 23. до 25. августа. У Овчи су
били присутни фолклорни ансамбли, вокални и инструментални солисти, оркестри и мали инструментални састави,
који су представили фолклорну ризницу,
традицију, песме и народно стваралаштво Румуна из Баната. Село Овча било
је домаћин ове манифестације после двадесет година и поново се доказало као добар домаћин.
На фестивалу се представило 19 насељених места, 17 фолклорних ансамбала, девет оркестара, 12 хорова и 39 вокалних и
инструменталних солиста, који су се такмичили. Свечано отварање приређено је
23. августа и том приликом се својим изврсним програмом представио домаћин,
тачније све секције Културно-уметничког
друштва „Стеауа”. У програму свечаног
отварања учествовале су Лидија и Фируца Ћина, као и оркестар, фолклорни ансамбл и група вокалних солиста из Овче.
Након тога на сцени су се представили
хорови и вокалне групе, а у делу програма посвећеном оркестрима и инструменталним саставима наступили су народни
оркестар КУД-а „Стеауа” из Овче, инструментални састав Дома културе „Доина” из Уздина, народни инструментални
састав Културно-уметничког друштва
„Јон Креанга” из Долова и оркестар народне музике Културно-уметничког друштва „Веселија” из Глогоња.
У последњем делу вечери наступили су
фолклорни ансамбл из Овче, ансамбл народних игара румунске православне цркве Св. Георге из Уздина, Културно-уметничко друштво „Др Раду Флора” из Банатског Новог Села, Дом културе „25.
мај” из До ло ва, фол клор ни ан самбл

„Ти не ре тул” из Ло ка ва и Кул тур но-уметничко друштво „Веселија” из Глогоња.
Друго вече
Друге вечери фестивала, 24. августа, први
су на сцену изашли чланови Оркестра народне музике Румуна из Војводине, под руководством мр Романа Бугар, који се представио сплетом румунских народних мелодија. Након тога су се на сцени представили вокални и инструментални солисти,

ПРА ЗНИК РУ МУН СКИХ ПЕ СА МА И ИГА РА
Дорел Ћина, председник извршног одбора Фестивала фолклора Румуна
из Војводине и председник месног организационог одбора, истакao je,
између осталог, да су сви учесници овогодишњег фестивала, ове престижне манифестације, потврдили богатство народне баштине Румуна са
ових простора својим песмама и аутентичним играма, али и лепотом народне ношње.

млади извођачи, дебитанти, као и познати
интерпретатори, аутентични извођачи румунске народне музике из наше земље и
Румуније, као и фолклорни ансамбли, хорови и оркестри румунске народне музике.
Посебне моменте су нам пружили гости фестивала, као и вокални и инструментални солисти, добитници награда на
претходним фестивалима. На крају друге
вечери представили су се гости из КУД-а
ПКБ из Падинске Скеле сплетом српских
народних игара.
Вокалне групе
На почетку треће вечери фестивала представиле су се вокалне групе, након чега су
наступили чланови народног оркестра
„Лира” Друштва за уметност и културу
„Викентије Петровић Бокалуц” из Торка.
Након тога су наступили фолклорни ансамбли КУД-а „Лумина” из Јанковог Моста
и КУД-а „Михај Еминеску” из Куштиља.

После фолклорних ансамбала на сцену
је ступио Оркестар народне музике Румуна из Војводине (диригент: Грацијан Петровић; уметнички координатор: Петар
Попа). Представило се и следећих десет
вокалних солиста, дебитаната, и то: Наташа Анђелковић (Овча), Маринела Атнађа
(Куштиљ), Исидора Јовица (Јанков Мост),
Јонела Пауца, Данијел Коложоара, Еуђенија Продан и Адонис Воин (Куштиљ),
као и инструментални солисти: Дарко
Неда (хармоника) из Уздина, Давид Бутан
(кларинет) из Куштиља и Денис Лупшор
(виолина) из Ечке.
После њих на сцену су изашли вокални
и инструментални солисти који су наступали и на претходним фестивалима, међу
којима вокалне солисткиње: Санела Каилеан, Вирђинија Тотан, Клаудија Ћина,
Марина Журка и Андреа Шошдеан, као и
инструментални солисти на виолини
Виктор Раду и Адријан Бугар.
Велики аплауз публике добио је чувени
извођач на фрули Бора Дугић. У завршници се публици представио фолклорни састав „Коло” из Арада (уметнички
координатор: Дарко Воштинар).
У наставку вечери додељене су награде
Фестивала фолклора Румуна из Војводине – Република Србија – Овча 2018. Награде је уручила проф. др Дана Кифу,
председница жирија, која се пре доделе
награда обратила присутнима.
Педесет осми Фестивал фолклора Румуна из Војводине – Република Србија –
Овча 2018. био је веома успешан. Доказао
је да Румуни из Војводине чувају своју
традицију, обичаје, језик и национални
идентитет.
Предивна народна ношња, као и интерпретација побудиле су интересовање
публике. Посебно треба истаћи дебитанте, који су представили румунске народне
песме које нису до сада извођене на овом
фестивалу. Другим речима, овогодишњи
фестивал имао је квалитетан програм, који се разликовао од претходних издања
овог фестивала.
Жири је био у саставу: проф. др Дана
Кифу (председник), проф. Лери Менгер и
Данијела Петровић, кореограф. Они су
оцењивали све учеснике фестивала. Водитељка програма била је Мирела Ардељан.
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КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА„АКАДЕМИКА” ИЗ ВРШЦА

ИНТЕРВЈУ: ВАЛЕНТИН МИК

Aктивности за сваку
похвалу

НОВИНАРСТВО У СЛУЖБИ ИСТИНЕ

Пре три године на Високој струковној школи за образовање васпитача „Михајло Палов” у Вршцу основана је Креативна радионица „Академика”, на иницијативу професорa у овој школи др
Еуфрозине Греоњанц, др Еуђена
Чинча, др Мирче Марана и др
Брандуше Жујке.
Организоване су промоције
следећих књига: „Меморија и породична традиција” ауторке др

Еуфрозине Греоњанц, роман
„Фиорела” Маријане Стратулат,
као и многе друге књиге. Гости
креативне радионице били су ванр. проф. др Михаела Бучин и
Жолт Сабо, лектор за румунски
језик на Катедри за румунски језик Универзитета у Сегедину.
Убрзо је донета одлука о оснивању позоришне трупе. Прошле

године су учествовали први пут
на фестивалу „Позоришни дани
Румуна у Војводини” с позоришном представом „Професор
француског језика” Тудора Мушатескуа, у режији Јулијана Урсулескуа. Представа није била награђена, али награде су добили:
Маријана Тотан (глумица вечери
и награда за деби), Елизабета Лазар (награда за сценску изведбу),
Марибел Попа (награда за сцен-

ску изведбу) и Љиљана Барбулов
(награда за сценографију).
Ове године су припремили
представу „Ревизор” Н. А. Гогоља, у адаптацији и режији Каталина Урсуа, професионалног
глумца у Националном позоришту у Темишвару и професора
глуме у Гимназији „Јон Виду” у
Темишвару.

КЛАВИРСКИ КВАРТЕТ „АНИМАТО”

Сензибилитет
и енергичност
Клавирски квартет „Анимато” основан је из љубави према
камерном музицирању, 2013. године, у класи проф. Весне Јанссенс, редовног професора на Катедри за камерну музику Академије уметности у Новом Саду.
Квартет музицира у саставу: Марија Обреновић (клавир), Теодора

фестивалу „Sarajevo Chamber
Music”, уз сарадњу са еминентним професорима, члановима гудачког квартета „Менхетн” (Curtis
Macomber, Calvin Wiersma, John
Dexter, Chris Finckle). Похађају
предавања бројних реномираних
америчких професора, попут Кемала Гекића и Стефана Гослинга.

Бољанц (виолина), Јелена Митровић (виола) и Јована Миленковић (виолончело). Све чланице квартета дипломирале су на
Академији уметности у Новом
Саду. Од оснивања до данас квартет интензивно ради у овом саставу. Од прошле године је под
менторством редовног професора Дејана Суботића на Факултету
музичких уметности у Београду.
Њихови почеци везују се за
бројне манифестације у организацији Академије уметности, од
којих су најзначајније: „А-фест”,
концерти Катедре за камерну музику, као и они студената композиције. Својим репертоаром желе да прошире видике српске публике изван скромног, свима познатог репертоара класичне музике за овај састав, тако да се
опредељују за мање позната дела
и дела савремених аутора.
Посебну част и задовољство
да изведу „Српско коло”, дело савременог композитора Александра С. Вујића, који је специјално
за овај ансамбл написао нову
верзију ове композиције, имале
су на фестивалу српске и руске
музике „Бољшој”, у организацији
Емира Кустурице, у Дрвенграду
на Мокрој гори.
Са жељом за усавршавањем и
стицањем нових искустава, у августу 2015. године учествују на

Како би се пробудила свест о очувању историје и културне баштине и како би Земаљски музеј у Сарајеву поново почео да ради, одржан је целовечењи концерт камерне музике у просторијама те импозантне грађевине, где су, поред састава „Анимато”, у овом перформансу учествовали и остали полазници СЦМФ-а. Сарађују с професорима Видом Вујић (Аустрија) и
Мариом Перезом (Шпанија).
Овај квартет је добитник награда на Интернационалном
такмичењу „Даворин Јенко” у
Београду 2014. и 2015. године
(друга награда) и прве награде на
Интернационалном такмичењу
„Donne in musica” у Крагујевцу
2016. године. У новембру 2015.
године учествује у пројекту „Културни напад”, који је осмишљен
као промоција свих грана уметности Академије и организован
у градовима широм Војводине.
Одржао је велики број целовечерњих и хуманитарних концерата у Руми, Шапцу, Новом Саду,
Панчеву и Београду.
Поводом Међународног дана
музике квартет је имао концерт у
Банатском Новом Селу а затим
целовечерњи концерт у Галерији
САНУ у Београду. У јулу и августу су учествовали и на међународним фестивалима камерне
музике у Бугарској и Словенији.

Валентин Мик је рођен 1974. године у Панчеву. Основну школу је завршио у Банатском Новом Селу, а
потом гимназију и Педагошку
академију у Вршцу. Године 2016.
завршио је мастер-студије на Факултету политичких, административних и комуникационих
наука на Универзитету БабешБољај у Клужу, где тренутно похађа докторске студије. Као студент, између 1993. и 1995. године
уређује радио-емисију „Вршачка
птица” у оквиру емисије на румунском на међуопштинској радиостаници В. А. П. (Вршац, Алибунар и Пландиште) посвећене младим талентованим људима у различитим областима уметности.
Валентин Мик је прве песме објавио у часопису „Трибина младих”.
Потом, појавиле су се и у неколико антологија поезије код нас и у
Румунији. О његовом стваралаштву написано је много страница
књижевне критике. Добитник је
специјалне награде за поезију на
конкурсу „Александру Жебељану” часописа „Хелиополис” из Темишвара (1998).
Године 1998. запослио се као
новинар у НИУ „Либертатеа”, где
ради и данас. Постаје уредник –
координатор румунског омладинског часописа „Младост” намењеног младима из Војводине. Од
2007. године је члан Удружења
књижевника Румуније. Оснивач је
и први председник, од 2006. године, НВО Еврорегионални центар
за развој друштва у мултиетничким срединама „Ин медијас рес” у
Панчеву, иницијатор и оснивач
часописа под називом „XXI век”.
Од 2009. године био је члан Савета за међунационалне односе у
општини Панчево, 2005. и 2009.
године био је члан Управног одбора Друштва новинара Војводине,
а 2009. је изабран за члана Управног и Извршног одбора Удружења
новинара Србије. Учествовао је у
раду више симпозијума и конгреса из области новинарства у земљи и иностранству.
• Који су ваши поетски почеци?
– Поезију носим у себи вероватно од рођења. Сигуран сам да је
дар писања поклон од Створитеља
и моја мисија на земљи. Поезију
сам открио у пуној величини тек у
средњој школи, у првом разреду
гимназије, када је наш професор
књижевности инсистирао да прочитамо што више књига прозе и
поезије како бисмо обогатили
речник. Тада сам открио велике
песнике Марина Сорескуа и Васка
Попу, за мене два непревазиђена

великана песништва у периоду
њиховог стварања. Тада су почели
ратови на територији бивше
СФРЈ, ембарго и рестрикције
електричне енергије и, уместо да
се досађујем у кафићима, као већина мојих тадашњих пријатеља,
почео сам да читам и пишем све
више. Занимљиво је напоменути
да је моја прва књига песама написана уз светло упаљене свеће. Већ
негде у трећем разреду гимназије
моја прва књига је била припремљена за штампу, али због кризе и
беспарице у издавачкој делатности, овај тренутак сам дочекао тек

неколико година касније. Ипак,
поезија ми је пружила много могућности и отворила ми више
праваца у животу.
• Одакле потреба за поезијом?
– Поезија је заправо све оно
што ме дефинише, даје ми крила
да летим у узбурканом хоризонту
наше стварности. Она ми даје снагу да се изборим с видљивим и невидљивим препрекама које нас
окружују и отежавају наш ход
кроз живот. Један пријатељ, сликар, рекао ми је да је он само посредник на Земљи између Бога и
уметности. Мислим да и ми који
се бавимо писањем имамо исту
улогу и смисао: да учинимо свет
бољим и живот лепшим, да хранимо људске душе светлошћу. То
је чудо које само Бог може пружити. Она се не може научити, јер
или је имате или не, као и музика,
сликарство, плес... За мене је свака
уметност потврда божјег присуства на Земљи и колико трошимо
овај дар, толико оплемењујемо
простор око нас, наше породице и
пријатеље, па чак и непознате људе који поштују уметност као највеће достигнуће човечанства.
• Сећам се прве ваше књиге песама. Мислим да не грешим ако
кажем да ниједна дебитантска
књига није изазвала такво интересовање међу љубитељима поезије
као ова ваша.
– Моја дебитантска књига носи
наслов „Лет бодљикавих речи” и
она одражава мој став према беди
рата и сиромаштва тог времена.
Нисам писао само о материјалном

сиромаштву с почетка деведесетих година, већ и о духовном сиромаштву и деградацији моралних начела и вредности. Када је
реч о овој збирци песама, било је
различитих мишљења међу књижевним критичарима. Већина
њих је хвалила храброст с којом
сам упливао у свет поезије, док су
се други противили мом побуњеничком стилу. Наравно да је мишљење читалаца веома важно за
сваког ствараоца, али још важније
за мене тада било је да моји стихови буду читани и цењени од моје
генерације, од младих који су тек

прешли двадесет година, који су,
као и ја, били у потрази за собом у
свету под утицајем рата, сиромаштва и безнађа.
• По неком неписаном правилу
скоро сваки песник се бави новинарством. Како разграничити ова
два начина изражавања?
– У четвртом разреду гимназије
имао сам срећу да уређујем радиоемисију на вршачкој радио-станици
Вршац, Алибунар и Пландиште.
Током три године наставио сам да
уређујем једном недељно емисију о

сти, али организација и даље постоји и постепено се враћа на сцену.
Чињеница која ју је окарактерисала
била је сарадња с готово свим културним институцијама на територији града Панчева, али у исто време имали смо добру сарадњу са институцијама и организацијама из
покрајине и републике.
• Која је ваша тренутна преокупација?
– Инвестирао сам у своје даље
стручно усавршавање још неколико година живота. Између осталог,

младима. Поред тога што сам научио од искусних новинара многе
тајне ове професије, успевао сам и
ја да зарадим солидне хонораре за
то време, чиме сам покривао неке
трошкове школовања, становања.
Пресудна прекретница се догодила 2008. године, када сам се запослио као новинар у Новинско-издавачкој установи „Либертатеа”,
где сам обављао различите функције, а најважнија је била и остала
да служим истини. У нашој професији то је највиша могућа позиција.
Лаже или манипулише или не зна
шта је новинарство онај који тврди
да је вршио вишу функцију од оне
да служи истини.
• Оснивач сте и први председник невладине организације
Еврорегионални центар за развој
мултиетничког друштва „Ин медијас рес” у Панчеву.
– Организација „Ин медијас рес”
била је огледало својих чланова.
Центар „Ин медијас рес” основали
су интелектуалци различитих професија и националности из Панчева, с циљем промовисања заједничких културних вредности и даљег
унапређења интеркултурног дијалога. Панчево је град који се може
поносити мирним и толерантним
становницима и традицијом коегзистенције у свим областима. Из
разних разлога, у последње две године смањили смо обим активно-

завршио сам Економски факултет, затим мастер-студије на Факултету политичких, административних и комуникационих наука
на Универзитету Бабеш-Бољај у
Клужу, који је тренутно један од
најпрестижнијих универзитета у
овом делу Европе, с могућношћу
студирања на језицима као што су
енглески, немачки, румунски и
мађарски. У 2017. сам уписао докторске студије на истом факултету, а тема докторске дисертације је
„Одрживи развој медија на језицима националних мањина”. Последњих година сам присуствовао
и десетинама семинара који ми
помажу да боље схватим нове
трендове у новинарству. Технолошки развој и појављивање друштвених мрежа стварају нове
стандарде, што значи и квалитетнији новинарски садржај. Ми као
новинари садашњице треба да будемо способни да пратимо све
оно што подразумева и што заокружује један новинарски текст –
од писања, квалитетних фотографија и снимања видео-садржаја,
до дистрибуције вести на модерним платформама и друштвеним
мрежама. Ипак, највеће задовољство је да проведем годишњи одмор са својом породицом и стално размишљам како да оваквих
тренутака имам што више током
године.
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РОДИКА УРСУЛЕСКУ МИЛИЧИЋ

АКТИВНИ ТУРИЗАМ У БАНАТУ”

ЖИВОТ ЈЕ ЛЕП АКО УМЕМО
ДА ГА ЖИВИМО

Преглед пројекта и
досадашње активности

Ради као виши наставник вештина на Одсеку за румунистику на
Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Посао преводиоца јој пружа много сатисфакције и нуди могућност да путује и
да стално упознаје нова места и
нове људе. Рођена је у Панчеву.
– У овом граду сам живела до 1987.
године, када сам се с родитељима
преселила у Нови Сад, где живим
и данас. Желим да напоменем чињеницу да сам у детињству живела
и у Букурешту, где је мој отац радио као преводилац у Амбасади
Југославије и где сам научила румунски књижевни језик, што ми је
веома помогло у мом професионалном раду. С носталгијом и љубављу се сећам година проведених
у Панчеву. Похађала сам Основну
школу „Јован Јовановић Змај”, јер
сам живела у центру, у Карађорђевој улици. Две године средње школе сам завршила у школи „Борис
Кидрич”, а након тога сам завршила Гимназију „Урош Предић”, културолошки смер – каже Родика
Урсулеску Миличић.
Веома емотивно се присећа детињства и напомиње да је имала
лепо детињство и младост и у том
периоду је стекла пријатеље за цео
живот. С некима од њих је остала
и данас у контакту и када јој време
дозволи, радо их посећује. Током
периода проведеног у Панчеву била је веома активна у ваннаставним активностима. Ишла је шест
година на балет у школу „Јован
Бандур”, била је активна у тадашњем Дому пионира, где је певала, играла... Била је и чланица Хора девојака Дома ЈНА. Захваљујући овим активностима путовала је
по целој бившој Југославији и учествовала на многобројним дечјим
фестивалима и разним другим манифестацијама.
Као што је већ напоменула,
1987. године је прешла у Нови
Сад, где је завршила Филозофски
факултет, групу за румунски језик
и књижевност и српски језик и југословенске књижевности. Касније је магистрирала, с радом
„Специјалне падежне конструкције у румунском и српском језику”. Ради као виши наставник вештина на Одсеку за румунистику
на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Учествовала је на многобројним научним
скуповима и симпозијумима у Новом Саду, Суботици, Темишвару,
Решици, Букурешту, Баја Мареу,
Братислави, Варшави, Сарајеву.
Објављени су јој радови из области фонетике, морфологије, лек-

сикологије, синтаксе и дијалектологије румунског језика, као и
контрастивне анализе српског и
румунског језика. Контрастивну
анализу је изабрала пошто себе
сматрам билингвалном особом у
правом смислу те речи и та област
је одувек била предмет њеног интересовања.
Од 1995. године ради хонорарно
и као преводилац за разне невладине организације, као и за фирме,
синдикате, привредне коморе из
Србије и Румуније. О томе каже:
– Преводилачки посао ми пружа много сатисфакције и нуди могућност да путујем и стално упознајем нова места и нове људе. Сарађивала сам као новинар с редакцијама на румунском језику РТВ
Војводине и с Радиом 021 из Новог Сада. Члан сам Друштва за
примењену лингвистику Србије,
Румунског друштва (Фондације)
за етнографију и фолклор из Војводине, Друштва за румунски језик Војводине, Мреже румуниста
из северне и централне Европе,
била сам председник Управног одбора НИУ „Либертатеа” из Панчева (2007–2015) и члан Управног
одбора Завода за културу војвођанских Румуна. Главни уредник

сам часописа за етнографију и
фолклор на румунском језику
„Традиција”, као и члан комисије
за израду и евалуацију тестова за
такмичења из румунског језика за
ученике седмог и осмог разреда
основне школе.
Родика је добитник престижне
награде за књигу године НИУ
„Либертатеа”. Поводом тога је изјавила:
– Иако сам професионално активна на више планова, мој највећи успех је добијање награде за
књигу године 2017. за моју књигу
под називом „Српско-румунски
лингвистички контакти”, која је
проглашена за најбољу књигу објављену на румунском језику коју
је издала НИУ „Либертатеа” из
Панчева. Веома сам срећна и поносна јер је у конкуренцији двадесет наслова жири препознао мој
вишегодишњи рад. Још срећнија
сам и због чињенице да је тог дивног дана у Панчеву уз мене био мој
отац, који је и сам био добитник те
награде пре неколико година. Често помислимо, можда, да када добијеш неку награду, не треба више
ништа радити. Напротив, ова награда за мене представља знак да
треба још више да радим, да

оправдам све оно што сам досад
радила. Али, искрено говорећи,
имам жељу да се мало удаљим од
тема из области лингвистике. Планирам да напишем књигу кратких
прича, о неким мојим личним искуствима и размишљањима, о нечему што сам проживела у ових
скоро пола века живота. Мислим
да би то читаоцима било занимљиво.
Када је реч о неким будућим
плановима, Родика спада у оне
особе које не праве дугорочне
планове. Живот ју је научио да
једног дана можеш бити најсрећнија особа на свету, а сутрадан да
ти се живот из корена промени.
Нажалост, њој се то догодило, када јој је пре седам година изненада
преминуо супруг. Али по природи
је позитивна особа, сматра да је јака и да је због тога успела да превазиђе све тешкоће, наставила је
да ради и да буде активна у животу Румуна са ових простора. Жеља
јој је да буде здрава како би могла
да реализује још много тога у свим
областима рада. Жели да што више путује и да има што више пријатеља. Јер живот може бити леп
ако умемо да га живимо.

Пројекат „Локална баштина за
активни туризам у Банату” (ХерА)
финансира се у оквиру Interreg–IPA
програма прекограничне сарадње
између Румуније и Србије.
Пројекат има одрживи облик
партнерства између Западног
универзитета у Темишвару и
градске скупштине Кикинда у периоду 2013–2015. године у сличном пројекту прекограничног
партнерства („Животна баштина”) („Living Heritage – an Unlimited Resource for Tourism Development”), којем се овог пута прикључио и Народни музеј Кикинда.
С периодом имплементације од
18 месеци (мај 2017 – новембар
2018), пројекат првенствено има
циљ да испуни потребу за дефинисањем и развојем иновативних
туристичких производа како би
се обезбедила заједничка промоција прекограничних средстава и
повећала атрактивност туристичке понуде.
У том смислу прва активност
била је истраживање терена од
стране стручњака са Западног
универзитета из Темишвара ради
утврђивања ресурса културне баштине прекограничних заједница
који могу да постану основа за
развој туристичких производа.
Истраживано је укупно седам заједница/подручја, од којих четири
у Румунији: Sannikolau Mare, Оравица, Долина Алмажа и Карансебеш, као и три места у Србији
(Кикинда, Зрењанин и Панчево).
Почетком 2018. године у оквиру пројекта је организовано шест
догађаја у смислу развоја свести
локалних заједница и локалних
акционих група, јавних институција, невладиних и економских
организација и ученика о значају
културног регионалног наслеђа и

Радионице из Србије имале су
посебну циљну групу, а организоване су уз подршку привредних
комора Кикинде, Зрењанина и
Панчева. У мају је у Кикинди одржан састанак с циљем развоја методологије за процену начина на
који ће 50 ресторана у пограничном региону Баната бити награђено. У мају је примењен и упитник
за спровођење студије у туризму.
У наредним месецима завршиће се десет спотова за туристичку
презентацију, тематски организован туристички водич („Банат на
10 начина”), један годишњи етнокалендар и књига рецепата спсецифичних за Банат.
Постоји и низ активности у заједници у области туризма или гастрономије (гастрофестивал) или
организовања програма стручног
усавршавања. Али најамбициознија акција је да се створи заједничка софтверска платформа за
прикупљање јавно корисних релевантних информација током теренског истраживања. Тренутно
се ради на овој платформи.
Међу циљним групама пројекта су: предузетници који су укључени у развој туристичких производа и услуга (занатлије, кувари итд.), приватни сектор (туристичке агенције, угоститељи
итд.), јавни сектор (јавне власти,
јавне установе итд.); представници удружења жена, истраживачи,
културни радници, туристи, волонтери и сви они коју прегледају заједничку софтверску платформу.
Све пројектне активности које
се одвијају током 2018. године налазе се на листи пројеката под
окриљем Европске године културне баштине. Циљ ових активности је очување нематеријалне

начину њиховог регионалног развоја. Прве две активности укључивале су децу из жупаније Караш–Северин. У оквиру двеју радионица у Румунији активни су
били и одрасли из Караш–Северина и места Sannikolau Mare.

културне баштине у складу с Декларацијом Савета Европе. Потребно је направити реалне промене у вези с тим како ценимо,
штитимо и унапређујемо наше
наслеђе.
Проф. Дијана Михуц

ЧАСОПИС ЗА ФИЛОЛОГИЈУ „ЛОГОС” ИЗ НОВОГ САДА

Платформа за најновија научна истраживања
„Логос” је семестрални научнофилолошки часопис који излази у
издању Друштва за румунски језик Војводине, у партнерству са
Универзитетом „Василе Голдиш”
из Арада (Румунија). Служи као
платформа за најновија научна
истраживања у области филолошких наука, а основали су га професори и истраживачи из неколико земаља, с циљем да се младим
истраживачима омогући да се
афирмишу – највише студентима
на докторским студијама и мастерандима. Главни циљ часописа је
презентација најновијих научних
достигнућа и учешће у размени
идеја из области: књижевности,
лингвистике, историје, културе,
етнологије, антропологије, традуктологије, балканологије, образовања итд., на националном и
међународном нивоу.
Основан је 2016, тренутно је у
процесу акредитације, а разлог је
задовољење потреба за ширењем
нових информација, идеја и метода у домену филолошких наука,

као и да би се допринело науци и
омогућило објављивање радова
који би били доступни академској
заједници и младим истраживачима у области културе и филолошких наука.
„Логос” пружа професорима,
истраживачима и научним рад-

ницима анализу значајних актуелних тема и као форум интеркултуралних и интердисциплинарних дискусија отвара могућност
објављивања најновијих истраживања у областима значајним за
очување језика и идентитета Румуна у Војводини и других нацио-

налних заједница са овог простора. Часопис прати актуелна дешавања на пољу науке у Румунији и
Републици Србији, пружајући могућност компаративног проучавања културе, језика и књижевности обају народа. Градови Темишвар и Нови Сад постали су
европске престонице културе за
2021. годину и као такви пружају
широк дијапазон тема за истраживање, а часопис „Логос” посветио је једно поглавље сарадњи
двеју престоница културе.
„Логос” је једини часопис такве
врсте на румунском језику у Војводини. Главна идеја за оснивање
овог часописа је промовисање и
неговање културних вредности
Румуна и других народа, као и регионална сарадња научника из
Србије с научницима суседних земаља.
Ванр. проф. др Вирђинија
Поповић
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ПРОФЕСОР ДАНИЈЕЛ КЕЦ

ПОРТРЕТ: ПАТРИЦИЈА АЛЕКСАНДРА
АРДЕЉАН

ТРУД, ЗНАЊЕ И РАД

Сваки човек има своју
причу

Врхунски резултати
на покрајинским и
републичким
такмичењима
Професор Данијел Кец веома
озбиљно схвата рад са ученицима
и велику важност придаје музичком образовању и раду с децом.
Ради у две школе: у ОШ „Свети Георгије” у Уздину и у ОШ „Сава
Жебељан” у Црепаји. Због великог ентузијазма и љубави према
позиву његов рад није остао непримећен. Током година био је добитник многобројних награда и
признања. Дипломирао је 2001.
године на Музичком факултету у
Темишвару.
С поносом издваја следеће:
– Ове године хор и оркестар
ОШ „Свети Георгије” из Уздина
учествовао је на 28. републичкој
смотри хорова основних школа
Србије и на 19. републичкој смотри оркестара основних школа и
основних музичких школа Србије, које су одржане 26. и 27. маја у
Лазаревцу. На овим такмичењима
хор је освојио златну плакету, са
укупно 95 бодова од могућих 100,
као и оркестар, с максималних
100 бодова. Школски оркестар
ОШ „Сава Жебељан” из Црепаје
освојио је такође златну плакету,
са 99 бодова од максималних 100.
Било је пуно награда и признања и на другим фестивалима – од
оних у Румунији до годишњих музичких фестивала деце Војводине.
На крају школске године, када
се сумирају резултати, професор
Данијел Кец с поносом истиче:
– Ове године сам имао много
наступа и такмичења са школским хором и оркестром, почев од
наступа с хором на фестивалима
коледарских песама одржаним у
децембру 2017. године, до учешћа
на школским приредбама.
Награђени оркестри
Познато је да припреме за сва такмичења почињу веома рано. Хор и
оба оркестра започињу припреме
на самом почетку школске године. Током целе школске године
треба уложити много труда и знања у рад с децом. Такмичења почињу Општинском смотром музичког стваралаштва, када се уче-

Дипломирала је на
одсеку oпште
економије и
економске
комуникације на
Западном
универзитету
у Темишвару

се крије иза мог осмеха, иза моје
радости и шта је узрок моје туге.
Рођена сам 8. јануара 1993. у Вршцу. Могу да кажем да су за мој
осмех првенствено заслужни моја породица, као и осам година
које сам провела у Основној
школи „3. октобар” у Локвама,
2002–2008, и четири године у
средњој школи „Доситеј Обрадовић” у Алибунару, где сам се
остварила лично и професионално – каже она.
Ово је била прва етапа њеног
живота. Године школовања прошле су брзо као песак у пешчаном сату. Довеле су је до животне раскрснице. Свако на овом
свету налазио се бар једном у
животу на тој раскрсници, не
знајући који пут да изабере. Патриција верује да не постоје погрешни путеви или погрешни
избори, јер на крају свако одабере прави пут.
– Понекад су људи узнемирени и уплашени данима, недељама, покушавајући да открију који
је њихов најбољи избор у животу
и питајући се да ли су изабрали
прави пут. И да, на том раскр-

изузетно воли економију, јер нас
економија окружује и увек је актуелна и занимљива. За њу је она
саставни део савременог света.
– Мислим да свако треба да зна
шта се дешава у свету. Кроз економију развијате веома корисну финансијску свест и то је то. О економији можемо разговарати данима... На крају, желим да вам кажем
да стварно волим да путујем.
Управо сам провела неколико дана у Швајцарској, у Цириху, и припремам се за егзотичну дестинацију на Куби, у октобру. Дошли
смо до туге, што код свакога узрокује време. Бићу тужна због свега
што се дешава, неизбежно. Најважније тренутке држаћу у свом срцу. Не могу да разграничим задовољство дипломирања на докторским студијама и тугу због завршетка прелепе етапе у мом животу – искрена је Патриција.
На крају је изразила наду да
ћемо за две године поново разговарати, како би нам испричала
причу о завршетку докторских
студија и о искуствима с путовања, рецимо с Кубе.

