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Из ри ја ли ти ја
у учи о ни це

Сва шта ових да на про ла зи ис -
под ра да ра јав но сти док се ко -
нач но раз мр ша ва (или до дат но
мр си) ко сов ски Гор ди јев чвор
или се би ју ве ли ке уз бу њи вач ке
бит ке. Ипак, у мо ру тих „дру го -
ра зред них та бло ид них га до сти”,
ко је не ми ли це тру ју ио на ко мо -
рал но са тру ле ло дру штво, из -
дво ји ла се јед на.

На и ме, ве ли ку пра ши ну по -
ди гло је орал но за до во ља ва ње у
жи вом про гра му еми си је под
на зи вом „Па ро ви”, ко ја се већ
ду го еми ту је на „срећ ној” на ци -
о нал ној те ле ви зи ји. Њен уред -
ник, пре по доб ни Ма рић, ис пр -
ва је то про бао да за та шка. Но
ка да је са те ран у ћо ше, по чео је
да се из мо та ва у свом сти лу и
да убе ђу је ши ро ке на род не ма -
се ка ко им се тај ди рек тан пре -
нос сек са са мо при чи нио.

Ако нас по ме ну ти те рач ше ге
не ким нат чул ним мо ћи ма и
убе ди да је све то илу зи ја, те -
шко мо же да се од бра ни ка ко у
тим (и њи ма слич ним) еми си -
ја ма не ма сце на бру тал ног на -
си ља. Шта ви ше, и нај по вр шни -
јим пра ће њем тог ме диј ског
му ља сти че се ути сак да по ме -
ну ти ри ја ли ти сво ју ено рм ну
гле да ност упра во гра ди на агре -
сив но сти сво јих ак те ра.

Ме ђу тим, пре не ко ли ко ме се -
ци до га ђа ло се не што и за при -
ли ке Ма ри ће ве те-ве гро те ске
то тал но бо ле сно и мон стру о зно.
На и ме, пер со на жен ског ро да
под име ном Је ле на Илић да ни -
ма је крв нич ки ту кла из ве сног
Ива на Ма рин ко ви ћа. (Ин кри -
ми ни са ни је по знат и као бив -
ши су пруг естрад не зве зде Го це
Тр жан). Та же на-год зи ла уда ра -
ла би свом си ли ном не срећ ни -
ка у гла ву мал те не сва ко днев но,
а по не кад је то ижи вља ва ње тра -
ја ло до бес ко нач но сти. Би ло је
чак и си ту а ци ја ка да би во ди -
тељ ка не са мо не мо гле да ла не -
ми ле сце не већ би их чак и под -
стре ки ва ла. Кул ми на ци ја се
до го ди ла ка да је на на ре че ног
Ма рин ко ви ћа на ср ну ла го то во
по ло ви на уку ћа на у на ме ри да
га лин чу је и пра во је чу до да је
пре жи вео ту ка но на ду.

Та кве ства ри се, на жа лост, до -
га ђа ју у ствар ном жи во ту, али
до не дав но на овим про сто ри ма
та ко не што ни ка ко ни смо мо -
гли ни да за ми сли мо на те ле ви -
зи ја ма, и то с на ци о нал ним
фре квен ци ја ма.

А са да су баш та кви про гра -
ми нај гле да ни ји.

Сто га не тре ба да чу ди то што
се ска ред не сце не с ма лих
екра на све ин тен зив ни је пре та -
чу у школ ска дво ри шта или
учи о нице.

Са мо је дан кон зор ци јум
под нео при ја ву

Го то во сва ки дру ги у 
АТП-у је тех но ло шки вишак

У Град ској упра ви Пан че во у пе так,
18. ок то бра, отво ре не су по ну де за до -
би ја ње кон це си је на јав ни пре воз пут -
ни ка у Пан че ву и око ли ни у на ред -
них два де сет пет го ди на и из град њу
но ве ау то бу ске ста ни це. За пра во,
отво рен  је са мо је дан ко ве рат, по што
се на по зив ја вио са мо кон зор ци јум
ко ји чи не „Са га транс” из Ле шта на,
„Транс југ” из Обре нов ца и „Ду ме ко”
из Бе о гра да. Кон зор ци јум чи ни и
ком па ни ја „Апекс со лушн тех но ло -
џи”, ко ја је вла сник си сте ма за на пла -
ту пре во за „Бус плус”, а но си лац кон -
зор ци ју ма је пред у зе ће „Са га транс”.

Од та да те че рок од ше зде сет да на
у ко ме тре ба да се утвр ди да ли је до -
ста вље на до ку мен та ци ја ва ља на и да
се до не се од лу ка о то ме да ли ће би ти
пот пи сан уго вор о јав но-при ват ном
парт нер ству са овим кон зор ци ју мом.

По ред то га што од фор ми ра ња кон -
зор ци ју ма ве ли ке про ме не у уред но -
сти и ком фо ру оче ку ју ко ри сни ци
пре во за, уво ђе ње но вог град ског пре -

НОВИ ПРЕВОЗНИК УЛАЗИ НА ПЕРОН 
ПАНЧЕВАЧКЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Купање у октобру.

Ових дана, на Тамишу.

Снимио: Милан Шупица

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

во зни ка иза зва ће и по тре се ме ђу за -
по сле ни ма.

– Са да у АТП-у има око 287 за по -
сле них, а 123 су тех но ло шки ви шак.
Ре че но нам је да ће но ва фир ма ко ја
ће би ти осно ва на по га ше њу АТП-а
пре у зе ти је дан број рад ни ка, пре све -
га во за ча. Ко ће још оста ти, ни је ја -
сно. Они ко ји од ла зе до би ће от прем -
ни не од 200 евра по го ди ни ста жа.

За по сле ни су тра жи ли да, по што се
отва ра но ва фир ма, сви до би ју от -
прем ни не, па да га зда по сле то га по -
зо ве оно га ко му тре ба – из ја ви ла је
Гор да на Бел ча, пред сед ни ца син ди -
кал не ор га ни за ци је УГС-а „Не за ви -
сност” у овој пан че вач кој фир ми.

Иза овог зах те ва очи то сто је во за -
чи, ко ји с пра вом ра чу на ју да ће би ти
по треб ни и у но вој фир ми, али не желе

да се од рек ну от прем ни на, ко је су, у
прак си, пред ви ђе не за „ви шак” ко ји
ма хом чи ни ад ми ни стра тив но осо бље.

Очи глед но је да ће се око ово га још
ло ми ти ко пља, као и у сва кој дру гој
фир ми ко ја је из јав ног вла сни штва
пре ла зи ла у при ват но.

Ди рек тор АТП-а Бо јан Бо ја нић ни -
је био до сту пан да за „Пан че вац” да
би ло ка кав ко мен тар. Р. Т.

Ова аутобуска станица ускоро ће бити „Стара”

КА КАВ ЋЕ БИ ТИ БУ ДУ ЋИ ПРЕ ВО ЗНИК

„БУС ПЛУС” И КОД НАС?

Бу ду ћи да је у кон зор ци ју му ко -

ји се ја вио на по зив Гра да и

„Апекс со лушн тех но ло џи”, вла -

сник си сте ма за на пла ту пре во за

„Бус плус”, Пан чев ци мо гу – уко -

ли ко по ну да бу де при хва ће на – да

се на да ју уво ђе њу кар ти ца ка кве

са да по сто је у Бе о гра ду.

У не де љу, 20. ок то бра, фор ми ран је
Град ски од бор Де мо крат ске пар ти је
Ма ке до на ца у Пан че ву – са оп ште но
је из те стран ке. То ме су прет хо ди ли
из бор на скуп шти на у ју ну и фор ми ра -
ње ме сних од бо ра у Пан че ву, Гло го -
њу, Ја бу ци, Ка ча ре ву и на Стре ли шту.

За пред сед ни ка Град ског од бо ра
иза бран је Јо ван Ла за рев ски, а за ње -
го вог за ме ни ка Го ран Пи сле вић. Од -
бор у овом тре нут ку има де вет чла но -
ва, а у на ред ном пе ри о ду тај број ће
се по ве ћа ва ти сход но бро ју фор ми ра -
них ме сних од бо ра у гра ду. Овом
град ском од бо ру пред сто ји озби љан
рад у на ред ном пе ри о ду с ци љем да
се у сва ком на се ље ном ме сту фор ми -
ра ме сни од бор.

– Отво ре ни смо за са рад њу са оста -
лим по ли тич ким пар ти ја ма, али пре
све га же ли мо да апе лу је мо на све Ма -
ке дон це и по што ва о це ма ке дон ског
на ро да с те ри то ри је гра да Пан че ва,

ма шта би ли по на ци о нал ној при пад -
но сти, да нам се ја ве и укљу че у рад
ДПМ-а, јер са мо за јед нич ким сна га ма
мо же мо до сти ћи ни во с ко јег ће мо ути -
ца ти на очу ва ње на ше за јед ни це и
оства ри ти сва пра ва ко ја нам при па да -
ју. Је ди ни на чин да и Ма ке дон ци има -
ју свог пред став ни ка у струк ту ра ма вла -
сти је по ли тич ко ор га ни зо ва ње на ше
за јед ни це, због че га и ра ди мо на ја ча -
њу на ше ин фра струк ту ре. Из вр шни
одбор ДПМ-а у на ред ном пе ри о ду на -
ста вља фор ми ра ње град ских и оп штин -
ских од бо ра на те ри то ри ји Ба на та, а до
кра ја ове го ди не пла ни ра мо да за вр -
ши мо рад на фор ми ра њу од бо ра на те -
ри то ри ји це ле Ср би је – по ру чио је са
сед ни це ГО пред сед ник Из вр шног од -
бо ра ДПМ-а Сте фан Трај ков ски.

Стра нач ке про сто ри је ДПМ-а на ла -
зе се у Ули ци Ра до ми ра Пут ни ка 3 у
Пан че ву и отво ре не су сва ког рад ног
да на од 10 до 15 са ти.

ФОР МИ РАН ГРАД СКИ ОД БОР

ДПМ од сада и у Пан че ву

ОТВОРЕНЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Бу ду ћи кон це си о нар мо ра ће да

до ка же да ни је имао гу би так у по -

сло ва њу то ком по след ње три го ди -

не, а да је имао уку пан по слов ни

при ход 840 ми ли о на ди на ра или

ве ћи за сва ку од те три го ди не.

Та ко ђе, мо ра да до ка же да има

ис ку ство и да је у по след ње три го -

ди не ква ли тет но пру жио јав ну услу -

гу пре во за ло кал ним са мо у пра ва ма

ко је има ју ви ше од 120.000 ста нов -

ни ка, као и услу ге ти ке тинг си сте ма.

Тех нич ки пред у слов за бу ду ћег

кон це си о на ра је да по се ду је нај ма -

ње 60 во зи ла ста ро сти до де сет го -

ди на по ми ни мум „Еу ро 5” нор ми,

од но сно да има про стор у ко јем вр -

ши сер ви си ра ње и по прав ку во зи ла.

Ка дров ски, мо ра ће да до ка же да

има нај ма ње три ин же ње ра са о бра -

ћа ја, 80 во за ча и пет ме ха ни ча ра.

Већ у пр ва два ме се ца кон це си -

о нар ће мо ра ти да обез бе ди пр вих

де сет но вих ау то бу са, а до шест ме -

се ци и на ред них два де сет во зи ла,

док би до кра ја пр ве го ди не тре ба -

ло да бу де обез бе ђе но укуп но ше -

зде сет но вих ау то бу са.

Оба ве за кон це си о на ра је и да у

пр вој го ди ни из гра ди и пу сти у рад

но ву ау то бу ску ста ни цу са сер ви -

сом и тех нич ким пре гле дом на ло -

ка ци ји ко ју обез бе ди Град Пан че во.

Бу ду ћи кон це си о нар ће на пла ћи -

ва ти ста нич ну услу гу ка ко на по сто -

је ћој, та ко и на но во и згра ђе ној

ау то бу ској ста ни ци, чи ја ће згра да

има ти по вр ши ну од 949 ква драт -

них ме та ра, а би ће оба ве за да се

из гра ди и укуп но де ве де сет пар -

кинг-ме ста, од че га ше зде сет осам

за пут ни ке, а оста ло за осо бље.

ДУ ГО ПО СР ТА ЊЕ

У апри лу ове го ди не до шло је до

из не над ног об у ста вља ња по ла за ка

АТП-ових ау то бу са.

На глав ној ау то бу ској ста ни ци у

Пан че ву осва ну ло је оба ве ште ње

да је АТП „ре ду ко вао по ла ске у ме -

ђу ме сном са о бра ћа ју услед не до -

вољ не ко ли чи не го ри ва, као и

не до вољ ног бро ја из вр ши ла ца”.

Гра до на чел ник Са ша Па влов та -

да је за наш лист об ја снио да је

про блем у нов цу за го ри во, ко је

град има, али не по сто ји за кон ски

на чин да се пре ба ци град ском пре -

во зни ку.