Тренутно је на
докторским
студијама у оквиру
истог факултета

ници показују у најбољем светлу.
Ова смотра одржана је 27. априла
у Дебељачи, а тим поводом Данијел Кец је рекао:
– Ту су се оркестри обеју школа
пласирали на даље такмичење, тј.
на 57. музички фестивал деце Војводине, који је одржан 13. маја у
Бачкој Тополи. На том фестивалу
уздински оркестар је добио сребрно одличје, са 89 бодова, а хор
златно одличје, са 91 бодом, док је
оркестар из ОШ „Сава Жебељан”
из Црепаје освојио сребрно одличје, са 85 бодова. Захваљујући
овим резултатима пласирали смо
се на републичко такмичење у Лазаревцу.
Од 7. до 10. маја оркестар
Основне школе из Уздина учествовао је на фестивалима „Били
смо и бићемо” и „Дани Муреша” у
Румунији. Пошто је фестивал „Били смо и бићемо” био такмичарског карактера, оркестар је освојио

ЦРКВЕНА СЛАВА УСПЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ
БОГОРОДИЦЕ У ГЛОГОЊУ

Дуга традиција

У Цркви Успења Пресвете Богородице у јутарњим часовима свечану литургију су одржали свештеници Роман Хегеан и Трајан
Брађеану из Овче.
Литургији је присуствовало
много верника. Ове године кума
сеоске славе била је Стелуца Стојку.
Том приликом је Василе Бугарин
изабран за кума следеће године.
Након литургије одржан је богат
културно-уметнички програм. Оркестар „Веселија” извео је традиционалне песме и присутни су били
одушевљени његовим наступом.
У вечерњим сатима у дворишту
те цркве приређена је игранка, којој су присуствовали пријатељи и
рођаци из других места и других

Патриција Александра Ардељан
је веома амбициозна и одлучна у
свему што ради. Усклађује све
што види, чује или научи како би
остварила циљеве и превазишла
различите препреке у животу.
Каже да иза сваког човека којег сретнемо на улици стоји једна
прича. Прича која је можда остала неизречена до данашњег дана.
Иза сваког осмеха крије се нешто. Свака срећа крије разлог.
Иза сваке туге налази се оно што
је узрокује.
Која је њена прича? Који је први степеник њеног живота?
– Знате, сваки човек има своју
причу. Испричаћу вам своју. Шта

шћу, изабрала сам свој пут, прави пут који ме је довео дотле да
остварим свој сан да постанем
доктор економије. У јесен 2012.
године уписала сам студије на
Економском факултету Западног
универзитета у Темишвару. Лаганим корацима ушла сам у нову
етапу свог живота – објашњава
Патриција.
Дипломирала је на одсеку опште економије и економске комуникације. Специјализација се
разликује од свих смерова факултета, јер су студенти усмерени првенствено ка стицању знања из економије. И није погрешила. Додаје:
– Након завршетка ових трију
година факултета, у јесен 2015,
уписала сам мастер-студије, специјализацију у области рачуноводства и пословне процене. Након мастер-студија, захваљујући
изванредном успеху и напору,
успела сам да испуним своју највећу жељу: да упишем докторске
студије. Тренутно сам на првој
години докторских студија из
економије и веома сам срећна и
задовољна.
Патриција је „признала” да
воли много да путује и да се осећа добро кад може да помогне
другим људима. Такође, каже да

земаља, као и мештани Глогоња.
Наступио је оркестар, а потом и
фолклорни ансамбл Културноуметничког друштва „Веселија”, с
циљем очувања традиције и наслеђа румунске националне заједнице. Игранка је почела у 20 сати
и трајала је до 23 сата.
Овом приликом су вокалне солисткиње, сестре Кристина и Теодора Мик, извеле неколико песама, а фолклорни ансамбл КУД-а
„Веселија” представио је нову кореографију.
Ова слава има дугу традицију и
мештани се труде да је сваке године обележе како доликује. Као и
претходних година, догађај је окупио велики број људи.

прво место. Исте те недеље, 11. и
12. маја, хор и оркестар су учествовали на румунском музичком
фестивалу деце у Торку (Бегејци).
Ту су освојена оба прва места.

носом истиче да је у периоду од
1990. до 1994. освојио, као солиста, прва места на овим фестивалима. Следили су разни фестивали у Румунији, на којима је такође

Успеси професора Кеца почели
су још од првих дана када се 2003.
године запослио у основној школи
у Уздину, јер је већ имао формиран
хор. Додуше, успеси нису били на
оваквом нивоу као данас, али то су
били почетни кораци, довољан
подстрек да крене даље и да своја
знања пренесе на своје ученике, да
вредније и озбиљније ради. Значајне награде почеле су да се нижу
од 2010. године, када су се пласирали на друго и треће место на покрајинским фестивалима деце Војводине. Тек од 2013. године кренули су врхунски резултати на покрајинском и републичком нивоу.
Активности у Уздину
Од шестог разреда основне школе
почео је да свира кларинет код
Крачуна Крецуа. У то време диригент оркестра је био његов син
Крачун Крецу млађи, који је држао и музичку школу. Од њих
двојице је научио прве музичке
кораке. Затим је узимао приватне
часове код професора Дорина Куибаријуа из Румуније, где је „апсолвирао” тајне кларинета у румунској народној музици.
Први фестивал на коме је учествовао био је 1986. године. И од
тада учествује сваке године. С по-

остварио значајне резултате, као
на пример: фестивал „Марија Танасе” 1993. године, где је био добитник специјалне награде за виртуозност, затим „Музеј села”
(1991, Букурешт) и „Песме Румуна
из дијаспоре” (од 15. до 17. октобра 2003, Дробета-Турну Северин), где је био лауреат специјалне
награде жирија.
Такође, добио је разне дипломе
и захвалнице за изванредно извођење – као солиста на кларинету,
диригент великог оркестра фестивала и диригент локалног оркестра, диригента хора Дома културе итд.
– Тренутно, поред тога што радим у школи с децом, радим и с
црквеним женским хором. Спремамо литургију Св. Јована Златоустог у четири гласа и разне народне песме за потребе фестивала на којима учествујемо. С хором учествујемо у обележавању
великих црквених празника, када певамо литургију, као и на фестивалима духовне музике.
Вредно је напоменути да професор Кец ради и с црепајачким
там бу ра шким ор ке стром До ма
културе КУД „Св. Сава”, који је
основан прошле године.

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

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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DE VORBĂ CU: RODICA URSULESCU-MILIČIĆ

VIAŢA ESTE FRUMOASĂ DACĂ
ȘTII SĂ O TRĂIEȘTI
Lucrează ca asistent universitar de
limba română la Departamentul de
Limba și Literatura Română la Facultatea de Filozofie, Universitatea
din Novi Sad. Munca de translator îi
aduce multe satisfacții și îi oferă posibilitatea să călătorească și să cunosacă locuri și oameni noi. Cu nostalgie
și dragoste își amintește de Panciova
unde s-a născut și și-a petrecut cei
mai frumoși ani ai copilăriei.
Iată ce ne-a spus Rodica despre
această perioadă a vieţii ei:
– La Panciova am trăit până în
anul 1987, când m-am mutat cu
părinții la Novi Sad, unde trăiesc și
astăzi. Vreau să amintesc și faptul că
patru ani, în copilărie, am trăit la
București, unde tatăl meu a lucrat la
Ambasada Iugoslaviei ca translator
și unde am învățat limba română literară, ceea ce m-a ajutat foarte mult
în profesia mea. Cu drag îmi amintesc de anii petrecuți la Panciova.
Am frecventat Școala generală „Jovan Jovanović Zmaj”, pentru că am
trăit în centru, în strada Karađorđeva. Primii doi ani de școală medie iam făcut la școala „Boris Kidrič”, iar
după aceea am terminat Liceul „Uroš
Predić”, profilul culturologic.
Foarte emotiv își amintește de copilărie și menţionează că a avut o copilărie și tinerețe frumoasă și în acea
perioadă și-a creat prieteni pe toată
viața. Cu unii dintre ei este și acum
în contact și atunci când timpul îi
permite îî vizitează cu drag. În perioada petrecută la Panciova, a fost foarte activă când este vorba de
activitățile extrașcolare. A mers 6 ani
la balet, la Școala de Muzică Jovan
Bandur, a fost membră a Căminului
Pionierilor de pe atunci, unde a cântat, dansat...A fost și membră a Corului de Fete din cadrul Casei Armatei. Mulțumită acestor activități a călătorit prin toată fosta Iugoslavie,
unde a participat la diferite festivaluri pentru copii și la alte manifestări.
După cum a amintit deja, în anul
1987 s-a mutat la Novi Sad, unde a
absolvit Facultatea de Filozofie din
cadrul Universităţii din Novi Sad,
secţiile limba și literatura română și
limba și literatura sârbă. Mai târziu a
susţinut teza de magisteriu intitulată
„Construcţii prepoziţional-cazuale
spaţiale în limba română și sârbă” și
a primit titlul de magistru în știinţe
filologice. În prezent își pregătește
teza de doctorat, din domeniul terminologiei casei la românii din Ba-

nat. Lucrează ca asistent universitar
de limba română la Departamentul
de Limba și Literatura Română la
Facultatea de Filozofie, Universitatea din Novi Sad. A participat la numeroase simpozioane știinţifice internaţionale și congrese la Novi Sad,
Subotica, Timișoara, Reșiţa, București, Baia Mare, Bratislava,
Varșovia, Sarajevo. Lucrările prezentate sunt din domeniul foneticii,
morfologiei, lexicologiei, sintaxei și
dialectologiei, precum și un număr
de lucrări din domeniul analizei
contrastive dintre limbile română și
sârbă. Acest domeniu l-a ales pentru
că se consideră persoană bilingvă în
adevăratul sens al cuvântului și dintotdeauna a atras-o cercetarea în
acest sens.
Din anul 1995 lucrează onorar ca
translator pentru diferite organizaţii neguvernamentale, precum și
firme, sindicate, camere de comerț
din Serbia și România. Această muncă de translator îi aduce multe satisfacții și îi oferă posibilitatea să călătorească și în permanență să cunosacă locuri și oameni noi. A colaborat
și cu redacţiile în limba română ale
RTV Voivodina, precum și cu Radio
021 din Novi Sad. Este membră a Societăţii de lingvistică aplicată a Serbiei, Societăţii (Fundaţiei) Române
de Etnografie și Folclor din Voivodi-

na, Societăţii de Limba Română din
Voivodina, a Reţelei Româniștilor
din Europa Centrală și de Nord, am
fost președinta Consiliului de Administraţie al C.P.E. Libertatea (20072015), membră al Consiliului de Administraţie al Institutului de Cultură
al Românilor din Voivodina (20082016). Este redactor șef și responsabil al revistei Tradiţia, precum și
membră a Comisiei pentru elaborarea și evaluarea testelor pentru competițiile la limba română ale elevilor
claselor a VII-a și a VIII-a ale școlii
generale.
Rodica este laureata pretsigiosului
premiu Cartea anului al Casei de Presă și Editură „Libertatea”. Iată ce ne-a
mărturisit referitor la acest premiu:
– Chiar dacă sunt activă profesional în mai multe domenii, cea mai
mare realizare este faptul că am primit premiul Cartea anilor editoriali
2015-2016 în 2017 pentru volumul
„Contacte lingvistice româno-sârbe”,
premiu conferit de Casa de Presă și
Editură Libertatea. Sunt foarte fericită și mândră că într-o concurență de
20 de cărți valoroase, juriul a recunoscut munca depusă de mine la realizarea acestui volum. Și mai mult bucură faptul că în acea zi minunată la
Panciova, alături de mine a fost tatăl
meu, de altfel și el fiind deținătorul
acestui premiu în urmă cu mai mulți

ani. De multe ori, poate, considerăm
că atunci când primești un premiu,
nu mai trebuie să te străduiești să
continui munca. Dimpotrivă, acest
premiu pentru mine înseamnă că
trebuie și mai mult să lucrez, să justific tot ceea ce am realizat până în prezent. Dar, sincer să spun, am dorința
să mă îndepărtez puțin de aceste teme strict lingvistice. Planific să scriu
o carte despre experiențele mele personale, mici povestiri despre...să spunem așa... prima jumătate a vieții
mele. Cred că ar fi interesant pentru
cititori.
Când este vorba despre planurile
de viitor, la general vorbind, Rodica
este o persoană care nu face planuri
de lungă durată. Viața a învățat-o că
într-o zi poți fi cea mai fericită persoană din lume, iar în cealaltă să ți se
schimbe viața complet. Aceasta i s-a
și întâmplat în urmă cu șapte ani,
când i-a decedat soțul, Însă, fiind o
fire pozitivă și puternică, a reușit să
depășescă toate greutățile și a continuat să lucreze, să fie inclusă activ în
viața românilor din aceste spații.
Dorința îi este să fie sănătoasă pentru a putea realiza încă multe în toate domeniile de activitate, să călătorească cât mai mult, să aibă și mai
mulți prieteni. Pentru că viața poate
fi frumoasă dacă știi cum să o
trăiești.

„TURISMUL LOCAL ÎN BANAT”

Prezentarea proiectului
activităților desfășurate
Proiectul „Local Heritage for Active Tourism in Banat” (HerA) este
finanțat în cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia. Proiectul
reprezintă o formă de continuare
mai aplicată a parteneriatului dintre
Universitatea de Vest din Timisoara
și Primăria Kikinda, în perioada
2013-2015, într-un proiect similar
(„Living Heritage - an Unlimited
Resource for Tourism Development”), parteneriat transfrontalier la
care se adaugă de această dată și Muzeul Național din Kikinda.
Cu o perioadă de implementare care se întinde pe 18 luni (mai 2017 –
noiembrie 2018), proiectul urmărește,
în principal, să răspundă nevoii de definire și dezvoltare de produse turistice inovatoare pentru a asigura promovarea în comun a patrimoniului tran-

nicolau Mare, în colaborare cu societatea civilă. Atelierele din Serbia au
avut grup țintă un public specializat,
fiind organizate cu sprijinul Camerelor de Comerț din Kikinda, Zrenjanin și Panciova. În luna mai a fost
organizată la Kikinda o întâlnire
pentru elaborarea unei metodologii
de evaluare a manierei în care 50 de
restaurante din zona transfrontalieră a Banatului vor fi premiate în cadrul proiectului ca restaurante tradiționale. Tot în luna mai a fost aplicat un set de chestionare în vederea
realizării unui studiu în turism.
În următoarele luni vor fi finalizate 10 spoturi de prezentare turistică,
un ghid turistic organizat tematic
(„Banatul în 10 feluri“), un etno-calendarul anual și o carte de rețete cu
feluri de mâncare specific bănățene.
Printre activități se mai enumeră și o

sfrontalier și creșterea atractivitãții
ofertei turistice.
În acest sens, o primă activitate a
fost reprezentată de incursiunea în
teren a specialiștilor de la Universitatea de Vest din Timișoara în vederea cercetării comunităților transfrontaliere pentru identificarea resursei patrimoniale culturale pe care
comunitățile locale o resimt ca una
identitară și care poate deveni punct

serie de acțiuni comunitare în domeniul turismului ori în cel al gastronomiei (gastrofestival) sau organizarea unor programe de formare
profesională. Cea mai ambițioasă
acțiune însă este cea de a crea o platformă software comună care să adune și să facă publice într-un mod prietenos și util informațiile relevante
colectate în timpul cercetării de teren. În momentul de față, această

de plecare pentru dezvoltarea de
produse turistice. Au fost investigate
un număr total de 7 comunități /
areale, dintre care 4 în România:
Sânnicolau Mare, Oravița, Poarta
Almăjului și Caransebeș, și 3 în Serbia (Kikinda, Zrenjanin, Pancevo).
La începutul anului 2018, în cadrul proiectului au fost organizate 6
evenimente dedicate conștientizării
comunităților locale, grupurilor de
acțiune locală, instituțiilor publice,
organizațiilor nonguvernamentale și
economice și elevilor cu privire la
importanța patrimoniului cultural
regional și a valențelor de dezvoltare
regională pe care acestea le are.
Primele două activități au avut în
centrul lor copiii, activitățile derulându-se în județul Caraș-Severin,
respectiv la Școala Gimnazială Iablanița .Alte două ateliere din România
au avut ca public țintă adulți reprezentând comunitățile locale, și anume la Primăria „Eftimie Murgu” (județ Caraș-Severin) și în colaborare
cu autoritățile locale, respectiv Sân-

platformă este dezvoltată și se află în
etapa de populare cu informații.
Dintre grupurile țintă, amintim: antreprenorii cu rol în dezvoltarea produselor și serviciilor turistice (meșteșugari, bucătari etc.), sectorul privat (agenții
turistice, proprietari de restaurante
etc.), sectorul public (autoritãți publice,
instituții publice din comunitãți etc.);
Reprezentanți ai Asociației Femeilor,
cercetãtori, referenți culturali, turiști,
voluntarii implicați, vizitatorii platformei software comune.
Toate activitățile proiectului care
se desfășoară în perioada anului
2018 se află pe lista proiectelor ce se
vor desfășura sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural.
Aceste activități mizează pe dezbaterea problematicilor patrimoniului
cultural imaterial și vizând, in linia
declarațiilor de intenții ale Consiliului Europei. Este necesar să se declanșeze schimbări reale în modul în
care ne apreciem, ne protejăm și ne
promovăm patrimoniul..
Prof. Diana MIHUȚ

REVISTA DE FILOLOGIE, „LOGOS” DIN NOVI SAD

Platfomă pentru cercetări științifice
Revista „Logos” este o publicaţie
știinţifică semestrială cu profil filologic, editată sub coordonarea
Societății de Limba Română din Voivodina-Republica Serbia, în parteneriat cu Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad, România. Revista constituie o platfomă pentru
cercetări științifice recente din domeniul științelor filologice, lansate
de cecetători din mai multe țări dar
și o posibilitate de testare a
capacităților de investigare a tinerilor cercetători – doctoranzilor, masteranzilor, atât din instituțiile de
învățământ universitar, preuniversitar și instituțiile culturale din Serbia,
România și din alte țări europene.
Principalul obiectiv al revistei este
prezentarea celor mai recente realizări știinţifice și participarea la
schimbul de idei în domeniile: literatură, lingvistică, istorie culturală,
etnologie, antropologie, traductologie, balcanologie, educație, etc. la nivel naţional și internaţional. Revista
înființată în anul 2016 și este în procesul de acreditare în conformitate
cu Standardele Republicii Serbia și
cu Standardele Internaţionale prestabilite pentru revistele știinţifice.
Așadar, revista „Logos” este o revistă internațională, în scopul satisfacerii nevoii actuale de diseminare

a noilor informaţii, idei și metode,
resimţită în sfera știinţelor filologice
și își propune să facă loc contribuţiilor de gen nu doar cercetătorilor din
domeniul academic ci și, în mod
special, ale tinerilor cercetători, permiţându-le accesul la cercetările internaţionale din domeniul știinţelor
filologice.
Revista pune la dispoziţia profesorilor, cercetătorilor, oamenilor de

știință în domeniul știinţelor filologice, analize ale unor subiecte de
vârf din domeniu, oferă un forum
pentru discuţii privind subiectele
importante pentru păstrarea limbii
și identității românilor din Voivodina și a altor naționalități conviețuitoare în Voivodina. Revista „Logos”
urmărește prezentarea rezultatelor
obţinute în domeniul știinţelor filologice în România și Republica Ser-

bia, realizând, în același timp, un
studiu comparativ cu situaţia existentă în cele două țări europene.
Prin tematica lucrărilor publicate,
revista „Logos” contribuie, în mare
măsură, la îmbunătăţirea și diversificarea activităţilor specifice de cercetare în domeniul filologic. Colegiul
de redacţie este constituit din personalităţi recunoscute din Serbia, România, Republica Moldova și din alte țări europene. Orașele Timișoara
și Novi Sad au devenit Capitale Europene ale Culturii pentru anul
2021, oferind astfel un larg diapazon
de teme de cercetare, încât revista
„Logos” a înființat un capitol în care
vor fi publicate cercetările care promovează colaborarea dintre cele două capitale europene ale culturii.
Revista „Logos” este unica revistă
de acest fel în Voivodina, apare în
limba română și în limbile internaționale, conține pagini în culori,
rezumate și cuvinte cheie în limba
engleză, iar ideea de bază a acestei
reviste este promovarea și păstrarea
valorilor culturale ale românilor și a
altor naționalități conlocuitoare din
Voivodina, precum și colaborarea
regională a oamenilor de știință din
Serbia cu cei din țările vecine.
Conf.univ.dr. Virginia Popović
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PORTRET- PROFESORUL DANIEL CHEŢ

STRĂDUINŢĂ ȘI CUNOȘTINŢE TEMEINICE

Profesorul Cheţ
lucrează cu acelaşi
entuziazm în două
școli: Școala Generală
“Sf. Gheorghe” din
Uzdin și Școala
Generală “Sava
Žebeljan” din Crepaja

Datorită marelui entuziasm și a iubirii pentru chemare de profesor,
munca sa nu a rămas neobservată.
De-a lungul anilor a câștigat multe
premii și onoruri atât cu cu corul cât
și cu orchestra școlară.
Profesoul Cheţ menţionează cu
mândrie următoarele:
– Anul acesta cu corul și orchestra Școalii Generale “Sf. Gheorghe”
din Uzdin, m-am prezentat la două
emulaţii și anume la cea de a „Cea
de a 28-a trecere în revistă republicană a corurilor școlilor generale din
Serbia“ și la „ Cea de a 19-a trecere
în revistă republicană a orchestrelor
școlilor generale din Serbia “ , care
au avut loc la data de 26 și 27 mai curent la Lazarevac. La aceste competiţii, corul a câștigat placheta de aur,
acumulând 95 de pucte din numărul maxim de puncte de 100, iar orchestra a câștigat de asemenea premiul I respectiv placheta de aur, obţinând maximum 100 de puncte. În
altă ordine de idei, orchestra școlară

a Ș.G. „Sava Žebeljan“ din Crepaje,
s-a bucurat de asemenea de placheta
de aur, acumulând 99 de pucte din
maximum de 100 de puncte.
Au cucerit premii și recunoștiinţe
atât la festivalurile din România cât

Fiecare om are o
poveste

A absolvit Economie
Generală și
Comunicare
Economică La
Facultatea de Vest
din Timișoara

Patriția este foarte ambițioasă, hotărâtă și perseverentă în tot ceea ce
face. Folosește eficient tot ce vede,
aude sau învață pentru a atinge
scopul propus și nu se lasă învinsă
de diverse obstacolele niciodată.
De fiecare dată când îmi propun să realizez portertul unui tânăr, rămân plăcut surprinsă de
modul lor de a gândi, de a concepe viața și de felul lor de comunicare. Mă surprinde spontaneitate

alegeri greșite și că în final, fiecare
alegem un răspuns, o cale:
– Uneori, oamenii ajung să fie neliniștiți, agitați și speriați zile, săptămâni intregi, incercând să afle care
este cea mai bună alegere. Și da, în
acel moment de răscruce am ales
drumul meu, care nu era greșit și care m-a adus azi la dorința mea de a
ajunge și Doctorand în acel domeniu. economia. În toamna anului
2012, octombrie am înscris Facultatea de Economie și de Administrare
a afacerilor din Timișoara, Universitatea de Vest. Cu pași ușori am pașit
în noua etapă a vieții- afirmă Patriția
Profilul pe care l-a absolvit este Economie Generală și Comunicare Economică. Specializarea. se distinge
dintre toate specializările facultăţii
dat fiindcă pregătirea studenților este orientată în primul rând pe cunoașterea economică. Și nu a greșit
deloc. Patriția menționează:
– După finalizarea acestor 3 ani de
facultate, în toamna anului 2015, am

lor și acea ușurătate a ființei. Patricia Alexandra Ardelean este una
din interlocutoare care a lăsat o
impresie foarte plăcută asupra
mea. M-a impresionat fermitatea
și felul în care mi-a vorbit despre
viața ei de studeny, despre călătoriile ei, despre familia ei. Dar să o
lăsăm să ne vorbească singură:
Mi-a spus că în spatele fiecărui
om pe care-l întâlnim pe stradă și
nu numai se află o poveste. O poveste care poate a rămas nespusă
până în ziua de azi. În spatele fiecărui zâmbet se află ceva. În spatele fiecărei bucurii se află un motiv.
În spatele fiecărei tristeţi se află o
întâmplare care a provocat-o.
Care este povestea vieții ei? Care este prima etapă a vieții ei?
– Dar stiții... fiecare om are povestea sa. Astăzi vă voi povesti povestea mea, ce se găsește în spatele
zâmbetului meu, în spatele bucuriei
mele și ce îmi aduce tristețe în viață.
Sunt născută pe data de 08.01.1993
la Vârșeț. Pot spune că zâmbetul
meu îl datorez mai întâi familiei mele, precum și celor 8 ani petrecuți la
Scoala Elementară “3 Octombrie” –
Sân-Mihai, Lokve (2002 - 2008) și 4
ani în Liceul de comerț “Dositej Obradović” - Alibunar în care m-am
dezvoltat atât personal, cât și professional. mi-a mărturisit Patriția.
Asta era prima etapă a vieții ei,
ani care au trecut repede ca nisipul
care se scurge într-o clepsidră. Nici nu și-a dat seama când au trecut
anii... care la final au pus-o la o răscrucere de drum. Fiecare persoana
din aceasta lume a trecut, cel putin
o data in viata, de o răscruce de
drumuri și nu a știut care drum să
aleagă.Patricia consideră că de
fapt, nu există nici un drum sau

înscris tot în cadrul acestei facultăți
un master in contabilitate, și anume
Expertiza contabila si evaluarea afacerilor. Însă, după terminarea masterului, datorită succesului și efortului
până atuncea, am reușit să îmi indeplinesc dorința cea mai mare de a înscrie și studii doctorale. În momentul
de față, mă găsesc în anul I la studii
docorale, pe Economie și sunt foarte
fericită. Patriția ne-a mărturisit îi plac
foarte mult călătoriile și se simte bine
atunci când poate oferi altor oameni
ajutorul ei. pe care îl oferă cu drag.
Mi-a mai spus că îi place economia,
pentru că economia ne înconjoară, se
găsește peste tot, este ceva actual.
Pentru ea economia face parte integrantă din lumea modernă.
– Cred că toată lumea trebuie să
știe ce se întâmplă în lume. Prin economie, dezvolți o conștiință financiară extrem de benefică și cam asta ar fi.
Totuși despre economie putem vorbii
zile întregi... în final doresc să vă spun
că îmi place foarte mult să călătoresc.
Chiar acum de curând mi-am petrecut câateva zile în Elveția în Zurich, si
mă pregătesc pentru o destinație exotică în octombrie pe Cuba.
În finalul discuției noastre, Patriția mi-a mărturisit:
– Am ajuns și la tristețea, pe care cu
siguranță la toți ne-o provoacă timpul.
Voi fi tristă pentru că tot ce se terimină
e trist. Sunt cele mai importante momente pe care le voi păstra în inima
mea. De asemenea, nu pot delimita bucuria absolvirii, dar și tristeţea încheierii unei etape frumoase din viaţă.
Acum, la sfârșitul convorbirii noastre, sper că peste doi ani de zile, la fel
să vorbim și să vă povestesc cum se va
termina această etapă, si finalul studilor doctorale precum si experientele
mele de pe Cuba.

În momentul de față,
este în anul I la studii
docorale, în domeniul
Economie

și la cele din țară. În fiecare an s-au
prezentat la ediţiile Festival de Folclor al Copiilor din Voivodina unde
de fiecare data an au fost laureaţii
premiului de frunte atât cu orchestra
cât și cu corul școlar.
La sfârșit de an școlar, profesorul
Daniel Cheţ, a menţionat următoarele:
– Anul acesta am avut o mulțime
de spectacole și competiţii cu corul
școlar și orchestra. începând cu obiceiurile de iarnă când ne-am prezentat cu colinde, în decembrie 2017,
precum și participarea la evenimentele școlare.
Premii deosebite
Este bine cunoscut faptul că pregătirile pentru toate competițiile încep
foarte de timpuriu. Corul și ambele
orchestre încep să se pregătească încă de la începutul anului școlar .În
cursul întregului an școlar, se depune mult efort în activitatea cu elevii.
Competițiile încep cu trecerea în revistă comunală când formațiile corule și orchestrele din școlile generale se prezintă în cea mai bună lumină. Anume, acest eveniment a avut
loc la 27 aprilie la Debeljača. Iată ce
ne-a spus profesorul Cheţ referitor la
aceste competiţii:
– La competiţia, orchestrele ambelor școli s-au plasat la “ Cea de a
57-a ediţie a Festivalului de muzică al

HRAMUL BISERICESC ”ADORMIREA MAICII
DOMNULUI”LA GLOGONI

Tradiție îndelungată

La hramul bisericesc ”Adormirea
Maicii Domnului” la data de 15 august, la Glogoni, la ora 10, a început
liturghia din partea preotului paroh
Roman Hegean și preotului din Ovcea Traian Brăgean.
La slujba bisericească, au fost foarte
mulți credincioși. Anul acesta la nedeie, nașa Hramului a fost Steluța Stoicu.
Cu acest prilej Vasile Bugarin a fost
ales naș pe anul viitor. După terminarea slujbei, în curtea bisericii, orchestra ”Veselia” a interpretat melodii tradiționale, iar cei prezenți s-au delectat
admirând minunatele melodii interpretate de ceastă vestită orchestră.

SCHIȚĂ DE PORTRET- PATRIȚIA ALEXANDRA
ARDELEAN

În orele serii, în curtea bisericii, a
avut loc jocul tradiționa la care au
participat prietenii și rudele care au
venit din alte localități. Orchestra a
interpretat melodii tradiționale, iar
cei prezenți au dansat, Jocul a început la ora 8 seara și a durat până
aproape de 23h.
Evenimentul a fost onorat de interpretarea impecabilă a solistelor
vocale Cristina și Teodora Mic. La
festivitater s-a prezentat și ansamblul folcloric al S.C.A. ”Veselia”, prezentând coregrafia nouă în fața publicului numeros, ceea ce a fost o bucurie aparte pentru toți.

copiilor din Voivodina “, care a avut
loc pe 13 mai la Bačka Topola. La
această emulaţie, orchestra Ș.G. “Sf.
Gheorghe” din Uzdin a câștigat placheta de argint cu 89 de puncte, iar corul, placheta de aur cu 91 de puncte,
în timp ce orchestra Ș.G. “Sava Žebeljan” din Crepaja, a câștigat placheta de argint cu 85 de puncte. Cu aceste rezultate ne-am plasat la întrecerile republicane din Lazarevac.
La începutul lunii mai (7-10), orchestra școlii generale din Uzdin a
fost invitată la Festivalul “Am fost ș-

om fi” la Sighetu Marmației și la Festivalul “Zilele Mureșului” din Baia
Mare, România. Din moment ce festivalul de la Sighetu Marmației a
fost un caracter competitiv, orchestra a câștigat primul loc. În aceeași
săptămână, 11-12. mai, corul și orchestra, au participat la Festivalul de
Muzică și Folclor al Copiilor, ținut la
Torac. Aci orchestra și corul a câștigat primul loc.
Succesele profesorului Cheţ au început încă din primele zile când, în
2003, a început să lucreze la Ș.G. “Sf.
Gheorghe” din Uzdin, pentru că a
existat deja un cor bine format. La
început, nu au existat succese la același nivel ca și astăzi, dar au fost pași
începători, un stimulent de a continua activitatea și de a transmite elevilor săi adevărate cunoștiinţe. Premiile semnificative au început cu
anul 2010, când s-au plasat pe locul
al doilea și al treilea la competiţiile
provinciale ale copiilor din Voivodina. Începând cu anul 2013, au câștigat premii la nivel provincial și republican.
Activități în cadrul
Căminului cultural din Uzdin
Din clasa a VI-a a Școlii Generale
din Uzdin Daniel Cheț a început să
cânte la clarinet la Crăciun Creţu, senior. La acea vreme, dirijorul orchestrei era fiul său Crăciun Creţu Jr.,

care deținea și o școală de muzică.
De la ei învățase primii pași în muzică. Apoi a luat lecții particulare la
profesorul Dorin Cuibariu din România, unde a escoperit secretele
clarinetului în muzica populară românească.
Primul festival la care a participat
a fost în 1986. De atunci, participă în
fiecare an la Festivalul de folclor și
muzică populară românească, iar
mai târziu la ”Marele Festival de folclor al Românilor din Voivodina..
Daniel Cheţ menţionează cu mân-

drie că în perioada 1990-1994 a
câștigat primul loc ca solist instrumentist la acest festival. Au urmat
diverse festivaluri în România, unde
a avut și rezultate semnificative. De
exemplu, la Festivalul “Maria Tănase” din 1993 unde a câștigat premiul
special pentru virtuozitate. Apoi
“Muzeul satului” din 1991, la București, “Cîntecele românilor de pretutindeni”, în perioada 15-17.10.2003.
Drobeta Turnu Severin unde a fost
laureatul Premiului Special al Juriului etc.
De asemenea, pentru performanțe remarcabile, a primit diverse
diplome și recunoștințe ca solist la
clarinet, ca dirijor al orchestrei Marelui festival și ca dirijor al orchestrei
locale, dirijor al corului Căminului
Cultural din Uzdin etc.
– În prezent, în afară de activitatea școlară cu elevii, lucrez și cu corul feminin bisericesc. Pregătim Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur pe patru voci și diverse cântece populare
pentru diferite festivaluri la care participăm. Cu corul participăm la sărbătorile bisericești mari și festivalurile muzicii spirituale unde interpretăm liturghia.
Merită menționat faptul că profesorul Cheţ lucrează și cu Orchestra
de tamburași din Crepaja din cadrul
S.C.A. “Sf. Sava “, care a fost fondată

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

ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО

НЕДЕЉА МОБИЛНОСТИ У ПАНЧЕВУ

Прослава јубилеја

Афирмација
алтернативних
видова превоза
Наш град је и ове године део
велике породице европских градова који су се прикључили
еколошкој акцији Европске комисије „Недеља мобилности”.
Тема овогодишње манифестације је „Мултимодалност”, под
слоганом „Комбинујте и крените”. Градски Секретаријат за
заштиту животне средине, у сарадњи са Агенцијом за саобраћај града Панчева и удружењем грађана „Србија, мој дом”,
поводом обележавања еколошке недеље организују овај догађај у нашој локалној заједници, а акценат је стављен на
афирмацију бициклизма, пловидбе и пешачења. Циљ је да
се продуби еколошка свест Панчеваца како би што више користили алтернативне видове
превоза, попут бицикала, бродова итд.
Европска еко-манифестација почела је акцијом пловидбе
катамараном, 16. септембра,
када су ђаци ОШ „Моша Пијаде” из Иванова, победници
четвртог циклуса еко-акције
„Сакупи и уштеди – вреди”,
имали прилику да се провозају Тамишем. Наредног дана,
17. септембра, представници
локалне самоуправе представили су јавности тренажне бицикле који су преуређени, па
се сада окретањем педала могу допунити мобилни уређаји.

– Овај пројекат је дело професора и ученика Машинске
школе Панчево. Иницијатива је
потекла од Градске управе још
пре две године, с обзиром на то
да је Панчево учесник Европске недеље мобилности још од
2002, када је она почела. Ипак,
ништа не би било од иницијативе без сјајних ученика и професора. Они су реализовали ову
идеју о корисном рекреирању –
рекла је Гордана Влајић из градског Секретаријата за заштиту
животне средине и додала да
ће бициклофони бити доступни и ученицима других образовних установа у Панчеву.

У Иванову је одржана и радионица за децу основношколског узраста под називом „Мали, а еко и безбедан”, на којој
су еколошки зналци говорили
уче ни ци ма о пој мо ви ма из
области заштите животне средине и одрживог развоја. Средњошколци из Техничке школе
„23. мај” у среду, 19. септембра, слушали су предавање о
могућностима смањења утрошка горива. Поред тога, у оквиру овогодишње Европске недеље мобилности, за 20. септембар заказани су трибина „Одржива мобилност – мисли данас
за боље сутра” и предавање

„Одржива урбана мобилност”
Владимира Ђорића, доцента на
Саобраћајном факултету у Београду.
Према речима организатора, у петак, 21. септембра, биће одржана радионица под називом „Бициклиста и здрав –
то је права ствар” на којем ће
тема бити бицикл као градско
превозно средство, а у уторак,
22. септембра, биће обележен
Дан без аутомобила, током ког
ће традиционално бициклистима бити дељена светлосна
сигнализација у сарадњи са
Агенцијом за саобраћај града
Панчева.

ОТВОРЕН НАЈВЕЋИ ВЕТРОПАРК У СРБИЈИ

Снагом ветра чувамо планету
Српска електромрежа
богатија за 200
мегавата електричне
енергије
Наша земља
тренутно десета на
листи инвестиција у
ветропаркове
Компанија „Елисио” завршила
је недавно у алибунарском атару изградњу новог ветропарка
снаге 42 мегавата, тако да ће
двадесет једна турбина снагом
ветра производити струју за око
38.000 домаћинстава. Свечаности је присуствовао министар рударства и енергетике
Александар Антић, који је симболично отворио ветропарк.
Том приликом он је истакао
да ће у нашој земљи до краја
године у електромрежу бити
пуштено више од 200 мегавата
електричне енергије добијене
из овог обновљивог извора. Он
је поздравио реализацију овог
пројекта, који је од вишеструког значаја за Србију, с обзиром на то да ће значајно допринети испуњењу обавезе наше земље да до 2020. године
производи и троши 27 процената енергије добијене из обновљивих извора.
Како је најављено на свечаном скупу у Алибунару, 2019.
године Србија ће бити богатија
за додатних 200 мегавата, чиме ће бити заокружен план републичке владе да се у нашој
земљи произведе 500 мегавата
електричне енергије помоћу
снаге ветра. Када је реч о енергетици, до 2020. године Србија
ће повећати своју енергетску
стабилност пуштањем у рад блока Б3 ТЕ у Костолцу и гасне
електране ТЕ–ТО Панчево.
Зелена енергија
Директор компаније „Елисио”
Лудо Вандервелден рекао је на
свечаности да се настављају истраживања у Србији о могућ-

но сти по ве ћа ња ка па ци те та
производње и да су вољни да
инвестирају у нови ветропарк
снаге 150 мегавата. Покрајински секретар за енергетику Ненад Грбић подсетио је јавност
на то да је недавно у Кули отворен ветропарк од 9,9 мегавата
и да је наша земља тренутно
десета на листи инвестирања
у ветропаркове (укупно око 700
милиона евра), а да је 90 процената улагања у ову енергет-

ска компанија „Елисио” инвестирала је 20 милиона евра,
док је кредитом IFC групације
Светске банке обезбеђено још
60 милиона евра.
Велики потенцијал
Вреди истаћи да је ветропарк
у Алибунару први изграђени
ветропарк у Србији који је прикључен на преносни систем
електричне енергије, укупне
снаге 42 МW, чије ће коришћење смањити емисију CO2 за

шење за што хитније и радикално смањење емисије штетних гасова (CO2) са ефектом
стаклене баште услед спаљивања фосилних горива, крчења шума и рашчишћавања земљишта за пољопривреду. Највећи потенцијал енергије ветра у Србији налази се у кошавском подручју, као што су
јужни Банат и источна Србија,
затим на источној страни Копаоника, на подручју Златибора,

Град Нови Сад и компанија
НИС представили су прошле
недеље резултате вишегодишње успешне сарадње кроз
програм друштвене одговорности „Заједници заједно” који НИС реализује већ десет
година желећи да унапреди
квалитет живота локалних заједница широм Србије. Свечаности у Градској кући присуствовали су Милош Вучевић, градоначелник Новог Сада, Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, бројне званице и представници
медија.
Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, тим поводом је истакао да је НИС у
срцу Новог Сада, не само географски, и да напредак те
компаније не би био потпун
ако не би допринео и напретку града у којем запослени
живе и раде.
– Поносни смо што то партнерство траје већ десет година и што из године у годину
видимо допринос НИС-а развоју локалних заједница широм Србије. Нови Сад, свакако, има посебно место и колико је задовољства због реализованих пројеката, још нас
више радују они који долазе.
Деценија наше успешне сарадње кроз програм „Заједници заједно” још једном потврђује нашу заједничку вољу и поверење у сарадњи за
добробит Новог Сада и Новосађана – рекао је генерални
директор НИС-а.
Кроз разли чи те про гра ме
дру штве не од го вор но сти,

во ђен сво јим сло га ном „Бу дућ ност на де лу”, НИС је од
2009. године у развој Новог
Сада уложио готово 300 милиона динара. Од тога је само кроз програм „Заједници
заједно” реализовано 86 пројеката, који су допринели побољшању услова живота Новосађана. Ови пројекти уједно су сјајан пример заједничког ангажовања НИС-а и локалне заједнице на општу добробит.
Поред партнерства оствареног кроз друштвено одговорне пројекте, НИС и Нови
Сад остварују и успешну пословну сарадњу. Поред тога
што је у Новом Саду седиште
компаније, НИС у том граду
поседује значајне бизнис капацитете, међу којима и тринаест малопродајних објеката и Научнотехнолошки центар, а компанија упошљава
више од 2.000 Новосађана.
Сарадња с локалним заједницама у Србији један је од
приоритета друштвене одговорности НИС-а, који се реализује кроз програм „Заједници заједно”. Од 2009. године
НИС је у оквиру овог програма остварио сарадњу с 11 локалних заједница и реализовао више од 900 пројеката вредних преко милијарду динара.
Ове године програму се придружила и дванаеста локална
заједница – Пожаревац, чиме
је НИС наставио да шири круг
својих пријатеља и партнера
како би унапредио квалитет
живота грађана широм Србије, пре свега оних најмлађих.

СТИПЕНДИРАЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ
2018/2019.

Рок за пријављивање
28. септембар

ску грану производње електричне енергије управо у Војводини.
У алибунарски ветропарк је
уложено 80 милиона евра и,
поред двадесет једне турбине,
комплекс ветропарка чине и
трафостаница и прикључни далековод, чија је изградња такође завршена, те се очекује да
први киловати „зелене енергије” буду произведени и испоручени током октобра. Белгиј-

88.000 тона на годишњем нивоу. Ветротурбине су постављене на пољопривредном земљишту с леве стране државног пута Београд–Вршац, а с десне
стране пута налазе се трафостаница и прикључни далековод.
Различити обновљиви извори енергије, заједно са свим
мерама за унапређење енергетске ефикасности и уштеду енергије, представљају једино ре-

Пештера и на локалитетима
планинских превоја на надморским висинама изнад 800 м,
као и у долинама река Дунава,
Саве и Мораве.
Мапе просечне снаге и енергије израдио је 2010. године
Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду у оквиру своје
сту ди је „Гло бал на про це на
енергетског потенцијала ветра
у Србији”.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
позива ученике и њихове родитеље да до 28. септембра
конкуришу за добијање ученичких стипендија у школској 2017/2108. Право на помоћ државе, у складу са законом, имају ђаци основних
и сред њих шко ла чи ји је
оснивач Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе,
који су први пут уписани у
одређени разред у текућој
школ ској го ди ни, чи је се
школовање финансира из буџета и који поседују држављанство Србије. Држава ће
стипендирати ученике и ученице који постижу одличне
резултате у учењу и владању
(општи успех од 4,50 до 5).
Кандидати из осетљивих
друштвених група (ученици
без родитељског старања, једнородитељске породице, ромска национална мањина, ученици са инвалидитетом, ученици с хроничним болестима, ученици чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и

Метохије и на територији република бивше СФРЈ, избеглице и расељени ученици,
повратници по споразуму о
реадмисији и депортовани ученици) имају право да поднесу
захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја, применом блажих критеријума, у складу са
законом и правилником.
Редослед кандидата за доде лу уче нич ке сти пен ди је
утврђује се на основу успеха
оства ре ног у прет ход ном
школовању и социјално-економ ског ста ту са по ро ди це
(просек укупних месечних
прихода по члану породице
ученика за период јануар–јун
текуће године). Кад је реч о
броју ученичких стипендија,
он се утврђује према расположивим средствима у буџету Републике Србије за ову
годину.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
ВРЕДНА ДОНАЦИЈА ОДЕЉЕЊУ УРОЛОГИЈЕ

Х РАНА З А Д У Ш У

Прашина

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, сви смо имали
искуство тренутне заслепљености „бацањем прашине у
очи”, само што појединима
тај тренутак траје веома дуго. Није могуће тачно одредити када је заслепљеност
прашином прешла у „слепило” за постојање другачијег
видика.
Прашину којом је засипана свакодневица доживљавамо као „нормално” стање. Не
доводимо у питање способност другачијег сагледавања
себе и свега што нас окружује. Прашина којом је засут
наш животни пут не утиче
само на вид, већ и сва остала
чула доводи у стање обамрлости и, попут марионета,
бивамо вођени унапред утабаним стазама „такотребања” и пожељности. Личимо
на „слепе путнике” у сопственом броду званом живот. Убеђени да је све што назиремо
кроз свакодневну дозу прашине неминовност, да је то
што видимо истина, немамо
основ за покретање било какве жеље за променом.
А када се деси да, најчешће, киша суза спере прашину из очију и пред нама
се јасно одрази сав досадашњи пут који смо онако заслепљени превалили, тада
до га ђај ко ји је по кре нуо
„отварање очију” углавном
доживљавамо као нешто најболније, што „нисмо заслужили”, као неправду, животну смицалицу и безнадежну
ситуацију. Прва реакција је
жеља да се на све могуће начине врати пређашње стање
познате заслепљености, јер
нова јасноћа увиђања доноси страх од непознатог.

Веома често смо ми ти који „бацају прашину” некоме
у очи, чиме га везујемо за
себе држећи га тако слабовидог у уверењу да не може
боље. Тако тапкамо у месту
причвршћени климавим и
прашњавим везама за друге.
Желимо другачије, а остављамо сигурност онога што
је већ дуго наше, уверени да
је у реду то што чинимо све
док је покривено велом прашине наших поступака.
Када се прашина слегне,
постајемо сведоци својих лоших процена и одлука које
смо на основу њих доносили. Увиђамо да смо олако
дали поверење особама за
које смо били убеђени да виде пут. Дозволили смо другима да нам одређују смер
којим треба да идемо кроз
живот, убеђени да је исправно прилагођавати се и мењати себе и своја уверења.
Своју суштину смо подредили форми свакодневне рутине коју су други осмислили зарад најбољег упросечавања и контролисања. Наравно да од спознаја које донесе чист видик прво настају страх и несигурност у следеће кораке које правимо
тражећи неки путоказ. Полако се ствара бес чија је јачина сразмерна времену проведеном у заслепљености и
који је сам по себи степеница ка храбрости да кренемо
даље пратећи путоказе људи
који су тим путем прошли и
успели да стигну на одредиште љубави према себи и захвалности за догађај који је
покренуо пут промене.
Сви памтимо детињство и
приче у којима се може све
уз мало добре воље и три прстохвата вилинске прашине.
Ако покажемо добру вољу,
добијамо и моћ да искорачимо из прашњавог вртлога
у којем смо ко зна колико
дуго, држећи у њему и друге, јер смо били уверени да
не можемо сами.
Имати јасан поглед или
поглед замагљен прашином
– одлука је на вама.

Петак, 21. септембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

БИОПСИЈА ПРОСТАТЕ ОД САДА
У ПАНЧЕВУ
Дародавац: Српско-америчко друштво
медицинара САМА
Драгоцена уштеда
времена за оболеле
Захваљујући донацији Српскоамеричког друштва медицинара САМА, Одељење урологије
панчевачке Опште болнице добило је прошле недеље изузетно важан дијагностички апарат који ће омогућити да се
биопсија простате убудуће ради у Панчеву.
Пацијенти се, ради ове интервенције, више неће упућивати у Београд, као што је то
до сада био случај, чиме ће се
време од јављања сумње на постојање карцинома простате до
успостављања коначне дијагнозе и одређивања терапије
скратити са шест месеци на
два месеца.
Брже до дијагнозе
Према речима др Предрага Вујића, начелника уролошког одељења, сада је напокон комплетиран сет за дијагностику карцинома простате.
– Пре око годину дана добили смо ултразвучни апарат са
сондом, која је предуслов да се
уради ултразвук простате. Међутим, тај преглед није сам по
себи довољан да се дијагностикује карцином. Сада смо добили адаптер који нам омогућава

Сет за дијагностику је комплетиран
да такозвани пиштољ и иглу
путем сонде доведемо до простате и узмемо исечак ткива –
објаснио је Вујић.
Он је захвалио донаторима,
као и менаџменту Опште болнице, који су имали слуха за
потребу запослених на Одељењу урологије да пацијентима
код којих се јави сумња на канцер, омогуће да што пре добију тачну дијагнозу.
– Досад смо пацијенте упућивали за Београд да би се урадила биопсија простате и дешавало се да прођу два до три месеца док они закажу и ураде
преглед. Ту не би био крај чекању, јер кад се уради биопсија,

КОНКУРС ИНСТИТУТА „БАТУТ”

За најбоље решење
50.000 динара

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Банице са сиром

Зашто је важна
мезотерапија

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Ме зо те ра пи ја пред ста вља
медицински унос активних
супстанци микроинјекцијама у дермис. Ради се и мезо те ра пи ја апа ра том, али
резултати нису тако добри
као код инјекционог уноса
мезо-коктела.
Добра ампула за мезо-унос
треба да садржи хијалурон,
витамине, минерале, олигоелементе, пептиде и многе
друге супстанце које побољшавају квалитет коже и надокнађују све микроелементе које губимо с годинама, а
који су неопходни за здрав
и младалачки изглед лица.
Треба нагласити да је мезотерапија индикована код побољшања општег изгледа ко-

же, подмлађивања, једрине,
за благи лифтинг, лечење
(код акнозне коже, хиперпигментације), али не и код
дубоких бора, где је најбоље
урадити филере, ботокс или
плазма-пен.
Третман се састоји од чишћења коже и нешто интензивнијег ручно урађеног пилинга. Након детаљног уклањања пилинга треба стерилисати кожу (на пример „октенисептом”) и нанети анестетик у креми. Анестезија
треба да одстоји око пола сата, након чега се лице поново стерилише. Битно је нагласити да хигијена код овог
третмана треба да буде на
највишем нивоу. Следи инјекциони унос мезо-коктела
ситним плитким (напаж) убодима, као и на појединим местима дубљим уносима (папула и ретроградни тунел).
Мезотерапија се ради на целом лицу, врату и деколтеу.
Након завршене мезотерапије изузетно прија терапија кисеоником, јер се пробуди свака ћелија коже, лице
се значајно смири и дубоко
хидрира. Најбољи резултати
се постижу ако се ураде четири третмана у низу на недељу дана, а касније се одржава на један и по до два
месеца.

мора да прође још шест до осам
недеља да би се санирала та
агресивна процедура, па се тек
тада без ризика може обављати радикална операција. Дешавало се да људи чекају и по
пола године од момента кад
ми посумњамо на карцином до
операције. Сада смо тај интервал успели да скратимо и уштедели смо два-три месеца, што
је драгоцено време кад су у питању карциноми. Што пре се
приступи лечењу, веће су шансе за излечење – нагласио је
овај лекар.
Карциноми у порасту
Према подацима Завода за јавно здравље, карцином простате је трећи по учесталости облик малигнитета у мушкој популацији у јужном Банату, а
анализе показују да су сада у
порасту и други „уролошки”
карциноми.
– Највећи пораст у односу
на раније сезоне има карцином бубрега. Од почетка године до сада у нашој болници дијагностиковано је око двадесет

карцинома бубрега, а ранијих
година је можда било до пет
таквих случајева. У порасту су
и карциноми бешике и може
се запазити да нам се, нажалост, пацијенти обраћају у све
запуштенијим фазама болести,
онда када је већ касно за операцију. Када је реч о карциному простате, до сада нисмо могли да имамо валидну статистику о броју оболелих, јер је
велики број пацијената оперисан у Београду. Међутим, с набавком новог уређаја то ће се
променити, тим пре што смо
од фебруара почели да обављамо радикалне операције рака
простате у Панчеву – рекао је
Вујић.
Редовно код уролога
У панчевачкој болници је до
сада обављено седам радикалних простaтектомија, а у плану је да се убудуће комплетно
лечење рака простате обавља
на нивоу те установе.
Ипак, доктор Вујић наглашава да се, нажалост, пацијенти урологу врло често јаве тек
када је болест у иноперабилној фази – онда када се не може излечити, већ се може само
„учаурити” хормонском терапијом или палијативним операцијама, како би се пацијенту продужио живот. Како се
рак простате не може превенирати, јер му се, као ни осталим врстама канцера, не зна
тачан узрок, од пресудне је важности да мушкарци старији
од педесет година једном годишње оду на преглед код уролога.
У канцерским фамилијама,
где је већ било рака било које
врсте, предлаже се да се с превентивним прегледима почне
од 45. године и да се они обављају на сваке две године, а
потом, кад се наврши педесета, на годину дана.

Центар за промоцију здравља
Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” расписao je наградни конкурс за идејно решење плаката
на тему „Заштитимо се од дувана”. Право учешћа имају студенти уметничких факултета
у Србији.
Идејно решење плаката треба да укаже на потребу за заштитом од коришћења разноврсних дуванских производа и
на неопходност очувања здравља појединца и друштва у целини, без обзира на узраст, пол,
расу и вероисповест. Кандидати могу поднети само један ауторски рад у оригиналу и он
не сме бити претходно објављиван, излаган или на било
који начин публикован и не
сме кршити права трећих лица. Поднети радови треба да
буду одштампани у формату
Б2 (50 x 70 цм), у колору. Одабир жанра и ауторски приступ
потпуно су слободни.
Радове треба доставити лично или по сла ти по штом на

Страну
припремила
Драгана

Кожан

адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, за Канцеларију за
превенцију пушења, Улица др
Суботића 5, 11000 Београд, с
назнаком „за ликовни конкурс”
(под шифром). Рок за слање
радова је 1. новембар. Уз рад
је обавезно приложити затворену коверту с јасно исписаном шифром на полеђини, која ће садржати одштампану или
читко штампаним словима попуњену пријаву за конкурс, која се може добити при предавању радова или на захтев електронском поштом путем мејла
tatjana_nov@yahoo.com.
Стручни жири ће одабрати
12 најуспешнијих плаката, чијим ће ауторима припасти новча не на гра де. Пр ва из но си
50.000 динара, друга 40.000,
трећа 30.000, а девет осталих
– по 10.000 динара. Резултати
конкурса биће објављени на
сајту www.batut.org.rs до краја
2018. године.
Ако одлучите да се пријавите, на сајту „Батута” обавезно
погледајте и детаљне пропозиције конкурса. Додатне информације могу се добити код Татјане Шљивар, путем имејла
tatjana_nov@yahoo.com или путем телефона 011/26-84-566,
локал 178.

Састојци: килограм брашна, 50
грама свежег квасца, око пола
литра млека, две кашичице соли,
400 грама сира, два јајета, 100
грама масти (или маслаца) и једно јаје за премазивање.
Припрема: Размутити квасац у
једном децилитру топлог млека и
додати кашичицу шећера и брашна. Поклопити и оставити на топлом док се квасац не активира.
У дубљој чинији измешати брашно и со, додати припремљени квасац и с топлим млеком замесити средње меко тесто. Ако се тесто
лепи за руке, додати још мало брашна. Оставити да се одмара десетак минута, затим поделити на 10 делова и обликовати лоптице.
Прекрити их крпом да се не би превише осушиле и оставити да се
одмарају још 10 минута.
Док се тесто одмара, припремити надев од сира и додати два умућена јајета. На тихој температури отопити маст или маслац. Сваку
лоптицу развити у малу, правоугаону кору и премазати са две кашике растопљене масти. Преко тога лепо распоредити надев од сира
и завити кору у ролницу, а затим у облик пужа. Тако обликоване пужиће спустити допола у растопљену маст и ређати један до другог у
већи округли плех. Покрити и оставити да тесто расте још 30 минута, а за то време загрејати рерну на 200 степени.
Док се одмара, тесто ће лепо испунити цео плех. Премазати умућеним јајетом и ставити у претходно загрејану рерну. Пећи на 200
степени око 40 минута док банице фино не порумене. На пола печења проверити тесто и по потреби ставити одгоре папир за печење
да банице не би брзо изгореле. Послужити их топле уз чашу млека
или густог јогурта. Пријатно!
Напомена: Ако желимо да банице послужимо заједно, не одвајајући их претходно, можемо то учинити тако што ћемо калуп поклопити већим тањиром и све пажљиво преокренути. Затим готове банице прекријемо другим тањиром и још једном преокренемо. Тако
ће нам горња страна лепо испасти и пециво се неће разићи.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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ЕКИПНИ ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ У ШАХУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ОДЛИЧАН РЕЗУЛТАТ ПАНЧЕВАЦА
ШК „Светозар
Глигорић Глига” на
шестом месту
Најбољи у Војводини
У организацији Шаховског савеза Србије, у Ваљеву је од 31.
августа до 10. септембра одржан екипни шампионат Србије у шаху – такмичење у највишем рангу.
ШК „Светозар Глигорић Глига” из нашег града, који се већ
пету годину заредом такмичи
у Првој лиги наше земље, учествовао је и овог пута на најважнијем државном надметању,
заједно с још једанаест најбољих тимова Србије (шест из
Војводине). Такмичење је одржано по Бергеровом систему –
свака екипа је играла са сваком. Тимови су били сачињени од по десет чланова: шест у
основном саставу и четири резерве.

Клуб из нашег града постигао је највећи успех у својој
историји дугој скоро читав век,
јер је остварио скор од пет победа, четири нерешена резул-

тата и само два пораза. Наши
суграђани су савладали прошлогодишњег шампиона Србије, Слован из Руме, са 4,5 :
1,5, а пласирали су се испред

многих еминентних екипа, бивших шампиона. Против тимова из Војводине ШК „Светозар
Глигорић Глига” није претрпео
ниједан пораз, па је према међусобним сусретима, са три победе и два нерешена резултата, најбољи у нашој покрајини.
Клуб из нашег града учествовао је са само шест играча и
једном резервом, јер није имао
више средстава. И поред тога,
Панчевци су заузели шесто место. Најбоље резултате постигли су интернационални мајстори Милош Лапчевић и Слободан Мунижаба, са по седам
поена из 11 партија.
Сви у клубу очекују да ће
после овог успеха Град Панчево помоћи ШК-у „Светозар
Глигорић Глига”, како би, као
и до сада, био један од носилаца шаха у Војводини и Србији (некад и у Југославији),
баш као што је био свих ових
98 година.
А. Живковић

Изванредни борци
ди сти ка ча ре вач ког Је дин ства.
Андријана Кртенић је освојила највреднији трофеј, док се
Растко Анђеловић окитио сребром. На пета места су се пласирали: Михајло Анђеловић,
Александра Димитровски, Ни-

У Сремској Митровици је прошлог викенда одржано Првенство Србије у гађању из малокалибарске пушке за пионире, а на
њему се надметало осам клубова.
И мушка и женска екипа СД-а
„Панчево 1813” освојиле су друго место у лежећем ставу, а у
троставу су биле прве, мада је у
конкуренцији пионира наступио
само тим из нашег града.
Тако је Алекса Ракоњац тријумфовао у троставу, а у лежећем ставу је зарадио сребро, са
256 кругова. Теодора Кондић
је са 234 круга у троставу осво-

јила бронзану медаљу, а у лежећем ставу је била пета, са
240 погођених кругова, колико је имала и најмлађа такмичарка Ива Ракоњац, која се у
троставу пласирала на четврто
место. За екипу су наступили
и Марина Мијатовић, као и
Алекса Ушљебрка и најмлађи
Огњен Лукић.
У СД-у „Панчево 1813” већ
су почели тренинзи у гађању
из ваздушног пиштоља и ваздушне пушке, који се одвијају сваког уторка и четвртка од
17 до 21 сат.
А. Ж.

НАДМЕТАЊЕ У БАДМИНТОНУ

Трофеј Београда

окитили Никола Митић и Филип Максимовић, а бронзе су
освојили Стефан Рабреновић,
Јован Божић и Матеја Зубовић.
Фан та стич не ре зул та те у
Евро ли ги оствари ли су и џу -

Сребрне медаље су освојили
Вук Вељковић и Нина Албијанић, а на пета места пласирали су се Вук Бабић и Немања
Вељковић.
А. Ж.

Два читаоца који до среде, 26. септембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Какав треба да буде идеалан живот у породици?”, наградићемо по једним примерком књиге „Живот у породици” Јеспера
Јула. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

„Нема удовица” Сиднија
Шелдона и Тили Багшо
Клинци најбољи
у троставу

колина Тошић и Марта Пешић.
Треће коло Евролиге биће на
програму 28. октобра у Осијеку.
Тур нир „Дан гра да Су бо ти це” до нео је но ве тро фе је
и у ви три не ЏК-а Пан че во.