По сле не ко ли ко да на гу жви и

нер ви ра ња гра ђа на ко ји су ка сни ли,

нај ви ше на фа кул те те и по сао у Бе -

о гра ду, са о бра ћај је нор ма ли зо ван.

А пр вог да на но ве школ ске го -

ди не, у по не де љак 2. сеп тем бра,

возачи АТП-а би ли су от по че ли „ти -

хи штрајк”. Од њих 130, ше зде сет

че ти ри рад ни ка су оти шла на бо ло -

ва ње, па је тог да на одр жа но са мо

20 од сто по ла за ка!

Во за чи су тра жи ли да им не то

пла та бу де 70.000 ди на ра, бу ду ћи

да су им ме сеч на при ма ња та да би -

ла 42.000, од но сно ако ра де и кон -

дук тер ски по сао – 47.000 ди на ра.

Након пре го во ра на ђе но је ком -

про ми сно ре ше ње.

– Во за чи су при хва ти ли по ну ду

град ске вла сти да им до кра ја го ди -

не бу де ис пла ће на со ли дар на по моћ

у укуп ном из но су од 40.000 ди на -

ра, и то та ко што ће им сва ког ме се -

ца би ти упла ће но по 10.000 ди на ра.

То је ре ше ње ко је је би ло нај бли же

њи хо вим зах те ви ма – ре као је та да

ди рек тор АТП-а Бо јан Бо ја нић.

ДЕ МО КРАТ СКА ЗА ЈЕД НИ ЦА
МЛА ДИХ ЕВРО ПЕ

Ка ли њин град ска 
иници ја ти ва

Де ле га ци ја Де мо крат ске за јед ни -
це мла дих Евро пе – пред сед ник Ха -
ви јер Хур та до Ми ра и, Пан че вац,
пот пред сед ник Ми лош Ђу рин –
одр жа ла је са ста нак у Цен тру „Са -
ва” у Бе о гра ду с пред се да ва ју ћим
Ко ми си је за ме ђу на род ну са рад њу
Ге не рал ног са ве та „Је дин стве не Ру -
си је” Ан дре јем Кли мо вим, на кон
ко јег су две стра не пот пи са ле Ка -
ли њин град ску ини ци ја ти ву, за вр -
шни до ку мент кон фе рен ци је по -
све ће не без бед но сти, одр жа не у
Ка ли њин гра ду.

Ка ли њин град ска ини ци ја ти ва
про мо ви ше мир и без бед ност, не -
ме ша ње у уну тра шња пи та ња др жа -
ва, ја ча ње еко ном ске са рад ње, при -
ја тељ ство и бор бу про тив те ро ри зма,
на ци зма, фа ши зма, ра си зма, ксе но -
фо би је и дис кри ми на ци је. С. Т.



АКТУЕЛНО 3
Петак, 25. октобар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

ПО ВЕ РЕ НИ ШТВО 
ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ

Фи нан сиј ска по моћ
сред њо школ ци ма

По ве ре ни штво за из бе гли це
гра да Пан че ва оба ве шта ва
из бе гла и ин тер но ра се ље на
ли ца да је По кра јин ски фонд
за пру жа ње по мо ћи тој ка -
те го ри ји љу ди рас пи сао јав -
ни по зив за до де лу фи нан -
сиј ске по мо ћи нај у спе шни -
јим уче ни ци ма сред њих шко -
ла из из бе глич ких, прог на -
нич ких и ра се ље нич ких по -
ро ди ца на те ри то ри ји АП
Вој во ди не.

До дат не ин фор ма ци је о
овоме мо гу се до би ти сваког
рад ног да на, од 8 до 15 часо -
ва, у По ве ре ни штву за избе -
глице, чи ја се кан це ла ри ја
на ла зи у згра ди Град ске упра -
ве, на Тргу краља Петра
Првог 2–4.

На ис тој адре си пре да ју
се и при ја ве на јав ни по зив,
а рок за кон ку ри са ње је 4.
новем бар. Д. К.

ЛЕ ПА ВЕСТ 
ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

По моћ од 5.000 
сти же 5. но вем бра

До бра вест за пен зи о не ре
гла си да ће им јед но крат на
по моћ у из но су од 5.000 ди -
на ра би ти ис пла ће на 5. но -
вем бра, ме сец да на пре но
што је то пр во бит но би ло
пла ни ра но. Ту ин фор ма ци -
ју с јав но шћу је ове не де ље
по де лио Си ни ша Ма ли, ми -
ни стар фи нан си ја у Вла ди
Ре пу бли ке Ср би је.

Он је под се тио и да ће од
1. ја ну а ра пен зи је би ти по -
ве ћа не нај ве ро ват ни је за око
5,3-5,4 по сто, а об ра чун ће
се вр ши ти по швај цар ској
фор му ли, по ко јој се пен зи -
ја од ре ђу је на осно ву ви си -
не про сеч не пла те и ви си не
ин фла ци је.

Ми ни стар је обе ћао и да
ће про сеч на пла та у Ср би ји
ра сти из ме се ца у ме сец и
да ће она у де цем бру из но -
си ти пре ко 500 евра. Д. К.

При ча о суд би ни „Пе тро хе ми -
је” се за хук та ва – не про ђе не -
де ља а да срп ски ме ди ји не об -
ја ве не ку ин фор ма ци ју о про -
це су при ва ти за ци је пан че вач -
ког пе тро хе миј ског ком плек -
са. По след ња у ни зу је из ја ва
Ва ди ма Ја ко вље ва, пр вог за ме -
ни ка ге не рал ног ди рек то ра „Га -
спром њеф та” и пред сед ни ка
Од бо ра ди рек то ра, ко ји је у уто -
рак из ја вио да је „НИС спре -
ман да раз мо три мо гућ ност уче -
ство ва ња на тен де ру за ’Пе тро -
хе ми ју’, али да ће ко нач на од -
лу ка за ви си ти од по ну ђе них
усло ва”.

Пи та ње при ва ти за ци је пан -
че вач ке „Пе тро хе ми је” отво ре -
но је на Енер гет ском фо ру му у
Санкт Пе тер бур гу 2010. го ди -
не. У том гра ду је се ди ште енер -
гет ског ди ва „Га спро ма”, па на -
ши љу ди, ко ји ре дов но од ла зе
на Фо рум, ту има ју при ли ку да
раз го ва ра ју с нај ва жни јим „Га -
спро мо вим” љу ди ма. Та ко се,
по ред га са, наф те и енер ге ти -
ке, до шло и до же ље Вла де Ре -
пу бли ке Ср би је да се у НИС-у
удо ми „Пе тро хе ми ја”.
Али, за раз ли ку од нас, Ру си ма
се не жу ри.

Пр во се по ја ви ла ин фор ма -
ци ја да је пред сед ник УО „Га -
спром њеф та” Алек сан дар Ђу -
ков у раз го во ру са срп ским ми -
ни стром ру дар ства и енер ге ти -
ке Алек сан дром Ан ти ћем са оп -
штио да је „Га спром њефт” „за -
ин те ре со ван за ку по ви ну”. За
овим је усле дио хла дан туш:
јед на но вин ска аген ци ја ја ви ла
је, по зи ва ју ћи се на не и ме но ва -
не из во ре, да „ру ски нафт ни ги -
гант не пла ни ра да ку пи пе тро -
хе миј ски ком плекс у Пан че ву”.

Ви ше ве ре ипак тре ба по кло -
ни ти оно ме што је ка зао дру ги

чо век „Га спром њеф та”. У ин -
тер вјуу „Ве чер њим но во сти ма”
од уто р ка Ва дим Ја ко вљев је
ка зао да ин те рес за „Пе тр о хе -
ми ју” по сто ји.

– Пан че вач ка Ра фи не ри ја и
„Пе тро хе ми ја” по ве за не су у
де лу про из вод ње и за „Га спром -
њефт” то је ве о ма ва жно јер

има мо мо гућ ност да ефи ка сно
про да је мо део сво јих про из во -
да (при мар ни бен зин) фа бри -
ци у су сед ству – ка зао је он.

Ја сно је за што је „Га спром -
њеф ту”, као вла сни ку НИС-а,
ва жно да „Пе тро хе ми ја” оп ста -
не и до бро по слу је – но вац је у
пи та њу.

Осим то га, НИС има и вла -
снич ки удео у „Пе тро хе ми ји”
– др жи 21 од сто ак ци ја, док
др жа ва и да ље др жи 76 од сто.

Али...
Ва дим Ја ко вљев је по но вио

оно што еко ном ски струч ња ци
твр де већ го ди на ма:

– Ку по ви на „Пе тро хе ми је” у
тре нут ном ста њу, с еко ном ског
гле ди шта, не ма сми сла.

Ова кво пе тро хе миј ско по -
стро је ње код нас, без до дат них
ин ве сти ци ја, ни је за ни мљи во
„Га спром њеф ту”. Ства ри би се,
ме ђу тим, про ме ни ле кад би би -
ло из гра ђе но но во по стро је ња
за по ли про пи лен. Ру си су чак
спрем ни да за то обез бе де по -
треб них 150 ми ли о на евра, али

да би то учи ни ли, оче ку ју од
Ср би је да бу де „ко о пе ра тив на”,
од но сно да се, срп ски ре че но,
„Пе тро хе ми ја” при по ји НИС-у.

– Ако НИС пре у зме оба ве зе
за ула га ње у том из но су, он мо -
ра и да по се ду је мо гућ ност да
ре а ли зу је тај про је кат и да до -
би је од го ва ра ју ћи до хо дак од
уло же них ин ве сти ци ја – ре као
је Ва ди ма Ја ко вљев, пр ви за -
ме ник ге не рал ног ди рек то ра
„Га спром њеф та” и пред сед ник
Од бо ра ди рек то ра.

Са да је, кад је реч о суд би ни
„Пе тро хе ми је”, на по те зу Вла -
да Ср би је. Јер, по ред ру ске, у
оп ти ца ју су, ма ње или ви ше
кон крет не, и ру мун ска, ки не -
ска, азер беј џан ска... „при ча”.

Сви ма се ма ње жу ри не го на -
ма, ко ји ма на ле ђи ма се ди
ММФ са зах те вом да се „Пе -
тро хе ми ја” при ва ти зу је.

Ру си, ко ји су у Пан че ву већ
при сут ни кроз Ра фи не ри ју, годи -
на ма твр де па зар и по ку ша ва ју
да, што је са свим ле ги тимно,
обез бе де се би нај бо ље усло ве.

Мо ра се при зна ти и да на ша
вла да ју нач ки одо ле ва, од би ја -
ју ћи да се буд за што ота ра си
„Пе тро хе ми је”. Са да шња еки -
па у Не ма њи ној 11 не же ли да
се по но ви мо дел при ва ти за ци -
је НИС-а, ка да је „Га спром -
њефт” ис пре го ва рао фан та стич -
не (за се бе!) усло ве, а ми при -
ста ли на не при стој но ни ску по -
ну ду ко ју ни смо сме ли да од -
би је мо. Јер та да је би ло дру го
вре ме и по ли тич ки ин те рес
(обез бе ђи ва ње трај не по др шка
Ру ске Фе де ра ци је у Са ве ту без -
бед но сти) био је ис пред еко -
ном ске ра чу ни це.

Са да је, ипак, све са мо у
пара ма...

З. Ста ни жан

У НЕ ДЕ ЉУ, 27. ОК ТО БРА

Из ло жба сит них животи ња
Дру штво од га ји ва ча ра сне жи -
ви не, го лу бо ва, ку ни ћа и пти ца
из Пан че ва у не де љу, 27. ок то -
бра, при ре ди ће сво ју тра ди ци о -
нал ну бер зу са из ло жбом сит -
них жи во ти ња. Нај ва жни ји дога -
ђај ће би ти „спе ци јал ка” пе рике -
ра и пан че вач ког го лу ба па нуке.

Изложба је у дво ри шту По -
љо при вред не шко ле „Јо сиф Пан -
чић” (Но во се љан ски пут 31), а
ор га ни за то ри и овог пу та оче -
ку ју ве ли ку по се ту, јер су свој
до ла зак на ја ви ли и од га ји ва чи
из: БиХ, Ма ке до ни је, Ру му ни је,
Ма ђар ске, Бу гар ске, Хр ват ске и
Ср би је.

ЗАГАЂЕН ВАЗДУХ НАД НАШИМ ГРАДОМ

Че ка мо ве тар, па да продишемо

Држава жели да је удоми

НО ВЕ ВЕ СТИ О СУД БИ НИ НА ШЕ ФА БРИ КЕ

РУ СИ ПРИ ЗНА ЛИ ДА ЖЕ ЛЕ „ПЕ ТРО ХЕ МИ ЈУ”

Гра ђа ни Пан че ва већ не де љу
да на уди шу за га ђен ва здух, а
пре те ће ју тар ње и ве чер ње из -
ма гли це над ви ја ју се од 17. ок -
то бра ши ром гра да. Те жак и
опор ва здух ко ји гу ши, по све -
му су де ћи, оста ће над Пан че -
вом још да ни ма.