тељима, деца не добијају оно
што им заиста треба. Јул нам
нуди принципе који ће нам
помоћи да живимо испуњен,
срећан живот у својој породици.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

ПИОНИРСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ

Филип Француз је зарадио
бронзу у Евролиги, а сјајни су
били и најмлађи борци. Златне
медаље су заслужили Урош Ђуришић, Алекса Ђуровић и Ђорђе Јакимовски. Сребром су се

Данашње породице не могу
само да преузму вредности
претходних генерација и да
по том обрасцу васпитавају
своју децу. Ствари су се промениле. Однос између мушкарца и жене и подизање
деце у породици треба пажљивије осмислити и променити.
Јеспер Јул нам представља
своје виђење живота у породици, које се бави суштином
проблема. Он нуди могућа
решења и истиче које вредности сматра најважнијим за
укључивање у срећан породични живот. Деца не знају
шта им треба, знају само за
оно што желе. Када дечје жеље постану смернице и роди-

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

ЏУДО-ЕВРОЛИГА

Друго коло Евролиге за кадете, као и турнир „Дан града Суботице” за млађе категорије
одржани су прошлог викенда
на северу Бачке. У конкуренцији 300 бораца из шест земаља чланови ЏК-а Динамо освојили су девет трофеја.

„Живот у породици”
Јеспера Јула

Традиционалан, осамнаести турнир у бадминтону „Трофеј Београда” одржан је 15. и 16. септембра на Ади Циганлији. Такмичари панчевачких клубова
обележили су турнир у узрасној
категорији до тринаест година.
У појединачној конкуренцији
Марија Самарџија (БК Динамо)
освојила је прво место, Маша
Алексић (БК Панчево) била је
друга, а Миона Филиповић (БК
Панчево) трећа. У надметању
дечака испод тринаест година
Михајило Виг (БК Динамо) освојио је сребрну медаљу, а његова
клупска другарица Вања Бокан
окитила се бронзом.
У конкуренцији женских дублова Маша Алексић (БК Панчево) у пару с Ланом Павло-

вић из Крушевца освојила је
највреднији трофеј, динамовке Марија Самарџија и Катарина Виг окитиле су се сребром, док је Миона Филиповић из БК-а Панчево, у пару са
Чарном Михајловић из Београда, заузела треће место. У
надметању мушких дублова Петар Радонић (БК Панчево) у
пару с Вањом Ковачем из Зрењанина освојио је златну медаљу, а титулу вицешампиона
заслужили су Михајило Виг и
Вања Бокан из Динама.
Код седамнаестогодишњака
је Стефан Мијатовић из БК-а
Панчево у пару са Александром Јовичићем из Крагујевца
освојио бронзу у конкуренцији
дублова.
А. Ж.

Млада Американка Шарлот
Кленси нестала је без трага
док је лето пред одлазак на
колеџ радила као дадиља у
Мексико Ситију. Тај случај
остао је нерешен, али ће његове последице бити страшне.
Десет година касније у Лос
Анђелесу се дешава низ убистава, а све жртве су пацијенти психолога Ники Робертс. Када неко покуша да
убије и њу, постаје јасно да је
и она постала мета. Иако зарађује читајући људе и извлачећи из њих тајне, решење ове
загонетке стално јој измиче.
Док полиција тапка у мраку,
Ники упознаје Дерека Вили-

јамса, приватног детектива
који се не боји да ризикује.
Међутим, због оног што ће
открити, а посебно једно име,
кренуће опасном стазом прошлости.

Два читаоца који до среде, 26. септембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Када сте последњи пут занемели?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Нема удовица” Сиднија Шелдона и Тили
Багшо. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Чекајући прекосутра
У прошлом броју нашег листа питали смо вас коме сте
ви најчешће на мети. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „На мети” Кели Питерс и
Сема Рула за два наша читаоца или читатељке који су
најкреативније одговорили
на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Својој жени. Нанишани
ме већ код трећег пива, у коју год биртију да се сакријем. Љубав моја...” 064/2802...
„Редовно сам на мети једног степеника у фирми који
ме увек дочека неспремну,
па сваки час доживим понеку по вре ду на ра ду.”
060/0203...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање од чега никада не треба
да одустанемо. Они ће освојити по један примерак књиге „Не одустај” Харлана Кобена.

То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Раније бих рекао – од циљева, међутим, живот је чудо, стално се мења, па се тако и циљеви, одавно зацртани, мењају. Некада је и боље
пустити неки циљ, па зацртати нови. Но никада не треба одустати од породице и
оних који вас воле, који вас
заиста, искрено воле, јер ће
управо те особе бити поред
вас када остварите највише
циљеве, али и када одустанете од неког циља, промените ток живота. Никада немојте одустати од таквих људи, јер ни они никада неће
одустати од вас!” 064/0733...
„Никада не треба да одустанемо од наде да ће прекосутра бити боље. Пошто сутра неће сигурно.” 062/2137...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како би смо њи хо ве по дат ке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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САОПШТЕЊЕ МУП-а СРБИЈЕ

КРАЈЕМ ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ

Борба против
криминала неће стати

ПАНЧЕВАЧКА ПОЛИЦИЈА УХАПСИЛА
ВИШЕ ЉУДИ
Власник панчевачке
туристичке агенције
осумњичен да је
обмануо
седамнаесторо особа

Полиција је протеклих дана
ухапсила двеста двадесеторо људи широм Србије због
основане сумње да су починили кривична дела из области привредног и општег криминала, а борба против прекршилаца закона неће стати
– саопштило је Министарство унутрашњих послова.
– Ухапшени се сумњиче да
су оштетили буџет Србије,
као и привредна и физичка
лица за више милиона евра
различитим кривичним делима из области привредног
криминала, почев од утаје
по ре за до пре ва ра. Ме ђу
ухапшенима су и особе које
се сумњиче да су варале грађане на различите начине,
почев од власника туристичких агенција који нису испуњавали своје обавезе према људима који су им уплаћивали новац за аранжмане,
па надаље – прецизирао је
Небојша Стефановић, потпредседник Владе и министар унутрашњих послова.

Он је том приликом изјавио и да је у више одвојених
акција заплењено 36 пушака, од чега је пет аутоматских, као и већа количина
оружја и муниције.
– То показује посвећеност и
озбиљност у раду Криминалистичке полиције и полиције
опште надлежности. Порука
Владимира Ребића, директора полиције, и свих других
припадника МУП-а је јасна:
борбa против криминала неће
стати – додао је Стефановић.
Он је најавио да се врх полиције неће зауставити ни када је реч о опремању полиције да би њени припадници
што ефикасније могли да одговоре на задатке. Најавио је
и да ће до краја ове и током
наредне године бити запослено још полицајаца. Према његовим речима, то је важно да
би грађани у сваком тренутку могли да се ослоне на полицију, која ће бити видљива
на улицама и спремна да обави сваки задатак.

НЕЗАВИСНИ ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАТ
СРБИЈЕ

Подршка за
Жандармерију

Председник Независног полицијског синдиката Србије
Милош Јеленковић и његови
сарадници ових дана су у команди београдског одреда
Жандармерије одржали састанак с припадницима те посебне полицијске јединице и
новим командантом Жандармерије – Дејаном Луковићем.
Пред став ни ци НПСС-а
су нај о штри је осу ди ли оне

ко ји су об ја ви ли ин фор ма ци ју да су са чи ње ни по себ ни спи ско ви са име ни ма и презименима припадни ка Жан дар ме ри је ко ји
су осум њи че ни да су уме ша ни у кри ми нал. Ис та кли су да је то дез ин фор мација и затражили да творци те дезинформације буду нај о штри је санк ци о ни са ни.

При пад ни ци Ми ни стар ства
унутрашњих послова у Панчеву радили су прошле недеље
пуном паром. Ухапсили су више лица осумњичених за кривична дела повезана с дрогом,
преварама и крађама имовине
других особа.
Због основане сумње да је починио кривично дело превара,
прошле недеље је ухапшен заступник једне градске туристичке агенције. Како смо сазнали у
панчевачкој полицији, сумња се
да је он од маја до августа ове
године лажним приказивањем
чињеница довео у заблуду 17
физичких лица, јер им је узео
2.397.044 динара тврдећи да ће
им обезбедити путовање на одређене туристичке дестинације. То није урадио, а уместо да
новац који је добио уплати организаторима путовања, задржао га је за себе, чиме је противправно прибавио имовинску
корист. Полиција му је одредила задржавање до 48 сати, а након тога је приведен у тужилаштво уз кривичну пријаву.
Међу ухапшенима је и В. В.
(1987), а лишен је слободе због
постојања основа сумње да је
извршио кривично дело неовлашћено држање опојне дроге. Полицајци су приликом пре-

треса стана и других просторија које он користи пронашли
131 грам сасушене марихуане,
упаковане у 15 кесица. Осумњичени В. В. ће, уз кривичну
пријаву, бити приведeн надлежном тужилаштву.
Панчевачка полиција је ухапсила и А. Г. и Ђ. Д. због постојања основа сумње да су извршили кривично дело тешка крађа. Приликом прегледа возила
једног од осумњичених пронађени су ЛЦД телевизор, бушилица, брусилица, појачало и
други украдени предмети. Осумњичени ће због тога уз кривичну пријаву бити приведен у тужилаштво ради саслушања.
Полицијска управа Панчево
објавила је и да је поднета кри-

вична пријава у редовном поступ ку про тив 26-го ди шњег
младића због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћено држање опојних дрога. Приликом претреса стана у коме живи, полицајци су пронашли пет
пакетића масе од укупно 46,85
грама бруто масе налик на марихуану.
Полицајци су поднели кривичну пријаву у редовном поступку
и против двадесетогодишњег младића због постојања основа сумње да је извршио кривично дело
недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и
експлозивних материјa. Приликом претреса стана и других просторија које он користи, полици-

ја је пронашла пиштољ с натписом „сиг сауер” непознатог калибра и још један пиштољ марке
П08, такође непознатог калибра.
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву ухапсили су и задржали
М. Н. (1995) због постојања
основа сумње да је извршио
кривично дело неовлашћена
производња и стављање у промет опојних дрога. Приликом
претреса стана који именовани користи, полиција је пронашла и одузела 84 љубичасте таблете налик на опојну
дрогу екстази, 82,58 грама зеле не биљ не ма се на лик на
опојну дрогу марихуану и једну дигиталну вагицу.
Панчевачка полиција је извела једно од прошлонедељних хапшења заједно с Пореском полицијом. Због сумње
да је одговоран за пореску утају, ухапшен је власник једне
приватне фирме из Дебељаче,
а против још 12 лица поднете
су кривичне пријаве у редовном поступку.
Полиција терети ухапшеног
да је утајио порез у износу од
око 100 милиона динара. Уместо да га плати, он то није чинио. Осумњичен је и да је у
претходних шест година избегавао да плаћа ПДВ и да је на
тај начин оштетио државу за
око 24 милиона динара. Када
се на то дода први износ, укупна материјална штета коју је
нанео буџету Србије износи 124
милиона динара.

ПОСЛЕ ПРОШЛОНЕДЕЉНИХ ИМЕНОВАЊА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Нови командант на челу Специјалне бригаде
Једно од именовања најважнијих старешина у нашој армији
која је крајем прошле недеље
објавио председник државе и
врховни командант Александар Вучић односило се на Специјалну бригаду, јединицу чија се команда, као и „једна половина” – 72. противтерористички батаљон, налазе у Панчеву (а 63. падобрански батаљон смештен је у Нишу).
Доскорашњи челник Специјалне бригaде генарал Зоран
Величковић, који је водио ту
јединицу од 26. децембра 2014.
године, пензионисан је на сопствени захтев, а на челу те елитне оружане формације сада је
бригадни генерал Мирослав
Талијан, донедавни начелник
Војне академије.
Ту дужност је обављао од почетка фебруара ове године, а
занимљиво је да ће се сада поново вратити у јединицу из које је потекао. У Специјалној
бригади је био командант про-

Генерал Мирослав Талијан (десно)
тив те ро ри стич ког ба та љо на
„Соколови” и заменик команданта специјалне јединице Војне полиције „Кобре”.
Талијан заслужује пажњу и
по томе што је два пута ванредно унапређиван, као и зато
што је завршио Школу националне одбране, потом био про-

фесор на њој (предавао је предмет Безбедносни менаџмент),
а касније је био и њен начелник. Талијан је објавио и књигу под називом „Општи и безбедносни менаџмент”.
Да би било јасније о каквој
високошколској установи је реч,
рећи ћемо само да се на ШНО

додатно образују наши најбољи, као и многи светски официри, а завршили су је и бројни наши политичари и посланици, који су прошли посебну
селекцију да би се на њој едуковали.
Иначе, генерал Талијан је
ожењен, отац је петоро деце и
један је од најмлађих доктора
наука у Војсци Србије. Док је
био на челу Војне академије,
Талијан је изјављивао новинарима да она формира официре за Војску Србије који по завршетку школовања нису само
одлични стрелци, већ и беспрекорно говоре више страних
језика и успешно користе најмодерније дигиталне технологије.
Истицао је и да су официри
који се школују на Војној академији способни да одговоре
најтежим безбедносним изазовима и да се адекватно супротставе свима који би угрозили
суверенитет наше земље.

У ПАНЧЕВУ ПОЧЕЛА АКЦИЈА ВРЕДНА ПАЖЊЕ

Сачувати успомену на пробој Солунског фронта
Из нашег града је прошлог
четвртка ујутру пут Грчке отпутовало петнаест младића,
чланова тима „Слободни сино ви”, са ста вље ног од при падника Специјалне бригаде
Војске Србије, Министарства
унутрашњих послова Србије
и МУП-а Републике Српске.
Они су пошли на тај пут да
би, на иницијативу удружења
„При ја те љи 72. спе ци јал не
бригаде”, обележили стогодишњицу од почетка одлучујућих борби за пробој Солунског фрон та у Пр вом свет ском рату.
Чланови „Слободних синова” одлучили су да до Грчке
оду организованим превозом,
а да се назад врате од Солуна
спортским бициклима. Повра-

так у Србију започели су 14.
септембра, дан након што је
издата наредба за пробој Солунског фронта.
Планирали су да њихово путовање траје десет дана, да за
то време пређу 1.000 километара и обиђу, а потом и очисте
и уреде 17 старих српских војничких гробаља. Њихова експедиција трајаће до 23. септембра, када ће бити дочекани
у Београду, испред Скупштине
Србије.
Миодраг Капор, вођа овог
пројекта, који је назван „Стазама солунаца”, изјавио је за
„Панчевац” да је идеја била
да учесници пређу пут којим
је пре сто година ишла српска војска после пробоја Солунског фронта док је осло-

бађала Србију од аустроугарских војника.
Он је додао да се овај пројекат реализује уз покровитељство Министарства одбране Србије и МУП-а Републике Српске, а да је значајна помоћ коју су пружили Град Панчево и
бројни спонзори.
Чланове „Српских синова”
је поздравио и Предраг Живковић, заменик градоначелника Панчева. Он је рекао да
ће захваљујући њиховом подухвату додатно бити евоциране успомене на једну од најсветлијих епизода наше историје и сачувани од заборава
они који су дали животе за
слободу.
У име Министарства одбране Ср би је чла но ви ма ти ма

„Слободни синови” обратио се
пуковник Срђан Ристић. Он је
истакао да ће њихова акција
допринети сећању на храбре
људе који су дали животе за
слободу.
– Желим вам да, када дођете тамо, покажете да сте поносни синови наших јуначких
предака. Нека вам увек буде
на памети да представљате војску, полицију, Србију и Републику Српску, обе те државе и
њихове заставе – додао је Ристић.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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Петак, 21. септембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево
Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

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

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе
Цена: 350 динара

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА CRP

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

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 700 динара, fPSA - цена: 800 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара
ПАКЕТ 7

• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА
Цена: 100 динара
• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ
Цена: 90 динара

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

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

•

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

др Небојша Тасић

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

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

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

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

Музика
Четвртак, 20. септембар, 19 сати, сцена Културног центра:
концерт Душана Савковића и Мионе Барбул.

Изложбе
Понедељак, 24. септембар, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: отварање изложбе слика Дејана Ратковића
„Лица долазе и одлазе – имагинарни портрети”.
Уторак, 25. септембар, 19 сати, Галерија савремене уметности: отварање изложбе под називом „Велови” Иване Драгутиновић Соколовски и Драгане Жаревац.

Представе
Понедељак, 24. септембар, 20 сати, дворана Културног центра: монодрама Слободана Ћустића „О глуматању”.

Тематски програм
Четвртак, 20. септембар, 19 сати, Градска библиотека:
представљање књиге Милана Орлића „Андрић, Црњански,
Пекић: приповедне структуре српског (пост)модернистичког
романа”.
Петак, 21. септембар, 19 сати, Градска библиотека: представљање у оквиру педесет петог Међународног сусрета писаца
у Србији. Гостују: Ентеле Каси, председница ПЕН центра Албаније, као и француски писац Антоан Симон и румунски писац Лучијан Алексијев.
Петак, 21. септембар, 20 сати, Дом омладине: предавање
Данијеле Шћекић „Јувелирство – краљевски рад”.
Понедељак, 24. септембар, 19 сати, Градска библиотека:
представљање поезије британске песникиње Џенет Садерланд.
Среда, 26. септембар, 20 сати, дворана Културног центра:
промоција новог биоскопског пројектора на којој ће бити
приказани филмови Ивана Ракиџића „Дунав се улива у Тамиш” и „Нова јутра старе вароши”.

МОЈ

избор МОЈ

Руке које лече
Маја Пешић,
астротарапеут
КЊИГА: У последње време
немам много времена за читање белетристике, али последња књига која је на мене оставила заиста снажан
утисак, јесте „Руке које лече” Барбаре Ен Бренан. Она
је исцелитељка која има своју школу и подучава људе како да помогну себи и другима. На веома једноставан и
сликовит начин објашњава
нам колики ми потенцијал
имамо и скреће нам пажњу
на то да све креће од наше
подсвести. Пропагира да будемо свесни сваке ситнице
коју радимо, сваке речи коју
изговоримо и да, просто речено, волимо себе и друге.
Књига која заиста завређује
пажњу и коју вреди прочитати, јер вас тера на размишљање о личном животу и
личној перцепцији.
ЦРТАНИ: Откако сам добила ћеркицу, престала сам да
гледам класичне филмове,
већ кад имам времена, седим с њом и гледам цртаће.
Издвојила бих један дугометражни цртани филм, под
на зи вом „Зо о то пи ја”. Мо жда сте чули, можда сте гледали, али ако нисте, обавезно погледајте. Деци ће бити веома занимљив, а ми
старији ћемо видети много
дубљу причу која лежи иза
тих животињица. Редитељи
Бајрон Хауард и Рич Мур
су на веома сатиричан начин и кроз цртану форму
приказали слику данашњег
дру штва. Опи са ли су нас
кроз разне животиње и показали колико се ми људи
баш и не разликујемо превише од њих. Свака животињица има своје место, сва-

ка ситуација своју позадину
и свака неку подсвесну намеру. Заиста вреди погледати. Смешан, поучан и врло
занимљив филм. Не треба да
напомињем да иза свега стоји продукција „Волт Дизни”.
Уживајте!
МУЗИКА: Склона сам истраживању музике и тражењу неких нових тонова које до сада
нисам чула, тако да сам случајно наишла на нумеру „Сатурн”. Као астротерапеут била
сам привучена именом нумере, а кад сам је чула, нисам
могла да престанем да је слушам и тако сам дошла до музичког пројекта „Sleeping at
Last”, који је покренуо Рајан
О’Нил. Сваку његову нумеру
вреди преслушати. Ја сам се
највише везала за „Сатурн” и
„Арктик”, али и свака наредна
носи у себи нешто заиста драгоцено. Није оно на шта смо
навикли и, док слушате, може
покренути код вас бујицу емоција и сећања на нешто. Слушајући, освестила сам многе
ствари код себе и заиста могу
да захвалим Рајану што нам је
омогућио да уживамо у тако
нежним и мистичним тоновима. Обавезно послушајте и пронађите своју омиљену нумеру.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: МОНИКА ХУСАР ТОКИН, ОСНИВАЧИЦА ФЕСТИВАЛА „НОВА”

„КОМУНИКАРТ” ПРОДУЦЕНТ ВЕЛИКОГ
МЕЂУНАРОДНОГ ПРОЈЕКТА
У периоду од 2. до 12. октобра
у Панчеву ће бити одржан четврти фестивал „Нова”, који
организује удружење „КомуникАрт”. У сусрет тој културној
манифестацији разговарали смо
са оснивачицом „Нове” Моником Хусар Токин, која нам је
представила овогодишњи програм, сараднике који континуирано помажу у организацији,
као и интернационалну изложбу радова четрдесет два аутора из двадесет пет земаља на
тему „Европско наслеђе у савременом ауторском стрипу и
илустрацији”, која се одржава
у Панчеву поводом обележавања Европске године културног
наслеђа.
ПАНЧЕВАЦ: Ове године ће фестивал „Нова” бити одржан четврти пут. Како теку припреме?
МОНИКА ХУСАР ТОКИН:
Четврти пут заредом удружење „КомуникАрт” труди се да
у Панчево доведе другачије
уметничке садржаје у односу
на редовне програме које публика може да види и чује током године. Овогодишње фестивалске припреме улазе у завршну фазу – програми су закључени, промотивни материјал одштампан, остало је само
да позовемо публику, медије и
стручну јавност да нам се придруже и да од 2. до 12. октобра, када се фестивал одржава, посете наше разноврсне програме.
• Прошле године је фестивал обележила сјајна изложба
посвећена Освалду Кавандолију и његовој „Линији”. Да ли ће
и ове го ди не про грам би ти
слично конципиран?
– „Нова фестивал 2018” отворићемо 2. октобра у 20 сати у
старом биоскопу „Војводина”
великом интернационалном изложбом радова четрдесет два
аутора из двадесет пет земаља
на тему „Европско наслеђе у
савременом ауторском стрипу
и илустрацији”, коју одржавамо поводом обележавања Европске године културног наслеђа у
Панчеву. Селектор стрип-радова је Саша Ракезић (Александар Зограф), уз асистенцију италијанског аниматора Пјера Тонина, који је одабрао учеснике
из области илустрације и анимације. На самом отварању придружиће нам се гости, стрипцртачи: Томас Фацинек из Аустрије, Алберто Коради из Италије, Џоел Вајт из САД и Niklas
Nenzen из Шведске, као и аутори из Србије. Посебно сам
поносна на ову изложбу, с обзиром на то да се удружење
„КомуникАрт” први пут самостално афирмише као продуцент великог међународног пројекта. У томе су нам значајну
подршку пружили Министарство културе и информисања
Републике Србије, Покрајински секретаријат за културу, Аустријски културни форум и Италијански институт за културу у
Београду. Велику захвалност
дугујем и сарадницима, поред
поменутих селектора, Снежани Ћурувији, продуценткињи
изложбе, и Павлу Халупи, нашем дизајнеру, који је дизајнирао феноменалан каталог.
• Претходне године је „Нова” постала поносан власник
престижне фестивалске EFFE
етикете за 2017/2018. У овом
тренутку то је једини фестивал из Панчева с тим међународним признањем. Колико је
оно значајно?
– EFFE етикета је веома важно и ласкаво признање за тек
основан и скроман фестивал
као што је „Нова”. Оно нас сврстава у ред најпрестижнијих

фестивала у Европи, чији је
значај и квалитет препознала
Европска фестивалска федерација. На наше активности гледа се с пажњом и ван граница
Србије, уметници се лакше одлучују да наступају и буду наши гости, а захваљујући EFFE
етикети стекли смо и значајан
углед међу страним партнерима, амбасадама и иностраним
културним институтима. С тим
у вези, овогодишњу изложбу
свечано ће отворити Јоханес
Иршик, председник кластера
EUNIC Србија.
• Фестивал „Нова” ће ове године бити организован у оквиру обележавања Европске године културног наслеђа.
– С поносом бих истакла да
је ово једини програм којим ће
у Панчеву бити званично обележена Европска година културног наслеђа, као и да нас је

Београду као партнерима од
Министарства спољних послова Италије добили значајна
средства захваљујући којима
смо ор га ни зо ва ли из ло жбу
„Живео Кавандоли!”, која је по
многима била догађај године
у региону на пољу стрипа и
илустрације. Ове године смо
се повезали са угледним Херцегновским стрип-фестивалом,
с циљем да наредне године и с
њим остваримо партнерску сарадњу.
• До сада сте имали подршку различитих институција.
Често се на листи нађу представништва других земаља, која на тај начин помажу своје
уметнике. С ким сте све до сада остварили сарадњу?
– Континуирану сарадњу, од
првог фестивалског издања до
данас, имамо са Аустријским
културним форумом и Итали-

информисања и ове године се
наша сарадња наставља.
• На који програм сте у последње три године највише поносни?
– Тешко ми је да од бројних
програма одаберем један који
ме чини поносном. Поносна
сам, пре свега, на начин на који је фестивал организован. Последњих година често путујем
по сличним фестивалима у
Европи и трудим се да „Нова”
не заостане ни у једном организационом аспекту у односу
на велике организације у Аустрији, Словенији, Румунији,
Македонији. Поносна сам на
људе који чине овај фестивал,
на њихов професионални однос према ономе што радимо и
стварамо заједно. Поносна сам
на публику која то препознаје,
прихвата и посећује наше програме, на медије који нас прате

јанским институтом за културу
у Београду. Реч је о две институције с којима смо развили срдачан партнерски однос и с којима је уживање сарађивати када се има у виду да озбиљно
улажу у промоцију своје културе и уметности у свету. Претходних година сарађивали смо
и са Амбасадом Републике Словеније, „Колегијумом Хунгарикумом”, Амбасадом Мађарске
и Амбасадом Пољске. Коме год
да смо се обратили, наишли смо
на велико разумевање и подршку за наше идеје и програм.
Нови партнери јављају нам се
сами последњих месеци и веома ме радује да смо већ осмислили концепт за наредну годину, који ће такође имати одјека на интернационалној савременој уметничкој сцени.
• Да ли домаће институције
виде значај фестивала „Нова”?
– С обзиром на подршку коју ове године имамо, свакако.
Ретка је прилика да и Републичко министарство културе
и Покрајински секретаријат за
културу истовремено подрже
једну манифестацију. Прве две
године подршку смо имали и
од Града Панчева, који нам је
кроз средства добијена на конкурсима помогао да оснујемо
фестивал и одржимо прва два
фестивалска издања, што је било сасвим довољно да нас „примете” више инстанце. Прошле
године смо први пут добили подршку Министарства културе и

и извештавају с наших догађаја. Ако бих нешто издвајала из
овогодишњег програма, поносна сам на концерт који ћемо
имати у Народном музеју Панчево у недељу, 7. октобра, у 21
сат, када ће наступити аустријско-ирански трио „Gabbeh”, који ће нас одвести на музичко
путовање од древне Персије до
модерног Беча. Њихов концерт
сам слушала прошле године на
престижном аустријском фестивалу „Music Unlimited” и пожелела сам да их представимо
панчевачкој публици. Улаз на
овај концерт је бесплатан и то
ме посебно радује.
• Какви су планови за будући период?
– Планови су бројни, идеја
имамо напретек, а ентузијазма
још увек, чини ми се, није понестало. Радимо на томе да
овогодишњу изложбу „Европско наслеђе у савременом ауторском стрипу и илустрацији” види што више људи у градовима Србије и региона, као
што смо изложбу „Живео Кавандоли!” понудили заинтересованима у Београду и Херцег
Новом. У сталној смо потрази
за новим партнерима, домаћим и иностраним, а „меркамо” и ЕУ фондове за културу.

ФОТО A. СТОЈКОВИЋ

Културни телекс

Петак, 21. септембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

Министарство културе и информисања Републике Србије
уврстило у оквир националног
програма са слоганом „Наше
наслеђе: тамо где се прошлост
сусреће са будућношћу” као део
обележавања Европске године
културног наслеђа на националном нивоу. То је за нас велики успех и признање да добро радимо.
• Организација фестивала је
ослоњена на неколико људи,
ентузијаста који годинама раде у култури. Колико је захтевно организовати овако озбиљан
фестивал?
– Фестивал „Нова” организују професионалци, људи који годинама раде у области
културе и уметности и који се
могу похвалити великим искуством у реализовању различитих програма у Панчеву, Београду и Србији. Будући да је
реч о удружењу као организатору манифестације, које се не
финансира из редовног буџета, није једноставно сваке године кренути од нуле у каси.
Одмах по завршетку фестивала крећемо у осмишљавање новог издања, до краја октобра
дефинишемо концепт и жељене госте и већ у новембру тражимо партнере и аплицирамо
за средства, јављајући се на
многобројне домаће и стране
конкурсе. Прошле године смо
заједно с Музејом индустрије
и рада из Бреше и Италијанским институтом за културу у

Страну припремила

Мирјана
Марић
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У ТОКУ ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ

НОВОСЕЉАНСКА КАПЕЛА
ДОСТОЈНА 21. ВЕКА

Окончање посла
очекује се до краја
октобра

Након вишегодишњег ишчекивања Ново Село ће добити капелу на православном гробљу
са свим условима које диктира
савремено доба, а под њеним
кровом наћи ће се расположивих сто педесет квадрата и још
толико под тремом.
Према речима Недељка Топића, председника Скупштине
Месне заједнице Ново Село,
суинвеститора овог пројекта,
након успешно окончане јавне
набавке посао је припао панчевачкој фирми „Стилнет” за
нешто више од седамнаест милиона динара. Радови су стартовали на пролеће и сада су у
завршној фази.
– Пре неколико дана стигли
су нам звоно и крст, који су
освештани у суботу, 15. септембра. Преостале су још неке
финесе, а надамо се да ће све
то бити завршено до краја октобра, до када капела треба да
прође контролу надзорног органа. Након тога објекат ће бити предат на коришћење ЈКП-у
БНС – наводи Топић.
Зграда садржи велику капелу, то јест простор за верске
обреде у вези са испраћајем
покојника, а постоји и мала

Банатски Брестовац: Одељење за инвестиције Града Панчева спроводи поступак јавне набавке за изградњу паркинга код фудбалског игралишта. Радници овлашћене
фирме „Румапут” косе траву
покрај категорисаних путева.
Недавно су ученици панчевачке Техничке школе фризирали ђаке првог и осмог
разреда брестовачке школе.
Банатско Ново Село: Протеклих дана несавесна лица су
запалила депонију, а ватра је
пожртвованом акцијом Добровољног ватрогасног друштва
успешно угашена. У току су
завршни радови на изградњи
капеле. Оркестар Дома културе је у недељу, 16. септембра, наступио у програму Вуковог сабора у Тршићу.

капела која истовремено може
да послужи за такав ритуал. Ту
су и просторија за продавницу
свећа, цвећа и свега што је неопходно за потребе сахране, затим остава, као и канцеларија
човека који ће водити објекат.
Предвиђено је и место за хладњачу.
Према речима шефа градилишта Богдана Милошева из
„Стилнета”, трају завршни радови на фасади.