За вод за јав но здра вље Пан -
че во утвр дио је да је ва здух у
Пан че ву у по не де љак, 21. ок -
то бра, био ве о ма не здрав. Тог
да на из ме ре не су ви со ке 24-
ча сов не вред но сти ча ђи и
прашка стих ма те ри ја – чађ на
Ми си би ла је 92 ми кро гра ма
по ме тру куб ном, а на Стре ли -
шту и у зо ни Ва тро га сног до ма
67 ми кро гра ма. Пре ма ва же -

ћем пра вил ни ку о гра нич ним
вред но сти ма, до зво ље но је 50
ми кро гра ма. Апа ра ти За во да
из ме ри ли су и ви со ку 24-ча -
сов ну вред ност пра шка стих ма -
те ри ја на Стре ли шту – 131 ми -
кро грам по ме тру куб ном, а до -
зво ље но је три пу та ма ње.

Да је ва здух не здрав, по твр -
ђу ју и ме ре ња град ског мо ни то -
ринг си сте ма, ко ја су у по след -
њих не ко ли ко да на из ме ри ла
екс трем но ви со ке јед но ча сов не
вред но сти азот них ок си да (18.
ок то бра – 895 ми кро гра ма по
ме тру куб ном; 19. ок то бра – 873
ми кро гра ма; 20. ок то бра – 762
ми кро гра ма по ме тру куб ном...).
На свим мер ним ме сти ма би ле

су по ви ше не вред но сти го то во
свих опа сних и за га ђу ју ћих ма -
те ри ја.

Ра ни је су, у ова квим екс трем -
ним си ту а ци ја ма, над ле жни из
Се кре та ри ја та за за шти ту жи -
вот не сре ди не оба ве шта ва ли
Пан чев це да из бе га ва ју бо ра вак

на отво ре ном про сто ру и да до -
мо ве на пу шта ју са мо из пре ке
по тре бе. Овог пу та зва нич ног
са оп ште ња о то ме за што је ва -
здух у Пан че ву по след њих да на
пре ко мер но за га ђен ни је би ло.

По зна то је да на ква ли тет ва -
зду ха у на шем гра ду ути че рад
хе миј ског ин ду стриј ског ком -
плек са, али и ин ди ви ду ал на ло -
жи шта. Али ве тра не ма, па не -
ма шта да оду ва отров ни облак
ко ји се да ни ма фор ми ра над
Пан че вом – отров не ма те ри је
оста ле су за ро бље не над Пан -
че вом. Исти је слу чај и у Бе о -
гра ду, где су та ко ђе из ме ре не
по ви ше не вред но сти опа сних и
за га ђу ју ћих ма те ри ја. З. С.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број

Пан чев ки и
Пан че ва ца би ра
За вод „Пан че -
вац”, по себ но
он да ка да је нео -
п ход но ура ди ти
пре гле де и ана -
ли зе на јед ном
ме сту и до би ти
ре зул та те што

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

А К Ц И Ј А

КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин

УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин

ПАКЕТ: ОБА ПРЕГЛЕДА
Цена: 4.500 дин

Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ

Општа болница Панчево

Прегледи се врше 
САМО СУБОТОМ

Заказивање радним данима 7–14 

путем телефона 013/21-90-900

По ред бер зе сит них жи во ти -
ња и из ло жбе го то во свих вр -
ста жи ви не, зе че ва и пти ца, на
овој ма ни фе ста ци ји ће се на -
ћи и број ни про из во ђа чи хра -
не за жи во ти ње, али и пра те ће
опре ме за њи хов од гој.

Ор га ни за то ри мо ле све уче -
сни ке ове тра ди ци о нал не ма -
ни фе ста ци је да не до но се за -
ко ном за шти ће не при мер ке
пти ца и да не тр гу ју њи ма.

Бер за у Пан че ву је јед на од
нај ве ћих у Ср би ји, јер је сва ке
го ди не по се ти не ко ли ко хи ља да
љу ди. Не тре ба сум ња ти да ће
та ко би ти и са да. А. Ж.

Завод за јавно
здравље је утврдио да
је ваздух 21. октобра
био веома нездрав.



Из вор на по зи ци ја умет ни ка за ме не је по зи ци ја из дај -
ни ка. Увек мо раш да идеш кон тра, да не по др жа ваш
оно што је оп ште при хва ће но. Ме ни тра ди ци ја не зна -
чи ни шта. Јед но став но, ја на то гле дам та ко. Не при па -
дам не ком на ро ду за то што је то мој из бор, не го за то
што се то са мо та ко де си ло. Не др жим пу но до то га. У
по след ње вре ме, стал но раз ми шљам… осе ћам је дан
огро ман бе сми сао све га. Уоп ште не ви дим сми сао, по -
ста вљам се би пи та ња: за што се ја ба вим књи жев но -
шћу? шта сам ја то ра дио у умет но сти ко јом сам се ба -
вио 50 го ди на? за што? Јед но став но, не ви дим ни ка кав
сми сао. На рав но, ни је то увек би ло та ко. Не ка да сам,
уз љу де са ко ји ма сам ства рао, ви део сми сао у све му
то ме. Он да ка да смо се на „Три би ни мла дих” ба ви ли
кон цеп ту ал ном умет но шћу, ка сни је кад сам се ба вио
му зи ком… То је био чи тав је дан жи вот. Да нас, ка да са -
гле дам све то, за и ста ми слим да је има ло сми сла. Да -
нас пи шем… и да ље пи шем јер је то је ди ни на чин да
жи вим, али ме спо па да стал но јед на вр ста рав но ду -
шно сти, ћу та ња… а да, у ства ри, је ди но у то ме мо же
би ти бар не ког сми сла.

(Пи сац Сло бо дан Ти шма, „Да нас”, 21. ок то бар)

* * *
Под ви ја ње ре па је озби љан про блем и уме сто да се сти -
де они ко ји би тре ба ло, сти де се они ко ји су са њи ма у
окру же њу, за рад по зи ци је, од ре ђе них при ви ле ги ја или
јед но став но због то га што не же ле да се су о че са по сле -
ди ца ма уко ли ко би се су прот ста ви ли. Као су ди ја сам
уса мљен за то што љу ди не же ле да их та бло и ди про -
вла че кроз на слов ни це, же ле да се мир но и ти хо про ву -
ку кроз овај жи вот. Во ле да бу ду не ви дљи ви. Сва ка
бран ша на и ла зи на мо рал ни ка мен спо ти ца ња. Про фе -
со ри, док то ри, пи сци, па та ко и су ди је. При ти сак је ве -
ли ки и ла га но оста ју по је дин ци ко јих бо ље да не ма, јер
су пер ма нент но пред ста вље ни као ло ши љу ди. Уру ша -
ва ње дру штве не за јед ни це тра је ду го. Ка ко не ма бр зог
па да, не ма ни бр зог успо на. Моћ под вла че ња ли ни ја
иза ко јих се не иде је нео п ход на. Ако из гу би мо цр ве не
ли ни је, он да је све до зво ље но. Окре ће мо гла ву ка да се
кра ду труд ни це у пре во зу, ка да не ког мал тре ти ра ју на
ули ци. Вла да пот пу на мо рал на анар хи ја.

(Су ди ја апе ла ци о ног су да Ми о драг Ма јић, „Пан че во
Си Ти”, 19. ок то бар)

* * *

* * *
Та мо где не ма мо ра ла, ту не ма об зи ра. Ка да љу ди не -
ма ју об зи ра пре ма пат њи и смр ти дру гог чо ве ка, он да
се мо ра по ста ви ти пи та ње шта је са њи ма као љу ди ма.
Све ово ви дим као ап со лут ни ап сурд по ли тич ког жи во -
та ко ји је де гра ди ран мак си мал но. Ово је па ра диг ма
мо рал ног по ср ну ћа, а не са мо по ли тич ког.

(Со ци о лог Рат ко Бо жо вић, „Да нас”, 21. ок то бар)

* * *
Сва ка власт је по сле ди ца оне прет ход не, ових три де се -
так го ди на мо же мо да по сма тра мо као кон ти ну и тет.
Не ми слим да су сви по ли ти ча ри исти, већ да су са мо
сви при хва ти ли пра ви ла игре ко ја су за те кли. Ни ко не
по ку ша ва да их ме ња, да на мет не сво је те ме, да игра по
пра ви ли ма ко ја би сам ус по ста вио и за то се чи ни да је
по ли тич ка сце на по ста ла до сад на. Ако узме мо у об зир
по след ње де ба те, чи ни ми се да ако се до зво ли де ба та
не ис то ми шље ни ка о бој ко ту, ви тач но мо же те да осе -
ти те ка ко се тај раз го вор из ме шта са те ме на не ке лич -
не исто ри је и ани мо зи те те. Ме не не за ни ма ју њи хо ви
ани мо зи те ти, у ка квим су од но си ма Че да и Бор ко, ме -
не за ни ма да чу јем о че му се раз ми шља, ка ко за ми -
шља ју дру штво, у че му ви де про блем. Ја ми слим да су
го ру ће те ме со ци јал ног и еко ном ског ка рак те ра, ка кви
су усло ви у здрав ству, обра зо ва њу, ка кво је ста ње рад -
ни ка. Те ме ко је се вр те ме се ци ма су те ме на ко је се љу -
ди лак ше ка че, ова вр ста за тво ре но сти ме ди ја је ско ри -
ји про блем, а здрав ство и обра зо ва ње су нам уру ше ни
два де сет го ди на. Тре ба да се го во ри и о ви зи ја ма, да се
про би ја ју гра ни це. Ако не ко спо ме не ре ги о нал но по ве -
зи ва ње, би ва сма тран уто пи стом, ја ми слим да ни јед на
зе мља не мо же да по ну ди ре ше ње а да се то ре ше ње не
по ну ди на про сто ру це ле бив ше Ју го сла ви је. Ак це нат
на ше спољ не по ли ти ке, уме сто тр ча ња по зе мља ма ко -
је мо ра мо да „гу гла мо”, тре ба ло би да бу де ре ги о нал на
по ли ти ка.

(По ли тич ки фи ло зоф Фи лип Ба лу но вић, Н1, 21.
октобар)
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КОНЦЕПТ

Народна банка
својски је залегла
иза ове картице

Упркос свему
грађани и даље
највише користе
чекове

Про шло је го ди ну да на од по -
чет ка при ме не за ко на пре ма
ко јем је до ма ћа „Ди на” кар -
ти ца по ста ла оба ве зна за све
вла сни ке ра чу на, а све оста ле
су про гла ше не за до пун ске и
из да ју се са мо ако их гра ђа -
нин од сво је бан ке из ри чи то
за тра жи.

Ова кав по тез об ја шњен је на -
ме ром На род не бан ке Ср би је
да се „тр гов ци ма и за на тли ја -
ма ума ње тро шко ви”, ка ко је
твр ди ла Јор го ван ка Та ба ко вић.

Ра чу ни ца ко ја је та да пред -
ста вље на гра ђа ни ма би ла је
ова ква: за про се чан ра чун од
1.800 ди на ра пла ћен „Ди ном”
про ви зи ја бан ци ко ју пла ћа
вла сник рад ње ко ји је из дао
ра чун је од 2,18 ди на ра. А ако
му је ра чун пла ћен „Ви зом”,
„Ма стер кар дом” и слич ним
„ино стра ним” кар ти ца ма, тр -
го вац има тро шак од 8,2 до
12 ди на ра.

Велика обећања

На род на бан ка Ср би је свој ски
је за ле гла иза „Ди не”. Про мо -
ци је ове кар ти це оба вља се на
ње ном сај ту, а у стар ту је би -
ла обез бе ђе на мо гућ ност пла -
ћа ња на од ло же но до шест ра -
та без на кна да и ка ма те на
пре ко 2.000 про дај них ме ста

ши ром Ср би је. Ту су се на шле
и нај ве ће тр го вач ке ку ће ко је
ну де ра чу на ре и бе лу тех ни -
ку, за тим про дав ни це спорт -
ске опре ме и оно што је за
гра ђа не нај ва жни је – лан ци
су пер мар ке та. За го ди ну да на

број ме ста где је мо гу ће оба -
ви ти ку по ви ну на овај на чин
по ве ћан је на 2.700.

„Под се ћа мо да пла ћа ње на
ра те овом кар ти цом има све
пред но сти пла ћа ња че ко ви ма,
али је знат но бр же и јед но -
ставније – не ма че ка ња на ка -
си и вре мен ски зах тев ног ис -
пи си ва ња че ко ва, као ни огра -
ни че ња по тро шње по че ку, а
број ра та ко ри сник од ре ђу је сам
при ку по ви ни”, ис ти ца но је.