– Уређујемо и околни терен
– постављамо бетонске плоче
за тротоаре и прилазне стазе, а
у току је ископ темеља за канде ла бре, од но сно за че ти ри
уличне светиљке. Требало би
ускоро да пустимо струју у објекат како бисмо проверили шта
смо урадили у вези са електроуређајима. Очекујемо да у догледно време надлежна комисија прегледа све што је урађено, па уколико нађе неке непра-

вилности, трудићемо се да их
отклонимо у што краћем року.
А то би могло да се догоди у домену визуелног сегмента, никако у погледу конструктивног, јер
је то већ одавно исконтролисано – истиче Милошев.
Након тога предстоји и израда прилазних путева и стаза, као и израда паркинга за
двадесетак места, што већ није у вези с реализацијом актуелног пројекта.

СЕОСКЕ БИБЛИОТЕКЕ – ИВАНОВО (8)

Чита се и на језицима националних мањина
Током најтоплијег годишњег
доба и летње шеме „Панчевац”
се бави актуелним стањем сеоских библиотека, које годинама функционишу под окриљем домова културе.
С тим у вези биће речи и о
интересовању житеља насељених места за књигу, о томе колико и шта се чита, као и о
перспективама.
Библиотека Дома културе у
Иванову, према речима тамошње књижничарке Терезе Калапиш, у својим полицама има
око седам хиљада књига, које
сваког радног дана може да изнајми око хиљаду становника
најмањег панчевачког села.
– У нашој установи заведено
је око двеста чланова. Међу њима су заступљене све старосне и
социјалне структуре, с обзиром
на то да се у Иваново последњих година населило више десетина придошлица, који чине
тридесетак одсто укупног чланства. Од поменутих седам хиљада наслова у нашем фундусу
имамо дела и на српском језику, као и на мађарском и бугарском. То је и логично када се
зна да велики број становника

Месне актуелности

припада тим народима. Пре свега, упадљива је заинтересованост за књиге писане на мађарском језику, којих је петнаестак
од месечно издатих стотинак
наслова – наводи књижничарка ивановачког Дома културе.
Она истиче веома квалитетну
сарадњу с библиотеком Основне школе „Моша Пијаде”. Она
се огледа у размени књига и едукацији деце, чије се увећање броја бележи у последње време.
– Наша библиотека се укључује и у знамените манифестације, које организује Дом културе. Тако смо ове године у време једанаестог фото-сафарија
уприличили промоцију књиге

Мирослава Предојевића под називом „Такав живот”, затим је
поводом фестивала „Златна дирка” представљено дело „Староградске песме и народна кола”
ау тора Жељка Глигорића,
Сорина Бољанца, Миће Јанковића и Горана Миленковића, а
приредили смо, рецимо, и књижевно вече Немање Ротара –
набраја Тереза Калапиш.
Ивановачка библиотека је у
протеклом периоду набавила
педесетак књига (очекује се још
нових наслова у октобру), што
преко Града Панчева, што из
сопствених извора, а понеки
ревносни читалац је поклонио
део личне колекције.

– Један од најиздашнијих био
је однедавни суграђанин Љубомир Матијаца, познати трубач,
који је донирао шездесетак књига. Што се структуре читалаца
тиче, углавном су то радно активни људи и пензионери, а највише их занимају романи, белетристика, психологија... Од
аутора су најтраженији Пауло
Коељо, Нора Робертс и Гијом
Мисо, жене се занимају за књиге Јелене Бачић Алимпић, док
старији преферирају руске класике, а млађи трилере, белетристику и научну фантастику.
Примамо и листу жеља, па чланови предлажу наслове, које потом набављамо. Издвојила бих
и оне најактивније: међу пензионерима је то Петар Калефковић, код припадника средње
генерације Катарина Балог, док
је Анастасија Калчов ученица
која највише чита – истиче запослена у ивановачкој библиотеци.
У тој установи постоји и читаоница, али будући да у згради
нема грејања ни клима-уређаја,
искоришћеност није велика.
Ипак, људи из Дома културе се
надају да ће ти проблеми ускоро бити превазиђени.

Долово: Актив младих, у сарадњи с Месном заједницом
и Домом културе, припрема
хуманитарну журку за 12. октобар. Тренутно је у посети Долову филмска екипа РТС-а, која тражи локацију за снимање серије „Жмурке”.
Глогоњ: Месна заједница је,
у сарадњи са Асоцијацијом
младих „Јувенис” и локалним
комуналним предузећем, наставила уређење плаже Скела. Постављене су љуљашка
за децу и инфо-табла. Дечја
фолклорна секција у суботу,
22. септембра, наступа у Врбасу на покрајинској смотри
фолклора у категорији – изворно стваралаштво. „Дани
Румуна” биће одржани у недељу, 23. септембра.
Иваново: Унија младих града Панчева искористила је
новац прикупљен од чланари не за пру жа ње по мо ћи
Основној школи „Моша Пијаде” у виду опреме за одбојку – мрежа, лопта и семафор.
Као победници такмичења у
рециклажи, десеторо ученика и два наставника возили
су се катамараном по Тамишу у недељу, 16. септембра, у
организацији Града.

Јабука: Месна заједница уређиваће, уз помоћ ЈКП-а „Водком”, канале у Омладинској
улици и Улици Гоце Делчева. Коммунално предузеће ради на санацији кишних канала и на кошењу амброзије
око дечјих игралишта. Промењена је управа Фудбалског
клуба „Југославија”, а ове године је уписано шездесет нових полазника Мале школе
фудбала.
Качарево: Представа под називом „Помахнитали” изведена је у петак, 14. септембра,
на летњој сцени. Прва ликовна колонија „Уметност без граница” одржана је у суботу, 15.
септембра, у организацији
удружења „Етно-кутак” и „Вардар”, које ће наредне суботе,
22. септембра, од 19 сати, у
Дому омладине организовати
сусрет гајдаша у просторијама Дома омладине, уз учешће
студената етномузикологије
из Скопља, као и уметника из
разних делова Србије.
Омољица: Асфалтиран је рукометни терен у школском
дворишту, а то треба да буде
урађено и на кошаркашком
терену.
Старчево: Покрајински секретаријат за образовање донео
је одлуку о инвестирању у
одржавање школске фискултурне сале, а вредност тих радова биће 990.000 динара. Одред извиђача „Надел” протекле недеље је на вишебоју у
Кошутњаку у обе конкурен-

ције освојио прва два места,
а на републичким играма у
Крушевцу Старчевци су заузели друго место. Наредних
дана две екипе скаута иду на
вишебој у Нови Пазар, а три
у Кикинду на „Дане лудаје”.

ЗАНИМЉИВ ДОГАЂАЈ У БРЕСТОВАЧКОЈ
ШКОЛИ

Фризирање првака
и осмака
Недавно је у брестовачкој
Основној школи „Олга Петров” приређен несвакидашњи
догађај када је реч о образовним установама. Наиме, тамо

основе тог заната. Дружење
ових двеју школа већ прелази у традицију, с обзиром на
то да су поменути средњошколци правили фризуре и

су гостовали ученици панчевачке средње Техничке школе – фризерски одсек, како
би обрадовали ђаке који су 1.
септембра кренули у први разред и у знак добродошлице
направили су им нове фризуре.
– Они су се цело преподне
дружили с првацима и фризирали их према њиховој жељи, а с друге стране, ученици ма осмог раз ре да су, у
оквиру изборног предмета
професионална оријентација, прак тич но по ка зи ва ли

деци из Словеније, када су
нам, пре извесног времена,
била у гостима – навела је Далиборка Бојковић Брети, директорка ОШ „Олга Петров”.
Сарадња брестовачке и панчевачке установе наставиће
се, на обострану радост, кроз
еколошке радионице у оквиру „Дечје недеље”.

У КАЧАРЕВУ ОДРЖАНА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

Уметност без граница у удружењу „Вардар”
Прва ликовна колонија под називом „Уметност без граница”
приређена је у суботу, 15. септембра, у етно-башти Удружења Македонаца „Вардар”.
На идеју да се овако нешто
организује, дошли су председник те организације Сима Најдоски и чланица локалног актива жена „Етно-кутак” Емина
Радевска. Она је и била један
од девет учесника, аматерских
сликара, на поменутој манифестацији. Поред ње, детаље
из свакодневног живота, као и
мотиве попут банатских пејзажа и цветних аранжмана, четкицом на платно преносили су
Верица Текијашки, чланица
удружења „Црепајке”, Јасмина

Исајлов из такође црепајске
организације „Видовдан” и њен
унук Ђурица Исајлов, ученик
шестог разреда школе у том

месту, а своје ликовне вештине приказали су и Љиљана Томић из панчевачког удружења „Волем Банат”, њена ћерка

Софија Томић, студенткиња,
за тим Сне жа на Угре но вић,
чланица поменутог „Етно-кутка”, као и качаревачки ученици Лазар Ристовски (пети разред) и Александар Велиновски
(четврта година средње школе).
Сви они сликали су на слободну тему у техникама акрилна боја и суви пастел, а деца су
користила и бојице.
Приређена је и изложба неких ранијих радова, а атмосферу су подгрејавали музичари из удружења „Вардар” уз
македонске и српске песме,
хармонике, гајде, фруле...
За све учеснике и госте, којих
је било с разних страна, припремљена је укусна рибља чорба.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПУНТО, први власник,
2009, гаражиран, гас,
56.000, договор. 064/24093-84. (4782)
ОПЕЛ зафира, 2007, 1.9
ЦДТИ, странац, 1.500 евра.
061/231-37-94. (266508)
ПРОДАЈЕМ ситроен ксару
16, бензин, 2005, одлична,
скоро регистрован.
062/885-41-07. (2665899
ПРОДАЈЕМ тојоту јарис
1.3, одлична, 4 врата, на
име купца. 062/885-41-07.
(266589)
ГОЛФ 5, 2.0 дизел, 2005.
годиште, екстра. 062/504504. (266597)
ПУНТО 1.2, 3 В, 2002, металик сив, клима, одличан,
гаражиран. 064/142-55-93.
(266593)
МАЗДА MX3, 1991. годиште, 1.6, 16 В, власник. 400
евра. 063/848-62-45.
(266610)
ПРОДАЈЕМ голф 6, прешао 50.000 км. 063/89208-35. (266647)
ПРОДАЈЕМ рено меган,
2007, дизел, 1.5, 106 кс,
шест брзина, 2/3 врата,
одржавање. 064/246-0571. (266686)
ПУНТО 2004, бензин-гас,
очуван, клима, 3 В, тек регистрован, атестиран до
2023. 063/895-45-80.
(266616)
РОВЕР 45, хеч-бек, 2004,
БМВ мотор, регистрован,
перфектан, 1.800. 061/15005-03. (266736)
ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9
ТДИ, регистрован, власник.
063/345-837. (266737)
АСТРА Г караван, 1.6 са
плином, 2001, регистрован,
власник. 063/345-837.
(266737)
КАМП-ПРИКОЛИЦА са
тендом, први власник, повољно. Тел. 066/408-426.
(266772)
ДАЧИЈА сандеро, може замена за јефтинији, 2009.
годиште. 063/818-75-44.
(266794)
ПОЛО 1.4 ТДИ, 2007, петора врата, фул опрема, металик сив. 064/587-50-24.
(266818)
ПЕЖО 307, 1.6, 2001, децембар, петора врата, фул
опрема, прва боја, на име.
064/587-50-24. (266818)
АУДИ 80, 1.8 јаје, 1998, у
првој боји, фабричко стање, регистрован.
064/587-50-24.
(266818)

ФИЈАТ мареа 1.9 ЈТД,
2001, 1.400 евра, може замена. 069/641-124.
(266826)
ПЕЖО 106, 1998, 1.0, регистрован до јуна, без улагања, металик црвен, 950
евра. 069/641-124.
(266820)
ПРОДАЈЕМ опел зафиру
2002, одлична, регистрован од јуна 2019. 063/233440. (266827)
ПУНТО 2000. годиште,
бензин, плин, атест, регистрован до априла 2019.
063/887-23-82. (266834)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991.
(260599)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/21159-15. (260599)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 до 1.000
евра. 064/230-52-21,
063/892-08-25. (266596)
КУПУЈЕМ аутомобиле од
100 до 2.000 евра, у било
ком стању. 063/165-83-75.
(266845)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, од 70 до
1.800 евра. 062/193-36-05.
(266845)

МАШИНЕ

ИМТ 533, добро стање,
власник. 063/823-29-61.
(266712)
ТРАКТОР ИМТ 542, кабина, урађена генерална,
приколица дубрава 3 тоне,
кипер, прскалица морава
400 литара, растуривач
ферти 250 кг, круњач мали, црвени, оџаци.
013/315-861, 063/749-1745. (266780)
ПРИКОЛИЦА кикинда (метални патос и странице),
регистрован, дворедни
шпартач и сетвоспремач
(2,1 м). 063/887-23-82.
(266834)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу са каналом, 60 м2, за занатлије.
Тел. 063/233-558.
(266292)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ гаражу (легализована), у Жарка Зрењанина 18-ц. Тел. 060/08037-57. (266707)

АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер, замрзивач и половни
делови од веш-машина.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (266131)
СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитора, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28. 353-463,
063/877-38-21. (266843)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

КРЕВЕТ две фиоке, душек,
повољно. 064/813-00-21.
(СМС)
ИЗРАДА и продаја слика,
уље на платну, цена до
7.000 динара. Панчево.
Тел. 064/462-81-82.
(266078)
КАЗАН за печење ракије,
издајем. Дуле. 064/163-5885. (4779)
ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим услужно
печење на дрва, ражањ.
Повољно. 064/997-79-09.
(265878)
ПРОДАЈЕМ одличну стару
грађу, бибер цреп, 272
цреп, стару циглу, дрвена
врата. 064/648-24-51.
(265763)
ПРОДАЈЕМ земљу, Долово,
Ливадице. 319-754,
061/153-34-61. (266520)
ПРОДАЈЕМ две пушке положаре, К 16 м. Тел.
064/169-93-60. (266299)
САМООТАПАЈУЋИ фрижидер, одлично стање, исправан, в 143, ш 54.
069/417-41-20.
(266524)
ПИЈАНИНО чајка, хладњак
са замрзивачем, 190 л
+ 68 л, горење, под гаранцијом. Тел. 013/353-712
(266551)
ПРОДАЈЕМ три ТА пећи.
Тел. 062/176-49-00.
(266544)
УВОЗ из немачке, пуно дрво: трпезаријска угаона
гарнитура – 250 евра, орман за дневну, 400 евра.
(266552)
ПРОДАЈЕМ две машине за
шивење. 013/319-503.
(266560)
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ПРОДАЈЕМ два половна
монтибајк бицикла у возном стању, комад 3.000
динара. 233-02-30.
(266569)
ПРОДАЈЕМ два писаћа
стола са две канцеларијске
столице и једне фиоке, цена по договору. 233-0230. (266569)
ПРОДАЈЕМ: гуске, патке,
ћурке, моркиње, кокошке,
папагаје. 061/143-35-20.
(266560)
ЈАБУКА, дуња, грожђе,
крушка виљамовка за ракију, продајем/довозим.
Тел. 061/142-23-69.
(266572)
ЗИДНИ котао на гас, 35 кв,
за грејање куће. 013/347113, 064/359-82-47.
(266574)
ТЕПИХЕ, пегле нове, фотеља терасна – склапају се,
шерпе комплет, ростфрај.
064/955-51-85. (266347)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, као нове, компензација старе за ремонтоване. Достава, монтажа, гаранција. 062/150-68-54.
(266587)
ПРОДАЈЕМ два пластеника, 5,5 м х 20 м и 8 м х 30
м. 062/885-41-07. (266584)
ПРОДАЈЕМ половну ТА
пећ, 3,5 кв. Тел. 063/80715-78. (266629)
АУТОГЕНЕ боце, комплет,
ТА пећ 3 кв, север мотор,
ел. 013/348-453. (266615)
ПРОДАЈЕМ алфа пећ за
парно грејање, косилице,
бицикле, дечја колица и
веш-машину. 061/667-2958. (266619)
ОРМАР, сто, столице, витрина, комода, душек, столићи, радијатор, грејалице.
065/353-07-57. (266621)
ВЕШ-МАШИНА, исправно,
шпорет на струју, телевизор, замрзивач са фијокама, по комаду девет хиљада, договор. 013/316-301,
064/986-22-97. (266622)
ПРОДАЈЕМ велику породичну гробницу на Старом
православном гробљу, повољно. 013/346-262.
(266659)
ПРОДАЈЕМ полуконцертни
клавир edmund lyner, метална конструкција, Беч,
повољно. 013/346-262.
(266659)
ПРОДАЈЕМ фрижидер са
замрзивачем, цена 90
евра. 064/329-37-84.
(266675)
КАЉЕВА пећ покретна, на
ложење, распродаја разног
алата. Панчево, Лава Толстоја 25. (266698)
ТОПЛОТНЕ пумпе високог
квалитета (70 – 400 м2)најекономичније грејање, акција. 062/118-26-81.
(266715)
ФРИЖИДЕР 280 л, веш-машина, судо-машина, двосед, тросед, гроф лежај,
кухињски радни висећи,
чивилук са ципеларником
огледалом, комода. Тел.
063/861-82-66. (266724)
ПРОДАЈА: два кревета на
спрат са душецима и полица. 064/866-23-56.
(266719)
БИЦИКЛ mauntibajk за одраслу особу, очуван, алпина. 064/866-25-83.
(1266645)
ПРОДАЈЕМ фрижидер
140-300 литара, веш-машину. 064/129-73-60,
013/346-790. (266747)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ, топ
стање, сијера, дечја колица, гардероба, ТВ, бојлер.
060/143-62-10. (266728)
РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од 1.800,
столови од 4.500. 060/60014-52. (266750)
КЛИК-КЛАК лежајеви, нови, од 12.900. Избор мебла
по жељи. 060/600-14-52.
(266750)
КРУЊАЧ-ПРЕКРУПАЧ, столови стари, врата собна,
кухиња, ципеларник, бушилица и још много тога.
064/139-04-48.
(266764)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, монтажа, достава
и гаранција.
064/588-95-48. (266777)

ХИТНО продајем ТА пећ
на струју, 4.5 кв и писаћи
сто. 064/414-24-67. (2668)
ЕЛЕКТРИЧНА мешалица за
бетон, вага од 250 кг, са
теговима. 062/198-13-88.
(266803)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара, нова. 371-568, 063/773-4597. (266804)
ПРОДАЈЕМ етажну пећ
„bergen” 25 кв, свега четири месеца коришћена.
Остале информације на
тел. 063/725-02-78. (4782)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ полован намештај, столове, столице,
кревете, плинске боце,
перјане јастуке, гвожђе.
066/900-79-04. (266587)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, шпорете, вешмашине за рециклажу.
Златко. 063/196-54-56,
061/144-82-80. (266567)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новадц, сатове,
пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (266662)
КУПУЈЕМ фрижидере, старо гвожђе, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-45-10, 063/10111-47. (266699)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, старе славине,
веш-машине, фрижидере,
каблове, остали метални
отпад. 060/521-93-40.
(266703)
КУПУЈЕМ ТА пећи, грејалица, чистим куће, шупе, таване, износим смеће
065/334-31-75.
(266711)
КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, алуминијум, акумулаторе, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре,
долазимо. 061/206-26-24.
(266745)
КУПУЈЕМО гвожђе, олово,
бакар, месинг, алуминијум,
веш-машине, замрзиваче,
шпорете, телевизоре.
061/321-77-93.
(266741)

КУПУЈЕМО гвожђе, олово,
моторе, каблове, обојене
метале, веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
061/322-04-94. (266741)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ повољно лепу
кућу. 16.000 хиљада.
066/937-00-13 (СМС)
ПРОДАЈЕМ куће и станове
на свим локацијама, повољно. „Весна 2”, 066/93700-13 (СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, две стамбене јединице, ЦГ. 013/348-137,
062/348-137. (266381)
ИВАНОВО, 60 м2 7,5 ари
плаца, сређена, укњижена.
063/372-428. (266112)
БЛИЗУ центра салонска кућа 7.8 ари, 95.000 и кућа
на 4 ара, гас, 68.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
ПРОДАЈЕМ плац пре Скробаре, 10 ари, водовод,
струја близу. 060/346-5111. (и)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ нову и стару
кућу, Улица Ослобођења
38-а. 013/320-144,
063/116-77-76.
УКЊИЖЕНИ плацеви, ново,
Стрелиште, различите површине. 063/812-42-09.
(4781)
ПРОДАЈЕМ плац у Власинској на Кудељарском насипу. Тел. 069/671-156.
(266483)
КУЋА, 7. јула, комплетно
сређена. 064/424-71-26.
(266493)
ИВАНОВО, 60 м2 7,5 ари
плаца, сређена, укњижена.
063/301-24-28. (266112)
КУЋА, Стари Тамиш, продаја/замена за стан у Панчеву, 350 м2, двориште, подрум, поткровље, помоћни
објекти, гаража. 062/84433-04. (266149)
ПЛАЦ, 32 ара, Пелистерска, преко пруге, пола под
воћем. 064/113-47-76.
(266226)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у
Иванову, 29. новембра бр.
80. 062/415-359. (266231)
НА ПРОДАЈУ укњижени
грађевински плацеви, Стрелиште. 064/119-04-31.
(266303)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 95 м2,
подрум, гаража, шупа
(огрев), 3 ара. 064/407-7377, 063/850-97-19. (и)
ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 062/976-85-76.
(265278)
КУЋА, бања Врујци, 60 м2,
6 ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (266586)
СТАРА кућа са великим
плацем, Синђелићева 89,
11 ари, власник, 1/1 у
фронту 19,5 метара, Цена
51.000 евра. Тел. 063/82053-34. (265720)
СТАРА кућа за рушење, Цара Душана 73. 8 ари, власник, 1/1, у фронту 12 метара, цена 51.000 евра. Тел.
063/820-53-34. (265780)

ПРОДАЈЕМ воћњак према
Иванову, 12 ари, са објектом цена по договору. Тел.
060/308-97-78.
(266047)
ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште, 30 ари , дозвољена градња. Братства
јединства, други просек.
366-234. (265475)
ПРОДАЈЕ се кућа у изградњи у Банатском Новом Селу, 200 м2, цена 25.000
евра. Тел. 063/193-63-59.
(265831)

ПЛАЦ 4 ара, 8.000 евра,
барака за становање . 100
евра, кућа 60.000 евра.
069/213-97-37.

КУЋА, Банатско Ново Село,
највиша квота, комплетно
реновирана, 80 м2, плац
29,92 ара, 34.000 евра.
063/751-11-62. (2665439

ПРОДАЈЕМ кућу за реновирање код Народне
баште.
Тел. 066/303-999.
(266665)

ПРОДАЈЕМ кућу на старој
Миси, 100 м2, 4 ара, 20.000
евра. 065/800-77-70.
(2665449
ПРОДАЈЕМ кућу са плацем,
на старој Миси. Тел.
064/992-76-27. (266579)
ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, 16 ари, повољно. 062/885-41-07.
(266581)
БАВАНИШТАНСКИ пут, 56
ари, грађевинско земљиште
са викендицом, помоћним
просторијама, вода, струја.
064/280-60-53. (266591)
ЦЕНТАР, кућа 120 м2, 5
ари, хитно, 75.000. „Гоца
некретнине”, 063/899-7700. (266594)
ВЕЛИКИ избор кућа, све локације. „Гоца”, 063/899-7700. (266594)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ кинезима: кућа, помоћни објекти, башта 30 ари, воће, погодно за малу привреду.
064/194-03-87. (266613)
ПРОДАЈЕМ викендицу у Делиблатској пешчари, близу
базена, 7.000 евра.
062/846-96-00. (266610)
КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,
усељива, укњижена, власник. 065/258-87-77.
(266624)
ПРОДАЈЕМ кућу, легализовану на Кудељарцу, на 9
ари плаца. 064/040-82-72.
(266636)
КУЋА, 120 м2 + локал, на 7
ари, у близини надвожњака
за Вршац. Тел. 232-10-69.
(266637)
ПРОДАЈЕМ кућу 120 м2 +
78 м2, помоћи простори, ЕГ,
легализовано, 6.5 ари + два
грађевинска плаца, ограђена, 5 ари, 4 ара под воћем.
063/708-68-45. (266651)

ТЕСЛА, 180, ЕГ, 80.000;
Миса, три етаже, 68.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(266670)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ монтажну викендицу на Девојачком бунару. 060/355-5020. (266680)
СКАДАРСКА, две куће,
укњижено, 7.5 ари, одмах
до Котежа 2, повољно.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (266686)
ПЛАЦ 40 ари са кућом, Караула, струја, вода.
064/205-53-32, 45.000
евра. (266708)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЕЈМ кућу
на Златибору, Водице.
063/802-58-36, 063/85666-03. (266714)
ПРОДАЈЕМ плац 24 ара, на
Новосељанском путу, близу
Спортског центра.
060/050-85-37. (266725)
ОМОЉИЦА, 65 м2, 6.5 ари,
легализована, усељива, помоћни објекти. 064/96100-70. (266716)
ЈАБУКА, двособна 64 м2, 4
ара плаца, чврста градња,
20.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(266672)
ВОЈЛОВИЦА, 120 м2, за реновирање, 15 ари, 18.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (266733)

МРАМОРАК, хитна продаја
или замена комфорне куће.
069/255-87-86. (266652)
ТЕСЛА, кућа 90 м2, 3.5 ара,
одлична локација, 55.000.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(266653)
ТЕСЛА, кућа, 160 м2, приземна, 3.9 ари, 76.000. „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (266653)

ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу, са воћњаком, у
Војловици. 063/162-50-00,
013/232-21-30. (266660)

ВОЈЛОВИЦА, две лепе куће
на 7 ари, ЕГ, трофазна,
38.000, фиксно. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(266733)
КАЧАРЕВО, спратна кућа,
220 м2, 10 ари, 25.000.(49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(266733)
ДЕБЕЉАЧА, одличне повољне куће до 21.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(266733)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу,
Качарево, 180 м2, на 7 ари
плаца. 064/455-70-63.
(266734)
КУДЕЉРАЦ, прелепа, 130
м2, 2,2 ара, две јединице,
55.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.( 266740)
МАКСИМА ГОРКОГ, плац
8.5 ари, 16 м фронт,
45.000.(398), „Кров”,
060/683-10-64.( 266740)
БЛИЗИНА центра, спратна,
одлична, мањи плац,
100.000, може замена.
(398), „Кров”, 060/683-1064.( 266740)
ЈАБУКА, двособна кућа, 60
м2, 8 ари плаца, Лењинова
5, легализована. 064/28458-29. (266754)
ЛАНАЦ земље на путу за
Глогоњ. 064/284-58-29.
(266754)
65 АРИ земље на Тамишу.064/284-58-29.
(266754)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу,
Максима Горког, плац 3.8
ара. 063/301-360. (266749)
БАВАНИШТАНАЦ, викендица, 30 ари, до асфалта,
трофазна, бунар, воће.
064/493-00-47. (266752)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
у ширем центру за стан у
центру, договор. 062/522000. (266802)
МИСА, кућа ПР + спрат, одлична локација, код болнице,
школе, само 55.000. (67),
„Милка”, 064/744-28-66.