Упо треб на вред ност јед не
кар ти це за ви си од рас про стра -
ње но сти ме ста где је при ма ју.
То га је би ла све сна и На род на
бан ка Ср би је, па је на ја ви ла да
ће пла ћа ње „Ди ном” би ти мо -
гу ће у 160 зе ма ља.

НБС има уго вор за пла ћа ње
у ино стран ству са аме рич ким
кар тич ним си сте мом „Disco-
ver”, ко ји је из ме ђу оста лог и
вла сник „Diners-a”, a по ве ли -
чи ни је че твр ти на све ту – иза
оних си сте ма за ко је смо чу ли,

што зна чи да вла сни ци „Ди не”
не би сме ли да се осла ња ју на
њу ако се за пу те у бе ли свет.

„Ка да се све са бе ре, не ма ту
још увек ни при бли жно то ли -
ко тер ми на ла као код ’Ви зе’
или ’Ма стер кар да’, та ко да је
за све вас не си ро ти њу што пла -
ни ра те да иде те у Да блин или
Те ми швар и да ље бо ље да ле по
под не се те тај зах тев за ’Ма -
стер кард’ или ’Ви зу’”, за пи сао
је је дан ана ли ти чар.

Дру га би пе сма би ла да је –
ка ко је пла ни ра но – На род на
бан ка Ср би је пот пи са ла и уго -
вор с ки не ским кар тич ним си -
сте мом „Union Pay”, ко ји агре -
сив но про ди ре на европ ско тр -
жи ште. Још пре две го ди не

пот пи са но је пи смо о на ме ра -
ма у том сми слу, али су де ћи
пре ма по да ци ма на сај ту НБС-
а, ни до да нас ни је на чи њен
ко рак даље.

Оту да још је дан про блем:
„Обич на ’Ди на’ не мо же да се

ко ри сти за де -
по зи те у ино -
стран ству, та -
ко да не ра -

чу нај на њу
за рен та -
бајк у
Ам стер -
да му или

рен та кар на Кр фу”, за -
кљу чио је онај ана ли ти чар.

Кад је одложено – чекови

Где је за пе ло с „Ди ном”, оста је
да се ви ди. Јер не што што је
„исто као пла ћа ње че ко ви ма,
са мо бо ље”, ка ко је „Ди на” на -
ја вљи ва на, као ство ре но је за
нас. По што се у Ср би ји још
увек жи ви на че ко ви ма.

У пр вој по ло ви ни 2019. бан -
ке су из да ле 3,7 ми ли о на че -
ко ва, по што ова кав вид пла ћа -
ња и да ље обр ће ве ли ке ко ли -
чи не нов ца – про шле го ди не
ова квом нов ча ном тран сак ци -
јом пла ће на је ро ба вред на 35,8
ми ли јар ди ди на ра. Раз лог је
јед но ста ван: пла ћа ње на кра ће
ро ко ве иде бес ка мат но. Кре -
дит ним кар ти ца ма та ко ђе се
мо же пла ћа ти на од ло же но,
али се ка ма та кре ће од 2,5 до
три од сто ме сеч но.

Пре ма ва же ћем за ко ну, све
тр го ви не има ју оба ве зу да при -
ма ју че ко ве ба на ка ко је по слу -
ју на на шем тр жи шту. Ме ђу -
тим, да ли ће чек при ма ти на
јед ну, две или ви ше ра та, за ви -
си од сва ког тр гов ца по на о соб.
Уко ли ко че ко ве при ма на од -
ло же но пла ћа ње, сма тра се да
је реч о „фи нан сиј ској по год би
с оро че ном от пла том”.

А све док је ме сеч на по тро -
шач ка кор па ску пља од про -
сеч не за ра де, без ве ре си је –
што је ста ри на зив за овај ро -
го бат ни прав но-еко ном ски из -
раз – не ће мо мо ћи.

И би ће нам по треб ни и че -
ко ви, и „Ди на”, и све оста ле
кар ти це на све ту.

З. Станижан

ЖИ ВОТ НА ОД ЛО ЖЕ НО

„ДИ НА” КАРТИЦА: ЧЕ МУ СМО СЕ 
НА ДА ЛИ И ШТА СМО ДО БИ ЛИ

У старту је била
обезбеђена могућност
плаћања „Дином” на
одложено до шест рата
без накнада и камате на
преко 2.000 продајних
места широм Србије.

ХАП ШЕ ЊА ЗБОГ ИЗБЕГАВАЊА ОБАВЕЗА ПРЕМА ДРЖАВИ И ПРА ЊА НОВ ЦА

Неплаћени по рез до во љан за тре ћи ну пен зи ја
Срби и Хрвати први
на Балкану по
избегавању 
пореских обавеза

Шверц дувана је
најуноснији

Због сум ње да су ла жи ра ли
по слов не књи ге и нео сно ва но
ис ка за ли из нос за по вра ћај
по ре за и по ре ски кре дит, а
по том тај но вац пла си ра ли у
ле гал не то ко ве обр нув ши на
тај на чин ско ро ми ли јар ду
дина ра, ухап ше но је је да на -
ест осо ба у Су бо ти ци, Бе о гра -
ду, До ба нов ци ма, Пан че ву и
Врању.

Њи ма је при вре ме но од у зе -
то пет шле пе ра раз не тек стил -
не ро бе, 330.000 ак ци зних мар -
ки ца, око 8.500 ли та ра ал ко -
хол ног пи ћа, као и де ви зе у
вред но сти од око 103 ми ли о на
ди на ра.

Про це њу је се да на под руч ју
зе ма ља бив ше Ју го сла ви је нај -
ви ши ни во го ди шње ута је по -
ре за има ју Хр ват ска, с пре ко
1,8 ми ли јар ди евра, и Ср би ја,
с ви ше од 1,9 ми ли јар ди евра.

Укуп но се на те ри то ри ји бив -
ше СФРЈ го ди шње ута ји 7,5
ми ли јар ди евра по ре за.

У по ре ђе њу са укуп ним бру -
то до хот ком др жа ве ута ја
пореза је нај ве ћа у БиХ – 7,7
од сто (1,2 ми ли јар ди евра) и
у Цр ној Го ри – 7,3 од сто (290
ми ли о на евра). У Ср би ји се
утаји порез у висини од 4,4
од сто БДП-а.

По ре ђе ња ра ди, ута је ни по -
рез у Хр ват ској до во љан је за
ис пла ту тре ћи не пен зи ја на го -
ди шњем ни воу. Ма ње-ви ше,
исти је од нос ве ли чи на и у дру -
гим зе мља ма...

Мо жда нај ве ћа „ру па” у мре -
жи по ре зни ка је тр го ви на ду -
ва ном.

Нај ви ше пу ша ча има у БиХ –
42,6 од сто ста нов ни штва, а пе -
ти на њих (20,3 од сто) снабдева

се на цр ном тр жи шту, где од
швер це ра ку пу ју и ци га ре те и
ре за ни ду ван.

Ко со во има 41 од сто пу ша -
ча, али тек 6,3 од сто њих ку пу -
ју на цр но ци га ре те.

Ср би ја има 36,8 од сто пу ша -
ча и ме ђу њи ма 6,5 од сто ку -
па ца на цр но, ма хом ду ва на за
мо та ње, док ци га ре та на том
тр жи шту прак тич но не ма.

У Се вер ној Ма ке до ни ји, с
38,8 од сто пу ша ча, еви ден ти -
ра но је са мо 3,8 ку па ца на цр -
ном тр жи шту.

Нај ма ње пу ша ча (24,5 од сто
ста нов ни штва) и нај ма ње ку -
па ца на цр но (3,3 од сто) има
Сло ве ни ја.

За ни мљи во је да су по ре зи
на ци га ре те у Се вер ној Ма ке -
до ни ји нај ни жи – 38 евра на
1.000 ци га ре та, а у Сло ве ни ји
нај ви ши – 111 евра на исту ко -
ли чи ну ци га ре та.

Про це њу је се да швер це ри
ци га ре та и ре за ног ду ва на на
про сто ри ма бив ше СФРЈ го ди -
шње за ра де 200 ми ли о на евра.

Р. Т. 

Процењује се да
шверцери цигарета и
резаног дувана на
просторима бивше
СФРЈ годишње
зараде 200 милиона
евра.
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Пре во зни ци су има ли
довољ но вре ме на 
за про ме не

По ја се ви им сме та ју 
да до дат но за ра ђу ју

Пан че вач ки сред њо школ ци ни су ове
го ди не ор га ни зо ва но ишли на отварање
Са јма књи га – јер ни је имао ко да их
пре ве зе! Пр вог сеп тем бра, на и ме, сту -
пио је на сна гу но ви Пра вил ник о пре -
во зу де це и за те као пре во зни ке непри -
пре мље не, па ни ко ни је био ква ли фи -
ко ван да ор га ни зу је њи хов пре воз.

Још ве ће не во ље има ли су основ -
ци у Бе о гра ду – 16. ок то бра су сви
из ле ти и екс кур зи је у три де се так
пре сто нич ких шко ла от ка за ни јер
во за чи ау то бу са ни су ис пу ни ли све
нео п ход не зах те ве по но вом Пра вил -
ни ку о пре во зу де це, па су та ко хи -
ља де ђа ка, уме сто на по зна тим ту -
ри стич ким де стина ци ја ма ши ром
Срби је, за вр ши ле – код ку ће!

Са о бра ћај ни по ли цај ци ко ји су за -
ду же ни да про ве ре до ку мен та ци ју о
тех нич кој ис прав но сти ау то бу са, ура -
де ал ко-тест во за ча и пре гле да ју ње -
го ву „ква ли фи ка ци о ну кар ти цу” јед -
но став но ни су до зво ља ва ли по ла зак.
Раз лог је, у ве ћи ни слу ча је ва, би ло
ово тре ће – што мно ги во за чи још
не ма ју ква ли фи ка ци о не кар ти це, без
ко јих не мо гу да за поч ну вожњу.

За кон ко ји уре ђу је ову област сту -
пио је на сна гу одав но и вла сни ци ау -
то бу са би ли су упо зна ти с про ме на ма
ко је он но си. Али и ту се по ка зао

СТРА ТЕ ГИ ЈА
МИ НИ СТАР СТВА ПРО СВЕ ТЕ

Вр тић ће би ти оба ве зан
Ми ни стар ство про све те пла ни ра
да до 2030. сва ко де те ста ро сти од
три го ди не оба ве зно иде у вр тић и
бу де укљу че но у оба ве зан при прем -
ни пред школ ски про грам. Ова ин -
фор ма ци ја је иза зва ла бу ру не за -
до вољ ства вас пи та ча ши ром зе мље,
јер др жа ва на ја вљу је ши ри об у хват
ма ли ша на у оба ве зним пред школ -
ским гру па ма, а до са да још увек
ни је ре ши ла по сто је ћу пре бу ки ра -
ност вр ти ћа. Ове го ди не број де це
упи са не пре ко нор ме у об да ни шта
је око 50.000.

На ја вље но је да ће се у Ср би ји
до 2030. го ди не из гра ди ти ве ли ки
број но вих вр ти ћа и да ће би ти
адап ти ра ни и ре кон стру и са ни по -
сто је ћи вр тић ки објек ти. У на ред -
ном пе ри о ду кроз ре а ли за ци ју про -
јек та „Ин клу зив но пред школ ско
вас пи та ње и обра зо ва ње у Ср би -
ји”, ко ји се фи нан си ра из зај ма
Ме ђу на род не бан ке за об но ву и
раз вој, мно ге ло кал не са мо у пра ве
(њих три де сет) има ће у сво јим вр -
ти ћи ма ме ста за још око 17.000
ма ли ша на уз ра ста од три до пет и
по го ди на. По ред то га, про јек том
„По др шка ре фор ми си сте ма пред -
школ ског вас пи та ња и обра зо ва -
ња” из прет при ступ них фон до ва

Европ ске уни је би ће обез бе ђе на
струч на по др шка за за по сле не у
вр ти ћи ма у пе де сет ло кал них
самоу пра ва – раз ви ја ће се ква ли -
тет ни ин клу зив ни пред школ ски
про гра ми.

ПОДСТИ ЦАЈ ЗА КУПОВИНУ
ХИ БРИД НИХ АУТОМОБИЛА

За сад са мо ма њи по рез
Вла да Ре пу бли ке Ср би је про шлог
пет ка усво ји ла је Пред лог за ко на
о из ме на ма и до пу на ма За ко на о
по ре зи ма на упо тре бу, др жа ње и
но ше ње до ба ра, ко јим се пред ви -
ђа да од 1. ја ну а ра 2020. го ди не
вла сни ци хи бри да бу ду осло бо ђе -
ни по ре за на упо тре бу мо тор них
во зи ла.

Да под се ти мо, код хи брид них
во зи ла по сто је два мо то ра, а нај -
че шћа је ком би на ци ја тра ди ци о -
нал ног мо то ра са уну тра шњим са -
го ре ва њем и елек тро мо тора.

Куп ци хи брид них во зи ла чи ја
рад на за пре ми на мо то ра не пре -
ла зи 1.150 ку би ка уште де ће 1.290
ди на ра. Тро шко ви оних чи ја во -
зи ла има ју за пре ми ну мо то ра до
1.600 ку би ка би ће сни же ни за 5.570
ди на ра. Во зи ла ко ја има ју ку би -
ка жу до 2.000 од но сно до 2.500
ку би ка по јеф ти ни ће за 11.420 од -
но сно 56.430 ди на ра. Нај ви ше
уште де оства ри ће по сед ни ци нај -
ску пљих че тво ро точ ка ша – во зи -
ла с мо то ри ма рад не за пре ми не
ве ће од 3.000 ку би ка, јер ће би ти
осло бо ђе ни по ре за у из но су од чак
236.340 ди на ра.

У раз ви је ним зе мља ма во за чи
хи бри да и елек тро мо би ла не пла -
ћа ју пу та ри ну и пар кинг, па је та -
ко у Нор ве шкој ви ше од по ло ви не
но вих ау то мо би ла на ње ним пу те -
ви ма то ком 2018. го ди не би ло де -
ли мич но или пот пу но елек трич но.
У Ср би ји је про шле го ди не ре ги -
стро ва но 70 но вих хи брид них пут -
нич ких ау то мо би ла и 30 но вих
елек трич них во зи ла.

мента ли тет чи ји је те мељ „не ће ваљ -
да”, ко ји чи ни да нас увек из не на ди
снег у ја ну а ру.

– Ка да је за кон до нет, од мах се зна -
ло да ће сви про фе си о нал ни во за чи
ко ји иду на ду же ре ла ци је мо ра ти да
из ва де те кар ти це, али је др жа ва то
про лон ги ра ла и пре ћут но до зво ли ла
да и да ље во зе без њих. Он да је без
бла го вре ме не на ја ве до нет но ви
правил ник, ко ји про пи су је оба ве зно

посе до ва ње тих кар ти ца – жа лио се
ди рек тор јед ног од ве ћих срп ских пре -
во зни ка ме ди ји ма, не уви ђа ју ћи да
кри ви ца ни је до др жа ве, већ до ње го -
вих ко ле га и ње га.

Ква ли фи ка ци о не кар ти це су сво -
је вр сни цер ти фи ка ти за во за че и са -
др же ажур не по дат ке о то ме ка да је
и ко ли ко во зач ра дио, где је био прет -
ход них са ти, ко јом бр зи ном је во -
зио. Ка да по ли ци ја уо чи во жње за -
тра жи ту кар ти цу да очи та по дат ке,
во зач је ду жан да је пре да. По ли ци ја
он да мо же да ви ди да ли се во зач од -
ма рао, да ли је ра дио ви ше не го што
тре ба, јер пред во жњу де це, као и

дру гих пут ни ка, он мо ра да има ак -
ти ван од мор.

Пре во зни ци се, ме ђу тим, жа ле да
ни су има ли до вољ но вре ме на да из -
ва де кар ти це за сво је во за че. Пре ћут -
ку ју да је до ку мент Пра вил ник о на -
чи ну оба вља ња ор га ни зо ва ног пре во -
за де це об ја вљен у „Слу жбе ном гла -
сни ку” од 22. ју ла 2019. го ди не, а да
су то ме прет хо ди ли гла са ње и јав на
рас пра ва. Да ће од 1. сеп тем бра ква -
ли фи ка ци о не кар ти це мо ра ти да има -
ју сви во за чи, зна ло се нај ма ње пет
ме се ци!

„Др жа ва их ни је на вре ме опо ме -
ну ла!” и „Ни су ми сли ли да је озбиљ -
но!”, то су им из го во ри што ша љу
воза че, ко је са о бра ћај на по ли ци ја
враћа...

Али то ни је све!
Про блем им је, ка жу, што по ли -

цај ци са да, пре не го што из да ју до -
зво лу за по ла зак на пут, а на осно ву
но вог пра вил ни ка, зах те ва ју и да сви

ау то бу си има ју по ја се ве за сва ког
пут ни ка, по го то ву ка да је реч о пре -
во зу де це.

О нео п ход но сти упо тре бе си гур но -
сних по ја се ва у пре во зу све је већ
одав но ка за но. Та прак са је, уо ста -
лом, усво је на у све ту, па већ не ко вре -
ме ау то бу си из Ср би је ко ји во зе де цу
у ино стран ство за сва ко се ди ште мо -
ра ју да има ју и по јас. А за што се пре -
во зни ци ипак бу не, сво је вре ме но је
об ја снио Да мир Ока но вић из Ко ми -
те та за без бед ност са о бра ћа ја.

– До са да су мно ге шко ле и ор га -
ни за то ри пре во за де це по ку ша ва ли
да уште де та ко што су, ре ци мо, за 80
ма ли ша на ко ри сти ли са мо је дан ау -
то бус, па је по тро је де це се де ло на
два се ди шта. То је са да ис ко ре ње но
уво ђе њем оба ве зног ко ри шће ња по -
ја са на сва ком се ди шту – ка зао је он.

Па мет ном до ста!
Р. Т.

ДРУ ШТВЕ НО ОД ГО ВОР НА КАМ ПА ЊА „ЗА ЈЕД НИ ЦИ ЗА ЈЕД НО” У 2019. ГО ДИНИ

Отво рен још је дан на уч ни парк у Вој во ди ни
Прак тич но усва ја ње
знања из обла сти фи зи ке,
ма те ма ти ке, би о ло ги је,
хеми је…

Нафт на ин ду стри ја Ср би је, у окви ру
сво је дру штве но од го вор не кам па ње
„За јед ни ци за јед но”, по др жа ла је ре -
а ли за ци ју про јек та „Парк на у ке” у Ка -
њи жи. Парк је сме штен у окви ру Ре -
ги о нал ног цен тра за про фе си о нал ни
раз вој за по сле них у Ка њи жи и на ме -
њен на став ни ци ма, уче ни ци ма, али и
свим за ин те ре со ва ним гра ђа ни ма, ко -
ји ће кроз прак тич не за дат ке усва ја -
ти но ва зна ња из обла сти фи зи ке, ма -
те ма ти ке, би о ло ги је, хе ми је и дру гих
на у ка. На ба вље на је нео п ход на опре -
ма за ре а ли за ци ју ве ли ког бро ја раз -
ли чи тих екс пе ри ме на та и из гра ђен
спе ци ја ли зо ван па ви љон ко ји омо гу -
ћа ва одр жа ва ње на ста ве на отво ре -
ном, као и кул тур них и дру штве них
ма ни фе ста ци ја.

Све ча ном отва ра њу „Пар ка на у ке”
при су ство ва ли су пред став ни ци Оп -
шти не Ка њи жа, Покрајинскoг
секретаријaта за обра зо ва ње, про пи -
се, упра ву и на ци о нал не ма њи не, Цен -
тра за про мо ци ју на у ке и ком па ни је
НИС.

Афир ма ци ја при род них на у ка

Пре ма ре чи ма Ро бер та Феј ста ме ра,
пред сед ни ка Оп шти не Ка њи жа, ре а -
ли за ци ја овог про јек та има ве о ма
важну уло гу за раз вој ло кал не за јед -
ни це. Ми хаљ Њи лаш, по кра јин ски
секре тар за обра зо ва ње, про пи се, упра -
ву и на ци о нал не ма њи не – на ци о нал -
не за јед ни це, че сти тао је на овој

инвести ци ји и оства ре њу ле пе са рад -
ње ло кал не са мо у пра ве и ком па ни је
НИС. Ка ко је ре као, за хва љу ју ћи НИС-
у на уч ни клуб је пре тво рен у на уч ни
парк у ко ме ће ма ли ша ни би ти у при -
ли ци да упо зна ју при род не на у ке.

Сте фан Де спо то вић, ди рек тор екс -
тер них ко му ни ка ци ја у НИС-у, ре као
је да НИС и Ка њи жа има ју из уз етнo
до бру са рад њу.

– Дра го нам је што је Ка њи жа део
на шег про гра ма „За јед ни ци за јед но”
од ње го вог осни ва ња, а то је пу них је -
да на ест го ди на. За јед но смо ре а ли зо -
ва ли де се ти не про је ка та, ме ђу ко ји -
ма је и „Парк на у ке” ко ји да нас отва -
ра мо, и си гу ран сам да ће мо на ста ви -
ти да раз ви ја мо ту са рад њу – ре као је
Де спо то вић у свом обра ћа њу у име
ком па ни је НИС по во дом све ча ног
отва ра ња на уч ног пар ка у Ка њи жи.

Ре ги о нал ни цен тар за про фе си о нал -
ни раз вој за по сле них у Ка њи жи укљу -
чен је у мре жу ре ги о нал них цен та ра и
цен та ра за струч но уса вр ша ва ње у Ср -
би ји, а основ ни за да так ових мре жа
је сте да бу ду но си о ци ре фор ме и уна -
пре ђе ња вас пит но-обра зов ног ра да, с
ја сно де фи ни са ним стан дар ди ма и
пра ви ли ма по сло ва ња. Јед на од спе -
ци фич но сти овог цен тра, ко ја про из -
ла зи из ка рак те ра го вор ног под руч ја
ко је он по кри ва, је сте по што ва ње прин -
ци па дво је зич но сти у ре а ли за ци ји еду -
ка ци ја и у це ло куп ном ра ду.

За јед ни ци за јед но

НИС ви ше од јед не де це ни је кроз про -
грам „За јед ни ци за јед но” по ма же ло -
кал ним са мо у пра ва ма на чи јим те -
ри то ри ја ма ре а ли зу је про јек те ко ји
су ва жни за уна пре ђе ње ква ли те та

жи во та. Као ком па ни ја чи је је стра -
те шко опре де ље ње ула га ње у мла де и
њи хо во обра зо ва ње, НИС је са гле дао
зна чај овог про јек та и по др жао га у
окви ру про шло го ди шњег кон кур са с
ци љем да се про мо ви ше на у ка и под -
стак не раз вој но вих до стиг ну ћа у овој
обла сти.

На сто је ћи да за јед ни цу у ко јој по -
слу је уна пре ди и осна жи, НИС је кроз
про грам дру штве не од го вор но сти „За -
јед ни ци за јед но” до са да уло жио пре -
ко ми ли јар ду ди на ра и ре а ли зо вао
ви ше од 900 про је ка та ши ром Ср би -
је. У про те клих је да на ест го ди на ком -
па ни ја је у оп шти ни Ка њи жа ре а ли -
зо ва ла 94 про јек та, вред на пре ко 60
ми ли о на ди на ра. Ове го ди не НИС је
сред ства у окви ру про гра ма дру -
штвене од го вор но сти усме рио на по -
дршку здрав стве ним уста но ва ма у

лечењу нај мла ђих. У оп шти ни Ка -
њи жа, на при мер, НИС је ове го ди не
уло жио пет ми ли о на ди на ра за на -
бав ку ул тра звуч ног апа ра та за Дом
здра вља.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

НЕ СА ВЕ СНИ НА СТАВ НИ ЦИ

Не сме та са мо пре во зни ци ма но ви Пра вил ник о пре во зу де це. И не са ве -

сни на став ни ци скло ни су да пре ско че све ме ре ко је су про пи са не за рад

без бед но сти де це, да би се на екс кур зи ју ипак по шло. Гим на зи јал ци из

Зре ња ни на кре ну ли су на пут упр кос то ме што су са о бра ћај ци на по чет -

ку уста но ви ли да во за чи не ма ју ква ли фи ка ци о не кар ти це. А кад су у Су -

бо ти ци ау то бу си од ве де ни на ван ред ни тех нич ки пре глед, за је дан

ау то бус је утвр ђе но три на ест не ис прав но сти, укљу чу ју ћи не ис прав ност

си гур но сних по ја се ва, коч ни ца, све тло сно-сиг нал них уре ђа ја, пне у ма ти -

ка и уре ђа ја за пре нос сна ге. За дру ги ау то бус је утвр ђе но се дам не ис -

прав но сти, укљу чу ју ћи не ис прав ност коч ни ца...

Не зва нич но са зна је мо да и у Пан че ву има слу ча је ва да се по ла зак екс -

кур зи је не при ја вљу је са о бра ћај ци ма на вре ме, ка ко би се из бе гла кон -

тро ла и „сит ни ча ре ње по ли ци је”.

ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА

У Министарству унутрашњих по-

слова кажу да су од почетка теку-

ће школске године, односно од

почетка примене Правилника о

начину обављања организованог

превоза деце, проверена укупно

842 аутобуса, од чега је њих де-

сет упућено на ванредни технич-

ки преглед, док су код четири

возила утврђене неправилности.

Такође, два возача аутобуса ис-

кључена су из саобраћаја.