ИВАНОВО, кућа на 3.5 ара
плаца, Војвођанска 71.
013/629-343, 063/763-6212. (266795)

ПРОДАЈА станова у изградњи, Улица Патријарха
Чарнојевића 6, цене повољне, усељење крај октобра. 063/389-974. (266579)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу у Качареву.
064/369-47-02. (266069)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТАРА МИСА, 3,3 ара старија кућа, 70 м2, 18.000.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (266720)
ПРОДАЈЕМ воћњак, 18
ари, 1/1, уређен, Кудељарски насип. 063/472-669.
(266755)
НОВА кућа, центар, са лепим двориштем, за бизнис,
уживање, 196 м2, власник,
12.500 евра, договор.
063/232-757. (266763)
ПРОДАЈЕМ део куће у центру града, вреди погледати.
064/548-29-29. (266765)
ПРЕСПАНСКА, 88 м2, трособна на 4.85 ари плаца,
два помоћна објекта,
35.000. „Перфект”,
064/348-05-68.
(266769)

СТАРЧЕВО, приземна троипособна, реновирана,
укњижена, 17 ари, 29.000.
„Перфект”, 064/348-05-68.
(266769)

КУЋЕ, центар, лукс, код
Народне баште, близина
болнице, 103 м2, 227,
65.000, двориште. (67),
„Милка”, 064/744-28-66.
(266848)

КУЋУ, почетак Војловице,
прелапа, уњижена, вреди
погледати, ПР + ПК,
40.000. (67), „Милка”,
064/744-28-66. (266848)
НОВОСЕЉАНСКИ, плац до
пута, 32.90, укњижена,
идеалан за било који бизнис. (67), „Милка”,
064/744-28-66. (266848)
СТРЕЛИШТЕ, кућа,. Хитно,
три стана, одвојен0, преко
пута „Авива”, лукс, двориште, терасе. (67), „Милка”,
064/744-28-66. (266848)
ТЕСЛА, кућа 55 м2, 1.84
ара, 36.000, договор.
(242), „Кварт”, 346-392,
064/125-62-67. (266835)
ОМОЉИЦА, плац 11.5, гаража, објекат започет,
струја, вода, власник.
064/260.05-34. (266840)
КУЋА, Тесла, екстра локација за приватан бизнис,
инвеститоре и становање.
066/001-050. (265880)
ГОРЊИ ГРАД, 80 м2, 3 ара,
гас, добар објекат, 52.000,
договор. (242), „Кварт”,
346-392,
064/125-62-67.
(266835)
ПОЛА ланца земље, стари
црепајски пут, плац 8 ари,
Караула. 063/887-23-82.
(266834)

ЛУКС стан на Тесли, четворособан, 102 м2, продаја
или замена за два мања,
власник. 065/274-81-06.
(266597)

ЦЕНТАР прави продајем,
62 м2, Радомира Путникак,
14.62 м2. 063/272-913
(СМС)
ТЕСЛА, трособан + трпезарија + 3 терасе, двостран,
ЦГ, 80 м2, 52.000 евра, власник. 013/331-079.
(265635)
МИСА, 34 м2, 13.500, 66
м2, 23.500. 063/377-835.
(265878)
ПРОДАЈЕМ двоипособан,
реновиран стан, центар, 54
м2, ЕГ. 063/354-429,
065/933-33-24. (266285)
ПРОДАЈЕМ стан у Качареву. Укњижен, помоћни
објекти и 10 ари земље,
могућ договор. 062/16337-26. (265908)
ОПРЕМЉЕН стан на Стрелишту, приземље, 45 м2,
центрлано грејање.
064/588-93-01. (266147)
ПРОДАЈЕМ двособан, 62
м2, III спрат, укњижен, Котеж 2, 34.000. Тел.
064/886-51-81. (266928)
ПРОДАЈЕМ хитно, нова
Миса, једноипособан стан,
39 м2, укњижен, реновиран, грејање, приземље,
21.000, власник. 063/72776-29. (266558)
ТЕСЛА, 2.0, 53 м2, IV, сређен, ТА, 27.000. (049),
„Мустанг ”, 064/151-18-93.
(266733)
СТРОГИ центар, дуплекс,
44 м2 + 15, тераса, II, , ТА,
31.000. (049), „Мустанг ”,
064/151-18-93. (266733)

ЦЕНТАР, дворишни 50 м2,
22.000; 48 м2, улични део
20.000; 60 м2, 27.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(266594)
ТЕСЛА, 26 м2, 21.000; 40
м2, мањи двособан, 22.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(266594)
КОТЕЖ 2, 58 м2, двособан,
34.000, 80 м2, трособан,
49.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(266594)
СОДАРА, 64 м2, двоипособан, хитно, 39.000; 74 м2,
трособан, 45.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(266594)
ПРОДАЈЕМ станове у центру у завршној фази.
060/634-01-26. (266604)

СТРОГИ центар, једнособан са галеријом, 16 м2 ,
12.500. (049), „Мустанг ”,
064/151-18-93.
(266733)
ЗЕЛЕНГОРА, двособан, 38
м2, ТА, III, 22.500. (049),
„Мустанг ”,
064/151-18-93.
(266733)
ЦЕНТАР, новоградња, 47
м2, II спрат, лифт, паркинг,
гаража, 14 м2, гас, укњижен, власник.
063/449-798.
(266573)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
53 м2, III, ЦГ, лифт,
063/250-416, власник.
(266618)
ПАНЧЕВО, Содара, Савска
10, власник, продаје екстра
стан, 56 м2, све ново, без
икаквог улагања, одмах
усељив, ЦГ, III спрат, лифт,
прелеп поглед, миран улаз,
цена 790 евра по квадрату,
фиксна, вреди видети.
063/637-673. (266585)
СТРОГИ центар, 30 м2, ЦГ,
III, леп, тераса, 25.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (266620)
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СТРЕЛИШТЕ, 37 м2, ЦГ,
ПР, леп, 21.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(266620)
ХИТНО, Котеж 1, 58 м2,
ЦГ, V, Радова зграда, потребно реновирање,
32.500. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (266620)
СОДАРА, 56 м2, ЦГ, V, без
улагања, 32.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(266620)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, до улице, 54 м2, Горњи град, власник. Тел. 342243. (266623)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (266631)
КОТЕЖ, 57 м2, двособан,
28.000; двоипособан,
44.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(266644)
СТРЕЛИШТЕ, 40 м2, једноипособан, 22.000, усељив,
двособан, 27.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (266295)
ТЕСЛА, 32 м2, једнособан,
24.000; троипособан,
45.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(266295)
ТЕСЛА, 34 м2, IV спрат,
лифт, 24.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (266653)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 60
м2, мала тераса, ВПР, ЦГ,
37.000, договор. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15.(266653)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
45 м2, ВПР, ЦГ, 23.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (266653)
СОДАРА, двособан, 58 м2,
тераса, V спрат, 33.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (266653)
СТАН, 56 м2, центар, XII
спрат, преко пута Суда, одувек власник, 32.000 евра.
064/980-41-02. (и)

ЦЕНТАР, 1.0, ТА, 22.000;
улично-дворишно, 34,
15.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (266670)
Ослобођења, 54, ТА,
24.000; Содара, 2.0, Та,
25.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (266670)

СИНЂЕЛИЋЕВО насеље,
двособан, 61 м2, III, гаража, подрум, ЦГ, гас. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(266671)
НОВА МИСА, двоипособан, 68 м2, ЦГ, II, 35.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50.(266671)
НОВА МИСА, трособан, 88
м2 и 26 м2, тераса, III, ТА.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (266671)
СТРОГИ центар, 53 м2, реновиран, четврти спрат,
ЦГ, 36.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (266672)
ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ТА, други спрат, 28.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (266672)
СОДАРА, двособан, 52 м2,
пети спрат, лифт, 32.000,
договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(266672)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
м2, пети спрат, лифт, ЦГ,
28.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (266672)
ТЕСЛА, трособан, 67 м2,
други спрат, ТА грејање,
36.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (266672)
ПРОДАЈЕМ зграду 1.650
м2, 10 ари плаца, замена за
разно. 060/312-90-00.
(2666779)

ПРОДАЈЕМ једнособан
комфоран стан са доживотним плодоужитком,
13.000 евра. Бабе и деде
обезбедите своје унуче већ
сада. 063/102-94-16.
(266673)

НОВА МИСА, стан 85 м2,
сређен, продајем. 063/272594, 063/225-928. (266681)
ТЕСЛА, четворособан, 47
м2, II, ЕГ + галерија,
28.500. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(266680)
ТЕСЛА, једнособан, 34 м2,
ВП, ТА, 25.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(266680)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
м2, I, ЦГ, тераса, 27.000,
договор. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(266680)
НОВА МИСА, нов стан, 54
м2, III, TA, тераса, 33.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(266680)

КОТЕЖ 2, двособан, 60 м2,
I, сређен, 33.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (266680)
МЛАДОСТ, 83 м2, ВПР, две
терасе, укњижен, 42.000
евра. 063/252-559.
(266687)
ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица, центар, 120 м2, ЦГ, власник. 062/550-560.
(266688)
ТРОСОБАН, Миса, први
спрат, 29.000 евра, укњижен, усељив одмах. (470),
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (266303)
ДВОСОБАН, Содара, ЦГ,
први спрат. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(266303)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, Жарка Зрењанина, власник. 061/382-8888. (266689)
ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
2. 064/562-97-52 (266700)
ПРЕЛЕП комфоран двособан стан, 60 м2, I спрат,
код вртића у Светог Саве,
нов, 45.000 евра. 063/80156-63. (266718
ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту. Телефон,
ЦГ. 060/030-11-62.
(266756)
ЦЕНТАР, 49 м2, III спрат,
мањи двоипособан, 35.000.
(926), „Купола”, 065/32866-94. (266729)

СТРОГИ центар, једнособан, 37 м2, III, 29.900; једноипособан, нов, 40 м2, I,
850 евра/квадрат. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(266740)

ТЕСЛА, троипособан, ВП,
72 м2 + Т, ЦГ, добар,
45.000. (049),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(266733)

КОТЕЖ 1, 2.0, 57 м2 + Т,
31.000. (049),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(266733)
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КОТЕЖ 1, двоипособан, 62
м2 + Т, II, 35.000. (049),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(266733)
КОТЕЖ 2, двособан, сређен, 55 м2 + Т, IX, 32.000.
(049), „Мустанг”, 069/22666-58. (266733)
СОДАРА, трособан, 75 м2,
ЦГ, VI, добра зграда, два
лифта, 37.000. (49), „Мустанг”, 062-226-901.
(266733)
ШИРИ центар, новоградња, 62 м2 + велика тераса,
ЕГ, приземље, 39.000. (49),
„Мустанг”, 062-226-901.
(266733)
КОТЕЖ 1, трособан, 71 м2,
42.500, двоипособан, 69
м2, 39.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(266769)
ЦЕНТАР, дворишни трособан, 68 м2, 28.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(266769)
СОДАРА, двособан, 47 м2,
25.000; двособан, 52 м2,
30.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (266769)
МИСА, 46 м2, једноипособан, I, TA, 23.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
ЦЕНТАР, мањи двоипособан, 49 м2, III, новоградња,
34.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (266769)
ТЕСЛА, трособан, 67 м2,
ТА, 26.500; двособан 61 м2,
29.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (266769)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 45 м2, ВП, ЦГ, 27.500.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (266773)
ТЕСЛА, једнособан, 33 м2,
II, TA, сређен, 22.500.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (266773)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52
м2, I, ЦГ, 28.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (266773)
ЦЕНТАР, једнособан, 45
м2, VI, ЦГ, лифт, одличан,
37.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274951.(266773)
ТЕСЛА, двособан, 54 м2,
VII, ЦГ, 28.000. . (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (266773)
КОТЕЖ 2, двособан, 59 м2,
ВП, ЦГ, 34.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (266372)
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ТЕСЛА, двособан, IV, ТА,
54 м2, 25.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (266372)
СОДАРА, 73 м2, ЦГ, поред
обданишта, 35.000.
060/077-78-20. (266796)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Горњи
град, I, 53 м2; Горњи град,
18.500. (67), „Милка”,
064/744-28-66. (266848)
ЈЕДНОСОБАН, Миса, I, 35,
19.500; Тип Станко, 18.500.
(67), „Милка”, 064/744-2866. (266848)
ЗЛАТИБОР, апартман, I, 36
м2, од кружног лево 5 минута, прелепо место, договор, Голубац, рај, ПР + ПК,
поред Дунава, договор.
(67), „Милка”, 064/744-2866. (266848)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ТУРСКА глава, леп трособан, ТА, III спрат, 40.000;
реновиран трособан, Содара, ЦГ, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4782)
СОДАРА, двособан, одржаван, ЦГ, лифт, 33.000;
двоипособан, ЦГ, 40.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4782)
ТЕСЛА, леп двособан, III
спрат, ЦГ, лифт, 35.000;
једноипособан, приземље,
ЦГ, 27.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4782)
ТЕСЛА, одлична зграда, 63
м2 + тераса, ЦГ, лифт,
45.000; једнособан, 34 м2,
ЦГ, 24.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4782)
ДВОСОБАН, празан, одмах
усељив, поред Спортског
центра. Крајишка.
064/348-01-57. (266806)
ПРОДАЈЕМ двособан, 62
м2, III спрат, укњижен, Котеж 2, 34.000. Тел.
064/886-51-81. (266828)
ТИП СТАНКО, једнособан,
I, 33 kvm, TA, 20.000, договор. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(266720)
СОДАРА, двособан, I, 54
м2, ТА, 30.000, договор.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (266720)
ТИП СТАНКО, једнособан,
I, 32 м2, TA, 20.000, договор.(353), „Премиер ”.
352-489, 063/800-44-30.
(266720)
НОВА МИСА, двособан, II
46 м2, ТА, 19.500. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (266720)
ТЕСЛА, једноипособан, I,
39 м2, ЦГ, 25.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (266720)
КОТЕЖ 2, двоипособан, V,
60 м2, ЦГ, 36.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (266720)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 48 м2, Карађорђева
13, 38.000 евра. 065/84971-94. /266529)
ЦЕНТАР, 90 м2, IV, 42.000,
договор. (242), „Кварт”,
346-392, 064/125-62-67.
ТЕСЛА, 29 м2, X, 19.000,
договор. (242), „Кварт”,
346-392, 064/125-62-67.
СОДАРА, 54 м2, VI, сређен,
32.000, договор. (242),
„Кварт”, 346-392, 064/12562-67. (266835)
КОТЕЖ 2, 63 м2, VII,
33.000, договор. (242),
„Кварт”, 346-392, 064/12562-67. (266835)
ПРОДАЈЕМ стан у најстрожем центру, преко пута
„Суда”, 120 м2, власник,
1/1, укњижен. 063/111-1040. (266841)
ТРОСОБАН, шири центар,
ПР, 25.500; Стрелиште,
преко пута „Авив парка”,
прелеп, укњижен, вреди.
(67), „Милка”, 064/744-2866. (266848)
СЕЛО БРЕСТОВАЦ, нова
укњижена, 16.000, само,
Владимировац, 10.000,
Старчево, до пута, 26.000.
(67), „Милка”, 064/744-2866. (266848)
КУЋА, шири центар, прелепа, ПР + двориште, локал,
гаража, сређена, 36.000.
(67), „Милка”, 064/744-2866. (266848)
ХИТНО мањи двоипособан, 42 м2, III, укњижен,
само 17.500. (67), „Милка”, 064/744-28-66.
(266848)
ДВОРИШНИ, центар,
17.000; Доњи град, 14.500;
Горњи град, 18.000. (67),
„Милка”, 064/744-28-66.
(266848)

КУПУЈЕМ стан, 45 – 50 м2,
до II спрата, без посредника. Тел. 062/315-881.
(266506)
КУПУЈЕМ стан до 20.000
евра, дајем ауто (2.500)
остало готовина. 064/13406-30. (266590)
КУПУЈЕМ гарсоњеру на Котежу 1 и 2. 064/490-79-47.
(266114)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/20655-74, 013/362-027.
(266672)
КУПУЈЕМО станове и куће
свих структура, брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68. (266769)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(266228)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у строгом центру,
ТА 110 евра + кирија, депозит. 069/113-00-73.
(266296)
ИЗДАЈЕМ стан, центар, 50
м2, повољно. 063/256-000.
(266472)
ИЗДАЈЕМ собу са заједничком употребом кухиње и
купатила. 060/031-07-10.
(4782)
ИЗДАЈЕМ једнособан празан стан, без грејања, на
Стрелишту. Тел. 311-716.
(266566)
ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан, Котеж 1, IV
спрат, грејање 063/378357. (266569)
ТРОСОБАН, нов, намештен
стан, центар. Звати од 17
сати. 355-576. (266582)
ДВОСОБАН, Стрелиште,
намештен, централно, интернет, предност паровима, 150. 063/516-518.
(26657)
ИЗДАЈЕМ намештен стан у
центру града за самце, студенте, ученике. Тел.
063/502-211. (266603)
ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру, нема белу технику. Карађорђева.
064/994-13-16. (266743)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, до две особе, повољно. 062/856-91-34.
(2665654)
ИЗДАЈЕМ празан дворишни стан, 40 м2, у центру.
064/413-61-65, 252-13-66.
(266650)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан. Тел. 066/81346-93. (266665)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Котежу 1, у високом приземљу, 100 евра.
(300), „Ћурчић”, 063/80310-52. (266684)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на Стрелишту,
34 м2, III, ЦГ, 120 евра.
(300), „Ћурчић”, 063/80310-52. (266684)
ИЗДАЈЕМ већи стан на Новосељанском путу., Тел.
064/390-34-91. (266625)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на новој Миси, 90
евра, плус депозит.
063/281-891. (266628)
ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, Стрелиште, први октобар, на дуже време, депозит. 065/331-63-58.
(266632)
СТАН центар, 50 м2, полунамештен, ЦГ, клима, интерфон, на дуже. 065/34197-66. (266640)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ стан, празан.
060/378-08-90, 013/378089. (266638)
ИЗДАЈЕМ дворишну кућу
од 50 м2, ужа, центар града, код Болнице, посебан
улаз. 064/587-50-18.
(266690)
ИЗДАЈЕМ стан, нова Миса.
Тел. 372-677. (266684)

ИЗДАЈЕМ стан, 40 м2, на
новој Миси, у поткровљу.
064/665-86-24. (266692)
СТАН за издавање, паровима, самцима, реновиран.
062/801-55-43. (266706)
МАЊИ двособан, ново,
ПВЦ, Цг, ламинати, кабловска, повољно. Стрелиште.
064/877-53-09. (266713)
НАМЕШТЕН, 36 м2, стан
Миса, близина Спортског.
100 евра, плус 100 евра депозит. 064/458-94-96.
(266772)
ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан са ЦГ, на Котежу 1.
064/651-16-73. (266783)
СТУДЕНТИМА издајем намештен стан код Стоматолошког факултета.
063/864-07-97. (266787)
ИЗДАЈЕМ двособан стан од
50 м2, на Стрелишту. Тел.
066/372-378 (266793)
НАМЕШТЕН мањи двособан, центар, кабловска, интернет, етажно, грејање,
издајем. 060/555-85-62.
(266791)
ИЗДАЈЕМ једнособан дворишни стан, реновиран,
Маргита, близу бувљака.
064/366-07-98. (266810)
ИЗДАЈЕМ нов трособан
стан на новој Миси, III
спрат, 130 евра. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (266680)
ЈЕДНОСОБАН намештен,
33 м2, Милоша Обреновића 063/237-247. (266821)
ИЗДАЈЕМ станове на Миси, код школе „Свети Сава”, 36 м2 и 50 м2, интернет, кабловска, грејање.
063/309-344, 062/295-968.
(266836)
ИЗДАЈЕМ једнособан полунамештен стан на Стрелишту. 062/873-62-98.
(266883)
ПОТПУНО намештена кућа, Старчево, 65 м2, без
станара, 100 евра.
064/305-80-73. (266847)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕ локал, Немањина
8, улаз у пијац. Тел.
063/233-558. (266292)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал од
39 м2, центар Стрелишта.
Тел. 064/267-71-74.
(266309)
ФРИЗЕРСКОМ салону у
центру, у раду, петнаест
година, са опремом издајем. 062/706-060. (4782)
ЛОКАЛ издајем у два нивоа, 96 м2, центар.
060/308-55-66. (266540)
ЛОКАЛ 18 м2 и 20 м2, један
до другог, приземље, центар, улаз из Његошеве, легализовано, власник, продајем. 062/706-060. (4782)
ИЗДАЈЕМ локал код Аутобуске станице. 013/251-3995. (266607)
ИЗДАЈЕМ пословни простор 100, 200 м2, у центру,
за све намене. 064/143-5298. (266675)
ИЗДАЈЕМ салу за све
спортске активности у центру. 060/312-90-00.
(266675)

ИЗДАЈЕМ опремљен локал
за фризере. 064/329-37-84.
(266675)
ПРОДАЈЕМ локал у центру,
13 м2, Браће Јовановић,
12.500. (300), „Ћурчић”,
063/803-10-52. (266680)
ПРОДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци, 21 м2, глвна
стаза, повољно. (470), „Дива”, 345-534, 064/246-0571. (266686)
ПРОДАЈЕМ локал у Жарка
Зрењанина 32, власник,
употребна дозвола. 345534, 064/246-05-71.
(266686)
ИЗДАЈЕМ локал на новој
Миси, 45 м2. 061/667-2958. (266619)
ПРОДАЈЕМ локал 21 м2,
угао Карађорђеве 15 и Б.
Јовановић, 13.000 евра.
065/849-71-94. (266824)
ИЗДАЈЕМ локал 45 м2 и
канцеларијски простор,
„Звезда”, Стевана Шупљикца 88, 063/278-250.
(266709)
ИЗДАЈЕМ локале 15 и 30
м2, у пролазу Војводе Путника 29. 063/278-250.
(266709)
ИЗДАЈЕМ локал у строгом
центру, 17 м2. 060/050-8537. (266725)
ИЗДАЈЕМ опремљен локал,
Милоша Требињца 7, код
СУП-а. 065/543-21-41.
(266751)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, у
центру. 066/866-49-00.
(266867)

ПРОДАЈЕМ локал 52 м2,
Змај Јовина 2. Тел.
060/562-62-96. (266812)
ИЗДАЈЕМ пословни простор, 100 м2, 150 евра.
063/315-290. (266809)
БАЛИРАНА детелина, прасићи на продају. 061/28020-35. (266830)
ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру града. Повољно.
063/206-996. (266838)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН диспечер са
искуством за домаћи транспорт. 063/884-22-71
(СМС)
ПОТРЕБНИ, са искуством,
монтери скеле за рад у
Словачкој, обезбеђени папири и исплата. 063/16766-93. (266839)
ПЕРИОНИЦИ „Бибац” потребан радник. 077/001050. (266831)
ПОТРЕБНИ молери, гипсари и фасадери за стални
радни однос за рад на домаћем и иностраном тржишту. 063/167-66-93.
(266839)
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу флајера. 064/241-45-14.
(265547)
ПОТРЕБНА два санитарна
техничара и један виши санитарни техничар. Возачка
дозвола Б обавезна. Контакт телефон и ћирилицом
руком писану кратку биографију послати на пош.
Фах 29, Панчево. (ф)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан пица-мајстор и раднице за палачинке. 063/82087-61. (266314)

ПОТРЕБНИ радници за рад
у металској фирми у Холандији. Потребни су вариоци (MIG, MAG, CO 2 и
остало што се тиче метала
и алуминијума и монтери
металних конструкција.
Плаћање преко рачуна.
Смештај обезбеђен. Јавити
се на тел: +381- 69-332-0499 или на email:
info@posaotragac.com или
на mnensi76@gmail.com
Услов ЕУ пасош или ЕУ виза. (и)
РЕСТОРАНУ „Royal burger”
у Авив парку, потребни кувари, конобари и помоћни
радници. 063/216-788.
(266109)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за дистрибуцију новина. Звати од 9 до 15 сати.
069/867-72-07. (266879)
ПОТРЕБАН радник у столарској радионици, потребно искукство. 060/60014-52. (266750)
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКОЈ радњи „Elektro in”,
потребни електроинсталатери и помоћни радници.
064/179-27-83. (265902)
ПОТРЕБНА озбиљна жена
за чување и вођење аутистичне девојчице у школу.
Ангажованост у просеку
четири сата дневно. Тел.
065/246-18-08. (2656823)
ПОТРЕБНИ озбиљни радници за прање и улепшавање возила. 060/707-67-25.

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на шалтеру и на роштиљу,
Ћевабџиници „Хало Лесковац”. 063/897-55-04.
(265745)
ПОТРЕБНЕ жене за рад у
кухињи, Ћевабџиници „Хало Лесковац”. 063/897-5504. (265745)
ПОТРЕБНЕ жене са искуством за рад на индустријским шиваћим машинама.
062/471-951. (265819)
ГОЛУБ такси – потребан
возач такси возила. Пријаве на 064/863-13-89 или
maja.drndarski@golubtaxi.rs
(266509)
BEDEM ENERGY SOLUTIONS потребан точилац на
гасној станици. Пријаве на:
060/663-64-63 или
ivana.milosavljevic@
bedemes.com (266509)
ПОТРЕБНА продавачица.
Звати на 069/379-02-20.
(4782)

ПОТРЕБНИ физички радници, радник уза помоћ за
рад на бувљацима.
062/164-56-41.
ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144.
(266556)
ПОТРЕБАН пекар.
062/404-144. (266556)
ШТАМПАРИЈИ потребан
помоћни радник, 20 – 45
година, Б категорија.
063/295-789, од 16 до 20
сати. (4782)

КАФЕ „Љубичево” тражи
озбиљну девојку за рад са
искуством, до 45 година,
стан обезбеђен. 069/36410-04. (266547)
ПОТРЕБНА девојка за рад
у кладионици. 062/883-6862. (266569)
ПРЕДУЗЕЋУ „Sion gard” потребни радници, службе
обезбеђења на територији
Панчева. 065/315-55-16.
(266578)
ПОТРЕБНИ конобари-це,
Кафе „Пацифико”.
061/236-32-87, 060/319-0577. (266584)
АУТО-СЕРВИСУ потребни
млађи, помоћни радници,
обезбеђена стручна обука.
066/908-66-58. (266601)
РЕСТОРАНУ домаће кухиње хитно потребне конобарице. Тел. 064/349-93-43.
(266642)
ФРИЗЕРСКОМ салону потребна мушко-женска фризерка са искуством. Услови
одлични. 064/255-57-31.
(266643)
КОНОБАРИ потребни кафићу. 064/126-83-53.
(266646)
ПОТРЕБНА спремачица.
060/362-22-21. (266663)
ПОТРЕБАН домар/чувар на
тениским теренима. Звати
од 10 до 16 сати. 060/36222-21. (266663)
ПОТРЕБНА одговорна зрела особа за посао конобарице. 060/362-22-21.
(266663)

ПОТРЕБНА радница за рад
у прехрамбеној продавници. Тел. 064/169-32-35.
(1266678)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у маркетима „Бомбончић”.
За све информације звати
на 064/444-66-74. (266674)
ХИТНО потребна радница
у локалу на Зеленој пијаци.
Позвати од 9 до 20 сати.
064/419-38-38. (266699)
ПОТРЕБНЕ спремачице за
рад у „Месопромет” Панчево, три извршиоца. Тел.
062/365-414. (266704)
ПОТРЕБНИ конобари ресторану „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. Тел.
063/278-250. (266709)
РЕСТОРАНУ „Poco-Loco”
потребни кувари, пекари и
девојка за рад у продаји.
064/874-03-01. (266744)
ЏИНИЦИ „Грил Бум” потребне раднице за рад на
роштиљу. 064/323-92-77.
(266744)

ПОТРЕБНА озбиљна слободна жена за одржавање
стана и поврфемено спремање хране., 060/132-0085. (266731)
МЕЊАЧНИЦИ „Бас минус”
потребне раднице са и без
искуства. 063/771-16-37.
(266732)
ПОТРЕБНА конобарица/конобар, кафић у Панчеву,
Книћанинова 37, добра
дневница. 062/227-771.
(266738)

ПОТРЕБНА радница у шивари за паковање. 064/06222-79. (266753)
ПОТРЕБНА радница у шивари као помоћни радник,
за паковање. 064/062-2279. (266753)
ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 063/130-75-40.
(266787)
ПОТРЕБНЕ продавци и помоћни радници за рад у пекари. Искључиво прва смена. Услови: плата + стимулација + пријава. Звати после 12 сати. 063/142-28-34.
(266792)
„PERUN COLOR PLUSU”
потребни помоћни радници, фарбари. Тел.
060/54515-67. (266767)
„PERUN COLOR PLUSU”
потребне раднице за чишћење зграда, локала, кућа, пословних простора.
Тел. 060/545-15-67.
(266767)
ПОТРЕБНА радница у прехрани. 062/493-580.
(2668089
ПОТРЕБАН радник за рад у
перионици тепиха и аутомобила. 061/551-95-31, Дамир. (266804)
ВРЕДНЕ, одговорне особе
које имају могућност уласка у Америку (виза, пасош
ЕУ) потребне за обављање
послова око селидби.
064/025-82-88. (266819)
ПОТРЕБНА радница за рад
у кладионици „Zero Bet”
Старчево. 063/436-770.
(266823)
ПОТРЕБНА спремачица.
063/606-330. (266825)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером,
до два кубика. 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке
бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора, инсталација. Мића. 064/31044-88. (264945)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(265747)

Петак, 21. септембар 2018.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни.
064/181-25-00. (265008)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, душека.
Наташа, 060/361-47-41,
066/361-474, 361-474.
(265483)
КОСИМ траву тримером,
баште, воћњаке, дворишта,
врло повољно. Зоран,
064/438-12-46, 061/68367-48. (266464)
АЛУ и ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (266286)
ИЗРАДА/МОНТАЖА хала,
биндера, гаража, тенди,
кованије, грађевиска лимарија. 064/068-10-85.
(2662308)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит
фасаде. 063/865-80-49.
(266196)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-2500. (266151)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање аутомобила, душека,
фотеља, бесплатан превоз.
061/612-14-51. (266836)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76 (265747)
ТОПЛОТНА пумпа, запрљан измењивач проузрокује већу потрошњу и квар
компресора, решавамо запрљање измењивача.
063/191-87-32. (266516)
БРИГА, нега о старим лицима, дневни боравак код
вас или код нас. Договор.
063/191-87-32. (266516)
НЕГА, помоћ покретним и
полупокретним лицима.
061/652-86.-48. (4782)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета, као и бродских подова. 060/643-21-53. (4782)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. 065/842-84-29,
063/842-84-29. (4782)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало. Најповољније.
065/361-13-13. (4782)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, тражи посао.
064/120-77-64. (266541)
ИЗГРАДЊА кућа, станова
по систему „кључ у руке”.
062/179-67-25. (266549)
БЕТОНСКИ радови свих
врста, рушења свих врста,
одношење шута, зидарски
радови, реновирање кућа и
станова. 062/179-67-25.
(266549)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (266394)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика. Часови.
Тел. 251-19-81, 063/85222-43. (266561)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, фарбање столарије, гипс радови, фасаде, чисто, повољно, педантно. 063/304-376.
(266563)
ЧИСТИМ шут, таване, подруме, шупе, гараже, рушим старе објекте, повољно. Златко. 063/196-54-56,
061/144-82-80. (266567)
СЕЛИДБЕ, превоз робе са
радницима, износим стари
намештај, повољно. Златко.
063/196-54-56, 061/14482-80. (266567)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета. 063/369846 (266288)
КОМПЈУТЕРИ: поправка,
сервис, уградња нових
компоненти, чишћење, брзо, повољно. 060/351-0354. (266142)
ЧИШЋЕЊЕ бојлера од каменца, 700 динара.
062/106-87-70. (266581)
СЕЛИДБЕ, превоз секундарних сировина. Откуп
беле технике. Јован,
061/616-27-87. (266609)
ЧИСТИМО шут, таване, подруме, старе шупе, купујемо старо гвожђе. 061/63151-46. (266742)
ЧИСТИМО таване, подруме, радимо све послове.
061/321-77-93. (266741
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, замене, поправке, повољно, одмах.
013/331-657, 064/495-7759. (266762)
РАДИМО зидање, малтерисање, бетонирање и физикалију, повољно. Тел.
061/665-66-24. л(266611)
ДАЈЕМ часове основцима
од I до IV разреда.
064/033.-38-83. (266627)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације купатила, сервис,
повољно. 013/377-930,
063/115-71-67. (266630)
ОБАРАЊЕ стабала, крчење
плацева, рушења, чишћења
подрума, бетонирања, итд.
060/035-47-40. (266654)
РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, бетона, бетонирања, обарање
дрвећа, одношење ствари.
064/122-69-78. (266654)
ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ, АЛУ и дрвену столарију, ролетне, комарници, сигурносна врата, стаклорезачке услуге.
060/545-34-04. (266666)

ЗАВАРИВАЊЕ алуминијума, прохрома (инокс), челика, гуса... ТИГ и РЕГ техникама. 065/913-74-28.
(266667)
КРЧИМ коров, косим траву, тримером, косилицом,
шишам ограду. 063/84461-13, 061/301-49-58.
(266693)
СТОЛАРСКО-БРАВАРСКИ
радови. Поправке намештаја, столарије, остали
послови. 061/301-49-58,
063/844-61-13. (266693)
ЛАЛЕ – превозим мањим
кипером повољно: песак,
шљунак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94.
(266710)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађевинских радова.
064/866-25-76. (266712)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 24
године искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
БРАВАР/ЗАВАРИВАЧ, израда и монтажа тенди,
надстршеница, ограда, гаража. 060/424-29-93.
(266771)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством: квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/15337-06. (266784)

ОГЛАСИ

ХЕМИЈА: припрема пријемног за фармацију, медицину, стоматологију, ветерину, технологију. Професорка. 064/249-50-45.
(266785)
ХЕМИЈА, физика, математика, припрема за малу матуру. Професорка.
064/249-50-45. (266785)
ПРЕВОЗ робе велики комбијем, купујем белу технику и секундарне сировине.
060/036-75-73. (266813)
ПЕЧЕЊЕ прасића, јагњића,
јарића и кетеринг печења.
062/219-120, 065/626-8370. (266817)
ЧИШЋЕЊЕ и спремање
станова, пеглање веша.
061/412-44-50. (266842)
ЧИШЋЕЊЕ олука, висински радови. 065/535-24-56.
(266844)
ПРОФЕСИОНАЛНА масажа, може долазак на кућну
адресу. 064/000-55-39.
(266846)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (265850)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (265724)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (и)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа, сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 064/771-2416, 013/301-300.
(25066111)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (265390)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (266123)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0 - 24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/34820-00, 062/845-96-26,
„Електроизградња”.
(266608)
КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог
црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима
екстра попуст. 013/404560, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/84596-26,„Електроизградња”.(266608)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (266656)

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на катастарској парцели бр. 3596/2 К.О. Панчево, Ул. Моше
Пијаде бр. 48, Панчево, за изградњу: Објекат 1: Стамбено-пословни објекат По+П+3+Пс, Објекат 2: Стамбени објекат По+П+2+Пс, Објекат 3: Помоћни објекат- Гаража-П+0, израђен од стране ДОО за архитектуру и урбанизам „Art Royal inženjering” Ул. Трг Слободе бр. 1, Панчево, под бројем УП-41/18, за инвеститоре Лазар Бека Виоара из Банатског Новог Села и Цапрђа Александра из Селеуша.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
и згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у времену од 10 до
13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 21. 09. 2018.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове,
путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг
краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (266679)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. (266679)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. (266679)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фоСЕЛИДБЕ, транспорт робе, лија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Бомонтажа и демонтажа нарис, 013/352-536, 063/253мештаја, паковање и за028, 064/444-66-74.
штита ствари, одношење
непотребних ствари са рад- bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bombonницима и без њих, 00-24
cic.com (266679)
сата. 064/047-55-55.
(266685)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, столарија, ламинат. 061/283-66-41,
СЕЛИДБЕ комбијем И КА062/156-02-07, 064/317-10МИОНОМ Војводина, Ср05. (266842)
бија, са или без радника.
ТЕПИСИ, квалитетно праНајповољније, Иван.
ње, акцијска цена у Аутопе063/107-78-66. (266679)
рионици „Бибац”, бесплаСЕЛИДБЕ, робе и ствари
тан превоз. 066/001-050.
комбијем и камионом, професионално, екипа радни- АНТИБАКТЕРИЈСКО и дезка, све релације по Србији, инфекционо прање намештаја у вашем стану.
откуп намештаја. Иван,
066/001-050. (4782)
063/107-78-66. (266679)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, поправљамо квалитетно с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
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marketing@pancevac-online.rs

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 065/334-2338. (266832)

„HIPRA” d. o. o., Cara Dušana 17, Pančevo,
oglašava potrebu za zaposlenjem:
· Mašinskih tehničara i mašinskih inženjera.
Rad na poslovima organizacije proizvodnjom
i rad u sektoru tehničke pripreme.
Uslovi – poznavanje programa AutoCad.
Poželjno iskustvo na sličnim poslovima.
· Bravara – montera sa ili bez iskustva
Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs

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

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта, „Vip mobile” д. о. о. Београд,
Улица Милутина Миланковића 1-ж, Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби израде процене
утицаја пројекта Радио-базне станице на локацији
„БА1394_01 ПА_Панчево_Индустријска_зона_Север”
на
животну
средину,
GSM900/DCS1800/UMTS2100/LTE1800/LTE800, на
адреси Ул. Јабучки пут 82, к. п. 9364/1 к. о. Панчево, на
територији Града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617 у
периоду од 21. септембра до 01. октобра 2018. године
радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећом
ђачку књижицу издату од
ОШ „Мика Антић”, на име
Дуња Максимовић.
(266527)
МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат.
013/352-203.
(266589)
ТРАЖИМ жену од 60 до 70
година. Тел. 061/189-43-01.
(266684)
ДАЈЕМ једнособан комфоран стан за доживотно издржавање од 130 евра месечно. Бабе и деде обезбедите своје унуче већ сада.
063/102-94-16.
(266673)
ПОКЛАЊАМ лепо однеговане мачиће. 063/368-135.
(266695)
УПОЗНАО бих слободну
жену за дружење, плесбрак. 064/372-94-71.
(266617)
ОГЛАШАВАМ неважећом
карту за бесплатан превоз
за слепа лица, издату од
АТП-а на име Славише Коцић. (266746)
МУШКАРАЦ тражи жену
девојку за дружење.
064/261-14-10. (266764)

ТУРИЗАМ

СОКОБАЊА, апартмани,
дечји паркић, паркинг,
КТВ, интернет. Сезонски
попуст. 064/810-76-77. (и)
БАЊА ВРУЈЦИ, септембар,
октобар, 5 дана 3.000 динара. 064/324-08-48.
(265725)
ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора, повољно.
063/709-44-97. (266599)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 25. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о давању сагласности на
Студију о процени утицаја на животну средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 13. 09. 2018.
године, донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА
Реконструкција погона за гранулацију у фабрици
ПЕВГ, уградњом нове линије дораде „Д” и цевовода помоћних флуида у склопу „ХИП Петрохемија” – Панчево, на кп. бр.15932, 15930, 15933, 15934 и 15935 КО
Панчево, носиоца пројекта ХИП Петрохемија а.д. Панчево, Улица Спољностарчевачка бр. 82 из Панчева.
Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни пројекат
својом реализацијом неће имати негативних утицаја
на животну средину уколико се испоштују прописане
мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере
дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени утицаја
на животну средину, као и да обезбеди извршавање
програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о процени утицаја на
животну средину.
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном
поступку. Против овог решења се може покренути
управни спор пред Управним судом у Београду у року
од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене
огласа и читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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Петак, 21. септембар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

С дубоким болом обавештавамо родбину и пријатеље да је наш
драги

Последњи поздрав

ДУШАН Н.
ПАВЛОВИЋ
ДУЦА

ДУШАН Н. ПАВЛОВИЋ

Остaо си нам у лепој
успомени.