„Извршеним контролама утвр-

ђено је да аутобуси често немају

сигурносне појасеве на свим се-

диштима или су појасеви неис-

правни, као и да организатори

превоза избегавају контролу тако

што не пријављују одржавање

екскурзије”, наводи се у саопште-

њу МУП-а.

Саобраћајна полиција напоми-

ње да је организатор превоза ду-

жан да најкасније 48 сати пре

отпочињања превоза обавести

надлежни орган о превознику, ме-

сту и времену поласка, броју анга-

жованих аутобуса и возача, као и

о броју пријављене деце. Д. К.

ЗА ШТО СЕ ОТ КА ЗУ ЈУ ШКОЛ СКИ ИЗ ЛЕ ТИ И ЕКС КУР ЗИ ЈЕ

ПО БУ НА ВЛА СНИ КА АУ ТО БУ СА ПРО ТИВ ЗА КО НА

НИС је кроз про грам
друштве не од го вор но сти
„За јед ни ци за јед но” до
сада уло жио пре ко 
ми ли јар ду ди на ра и 
ре а ли зо вао ви ше од 900
про је ка та ши ром Ср би је.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Са ула ском у ме но па у зу сма -
њу је се про из вод ња хор мо -
на, на ро чи то про те и на ко ла -
ге на, ко ји је под кон тро лом
естро ге на. Та ко до ла зи до
очи глед не про ме не у струк -
ту ри и из гле ду ко же. У пр -
вих пет го ди на ме но па у зе же -
на из гу би тре ћи ну ко ла ге на
у ко жи.

Естро ген оба вља основ ну
функ ци ју одр жа ва ња ела стич -
но сти, али у овом до бу же не
он ра ди кал но опа да и за то
до ла зи до ису ши ва ња и опу -
шта ња ко же. На зо ла би јал не
бо ре су из ра же не, а ко жа ли -
ца и вра та се опу шта. Исто -
вре ме но, по ја чан удео про ге -
сте ро на у од но су на естро ген
мо же до ве сти до по ја ве адулт -
них ак ни. Упо тре ба не жних

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

Не га ко ја бри ше го ди не

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

По вр ће ко је се сма тра пра вим

сим бо лом је се ни сва ка ко је бун -

де ва. Бо га та је ми не ра ли ма по -

пут кал ци ју ма, фос фо ра, ка ли ју -

ма, гво жђа, се ле на, на три ју ма,

маг не зи ју ма и цин ка, а са др жи

и влак на и ами но ки се ли не, као

што су ар ги нин и трип то фан.

Али то ни је све! Из вр стан је из -

вор ви та ми на и ан ти ок си да на та, ме ђу ко ји ма је по себ но зна ча јан и

мо ћан бе та-ка ро тен, за штит ник на шег кар ди о ва ску лар ног си сте ма и

сна жна од бра на од сло бод них ра ди ка ла и од ста ре ња ће ли ја.

Ме со (пул па) бун де ве ни је је ди ни део овог по вр ћа ко ји ко ри сти мо

у ис хра ни: се ме, као и уље ко је се из ње га до би ја има ју зна чај на фи -

то те ра пе ут ска свој ства бу ду ћи да су бо га ти биљ ним сте ро ли ма, под -

гру пом сте ро и да. Ме со бун де ве мо же се ко ри сти ти и за при пре му

ма ски и кре ма за ли це и те ло, као и сред ста ва за ја ча ње ко се и нок -

ти ју скло них пу ца њу и ло мље њу.

Ево ка ко да са ми на пра ви те мед од бун де ве, ко ји ја ча иму ни тет,

а за хва љу ју ћи свом бла го лак са тив ном и ди у рет ском де ло ва њу, од -

ли чан је из бор и код про бле ма с хро нич ним за тво ром и код обо ље -

ња де бе лог цре ва. Овај мед се пре по ру чу је и у слу ча ју бо ле сти је тре,

бу бре га и мо краћ них пу те ва, а успе шно сни жа ва и ни во хо ле сте ро ла.

Исе ци те вр хо ве зре ле бун де ве и укло ни те се мен ке и влак на. У ру -

пу ко ју сте из ду би ли си пај те мед, па по кло пи те од се че ним вр хом.

Оста ви те да сто ји де сет да на на хлад ном ме сту. У том пе ри о ду ше ћер

у бун де ви ће се ото пи ти. Нај бо ље би би ло да мед чу ва те у фри жи де -

ру у чи стој ста кле ној те гли с по клоп цем нај ду же ме сец да на. Мо же те

по је сти две-три ка ши ке днев но или за сла ди ти чај њи ме.

Мед од 
бун де ве

У све оп штој мо дер ни за ци ји
и при ла го ђа ва њу зах те ви ма
ко је на ме ћу ка ри је ра и со ци -
јал на сре ди на из гле да да смо
при лич но за бо ра ви ли на жи -
вот ко ји нам је при ро да од
пам ти ве ка да ри ва ла. Ин ду -
стри ја ли за ци јом смо на ру -
ши ли и ону та ко при род ну
при сност мај ке и ње ног че -
да. Ни ка ква млеч на фор му -
ла не мо же да за ме ни мај чи -
но мле ко и ње гов ар се нал
иму них те ла и дру гих би о ак -
тив них ком по нен ти ко ји по -
ма жу бе би да се у пр вим ме -
се ци ма жи во та из бо ри с бак -
те ри ја ма, ви ру си ма, гљи ви -
ца ма и па ра зи ти ма. На сре -
ћу, све смо све сни ји да смо
кре ну ли стран пу ти цом, те се
до је ње у мно го ве ћој ме ри
про мо ви ше као не за о би ла зна
ме ра здра вог са зре ва ња
новoрођенчета и одој че та.

Иму ни тет бе бе је не зрео у
пр вим ме се ци ма жи во та, а
му ко зне мем бра не про бав ног
трак та и ди сај них пу те ва још
увек ни су ја ка бра на на мет -
ни ци ма, као што је то у од ра -
слом ор га ни зму. Због то га је
ве о ма ва жно да де те пре ко
ко ло стру ма и мај чи ног мле -
ка при ми иму но ло шке би о -
ак тив не ком по нен те. На уч -
ни ци су утвр ди ли да је ко ло -
струм нај по тент ни ја по др шка
иму ни те ту но во ро ђен че та.

Зна чај мај чи ног мле ка је у
то ме што оно пре ко IgA ан -
ти те ла оба вља функ ци ју од -
бра не од ин фек ци је и при то -
ме не до ла зи до за па љен ске
ре ак ци је. По је ди не ком по нен -
те мај чи ног мле ка упра во
има ју ан ти за па љен ску функ -
ци ју. До ка за ни су по зи тив ни
ефек ти до је ња на акут не и
про ду же не ди ја ре је, ин фек -
ци је уха и ре спи ра тор ног трак -
та, ури нар не ин фек ци је и сеп -
су. Шта ви ше, мај чи но мле ко
ме ња свој са став ка ко бе ба
са зре ва.

Ве ро ва ли или не, мај чи но
мле ко је пра ва ар ми ја на о -
ру жа на свим мо гу ћим сред -
стви ма за од бра ну. Иму но -
гло бу ли ни су са мо део те од -
бра не, а њи ма се при дру жу ју
ен зи ми као што су ли зо зим
и лак то фе рин, ци то ки ни,
ком пле мен ти, ле у ко ци ти,
оли го са ха ри ди, ну кле о ти ди,
ли пи ди и хор мо ни. Већ са -
ма ко ли чи на ових мно ги ма
не по зна тих би о ак тив них ком -
по нен ти го во ри ко ли ко је сло -
жен и ра зно вр стан си стем
од бра не од ин фек ци је. Ве о -
ма је ва жно да су те суп стан -
це от пор не на раз град њу у
же лу цу, да ели ми ни шу бак -
те ри је без ства ра ња за па љен -
ске ре ак ци је и исто вре ме но
сти му ли шу раз вој деч јег иму -
ни те та. Ма сти из мле ка, за
ко је се ве ро ва ло да има ју ис -
кљу чи во хран љи ву функ ци -
ју, по ка зу ју свој ства раз град -
ње ви ру са и не ких па ра зи та.
До ка за но је да мај чи но мле -
ко са др жи ан ти те ла про тив
ши ге ле, сал мо не ле, кам пи -
ло бак те ра, ви брио ко ле ре, хе -
мо фи лус ин флу ен це, стреп -
то ко кус пне у мо ни је, бор де -
те ла пер ту зи са, ре спи ра тор -
ног син ци ци јал ног ви ру са,
ХИВ ин фек ци је и дру гих па -
то ге на. Тре ба ли ја чег до ка -
за да је мле ко здра ве мај ке
ство ре но да бу де ис кљу чи ва
хра на бе бе у пр вих шест ме -
се ци ње ног раз во ја.

Зна чај до је ња

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

пи лин га је са да оба ве зна да
не би до шло до за тва ра ња по -
ра и по ја ве ак ни. Ва жно је да
се пре па ра ти за ски да ње ви -
шка ма сно ће за ме не бла гим
сред ством ко је укла ња са мо
не чи сто ће, а не и ма сно ћу
ко же.

У овом пе ри о ду жи во та ва -
ша кре ма тре ба да са др жи,
по ред ли пи да, пеп ти да и фи -
то хор мо на (из би ља ка), и ко -
ен зим Q10, хи ја лу рон ску ки -
се ли ну, ко ла ген и ком плекс
ви та ми на. Ан ти рид је оба ве -
зан. Са да ва жну уло гу не игра
при ро да, већ пра вил на не га
и за шти та, од но сно пре хра на
и хи дра та ци ја.

Трет ма ни ли ца ко ји да ју
од лич не ре зул та те су ин јек -
ци о на ме зо те ра пи ја, ра ди о -
та ла сни лиф тинг, сред њи хе -
миј ски пи лин зи (као што је
ТЦА, при че му до ла зи до укла -
ња ња по вр шин ског сло ја ко -
же, а та ко и до гла ча ња бо -
ра), хран љи ви лиф тинг и
слич ни трет ма ни.

У овом пе ри о ду же не нај -
ви ше по се жу за фи ле ри ма
(по пу њи ва чи ма бо ра) и естет -
ским опе ра ци ја ма, али тре ба
зна ти да ни шта од то га не
вре ди ако вам је ко жа си ва и
ис по шће на. Жи вот ко жи мо -
гу да ти са мо пра вил на не га,
ква ли тет не кре ме и од го ва -
ра ју ћи ко зме тич ки трет ма ни.
Ко ри сно је зна ти да се ће ли је
ко же нај бр же об на вља ју из -
ме ђу је дан сат по сле по но ћи
и 5 са ти ују тру, а ак тив ни са -
стој ци из ноћ них кре ма до -
дат но под сти чу ре ге не ра ци ју
и хи дра та ци ју ко же.

Чу ве ни свет ски ко ло рек тал ни
хи рур зи из Ве ли ке Бри та ни је,
Тур ске, Ру си је и Пор ту га ли је
би ли су опе ра то ри и пре да ва -
чи на Осмој пан че вач кој ко ло -
прок то ло шкој хи рур шкој ра -
ди о ни ци, одр жа ној у че твр так,
17. ок то бра, у Оп штој бол ни -
ци, као и на ре дов ном са стан -
ку Хи рур шке сек ци је Срп ског
ле кар ског дру штва при ре ђе ном
дан ка сни је, у пе так, 18. ок то -
бра, у Кул тур ном цен тру.

Же ља да бу ду део гло бал не хи -
рур шке за јед ни це и да уче од
нај бо љих, срп ске хи рур ге оку -
пља већ ше сна ест го ди на у Пан -
че ву на ко ло прок то ло шкој ра -
ди о ни ци, ко ју ор га ни зу је удру -
же ње „Круг здра вља”, на че лу
са др Мла де ном Ја ни ћем, ше -
фом Од се ка ко ло рек тал не хи -
рур ги је Оп ште бол ни це.

Ова ра ди о ни ца се одр жа ва
на сва ке две го ди не, још од
2002, с ци љем да се кар ци ном
де бе лог цре ва (ко ло рек ту ма),
ко ји је, ина че, јед на од три
нај че шће вр сте ма лиг ни те та у
ју жном Ба на ту, пре ве ни ра, бо -
ље ди јаг но сти ку је и ква ли тет -
ни је опе ри ше, и то ла па ро -
скоп ски. Основ ни кон цепт ра -
ди о ни це је сте да се кроз хи -
рур ги ју ужи во и пре да ва ња,
ко ја пра те хи рур зи из Ср би је
и чи та вог ре ги о на, што ви ше
уна пре де прак тич не хи рур шке
ве шти не и зна ња.

Свет ска ели та

– С на ма је ове го ди не по сед -
ми пут био чу ве ни про фе сор
др Ам џад Пар ва из са уни вер -
зи те та у Пу лу у Ве ли кој Бри -
та ни ји, као и про фе сор Алек -
сеј Ка ра чун из Санкт Пе тер -

бур га, ина че ди рек тор дру гог
по ве ли чи ни он ко ло шког ин -
сти ту та у Ру си ји. За тим, ту су
би ли и вр ло углед ни ко ло рек -
тал ни хи рург по знат сву да у
све ту др Бад ма Ба шан ка ев с
Ме ди цин ске ака де ми је у Мо -
скви и проф. др Мех мед Ку зу,
пред сед ник Удру же ња ко ло -
рек тал них хи рур га Тур ске и
је дан од нај у глед ни јих и вр ло
ци ти ра них про фе со ра у све ту
у овој обла сти ме ди ци не. С на -
ма је био и Да ни ло Ми шко -
вић, шеф еду ка тив ног ти ма
Ин сти ту та за ко ло рек тал ну хи -
рур ги ју бол ни це „Сент Маркс”
у Лон до ну. То је пр ва спе ци ја -
ли зо ва на бол ни ца те вр сте у
све ту и си но ним за ову вр сту
хи рур ги је. Док тор Ми шко вић
је срп ског по ре кла, али је пр -
ви пут у Ср би ји. На на ше ве -
ли ко за до вољ ство, јед ну од две
опе ра ци је ко је смо пра ти ли

купи мо нов, мо де ран ла па ро -
скоп ски стуб. Тај уре ђај ће
омо гу ћи ти још ква ли тет ни је
опе ра ци је ра ка де бе лог цре ва
и та ко до при не ти ре ша ва њу
јед ног од во де ћих јав но здрав -
стве них про бле ма у Ср би ји и
Евро пи – ре као је др Сло бо -
дан Ову ка, ди рек тор Оп ште
бол ни це.

И ми на пре ду је мо

На са стан ку Хи рур шке сек ци -
је Срп ског ле кар ског дру штва
при ре ђе ном дан ка сни је, у пе -
так, 18. ок то бра, у Кул тур ном
цен тру, би ло је, из ме ђу оста -
лог, ре чи о ре зул та ти ма про -
јек та „LapSerb”, на ста лог упра -
во за хва љу ју ћи ду го го ди шњој
са рад њи срп ских хи рур га с
проф. др Ам џа дом Пар ва и зом.

– Ма њак ис ку сних ин струк -
то ра и опре ме у ла па ро скоп -
ској ко ло рек тал ној хи рур ги ји
у Ср би ји пре по знат је још на
пе тој ра ди о ни ци, одр жа ној
2013. го ди не. Та да нас је проф.
Ам џад упо знао са „LapCo” про -
јек том у Ве ли кој Бри та ни ји.
За хва љу ју ћи ен ту зи ја зму, хра -
бро сти и од луч но сти гру пе мла -
ђих хи рур га из Бе о гра да и Но -
вог Са да ко ји су пре по зна ли и
при хва ти ли ову иде ју, Ми ни -
стар ство здра вља је 2018. го -
ди не по кре ну ло „LapSerb” –

наци о нал ни тре нинг про грам
лапа ро скоп ске ко ло рек тал не
хи рур ги је под вођ ством проф.
Ам џа да Пар ва и за – об ја снио је
др Мла ден Ја нић.

За ни мљи во је да је у овај
про грам укљу че но шест уста -
но ва: пет су уни вер зи тет ске, а
ше ста је пан че вач ка Оп шта
бол ни ца, што зна чи да је др
Мла ден Ја нић је ди ни еду ка тор
на овом про јек ту ко ји до ла зи
из не ке не у ни вер зи тет ске уста -
но ве у Ср би ји.

– Про фе сор Ам џад је об у ча -
вао ко ле ге на свим во де ћим
кли ни ка ма у Бе о гра ду и Но -
вом Са ду, али ми се ни смо ту
за у ста ви ли, већ смо же ле ли да
се за ову вр сту хи рур ги је оспо -
со бе и хи рур зи у Пан че ву, Ва -
ље ву, Ле сков цу, Ужи цу и дру -
гим гра до ви ма. Гру па хи рур га
ко ја је пр ва по че ла да ра ди с
про фе со ром Ам џа дом у Ср би -
ји, а ја сам имао за до вољ ство
да бу дем ме ђу њи ма, би ла је
по том на кур се ви ма у Ли са бо -
ну ко је он во ди. Та мо смо се
об у чи ли за ин струк то ре и са да
ми по ма же мо ко ле га ма у Ср -
би ји да уса вр ше сво ја зна ња у
овој обла сти – об ја снио је др
Мла ден Ја нић.

До са да је у окви ру про гра -
ма „LapSerb” ура ђе но пре ко
1.100 опе ра ци ја.

ужи во из вео је он, док је дру гу
ура дио ње гов не ка да шњи про -
фе сор – Ам џад Пар ва из. По -
ред то га што смо па ра лел но
ужи во пра ти ли две опе ра ци је
ра ка де бе лог цре ва на де сној
ста ни, има ли смо при ли ку и
да по слу ша мо из у зет но зна -
чај на пре да ва ња из обла сти
ко ло рек тал не хи рур ги је и да,
ди ску ту ју ћи, раз ре ши мо не ке
ди ле ме ко је још по сто је у овој
обла сти – ре као је др Мла ден
Ја нић.

Ску по гра ди во гра тис

Опе ра ци је и пре да ва ња по ме -
ну тих свет ских струч ња ка пра -
тио је у че твр так ве ли ки број
ко ло рек тал них хи рур га из целе

Ср би је, као и из Цр не Го ре,
Ма ке до ни је и Бо сне и Хер це -
го ви не. То не тре ба ни ког да
чу ди, бу ду ћи да се при су ство
на ова квим кур се ви ма код би -
ло ког од ових пре да ва ча ина -
че пла ћа и по не ко ли ко хи ља -
да евра, док је у Пан че ву оно
бес плат но.

– За хва љу ју ћи го сто ва њу
про фе со ра Ам џа да Пар ва и за,
ко ји ужи ва ве ли ки углед у це -
лом све ту и Евро пи, Пан че во
је то ком два да на би ло епи -
цен тар на хи рур шкој ма пи све -
та. За и ста је за до вољ ство би ти
на че лу уста но ве ко ја је у ста -
њу да до ве де та ква име на и да
ор га ни зу је ова кав скуп у Ср -
би ји. У од но су на прет ход не
го ди не, има мо пу ну по др шку
Ми ни стар ства здра вља и По -
кра јин ског се кре та ри ја та за
здрав ство, ко ји је у ме ђу вре -
ме ну из дво јио сред ства да

Страну 

припремила 

Драгана
Кожан

ПАН ЧЕ ВО ЈЕ ЕВРОП СКИ ЦЕН ТАР КО ЛО РЕК ТАЛ НЕ ХИ РУР ГИ ЈЕ

СВЕТ СКИ СТРУЧ ЊА ЦИ ОПЕ РИ СА ЛИ 
У НА ШЕМ ГРА ДУ

ПРОФЕСОР ПАРВАИЗ: 
„У СР БИ ЈИ ЈЕ СВЕ МО ГУ ЋЕ!”

Ка да су про шлог че тврт ка про фе со -

ра Пар ва и за но ви на ри пи та ли има

ли шан се да у Ср би ји у ско ра шње

вре ме поч не да се при ме њу је и ро -

бот ска хи рур ги ја, про фе сор је

дао од го вор ко ји је на сме јао

при сут не:

– Мо је до са да шње ис -

ку ство са овом зе -

мљом го во ри да је у

Ср би ји све мо гу ће!

Но про фе сор се

запра во уоп ште ни је

шалио.

– Ов де су љу ди из у -

зет но та лен то ва ни и

има ју ве ли ки по тен ци -

јал и си гу ран сам да су

они спрем ни и за ро бо ти ку. Је ди ни про блем су тро шко ви.

Ипак, ве ру јем да ће се ова област у на ред них не ко ли ко го -

ди на убр за но раз ви ја ти и да ће це не нео п ход не опре ме па -

да ти, па ће и ова вр ста хи рур ги је би ти при сту пач ни ја ве ћем

бро ју зе ма ља – об ја снио је проф. др Ам џад Пар ва из.

Овакве обуке у свету коштају и по неколико хиљада евра
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Pâzele pictorițelor naive din Uzdin, întot-
deauna au uimit audiența artistică, iar
din cauza lor multe persoane importante
au vizitat acest sat. Puterea de exprimare
a omului simplu în domeniul artelor vi-
zuale ne determină să cunoaștem mai bi-
ne, în timp și spaţiu, trecutul și frumosul
creat de bătrânii nostri secole în șir, să ne
cunoaștem reciproc și să știm cărui neam
aparţinem. În acest sens, pictura naivă
din Uzdin reprezintă cel mai convingător
exemplu.

Aceste realizări ale omului de rând ne
umplu sufletul de bucurie, ne forţează,
pur și simplu, să ne mândrim de rezulta-
tul muncii și artei plăsmuite de străbunii
noștri. Evident că acești primi fii sau fiice
ale neamului care, prin arta lor, au lăsat
urme românești pe aceste meleaguri, dar
și în întreaga lume, au fost: Anuica Mă-
ran, Anuţa Dolamă, Mărioara Motoro-
jescu, Florica Puia, Sofia Doclean, Flori-
ca Cheţ, Viorica Iepure și Steluţa Ţăran.

Țesând frumeseți pe pânzele lor

Prima lor expoziţie a fost organizată la
Vârșeţ, în anul 1962 de către doi tineri en-
tuziaști și pictori: Adam Doclean și Mihai
Condali. Din acest oraș „Caravanul fru-
museţii” pornește la drum lung prin toate
orașele europene mai mari. Mai târziu,
Măria Bălan și Anuica Măran, se bucură
de o călătorie lungă cu vaporul, spre a ex-
pune în Statele Unite ale Americii. Expozi-
ţia a fost deschisă la New York cu ajutorul
Ambasadei Iugoslave. Din această metro-
polă le-a rămas în memorie o amintire
nostimă. Pictoriţa Maria Bălan, căreia am-
basadorul i-a propus să picteze panorama
orașului de pe cea mai înaltă clădire, a pic-
tat jocul din Uzdin. La nedumerirea am-
basadorului, Maria Bălan a constatat că
oriunde ar pleca și Uzdinul merge cu ea,
„pentru că e un sat minunat.”

Datorită talentului și muncii lor, aceste
femei au cucerit lumea și au contribuit la
popularizarea Uzdinului pe harta lumii.
Curiozitatea i-a determinat mai ales pe
mulţi oameni de cultură, sport, pe politi-
cieni, să viziteze localitatea și să se bucu-
re de realizările acestor femei pline de
spirit creator. Străinii au avut prilejul să

cunoască bogăţia artistică a costumelor
populare, arta lor creativă.

Probabil că acest fenomen l-a îndem-
nat pe marele critic de artă naivă, france-
zul Anatol Jakovschi să remarce: „Dato-
rită minunatului costum și a pictoriţelor
naive, Uzdinul va rămâne în veșnică
amintire”. Iar Oto Bihali Merin le acordă
un alt compliment: „Pictoriţele naive din
Uzdin sunt cea mai puternică școală fol-
clorică pe harta mondială”.

Anul 1972 va rămâne într-o veșnică
amintire plăcută. Uzdinenii nu pot uita
ziua în care în satul lor a poposit echipa-
jul navei cosmice „Apollo 15”, din care au
făcut parte David R. Scott, Alfred M.
Worden și James Irvin. Era o zi de mare
sărbătoare. Tot satul s-a adunat să-i vadă
pe „oamenii de pe Lună”. Dar și-au dat
seama că și aceștia sunt oameni obișnuiţi
ca și noi.

În orice caz, cosmonauţii s-au bucurat
de amabilitatea uzdinenilor.

Vizita personalităților marcante

Anul viitor Uzdinul a fost vizitat de repre-
zentanţii corpurilor diplomatice din Bel-
grad. Oaspeţii au rămas încântaţi de cele
văzute. Pictoriţele și soţii lor au pregătit
pentru toţi o masă comună, ca la nunţile
bogate care se organizează în sat. Probabil
că și acest eveniment a făcut ca în fiecare
duminică gospodăriile pictoriţelor și jocul
din centrul satului să fie vizitate de străini.

Printre personalităţile de vază care au
vizitat Uzdinul și Școala de pictură naivă
din localitate, îi amintim pe Koča Popo-
vić, Milenko Bojanić, dar în special pe
fostul președinte al României, Ion Ilies-
cu. Acesta a fost întâmpinat de întreg sa-
tul, dar și de mulţi oameni din localităţile
învecinate. Cele spuse mai sus reprezintă

doar un mic fragment din istoria culturii
uzdinene. Ne-am referit doar la începu-
turile activităţii acesteia și la cele câteva
pictoriţe deschizătoare de drumuri. Ur-
mând exemplul lor, pe plan naţional și
inernaţional s-au afirmat și Sofia Ionaș-
cu, Ileana Oalge, Sofia Bosică, Steluţa
Giura, Ofelia Spăriosu, Aurora Velici și
pictorul Viorel Bosică. Desigur că sunt și
alţii care ar merita să fie amintiţi.