1947–2018.
Преминуо 15. септембра 2018, у 72. години.

ВЕСИ
Његови Маргићани: КИЧКИЛА, СТАВРА, РАША, СЛАВКО,
КОМАРАЦ, ПЕЈА БЕГЕЈАЦ, МИЛА БАКИЋ, ЈОГИ, ЈОВА, ИВА,
ГИЦА, МИМА, ЖЕЉКО, КУЖЕ, ТИШМА, ИВИЦА, МИРА,
ПЕРА ОКСИЖЕН и ФРЕНКИ
(30/266626)

Породица ТАКАЧ

Сахрана је обављена 17. септембра, на Новом гробљу у Панчеву.

(68/266790)

Седмодневни помен ће бити одржан у суботу, 22. септембра.
Ожалошћени: синови МИЛАН и ИВАН, снаха ЈЕЛЕНА,
унука БОЈАНА и бивша супруга СОЊА

16. септембра престало је да куца племенито срце нашег супруга, оца и деке

Последњи поздрав куму

(49/266739)

15. септембра после кратке болести преминуо је
мој шећер

Последњи поздрав

ВЕСЕЛИНУ БОШКОВИЋУ ВЕСИ
Кум ЂОЛЕ с породицом

КОСТЕ ЈОСИМОВА

ДУШАН Н. ПАВЛОВИЋ

ДУЦИ

(27/266612)

1935–2018.
Сахрана је обављена 18. септембра, у 15 сати, на
Старом православном гробљу. Ниси успео да се
избориш са задњом битком, а био си борац кроз
цео живот. Био си наша звезда водиља.
Неутешни: супруга СЛОБОДАНКА, ћерка ЉИЉА,
зет ДРАГАН, унуке САЊА и ТАЊА, унуци
ДУШАН и АЛЕКСАНДАР и праунука ТАРА

Отишао си заувек

Нема више мог деке

(42/266694)

1947–2018.
Иза тебе остала су сећања која не бледе, љубав
која ће трајати док сам жива.
Твоја бомбона ЂУРЂЕВКА
(37/266655)

17. септембра 2018, напустио нас је наш

КОСТА ЈОСИМОВ

ЉИЉА СРПКИЊА

КОСТЕ
ЈОСИМОВА
КОЈЕ

и ВЛАДА
(12/266546)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом чики

МИЛАН МИТИЋ
1932–2018.
С поштовањем и љубављу живећеш у нашим срцима.
Супруга ЈОВАНКА, синови ДРАГАН и ПЕТАР,
снаја ГОЛУБИЦА, унук МИЛОШ и ЈЕЛЕНА,
праунук ДУШАН, унука МИРЈАНА и НЕНАД
и праунука САРА

ДУШАНУ Н. ПАВЛОВИЋУ
ЛЕНКА са ћеркама
(62/266769)

17. септембра 2018, у 80. години, преминула је

МИРКУ
ХРЖИНИ
1933–2018.

Недостајеш.
Ћерка ЉИЉА

(66/266782)

(43/266690)

Пролазиће дани, али
без тебе ништа више неће бити исто. Твоја Ники ће те заувек чувати у
срцу.

Последњи поздрав стрицу Који

Унука САЊА, унук
ДУШАН
и праунука ТАРА

КОСТА ЈОСИМОВ

(67/266784)

(55/266726)

МИЛАН с породицом

12. септембра 2018. напустио нас је наш дека

Твој синовац и
синовица с породицама
(22/266600)

ДУШИЦА ДИМИТРИЈЕВСКИ

17. септембра 2018. године изненада нас је напустила наша вољена
супруга, мајка и бака

Сахрана је обављена 19. септембра 2018, у 13 сати, на Старом православном гробљу.
Вечну успомену на тебе чуваће твоји најмилији
(35/266648)

РУЖА УСКОКОВИЋ
Рођ. Остојић
Твоја унука НЕДА, унук АЛЕКСА, син ПРЕДРАГ
и снаја ВЕСНА

МИРКО ХРЖИНА
рођ. 1933.
Сахрањен је 15. септембра 2018, у Старчеву.
Хвала за велику љубав и за све што си нас у животу научио.
Волећемо те заувек, а ти ћеш вечно живети у нама.
Супруга РОЗА, ћерка АНА, унуке ЈАСНА
и ВЕСНА, праунуци ЛУКА и МАКСИМ
и зетови ИВАН и САША

(53/266721)

(31/266633)

ЗОРИЦА
ЖИВАНОВ

Последњи поздрав драгој ујни

ГИЗЕЛА ЈУХАС
1933–2018.

1957–2018.

ДУШИЦИ ДИМИТРИЈЕВСКИ
Хвала за све.

За сву љубав коју нам је
пружила вечно
захвални: супруг
ДРАГИША, син ИГОР,
ћерка СВЕТЛАНА, зет
ДЕЈАН, снаја ЈЕЛЕНА
и унуци УРОШ, САРА
и МАША
(71/266812)

ПАНЧЕВАЦ
САНДЕ с породицом
(58/266756)

телефон:
013/301-150

Последњи поздрав од ћерки са породицом
(56/266727)

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

САВЕТА ПУРКАР
Последњи поздрав мајци од ћерке ЂУРЂЕВКЕ
(34/266641)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 21. септембар 2018.
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С великом тугом обавештавамо пријатеље
и родбину да нас је 14. септембра 2018. заувек напустила наша драга мама - мајка

МОМЧИЛО АНЂЕЛИЋ
НАДА НАДРЉАНСКИ
1921–2018.

Последњи поздрав од сина ВЛАДИМИРА, ћерке АЛЕКСАНДРЕ
и супруге РАВЗЕ

Сахрана је обављена 15. септембра 2018, у
кругу највољенијих, пријатеља и поштовалаца. Недостајаће нам много.
Тугујемо: ћерка МИРЈАНА, син САВА,
унуке КСЕНИЈА, ИВАНА и ДРАГАНА,
зет ЧАСЛАВ и снаја ГОРДАНА
(8/266538)

(76/266849)

С тугом у срцу обавештавамо родбину и
пријатеље да је 12. септембра 2018. преминуо,
у 78. години

У суботу, 22. септембра, у 12 сати, на Старом православном гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашој драгој мајци и
супрузи

Последњи поздрав добром другу и комшији

Последњи поздрав нашој драгој

ЛАНА
БАРАЛИЋ

ИВАН КАЛИЋ

тетка НАДИ

од ДОБРИЛЕ, ПЕРЕ, ЛИДЕ и ВЕРЕ
(9/266539)

ЈАГОТКИ КРСТИН
МОШИ
АНЂЕЛИЋУ

Последњи поздрав
драгој комшиници од
ЗОРАНА и МАЈДЕ
са децом

Породици најискреније
саучешће.
РАДЕ ДЕША
с породицом

(48/266702)

(5/4782)

Време не брише успомене. У срцима си
свих нас којима много недостајеш. С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији: супруг ДРАГОМИР
и синови ПЕТАР и ДЕЈАН
(57/266748)

Ожалошћена супруга
ЈЕЛИЦА, син
ТОМИСЛАВ и ћерка
МАГДАЛЕНА
с породицама

ПОМЕН

(26/266606)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

ЈАГОТКА КРСТИН
Никад те нећу заборавити.
Твоја ЉУБИЦА

013/301-150

(70/266811)

ДАНИЦА СРЕДОЈЕВИЋ
23. III 2018 – 23. IX 2018.

ЖИВАН ВОЈНОВ
2012–2018.
Твоја породица

25. септембра навршавају се четири године
откако није са нама

Прошло је већ четири године откако није с нама
наш вољени

Твоји најдражи: ћерка ЈАСМИНА, унука
МИЛИЦА и зет ДРАГАН
(65/266779)

(14/266552)

Прошло је четрдесет
дана откако ниси с нама

ОЛГА МАТИЋ
Нека те анђели чувају...
Много те волимо...
Твоји: ћерке
МИРОСЛАВА
и ДРАГАНА
и унук СТЕФАН

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

У недељу, 23. септембра 2018, у 11.30, на Новом гробљу одржаће се четрдесетодневни помен нашем

СЛАЂАНА
ЛУПУЛОВ
Заувек у нашим срцима.

ДРАГОМИР ЈОВАНОВИЋ
1937–2014.
Време пролази, али туга не. Много је разлога да те
вечно памтимо и с поносом од заборава чувамо.
Твоја супруга ДОБРИЦА, ћерке ВЕСНА
и СНЕЖАНА с породицама

Твоји најмилији

(75/ф)

(44/266693)

МИЛЕТУ МАТИЋУ
Остаћеш нам заувек у лепом сећању.

У суботу, 22. септембра даваћемо шестомесечни помен нашем

Прошла је година откада није с нама наш вољени

Супруга ЉИЉАНА, ћерке СНЕЖАНА
и ДРАГАНА с породицом
(11/266545)

(73/266817)

Дванаестогодишњи помен

РАДОВАН СРЕДОЈЕВИЋ

ЖИВКУ ЂОРЂЕВИЋУ
Заувек у нашим срцима.
Његови најмилији

Успомену на њега чувају: ћерка СВЕТЛАНА,
зет ПЕТАР и унуци НЕБОЈША и АЛЕКСАНДРА

27. септембра навршава
се осам година откако
није с нама

ПОМЕН

(74/266822)

(72/266815

СЕЋАЊЕ на нашег драгог

СЕЋАЊЕ

ВЕЛИЧКОВИЋ

ДЕЈАН
ЂАКОВИЋ

ДРАГА
ИВКОВИЋ

1985–2006.
Вечно ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Твоји: нана ЗОРАНА
и велики бата ДРАГАН
с породицом

1997–2018.
Остао си заувек у нашим срцима.
Твоја ЛЕЛА са НАДОМ и НЕНАДОМ

(61/266760)

(32/266634)

ЈОСИФА ЈАНКОВИЋА
НОНЧЕ

САМЗИЈАНА

1923–1995.
1923–1998.
Сећање и успомену на вас чувају ваши најмилији
(64/266778)

ВИДА
САМАРЏИЋ

Син МИЋО, снаја
РАДА, унуци НЕМАЊА
и МИЛОШ и бивши
супруг СТОЈАН

26. IX 2017 – 26. IX 2018.
Мајко много нам недостајеш... !!!
Супруг ЂУРА,
ћерка СНЕЖАНА
и зет ДРАГАН

(16/266564)

(63/266775)
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У недељу, 23. септембра 2018. навршиће се четрдесет дана од смрти нашег

16. септембра навршио се пет година откако није с нама наш драги супруг, отац и
деда

Сећање на наше драге

ХУЂЕЦ

СЛОБОДАНКУ

ДУШАНА

и

23. IX 2013.

АРОНА ЛАЗАРОВА

ВЛАДИМИР МАЛИЋ

из Долова

28. IX 2015.

У мислима и срцу, увек сте са нама.
Ваши најмилији

1959–2013.

(21/4782)

Тога дана, у 11 сати, на гробљу у Долову даваћемо помен.
Наша љубав, сећање и туга трајаће док смо живи.
Вечно ожалошћени: супруга ВИДОСАВА и синови
САВА и СТЕВИЦА

Нека те у тишини вечног мира прати наша
љубав јача од времена и заборава.
С тобом у срцу супруга НАТАЛИЈА, ћерка
ДАНИЈЕЛА и унуке МИЈОНА и МАША

(50/266703)

22. септембра 2018. године, у 10 сати, на војловачком гробљу, обележићемо годишњи помен нашем
драгом супругу, оцу, деди, прадеди и свекру

(69/266799)

21. септембра, у 10.30, на Католичком гробљу обележавамо четрдесетодневни помен нашој мајци и баки

У суботу, 22. септембра, даваћемо годишњи помен нашој вољеној
мајци

ЈОВАНУ ВЕСЕЛИНОВИЋУ
1931–2017.
Бићеш заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији
(54/266723)

ЈОЗЕФИНИ ЦИНЦОВИЋ
ПОМЕН

КАДИВКИ БАРАШЕВИЋ

Заувек твоји синови ЉУБОМИР и МОМЧИЛО
(47/266701)

Живећеш вечно у нашим срцима, а твоја
доброта ће нас увек грејати.
СЕЋАЊЕ

ЈОВАНОВИЋ

Ћерка САЊА и унуци УНА и ЛУКА

МИЛАН САВИЋ

(41/266683)

Исте смо снове сањали,
истом се надали

Вољени не умиру док живе они који их воле.

22. септембра навршавају се две године откада није са нама мој вољени супруг

Породица САВИЋ
(40/266661)

ЈАЊА

МИЛАНКО

1939–2007.
1935–2013.
Време пролази, остаје сећање испуњено тугом, љубављу и поштовањем.
Ваша ћерка АНА

БИЉАНА
ПОПОВИЋ
Шест месеци је прошло
како си отишла кумо
наша најдража. Не постоје речи које би описале нашу тугу. Недостајеш много Бики.

(59/266757)

УРОШ
ПОДУНАВАЦ

Прошло је шест месеци откако нас је напустио
наш вољени

СЕЋАЊЕ
Четрнаест година није
са нама

ЂУРЂЕВКА КОВАЧЕВИЋ БЕБА
Ожалошћена супруга
МИЛКА, остала
родбина и пријатељи

Твоја кума МАРИНА
с породицом

Почивај нам у миру вољени наш Уки.

(51/266711)

(6/4782)

Прошло је десет година
откада си нас напустио

ГОДИШЊИ ПОМЕН
22. IX 2018.

Године пролазе, сећања
остају

Прошла је тужна година откада ниси са нама.
Твоја мајка КАТИЦА, син БОЈАН
и ћерка СНЕЖАНА с породицама
(23/266696)

МИЛАН БОШКОВ
1957–2018.
Постоје успомене које не бледе, ране које се не
лече, сузе које се не сушe и бол која не престаје.
Твоји најмилији: супруга ЗОРИЦА,
син ЗВЕЗДАН и ћерка ЗВЕЗДАНА
(1/266153)

ВЛАДИЦА
ВИДОЈЕВИЋ
Време пролази, али не и
туга за тобом, сине мој
једини.
Твоја мајка МИЦА,
ћерка АНА, син ИВАН
и супруга ДАЛИБОРКА

24. септембра 2018. је
годину дана од смрти
наше вољене мајке

(4/4782)

СЕЋАЊЕ

МИЛИВОЈЕ
МИТКОВИЋ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

МИЛАН ПЕКЕЧ
МИЈА

Твоји: супруга
ЉУБИЦА и синови
СТЕВА и ЗОРАН
с породицама

Твоја родбина
- породица НОВКОВИЋ

20. IX 2008 – 20. IX 2018.
Време пролази, а Ти нам све више недостајеш.
Твоја породица

(3/4782)

(46/26697)

(15/266562)

ЈОВАН ШКУЛИЋ

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

ЦВЕТКО
НИКОЛОВСКИ
24. IX 2010 – 24. IX 2018.
Пролазе дани, пролазе
године.
Ти си заувек у нашим
срцима.
Супруга ТРАЈКА, ћерке
СЛАВИЦА и ВЕРИЦА
с породицама
(60/266759)

МИЛКЕ
ЈОВАНОВИЋ
Вечито у нашим срцима.
Деца с породицама
(7(4782)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 21. септембар 2018.
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СЈЕЋАЊЕ

Шеснаест година је прошло, а сећање на тебе и даље не
бледи

ЕФТА НИКОЛИЋ
25. IX 2008 – 25. IX 2018.
Године пролазе у тишини, а прошло их је десет већ...
Напустио си нас једног јутра без иједне речи...
Био си један од ретких који су знали дотакнути срце
и душу...
Био си посебан, другима несхваћен и чудан, све би
дали за још један загрљај, за један осмех твој, још
једну твоју ријеч...
Наша љубав и сјећање на тебе никада неће умријети.
Чували те анђели небески.
ЉУБИЦА с породицом, РАЈНА
с породицом, МИЛОВАН с породицом
и БРАНКО с породицом

ДЕСИМИР ПОПОВИЋ

ГРОЗДИМИР
МИЛИВОЈЕВИЋ

(18/266570)

18. III 2018 – 18. IX 2018.

Заувек твоји: АНДРЕЈА, МАТЕЈА, ИРЕНА и ДРАГАН

Можда то и нису звезде већ мали прозор
на небу...

(25/ф-1281)

кроз њих нас обасјава светлост и љубав
оних које сам изгубила, тако ми говоре да
си срећан са нашом Данијелом.
Твоја супруга
(2/266517)

ЕФТО НИКОЛИЋ

МИРОСЛАВА ХРИБ
ШАЈРИХ

25. IX 2008 – 25. IX 2018.

21. IX 1989 – 2018.

22. септембра навршава се шест месеци откада
није с нама наша драга супруга, мајка и бака

Тата, иако је прошло десет година ти си и даље са нама.
Породица

Твоји: мама НАДА, син МАРКО,
сестра БРАНКА и сестричина ДУЊА

(28/266614)

МАРИЈА ПРЕДИЋ

(17/266565

Прошле су четири године откада није с нама наша драга мајка

26. септембра 2018. године навршава се двадесет две године откад није с нама наш

У суботу, 22. септембра
2018. године навршава
се пола године откако
није с нама наш драги

Мало је речи којима можемо рећи колико нам
недостајеш.
Волимо те.
Твоји најмилији
(20/266583)

Вољеној

ВАСА КЕПИЋ

ДАРИНКА СТАНИШИЋ
Успомену на тебе чувају твоја деца
– увек у нашим срцима и мислима.

Време не лечи тугу, не смањује недостајање, у
срцима нашим живиш.
Твоји: супруга МАЛЕНА, син БАНЕ
и ћерка БЕБА

(52/ф)

(38/266657)

МИЛАН
ЗДРАВКОВИЋ
Прође и пола године, а
ми никако да се навикнемо да нам се више нећеш вратити.

Сећање на драге родитеље

ПОЖАР

Твоја СУВАДА
са кћеркама САНДРОМ
и СНЕЖАНОМ
(10/266542)

ВАСА ЈЕФТИЋ
ИМРЕ

СЕЋАЊЕ

КАТИ

7. VII 1939 – 21. IX 2013.
И даље си део нас, много нам недостајеш.
Твоји: ШАРИКА, ЖИКА и ИВАНА

1922–1987.
1928–2015.
Ћерка МАРИЈА, зет ПЕРА, унука СУЗАНА и унук ЈОВАН

ПОМЕН
25. IX 1978 – 25. IX 2018.

НАДИ ДУКИЋ

ГОРДАНА
СПРЕМИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

21. IX 2016 – 21. IX 2018.

Твоји најмилији
(24/266604)

СЕЋАЊЕ

Супруга – мајка – бака
(13/266549)

Трогодишњи помен

(19/266571)

Годину дана је прошло откада није с нама наш вољени

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

СЛАВНА
ЏИВЏАНОВСКИ
СВЕТИСЛАВ ЗЛАТАНОВИЋ
Никад те нећемо заборавити.
Твоји најмилији
(23/266603)

СТОЈАНКА
ТУЦИЋ
2008–2018.

Четрдесет година од
смрти моје свекрве.
Снаја ЗОРИЦА и унуци
ИВАН и СЛАВКО

Мила моја мајко, много
ми и данас недостајеш.
Почивај у миру.
БАТА

(36/266649)

(39/266658)

ЂЕРЂУ
ЂЕРФИЈУ
Много нам недостајеш.
Твоји најмилији
(33/266658)
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ИНФО/ЗАБАВА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање
341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ
Добили ћерку
15. августа: Андријану – Ирена и Марјан Крстић; 20. августа: Зузану – Маријена
и Петер Ширка; 22. августа: Бранку – Александра и Никола Манојловић; 2. септембра: Лену – Милица и Жељко Петровић; 3. септембра: Теу – Марјенка Гајан и
Адам Стркакушек, Леонору – Александра Марковић и Иван Томић; 5. септембра:
Ксенију – Милијана и Ненад Каначки; 6. септембра: Елену – Миљана и Далибор
Видевски; 7. септембра: Дуњу – Тамара и Александар Пантић, Тару – Миљана Микић Биро и Бојан Биро; 8. септембра: Јовану – Сања и Милан Марчетић, Софију –
Александра и Владимир Стаменић, Лену – Љиљана Адамовић и Владимир Цветковић; 9. септембра: Дариjу – Јасмина и Јан Павелка.

Добили сина
20. августа: Гвоздена – Теодора и Иван Ковачевић; 22. августа: Драгутина – Маријана Стаменковић и Иван Суботић; 28. августа: Душана – Јелена и Жељко Митрић;
30. августа: Рељу – Андријана Солдатовић; 2. септембра: Александра – Наташа Думитру и Зоран Клер; 4. септембра: Николу – Бојана и Зоран Кузманов, Луку – Нина
Пољак и Александар Сабовљев; 5. септембра: Лазара – Бранкица Јона Жаки и Атила Јона, Петра – Маја и Радован Миловановић; 6. септембра: Андрију – Кристина и
Осман Албу, Андреиа – Ђорђета и Кристиан Тодоров; 7. септембра: Миљана – Наташа и Давор Радмиловић, Вукана – Ивана Вукомановић Живојнов и Душан Живојнов, Максима – Тамара Радић и Дени Лука Бабић; 8. септембра: Симеона – Магдалена и Милош Ранисављевић, Косту – Радмила и Милан Стојковић.
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Будите опрезни у саобраћају,

Ненадани издаци ће вас мало

поготово у јутарњим часовима.
Недостатак новца даће вам идеју
за милион глупих поступака, па
чак и за позајмице на црно. Смирите страсти у односима с партнером и не улећите брзоплето у
нове везе.

пореметити, али већ за викенд
можете очекивати већи прилив
новца и неки хонорарни посао.
Ваге које су у вези имаће мање
несугласице, а оне слободне биће склоне авантурама. Радите на
свом имунитету.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Добар период за незапослене
Бикове, јер ће им се указати
прилика да добију посао. Водите
рачуна о томе шта потписујете и
не улазите у послове који су на
ивици закона. Дугогодишње везе
могу бити крунисане браком, а
неке ће се, нажалост, завршити.

Могуће је да ћете добити понуду да промените посао. Не одбијајте, али и не прихватајте исхитрено. Пустите неколико дана да
се емоције слегну и одлучите
хладне главе. Финансије су солидне. Неким искушењима треба
одолети без обзира на страст.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)
За све битне одлуке у свом жи-

7. септембра: Ивана Ђорђевић и Вања Милићевић; 8. септембра: Ивана Петровић и
Срђан Вукојевић; 9. септембра: Синди Спасић и Бела Ленђел, Дејана Попадић и Милан Недучић, Татјана Стојменовић и Дејан Штрбац, Ања Рајчић и Душан Нешковић, Тамара Јовчевски и Далибор Томевски; 13. септембра: Борка Новаков и Горан Васић.

воту ипак сачекајте следећу годину. Преговарајте, склапајте
нова пословна познанства, али
не потписујте ништа ове седмице. Новац долази и одлази.
Ослоните се на партнера, јер то
је велика и искрена подршка.

УМРЛИ
6. септембра: Шимон Хашко (1955), Мирјана Барјактаревић (1938); 7. септембра:
Уна Петровски (2016), Босиљка Вујчић (1934), Јованка Радисављевић (1959), Драгомир Гвозденовић (1939), Жива Ардељан (1935), Веселка Цветковска (1965); 8.
септембра: Миодраг Дојин (1942), Ружица Вујановић (1944), Мишо Петровић
(1935), Милева Остојић (1937), Катица Јаћевић (1934); 9. септембра: Босиљка Радосављев (1934), Љубомир Дрвеница (1929), Јеврем Лазовић (1947); 10. септембра: Бора Ђорђевић (1937), Топлица Милошевић (1961), Неда Штибингер (1927),
Веселин Бошковић (1950); 11. септембра: Боривој Илић (1952); 12. септембра:
Јовица Гајин (1950), Иван Калић (1941), Сава Пјешчић (1935), Мирко Хржина
(1933), Нада Карбунар (1927); 14. септембра: Савета Пуркар (1929).

КОКТЕЛ

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Помоћ пријатеља, родбине и са-

Водите рачуна о томе шта и ко-

радника, као и неколико ситних
добитака обележиће овај период.
Љубавне везе које су почеле прошле јесени, могле би сада бити
крунисане браком. Порадите мало на свом физичком изгледу и
више спавајте.

лико једете. Нисте задовољни
својим финансијама, много тога
касни, али стрпљиво, погодиће
вас већа сума новца. Не одбијајте позив за иностранство. Љубав
је лепа, али је још лепша ако је
обострана. Тестирајте партнера.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

И вас саме ће просто изненади-

Крећете свим снагама у конач-

ти новчани добитак за викенд.
Преко старих сарадника можете
започети нови посао, и то са
успехом. Особа коју сте срели или
упознали преко пријатеља може
донети велике промене у ваш живот и окренути га наглавачке.

не обрачуне. Само храбро напред, можете добити и моралну
и финансијску сатисфакцију. Новац који касни коначно ће стићи.
Не седите на две столице, измаћи ће вам се обе. Неко ко вас воли, неће још дуго чекати.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Ако планирате ортачки посао или
сарадњу са странцима, можете
очекивати солидан развој ситуације. Просто ћете бити изненађени
количином новца који ће вам стићи, али пажљиво њиме располажите. Партнер показује више нежности, али ви као да то не видите.

Чувајте од крађе своја документа, а посебно картице. Пазите како прелазите улицу. Могући су и
неки судско-административни
проблеми. Дубоко удахните пре
него што брзоплето одреагујете.
Сумњате у свог пословног партнера. Могуће је да сте у праву.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ
ВОДОРАВНО: 1. наука о узгајању и селекцији паса, 2. француски писац (Албер) – мило, 3. површина воде – симбол дидима, 4. комедија
италијанског писца Карла Голдонија, 5. енклитика oд јесте – танана,
витка, 6. навој на завртњу – река у Пољској, 7. кашњење у напредовању.
УСПРАВНО: 1. плетеница – дегенеративна болест кичмене мождине
(мед.), 2. именован, номинован – опак, злобан, 3. али, међутим – мања
војна формација (мн.) – телеграфска ознака за Стару Пазову, 4. надимак глумца Драгомира Бојанића – досадна прича, зановетање, 5. град у
Србији у Поморављу – снови (песн.).

(1) АМБИС
ЈА ПРАВИЛО
нудим добро:
амбиса се
чувај, побро!

(2) ХЕЛЕНСКИ ВАЈАР

2
3

(23. 9 – 22. 10)

решавање имовинско-правних
заврзлама. Коначно ће све доћи
на своје место. Нема места емоцијама када је о послу реч. Сложите све коцкице и одредите
приоритете. Одлучите да ли желите да будете у вези или не.

ДВОСТРУКА УКРШТЕНИЦА
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. изгнаник, особа у прогонству, 2. систем присилних казнених мера (лат.), 3. војна акција којом се непријатељ држи у обручу – латински везник, 4. део крошње дрвета – име аустралијског глумца Дарвила, 5. име певачице Украден – ватра, пламен
(песн.), 6. старојудејски цар – остатак при вршају пшенице, 7. аутоознака Ниша – место код Зрењанина, 8. један дијалект српског језика,
9. чамац или брод са два спојена трупа.

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Повољан период за успешно

Слогови: А, БА, БРЕ, ВИ, ВИ,
ДАРМ, ЖАН, ЈУ, ЛЕ, ЛИ, ЛИ,
НА, НАР, НО, О, ПОВ, РИ, СУ,
ТО.
ВОДОРАВНО: 1. текстуални садржај опере, 2. жичани музички
инструмент, 3. руски шаховски
велемајстор (Артур), 4. шпански
архипелаг у Средоземном мору,
5. журналиста, 6. полицајац,
пандур (фр.).
У осенченим пољима, читано
одозго надоле, крије се име и
презиме нашег вајара (на слици), који је рођен у Банатском Новом Селу, а аутор је скулптуре
„Бели медведи”.

1

Ован

ВЕНЧАНИ

ЕНИГМАТСКИ

1

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

1
1
2
3

6
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7

5

8

6

9

7

2
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4

5
Драга су нам дела
уметничка, стара,
ПРЕСЛАТКИ кипови
хеленског вајара.

РЕШЕЊА – Испуњаљка: либрето, виолина, Јусупов, Балеари, новинар, жандарм. Двострука укрштеница: прогнаник, репресија, опсада, ет, грана, ека, Неда, плам, Аса, плева, ни, Елемир, ијекавица, катамаран. Стиховни анаграми: (1) провалија, (2) Праксител. Укрштени слогови: кинологија, Ками, драго, ниво, ди, „Мирандолина”,
је, вита, лоза, Ниса, заостајање.
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ЖИВОТ ЉУДИ У ЗАБАЧЕНИЈИМ ПАНЧЕВАЧКИМ НАСЕЉИМА

И СКРОБАРА ЈЕ (ВАЉДА) ДЕО ГРАДА!
За поједине (легитимне) делове Панчева многи житељи нашег града готово да нису чули.
Ако и јесу, тешко да имају појма где се то налази. А неки
други, који нешто о томе и знају, питају се ко може тамо да
живи.
Да невоља буде већа, слично
мисле и бројни становници тих
забачених насеља. Кажу да су
на њих сви заборавили и сете
их се повремено тек декларативно, пред неко гласање. А
можда ни тада...
Једно од најзабаченијих и најизолованијих насеља Панчева,
које формално важи за део једне град ске ме сне за јед ни це
(Горњи град), јесте Скробара.
Оно практично постоји преко сто година, још од времена
када је тамо настала прва фабрика скроба. Експанзију је доживело педесетих година прошлог века с развојем поменуте
индустрије, а тренутно у њему
егзистира око сто педесет домаћинстава или близу петсто
људи, будући да је, упркос свему, последњих година у том
насељу све више деце.
За неупућене, Скробара се
налази на око пола пута до Качарева или тек неколико километара до последњих градских кућа, пет до бувљака, а
око осам километара до градског језгра. Не тако далеко?
Или, можда, јесте. За оне навикнуте на градски комфор сасвим сигурно...
А и сами Скробарци углавном деле такво мишљење. Наравно, из друге перспективе,
јер сматрају да су третирани
као грађани другог реда. Како

је про вео у „Скро ба ри”, од
које је и до био стан. Док је
ра дио, би ло му је одлично,
али и он се слаже с ком шија ма у вези са свим на ве де ним
про блемима. Пре свега када
је реч о во ди, јер је ап сурд но
да они у 21. веку ни су прикључени на градски во до вод,
на ро чи то ако се зна да је вода из њи хо вих хи дро фо ра

сам изабрао јер сам га добро
упознао док сам радио као возач у „Скробари”, као и његове
мештане, од којих су многи били моје колеге. Само насеље је
заиста специфично, а доскора
нисмо имали неке од најосновнијих услова за живот. Тек пре
пет-шест година добили смо
фиксне телефоне, а струјни напон је био свега до сто осамдесет волти, што није могло да
честито потера ни хидрофоре.
Сада је то боље, али ми једини
у граду и даље немамо квалитетну пијаћу воду. Ова наша
не да није за пиће, већ тешко
може да прође и као техничка.
Није нам јасно због чега нисмо прикључени на главни вод
када је ишао за Качарево. Ипак,
остављене су шахте, а на једној је недавно постављена чесма, па се с ње снабдевамо град-

Дугогодишњи Скробарци – Љубомир и два Драгана
и не би када су фиксну телефонију добили тек пре неколико година, када је она већ
увелико губила трку с мобилним технологијама.
Због свега тога екипа „Панчевца” недавно је посетила тај
део града и поразговарала с тамошњим житељима о свему
што их тишти.
Пијаћа вода насушно потребна
Један од њих је седамдесетогодишњи Љубомир Боројевић
(70), који је радио у Скробари,
а у то насеље се доселио пре
десетак година. Његова кућа се
налази у једној од неколико
споредних улица, које се уливају у главни пут (ка Качареву), под именом Маршала Тита. Донедавно су се сви становници овог насеља водили као
да живе у њој, да би тек пре годину дана добили називе улица (и нове бројеве), а занимљиво је да све оне носе имена цветова – љиљана, јоргована, ириса, гербера...
– Међутим, оне нису тако
романтичног изгледа, будући
да су лети углавном прашњаве, а зими блатњаве. Али шта
да радимо, преостаје само да
се надамо да ће једног дана
оне добити нормално обличје.
Што се мене тиче, ово место

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ском водом. Ипак, то није довољно за оволики број људи,
али је и то боље него док смо
били принуђени да купујемо
флаширану или да је доносимо с качаревачког биваторијума – истиче Љубомир.
Његов комшија и пријатељ
Драган Дакић (57) каже да су

неповољностима. Поред недостатка воде, немамо ни канализацију, о којој у оваквим
околностима тешко можемо да
размишљамо, без обзира на то

прометној саобраћајници, којом возила јуре без обзира на
ограничење до педесет километара на сат. Поред поменуте
продавнице постојао је раднички ресторан у који су могла да
дођу и трећа лица, а у једном
моменту је био веома ексклузивно сређен, али то није дуго
трајало. Чак и та радња би пре
две године била затворена да

рочито су били популарни првомајски турнири.
– Ипак, веома често сам се
осећао као да смо малтене потпуно изоловани. Један од проЧесма на петсто душа

Уместо решења остале рупе с кабловима
што она већ постоји у будућој
немачкој фабрици, недалеко
одавде. Дотле смо „осуђени”
на септичке јаме, које су пуне
због презасићеног земљишта,
па копамо преливне, а и оне
за кратко време постану мале.
Овде има и много старих људи и добро би дошла једна амбуланта, чија је изградња започета средином деведесетих
година прошлог века. Велики
проблем је и бука коју производе аутомобили и, нарочито,
шлепери, па кад падне ноћ,
за многе почиње ноћна мора,
будући да се све тресе, лупа,
удара, јер је и пут веома лош.
Због свега тога не смемо да
отва ра мо про зо ре – на во ди
Драган.
Он, ипак, истиче да је добро
што припадају Месној заједници Горњи град, па рецимо плаћају аутобус по јефтинијој град-

блема био је и остао непријатан мирис од отпадних вода
које настају разградњом кукуруза сумпором. Тога је данас
мање, али се још увек прилично осећа. Оно што нас тишти,
јесте и наплата услуге одношења смећа по критеријуму
квадратуре. Зато ја због куће
на спрат плаћам 1.200 динара
месечно, а избацим само једну
кесу недељно, док људи у граду, који живе по становима,
имају неупоредиво мање рачуне. С друге стране, свега су три
контејнера на толико људи, а и
они се ретко празне, па се за
неколико дана око њих створе
праве дивље депоније, које развуку мачке и пси – прича Драган.
Ва со Скрчевски живи надомак фабрике, у Улици маршала Тита 41, у старом објекту, који је некад био управна
згра да фир ме. Та мо је од
1975. године, а цео радни век

практично наделска, а до чесме, тамо и на зад, тре ба да
пређе три кило метра.
Због таквих околности, кад
неће ко је надлежан, ови и други житељи Скробаре били су
принуђени да неке проблеме
самоиницијативно решавају.
Тако су изградили стазу од прве куће из смера Панчева до
око километра удаљене (једине) продавнице преко пута фабрике. Али радници неког комуналног предузећа су потом
тамо нешто копали с намером
да тобоже поправи неке ствари. Но успут су разрушили поменуту стазу и никад је нису
вратили у првобитно стање, под
изговором да не постоји у плановима и да је нелегално изграђена?!
Тек једна продавница...
Сада људи из удаљенијих кућа, до те радње морају ићи по

Васо живи тик уз фабрику

је није узео приватник Дејан
Васић, који не спори да је вода
најтраженији артикал, а одмах
затим и алкохолно пиће, јер
Скробарци немају друго место
за окупљање.
Нема ни игралишта, па се
деца играју тик уз коловоз, што
је веома ризично. Било је и
предлога да се постави лежећи
полицајац, али на овом путу
то није могуће због великих
брзина. Постојала је и школа,
потом једно време само истурена одељења нижих разреда,
да би онда и то било укинуто,
па је аутобус возио децу у градске образовне установе, пре свега у ОШ „Васа Живковић”, а
данас се ученици користе редовним градским превозом.
Простор школе је потом претворен у омладински клуб, у
којем су се људи дружили уз
стони тенис, шах и друге активности. Све то је утихнуло
средином осамдесетих година
прошлог века.
Без обзира на све, насеље се
подмладило, што је готово невероватно ако се зна каква „бела куга” влада около. То свакако треба да заинтересује оне
који се залажу за подизање наталитета.
И тако, док Скробарци грозничаво ишчекују воду, канализацију, боље путеве и штошта друго, надају се да ће им
можда нова (немачка) фабрика донети (економски) бољитак. Због тога су, ваљда, неки
већ почели да дижу цене некретнина...

ФОЛКЛОРАШИ У РУМУНИЈИ

Доловци у Темишвару

У јединој продавници најбоље иде вода
му се родитељи овамо населили педесетих година прошлог
века, када су, као и многи други
из руралних средина, у ове крајеве дошли „трбухом за крухом”.
И нашли посао у фабрици која
се тада звала Индустрија скроба Јабука, а око ње је формирано индустријско насеље.
– Моји покојни отац и мајка
годинама су тамо радили, као
и готово сви из комшилука. Тек
касније су долазили други људи и самоиницијативно градили куће, па се насеље прилично проширило упркос многим

ској тарифи, а присећа се и неких бољих времена када се присније дружило. С друге стране,
на оближњем Наделу могла се
упецати и квалитетна риба, попут шарана, па је и његова млађа ћерка успевала да улови понеког капиталца, што је данас,
због загађења тог водотока, потпуно незамисливо.
Прескупа „хигијена”
Помало је носталгичан и његов имењак Драган Бојанић
(48), који у Скробари живи од
рођења и добро памти играње
фудбала на игралишту, а на-

Плодна прекогранична културна размена настављена је недавно када су житељи Долова
гостовали у Темишвару.
Реч је о члановима фолклорних ансамбала, који функционишу у сарадњи културно-уметничких друштава „Банатски
вез” и „Јон Креанге” и Дома
културе. Ону су у недељу, 9.
септембра, отпутовали у највећи град у румунском делу
Баната, како би учествовали на
осмом фестивалу дојни (у питању је врста румунске народне песме).
Поред наведене играчке групе, учесник поменуте манифестације из Долова био је и Јован Болдовина, који је певао
старе румунске народне песме
(дојне), као и представници
КУД-а „Гленфор Амбасадор” –
Саву Бањаша, солисту на труби,
на хармоници је пратио његов
суграђанин Радиша Новаков.
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АКТИВНО ЛЕТО ПЛАНИНАРСКОГ ДРУШТВА „ЈЕЛЕНАК”

ОД ДУРМИТОРА И ПРОКЛЕТИЈА ДО КРФА И КАЈМАКЧАЛАНА
Једно од најпрепознатљивијих
удружења у граду (и шире) посвећених активностима у природи свакако је Планинарско
друштво „Јеленак”.
А лето је годишње доба када је одлазак на веће надморске висине кудикамо једноставнији.
Стога ни ове године чланови поменуте организације нису седели скрштених руку...
У летњем календару Планинарског друштва „Јеленак”, као и
сваке године, било је сијасет интересантних садржаја. Или, како каже секретар тог удружења
Милан Глумац – овогодишње
најтоплије доба било је веома
амбициозно и захтевно што се
тиче савладавања успона, с обзиром на то да је више пута требало „освојити” планине високе
и преко две хиљаде метара.
– Ове године смо чак два пута ишли на Дурмитор, где смо
се пењали на мало негостољубивије врхове. У Црној Гори
смо походили интересантну
планину Маганик, с веома неприступачним теренима, без
маркираних стаза. Тамо смо се
попели на врхове који су изнад две хиљаде метара – на
Жуту греду и Стеванов врх.
Приликом кретања смо користили мапе, компасе и џи-пи-ес, а и водичи су били изузетно спремни за те захтевне акције, с обзиром на то да се тамо, за разлику од терена који
се у Србији сматрају неприступачним, где је релативно лако
кориговати грешку, ради о про-

комплексним акцијама кретао
се од двадесет до тридесет, а
они морају бити беспрекорно
физички, кондиционо и ментално спремни, јер су напори
изузетно велики.
– Били смо и на Проклетијама, где смо савладавали успоне на четири врха од преко две
хиљаде метара, а од једног, технички захтевног, одустали смо
због тога што је падала киша и
све је постало клизаво и веома
опасно. Дан раније смо, рецимо, уз много муке, савладали
врх Просип висок 2.524 метра,

македонски Пелистер и на легендарни Кајмакчалан. Можда
најзанимљивија акција била она
на италијанским Доломитима
у трајању од недељу дана. То су

врхови на које се пење по вертикалним стенама и хода се
стазама обезбеђеним сајлама,
што представља комбинацију
планинарења и алпинизма, ка-

да је неопходна и адекватна
техничка опрема, која подразумева и кациге. Догодио нам
се један пад, али је, на срећу,
девојка била везана, па је све
прошло без икаквих последица. Такви терени захтевају потпуни опрез и због тога што је
евакуација изузетно тешка. Зато је обавезна нека врста селекције група, па почетници
нису ишли на високогорске подухвате – каже секретар ПД-а
„Јеленак”.
Задовољни и почетници
Када је о томе реч, било је и
акција у којима су могли да
учествују и они без неког великог искуства.
– Имали смо и на Дурмитору такозване почетнике, који
су углавном ишли на руте које
су трајале по три-четири сата,
за разлику од неких вишеструко дужих, попут оних на Проклетијама са двадесет километа ра пе ша че ња уз хи ља ду
шестсто метара успона. Поред
тога, за све грађане смо имали
бициклистичке туре по околини, као рецимо до Иванова, Београда или Сефкерина, када су
људи могли да схвате колико
је околина Панчева лепа. Било је и једнодневних акција,
попут оних на Дивчибарама,

Национални парк Ретезат

Рајцу, Руднику... Нас тридесет
четворо били смо и на колективном активном одмору на
Крфу са успоном на Пантократор. Тада смо обишли и Српску кућу на том острву, као и
чувени Видо – истиче Глумац.

Доломитска језа
Успон на Пантократор

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

У БАРУТАНИ, 22. СЕПТЕМБРА
Дурмитор – Црвена греда, 2.164м
ла ску кроз камени те рупе од
неколи ко метара до не ко ли ко де се ти на ме та ра. Те шко
их је чак и речи ма описати –
на води Глумац.
Опасни Доломити
Број чланова који су учествовали у овим вишедневним и

на граници са Албанијом, а
успон је трајао шест сати. Организовали смо и одлазак у румунски природни резерват Ретезат и пењање на карпатски
врх Пелага сличне висине. Једна група нашла се и на Пирину, на трећем врху на Балкану
(2.900). Пењали смо се и на

Првенство Србије
у пењању
Пето коло Државног првенства
у спортском пењању биће одржано у Панчеву у суботу, 22.
септембра, а организатор је
Планинарско-еколошки клуб

грам је веома згуснут, а биће
заступљене две дисциплине –
брзинско и тежинско пењање.
Учесници ће бити подељени у
више група према старосним

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

Тробојка
Дражесна маца, стара око годину
дана, недавно је задржана у привременом смештају због опоравка
након стерилизације, али мора што
пре да нађе дом будући да јој овај
смештај истиче за неколико дана
и мораће да се врати на улицу ако
не буде збринута.
Сада је очишћена од спољашњих
и унутрашњих паразита, а примила је и прву вакцину.
Све друге информације могу се добити на број телефона
064/127-02-61.

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА УДИЦЕ

РИБЉИ ПАПРИКАШ

Пити
Потребно: 1,5 кг сома и/или
друге речне рибе, килограм
црног лука, четири децилитра белог вина, кашика сирћета, 1,5 дл уља, по једна кашичица љуте и слатке млевене паприке, 4-5 зрна бибера, кашика парадајз-пиреа,
кашика першуна, кашичица целера, млевени бибер и
со.
Припрема: Очистите и оперите рибу, натрљајте је сољу
и бибером, па је прелијте
сирћетом и оставите да одстоји сат времена.

У већој посуди пропржите
сецкани лук на уљу, а затим
поспите љутом и слатком млевеном паприком, додајте бибер у зрну, парадајз-пире, три
кашике вина, першун и целер и добро промешајте.
На то ставите рибу исечену на веће комаде и пржите
је на врло лаганој ватри око
45 минута. Немојте мешати,
већ је само чешће протресите. При крају додајте вино и
још мало динстајте.
Послужите уз барени кромпир. Пријатно!

„Соко” из Панчева, уз подршку
Спортско-пењачког савеза Србије и Града Панчева.
Надметање ће стартовати поменутог дана у 9 сати у популарној Барутани, тачније на тамошњој вештачкој стени. Про-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

категоријама – од шестогодишњих малишана до сениора.
Очекују се такмичари с разних
страна Србије – из Београда,
Новог Сада, Ниша, Суботице,
Ужица... Сатница може бити
коригована у односу на број
пријављених, а овај догађај потрајаће све до касних поподневних часова.
Ин те ре сант но је да ће се
2020. године у Токију спортско пењање први пут наћи на
олимпијским играма.

Ова мешанка, стара око две године,
која у себи носи крв стафорда, пронађена је у веома лошем стању у
једном дворишту у центру града,
након што је држана на кратком
ланцу у смећу и измету.
Након свих тих мука Пити је разиграна, активна, јака и потпуно опорављена и, што је најважније, налази се на сигурном; стерилисана је и биће чипована на новог власника, који мора да
поседује основне услове за удомљавање оваквог пса.
Контакт-телефон: 064/217-48-80.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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РУКОМЕТАШИ ДИНАМА СТАРТУЈУ У СУПЕРЛИГИ

ПЕТКОВИЋ: ЖЕЛИМО У ПЛЕЈ-ОФ
Прво коло у Костолцу

Иван Петковић

Пред својим
навијачима против
Обилића
Љубитељи игре с лепљивом лоптом коначно су дочекали својих пет минута. Идућег викенда почиње нова првенствена
трка за бодове у Суперлиги за
рукометаше, у којој ће, бар када је наш град у питању, све
очи бити упрте у рукометаше
Динама.
Популарни „жуто-црни” с Тамиша, који су у неколико минулих сезона задивили рукометну Србију и регион, у нови
поход у елити улазе са измењеним играчким кадром у односу на прошлу сезону. Многи
момци су отишли, али стигла
су вредна појачања. Поред Златановића, Милошевића и Вучковића, искусних рукометних
вукова који су одавно задужили жуто-црни дрес, ових дана
су у Динамо стигли и деснокрилни нападач Дарко Миленковић, који је прошле сезоне
играо у Врању, као и Милош
Костадиновић, такође десно
крило и некадашњи репрезентативац наше земље, освајач
медаље на Европском првенству 2012. године.

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У ТЕКВОНДУ

СРЕБРО И ДВЕ БРОНЗЕ

– Имали смо много проблема
током припремног периода. Бројне повреде су нам потпуно пореметиле систем рада, али шта је –
ту је. Стојановић није одиграо
ниједну контролну утакмицу, Буњевчевић је био на располагању
на само једном мечу. Али нема
времена за кукање, у последњих
четрнаест дана момци раде добро, посвећени су тренинзима,
што нам улива додатни оптими-

зам. У првом колу гостујемо у
Костолцу, традиционално, нашем неугодном противнику.
Ипак, верујем да ћемо искористити сваку прилику која нам се
укаже и да ћемо се у Панчево
вратити као победници. Наш циљ
је пласман у плеј-оф, па се надам да ће 29. септембра, када
будемо домаћини Обилићу, Хала спортова бити пуна и да ће наши навијачи доћи да нас подрже

– рекао је први тренер Динама
Иван Петковић.
Панчево је град који воли
рукомет. Има и због чега. Зато
не треба сумњати да ће и ове
сезоне у Суперлиги Србије наши суграђани бити „играч више” у свим дуелима динамоваца у Хали спортова на Стрелишту. Али често и на гостовањима... Баш као што је било и
у прошлој сезони.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЈАБУЧАНИ КРЕЋУ ИЗ КАРЛОВЦА
Идућег викенда стартује нова
првенствена трка за бодове у
Првој лиги „Север”. Рукометаши Јабуке у нову сезону улазе
са старим амбицијама, али с
новим тренером. Шеф стручног штаба постао је Никола Јаневски, који је прошле сезоне
играо на позицији левог крила, али је и водио кадетску екипу Јабуке. Младом стручњаку,
који ускоро постаје дипломирани професор рукомета, руководство РК-а Јабука указало
је апсолутно поверење и пуну
подршку у новом изазову.
С обзиром на то да су претходну сезону у Првој лиги „Север” рукометаши из места надомак Панчева завршили на
другом месту, на корак од пласмана у Супер Б лигу, нормално је да су амбиције и у новој
такмичарској години велике.
Оно што све симпатизере овог
спортског колектива може да
радује, јесте чињеница да су
сви играчи из претходне сезоне остали у екипи, а дошло је и

Александар
Живковић

ЗЛАТО ЗА СТЕФАНА
У Сенти је прошлог викенда
одржан међународни меморијални турнир у рвању под
називом „Никола Вуков”. Учествовало је преко 300 мла-

– Желимо да захвалимо
Спортском савезу Панчева и
председнику Слободану Битевићу, јер смо захваљујући њему добили адекватне термине

дих бораца из: Украјине, Бугарске, Румуније, Мађарске,
Чешке, Хрватске, БиХ и Србије. У тако јакој конкуренцији Рвачки клуб Динамо се
представио са четири такмичара, које је предводио тренер Миливоје Тодосијевић.
Најуспешнији је био Стефан Тодосијевић, који се надметао у категорији до 50 кг.
Он је у својој групи савладао
рваче из Мађарске, Румуније
и Украјине, а потом је у великом финалу био бољи и од
домаћег такмичара, па се без
пораза домогао победничког
трофеја и златне медаље.

за рад у сали ОШ „Ђура Јакшић”. Сада наши чланови могу да тренирају понедељком,
средом и петком од 19 до 21
сат. Када би нам се побољшало финансирање клуба из градског буџета, сигуран сам да би
и трофеја било више – рекао
је председник Рвачког клуба
Динамо Ива Крстић.
На такмичењу у Сенти, у
категорији до 42 кг, Огњен
Тодосијевић је у мечу за бронзано одличје изгубио од вицешампиона Балкана са 8:7.
Алекса Јовић и Јована Вићентић пласирали су се на пета
места у својим категоријама.

Никола Јаневски
неколико новајлија и неколико играча из кадетске екипе,
па је сада конкуренција у тиму
још јача.
На позицији голмана ту су
Митановски, Јандрић и Малићанин. Крилне позције покривају: Илић, Димитријевић, Пешић, Миленковић и Дамјановски. Бекови су: Пешко, Јова-

У НЕДЕЉУ СА СЕНТОМ
Прошлог викенда је стартовало првенство у Другој лиги група „Север”. Рукометаши ОРК-а Панчево поражени су у Ади,
где их је домаће Потисје савладало с 35:32.
У недељу, 23. септембра, од 20 сати, Панчевци у Хали
спортова играју против Сенте, а рукометашице Јабуке у првом колу дочекују Граднулицу.

ТРИЈУМФ МАЛИХ ШАМПИОНА

Страну припремио

63 кг. У првом колу је победила такмичарку из Бугарске, а потом је изгубила од
ривалке из Румуније, па је и
она заслужила бронзу. Кадеткиња Лара Бокун освојила је
вицешампионску титулу у категорији преко 59 кг. У полуфиналу је победила домаћу
такмичарку са 20:6, а потом
је, такође од Румунке, изгубила са 20:3.
Наредног викенда наши суграђани ће наступити на Купу Србије. То такмичење уједно ће бити и квалификациони тур нир за од ла зак на
Европско првенство за кадете, које ће бити одржано у
новембру у Шпанији. Највећу шансу за одлазак на тај
велики турнир имају Лара Бокун и Лука Бабић.

МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У РВАЊУ
новски, Спасић, Трајковић, Ћосић, Трајковски и Митровић,
а за место пивота бориће се
Мирјанић, Витас, Крстевски и
Ваци.
Током припремног периода
Јабучани су одиграли и неколико контролних утакмица, па
сви у клубу једва чекају старт
првенства. У првом колу, у суботу, 22. септембра, Јабука гостује у Банатском Карловцу, а
утакмица почиње у 19 сати.
Мушка и женска екипа РК-а
Долово, које се такође надмећу у овом рангу такмичења, гостоваће у Темерину.

НАСТАВЉЕНА ЛЕПА ТРАДИЦИЈА

У организацији Џудо клуба
„Академија Јочић” из Старчева, прошлог викенда је у Хали
спортова на Стрелишту одржано традиционално надметање
под називом „Турнир малих
шампиона”.
Учествовало је више од 200
малих бораца из 28 клубова, а
организација је и овог пута била на највишем нивоу. Најуспешнији су, по традицији, заслужили врхунски урађене медаље и пехаре. Ни сам почетак
школске године и новитети у начину пријављивања такмичара
нису могли да покваре утисак са
овог сјајног џудо-такмичења. Да
ли је била случајност или намера, тек, челни људи ЏСС-а
су на овај турнир послали мањи број судија. Ипак, органи-

У главном граду Румуније
прошлог викенда одржано је
Балканско првенство у теквонду, на коме се надметало 560 бораца. На том престижном такмичењу у Букурешту у саставу репрезентације Србије били су и наши
суграђани Александар Батало, Миња Бојовић и Лара Бокун, који су освојили једну
сребрну и две бронзане медаље.
Сениор Александар Батало
надметао се у категорији до
58 кг. Он је у првој борби савладао ривала из Молдавије,
а потом је због повреде морао
да преда меч албанском репрезентативцу при резултату
12:17, па је освојио бронзано
одличје. Миња Бојовић се надметала у групи јуниорки до

затор је, пре свега захваљујући
свом ауторитету у џудо-свету,
успео да реши мали проблем,
па је све протекло у најбољем
реду.
У укупном пласману „академци” су били најбољи, с три-

на ест ме да ља, ис пред ЏК-а
Трудбеник Кортега. Као по навици, Дуња Јочић, Петар Стојић и Предраг Кацијан убедљиво су тријумфовали у својим категоријама. Ништа лошији утисак нису оставили ни

вицешампиони: Матеја Илић,
Голуб Стригић, Ања Стојић и
Микаина Јовановић, а бронзама су се окитили: Ања и Богдан Ма тић, Не ма ња Јо вић,
Угљеша Пејчић и Никола Ердељанац.
Била је то дивна манифестација џудо-спорта у нашем граду, а домаћин за наредну годину најављује прави спектакл
за „мини-јубилеј”, када ће „Турнир малих шампиона” прославити пети рођендан.
Много успеха на „Турниру
малих шампиона” имали су и
чланови ЏК-а Јединство из Качарева.
За најуспешнијег борца проглашен је Немања Нишић, а
поред њега златне медаље су
осво ји ли Ја на Пе ји но вић и
Андријана Кртенић. Сребром
се окитила Марија Пеневски,
а бронзе су зарадили: Василија Стошић, Михајло Анђеловић, Марко Шарац и Алекса Лехни.

ШАХОВСКИ КУТАК
Simay
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Де2)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Завршени су годишњи одмори. Било је много суграђана заинтересованих за
то да шест месеци добијају бесплатан примерак „Панчевца”. На нашу адресу
недељно је стизало неколико десетина разгледница и фотографија с разних
дестинација, а новине, нажалост, имају ограничен простор...
Вредни новинарски жири трудио се да за објављивање одабере
најимпресивније пошиљке.
Хвала свим учесницима у наградној игри, честитамо добитницима, а свима
осталима желимо више среће следеће године!

Два
Проблеми се брже реше кад имаш с ким да их размотриш. Мука
је лакша кад пола узме неко други. Сиротиња је слађа кад има
с ким да се сиротује. А срећа је, кад се подели, двапут већа.
И капљица лепше клизи низ грло у друштву. Зато су измислили кафане.

Један
Поглед с кратера La Capannina (вулкан Етна, Сицилија).
Оливера Лоци, Јаношикова 29, Панчево

Оливера, Марија, Десанка, честитамо!
Од првог октобарског броја „Панчевац”
ће стизати на вашу адресу.
Редакција

Док се врти и меље нас точак живота, прија понекад остати мало насамо са собом. Ваља пропрати мозак од убуђалих сећања,
скинути прашину с вредних успомена, проветрити идеје, исполирати драгоцености захвалношћу. И треба бацити поглед на збивања из птичје перспективе, тако да се види шира слика.
Има и ко то не може сам. Зато су измислили психијатре.

Нула
Кружи интернетом једна интересантна слика. На њој две раке.
Не разликују се ни у једном детаљу, осим што крај једне пише
„за богаташа”, а крај друге „за сиромаха”. Кад се над тим призором замислиш, много се лепше сложе животни приоритети.
И сетиш се да смо на крају сви исти и да није важно каква ти
је гајба, кућа или гнездо. Што имаш више ствари које се не могу купити новцем, то си истински богатији. За све остало су измислили кредитне картице.

Пуно поздрава из предивне Будимпеште!
Марија Алфелди, Синђелићева 64, Панчево

µМ. Шупица ?Д. Кожан

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Анђела Петров,
гимназијалка:

Вања Исевски,
гимназијалац:

– Тренутно излазим и
уживам док још не
морам много да учим.
Планирам да почнем
да се бавим неким
спортом.

– У суботу имам фудбалску утакмицу, а недељу ћу посветити
учењу.

Немања
Несторов,
гимназијалац:
– За викенд ћу током дана бити напољу и играћу кошарку, а увече ћу изаћи
до града. Недеља ће
бити резервисана за
учење.
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