Școala de pictură naivă din Uzdin dă
roade și în continuare. Dacă n-ar fi așa,
desigur că aceasta ar fi fost doar o expe-
rienţă efemeră pe care lumea ar fi uitat-o
foarte repede. Și este nemaipomenit de bi-
ne că urmașii primelor artiste uzdinene
continuă să creeze nestemate în domeniul
picturii naive și amatoricești. Numai în fe-
lul acesta se păstrează tradiţia și spiritul ro-
mânesc pe meleagurile Banatului sârbesc.

Iova Dalea

PICTURA NAIVĂ DIN UZDIN

FRUMUSEȚEA SPECIFICULUI BĂNĂȚEAN



La începutul lunii septembrie, la Zre-
nianin, a avut cea de-a XXXVII-a
ediţie a Memorialului Radu Flora
prin care s-a adus omagiu profesoru-
lui Radu Flora. Oameni de știinţă și
personalităţi din lumea culturii din
România, Serbia, dar și din alte ţări,
au menţionat prezenţa la simpozion a
domnișoarei Ana Samardžić de la In-
stitutul de Filologie Slavă din Polonia
pentru participare la acest Memorial.

În fiiecare an, în semn de omagiu, la
Zrenianin, orașul unde a trăit Radu
Flora, distins profesor universitar,
om de știință și cultură, scriitor, are
loc acest eveniment de amploare în
cadrul căruia se prezintă viața și
opera sa. Radu Flora este important

atât pentru români, cât și pentru
sârbi, datorită faptului că a cercetat
relaţiile sârbo-române, a colaborat
cu multe instituții din întreaga Ser-
bia și și-a dat aportul deplin la dez-
voltarea culturii ambelor popoare.

dr. Radu Flora nu este doar o per-
sonalitate marcantă din cadrul etniei
române, ci și un nume deosebit de
important în istoria Municipiului
Zrenianin, motiv pentru care în
aleea personalităţilor ilustre din Zre-
nianin se găsește și bustul său.

Este important de amintit faptul că
Memorialul a fost organizat de Socie-
tatea de Limba Română din Voivodi-
na, președinte fiind Lucian Marina,
iar inaugurarea a avut loc la sediul
Primăriei Zrenianin. Organizatorilor

și participanţilor din mai multe ţări, li
s-au adresat Saša Santovac , locţiito-
rul primarului Orașului Zrenjanin și
Simo Salapura, adjunctul primarului
Orașului, menţionând că dr. Radu
Flora nu este doar o personalitate
marcantă din cadrul etniei române, ci
și un nume deosebit de important în
istoria orașului Zrenianin,

Între altele s-a menţionat și con-
tribuţia semnificativă, a comunității
române din Zrenianin. Este bine cu-
noscut faptul că etnia română este
implicată în viaţa acestui oraș.

Cu acest prilej celor prezenţi s-a
adresat cunoscutul pictor Viorel Flo-
ra, fiul regretatului profesor, care a
menţionat că Radu Flora a fost un
om care s-a dedicat muncii și activi-

tăţii profesionale. La acest eveni-
ment s-a adresat și Dan Constantin,
consulul Consulatului General al
României de la Vârșeţ, care a apre-
ciat, între altele, că Radu Flora este
important atât pentru români, cât și
pentru sârbi.

În urma acestei recepţii, partici-
panţii au depus flori la bustul regre-
tatului profesor din alea personalită-
ţilor ilustre ale Orașului Zrenianin,
care se află în Parcul Karađorđe. Jer-
be de flori au depus membrii familiei
Flora, reprezentanţii Municipiului
Zrenianin, Dan Constantin, Bogdan
Velișcu, prim secrerar al Amabasadei
României la Belgrad, reprezentanţii
Societăţii de Limba Română, precum
și reprezentanţii Asociaţiei Culturale
„Constantin Brâncuși” din Timișoa-
ra. În faţa bustului, Lucian Marina,
președintele Societăţii de Limba Ro-
mână din Voivodina, a vorbit despre
viaţa și activitatea profesorului Radu
Flora și despre Memorial, care se or-
ganizează deja de trei decenii la Zre-
nianin. Fiica regretatului profesor,
Steluţa Flora Mulić, a vorbit foarte
emotiv despre tatăl său.

Trebuie menționat faptul că toate
lucrările prezentate, vor fi publicate
în publicaţiile editate de Societatea
de Limba Română din Voivodina.
Cu acest prilej a fost prezentată și re-
vista de filologie „Logos“, editată de
Societatea de Limba Română, pre-
cum și alte publicaţii ale Editurii
S.L.R. și nu numai.

Incontestabil, această manifestare
deosebită a devenit tradiţională, care
va avea loc și în septembrie anul vii-
tor, fiind urmărită cu viu interes nu
doar de apartenenţii minorităţii ro-
mâne, ci și de sârbi.

Carolina Buzdica, de
origine din Satu Nou,
până în 2017, a fost
foarte activă în cadrul
clubului ,,Balerina”.

Este posesoarea a zeci
de cupe și a peste o
sută de medalii

Primul lucru care îl deține în loc de
frunte în camera ei de zi, a fost du-
lapul special creat pentru
recunoștințele, cupele și medaliile
pe care le-a cucerit Carolina.
Bineînțeles că familia ei este mân-
dră de succesele ei demne de laudă,
de cupele și diplomele cucerite,
drept dovadă a talentului  său încă
de când era elevă în clasa întâi a Ș.
G. ”Žarko Zrenjanin” din localita-
tea natală.

Încă de atunci s-a încadrat în
secția de dans modern și paralel a
activat la secția de dansatori. Așa
cum se întâmplă de obicei, având
prea multe obligații, s-a decis să
renunțe la dansul popular în favoa-
rea celui modern. Și nu a regretat.

Până în 2017, a activat la Clubul
,,Balerina” din Panciova unde s-a
antrenat la mai multe stiluri de
dans (disco dance, dans modern,
dans clasic, hip hop). Împreună cu
echipa, dar și  individual, a adus
succese frumoase clubului. Datori-
tă dansului a vizitat cele mai fru-
moase orașe din Europa. Cu mare
drag îți amintește de prestările de la
Viena, Istanbul, Rimini, Paris, Pra-
ga, Zagreb, Timișoara, Skopje, Sa-
rimsakli etc.

La vârsta de doar 8-9 ani la acea
vreme, a cucerite recunoștințe la
prima competiție de la Obrenovac,
când a ocupat locul I și premiul III
la Concursul mondial de la  Lloret
de Mar. După două săptămâni pe-
trecute acolo, s-a întors acasă cu un
premiu și amintiri dragi.

Desigur că pentru a atinge un
asemenea  succes, e nevoie de mul-
tă muncă și devotament. Afirmă că
exersează de trei ori pe săptămână
câte două ore la club și acasă aproa-
pe în fiecare zi. Carolina Buzdica
este o tânără energică și plină de
viață. În anul 2017 a deschis la Satu

Nou o școală de dans  modern, un-
de se antrenează copiii între 3 și 10
ani. Anul acesta sunt înscriși în jur
de 15 copii. Își dorește cât de cu-
rând să depună examen pentru a
deveni antrenor, iar pe parcurs și
arbitru.

Dintre prestațiile de anul acesta
ale copiilor din Satu Nou,
amintește participarea la Opera și
Teatrul ,,Madlenianum” din Bel-
grad, unde a cucerit trei medalii de
aur. Una a cucerit-o Lena Mataruga
la individuale, iar două fac parte
din palmaresul întregii formații.

Acest Club a organizat un con-
cert anual la care au prezentat pie-
sa ,,Pinokio”, iar la carnavalului
tradițional de la Panciova, au fost
prezenți  două zile. În prima zi au
prezentat o piesă de teatru cu seg-
mente de dans, iar în ziua a doua,
au participat la paradă. Actual-
mente Carolina pregătește coregra-
fii cu copiii pentru competițiile din
cadrul clubului care vor avea loc în
noiembrie.

Pe lângă dans modern, Carolina
înclină spre sport, dar are vocație și
pentru medicină. A terminat
Școala Medie de Medicină din Pan-
ciova, iar acum este studentă în
anul II la Facultatea de Educație 
Fizică și Sport din cadrul
Universității de Vest din Timișoara,
profilul Chinetoterapie. Carolina
mărturisește că la începutul studii-
lor a întâmpinat unele dificultăți,
adatpându-se cu greau la procesul
educativ-instructiv de la Facultatea
de Vest din Timișoara. A venit într-
un alt mediu, cunoscut alţi oameni,
trebuia să se integreze într-un alt
mediu, la sistemul educativ-in-
structiv de la facultate care este di-
ferit de cel din școala medie. Însă
Carolina menționează că există și
avantaje dat fiincă la liceu trebuia
să învăţe tot felul de materii față de
care nu prezenta un interes deose-
bit. În schimb, la facultate, sistemul
educativ-instructiv e altfel: înveţi
doar ceea ce te pasionează. Apoi, se
face foarte multă practicăț De
exemplu, în perioada de iarnă,
studenții merg la ski, iar vara, la
mare. Este foarte interesant.
Intenționează ca după absolvirea
facultății să termine și un curs de
maseur, iar apoi să-și facă stagiul ca
soră medicală și fizioterapeut. I-ar
plăcea să lucreze ca fizioterapeut la
un club sportiv.

Când se află în satul natal, revine
la dansul popular în cadrul
Societății Cultural-Artistice ,,Dr.
Radu Flora” din Satu Nou. La ediția
din acest an a Marelui Festival de
Muzică și Folclor din Voivodina-
Republica Serbia, au cucerit pre-
miul I la categoria dansuri stilizate.

Dragostea față de muzică nu
cunoaște limite. Muzica este prezentă
în viața noastră și o putem retrăi cu
toate simțurile noastre, deoarece mu-
zica ne urmărește constant și este o
parte inseparabilă a vieții noastre. O
ascultăm acasă, în mașină, la festiva-
luri și petreceri. Ca muzician, Bojan
este membru al multor formații, pre-
cum și al orchestrelor populare ale
Casei de Cultură din Satu Nou. A
câștigat numeroase premii la festiva-
lurile sârbești ca solist instrumentist
la nai și fluier. Are un deosebit respect
și dragoste pentru muzica româneas-
că și o mulțime de înregistrări audio
și video unde interpretează muzică
populară românească.

Subiectul conversației cu Bojan Bol-
janac a fost muzica, pasiunea sa din
fragedă copilărie, o pasiune de neîn-
trerupt de când știe despre sine.
Viața muzicală a lui Bojan a început
în 1997, când s-a înscris la școala de
muzică a maestrului Boleanț Sorin,
muzician de talie, care a știut să dez-
volte talentul generațiilor de elevii
care au devenit adevărați virtuozi la
acordeon.

Totuși, acest lucru a durat foarte
scurt, deoarece Bojan nu s-a regăsit
ca instrumentist la acordeon, ci ca
un instrumentist la instrumentele de
suflat. Pentru a acumula cât mai
multe cunoștințe din domeniul mu-
zicii, încă din anul 1999, s-a înscris
la Școala de Muzică ”Jovan Bandur”
secțiunea Pancevo, la saxofon. S-a
înscris la liceul de muzică din Pan-
ciova dar și la Școala medie de meca-
nică din Pancevo. Din cauza angaja-
mentelor excesive la două școli, a de-
cis ca în anul doi să părăsească
școala medie de mecanică pentru a
se dedica muzicii. În felul acesta a în-
vins dragostea pentru artă, muzică și
instrument.

În clasa a opta a școlii elementare,
l-a descoperit pe maestrul, faimosul
George Zamfir, o legendă a muzicii
românești și un interpret celebru la
nai, dar de vreme ce nu avut ocazia
să cumpere nai și nu a fost nimeni
care să-l învețe să cânte la acest in-

strument, s-a mulțumit doar să-i au-
dieze muzica.

Apoi a început să audieze piesele
muzicale interpretate de Bora Dugić,
marele virtuoz la fluier. Și astfel s-a
născut dragostea pentru un alt in-
strument, mai exact fluierul.
Iată ce ne-a mărturisit Bojan:
- Am cântat la fluier ca membru al
ansamblului ”Wekant”, unde am in-
tepretat muzică medievală. După ce
am absolvit liceul de muzică, în anul
2008, deja am activat în orchestra
populară din Satu Nou unde mi s-a
oferit prilejul că cânt în noua
formație și anume în cadrul orches-
trei ”Rapsodia Banatului” ceea ce am
acceptat bucuros unde am fost, în fi-
ne, interpret la nai.

Ca muzician deja format, a putut
învăța tehnica inerpretării la nai și
pas cu pas, a stăpânit să cânte la acest
instrument special, exercitând foarte
mult. Încă și astăzi are ce învăța la
acest instrument.

La Marele Festival de muzică po-
pulară românească, s-a prezentat ca
solist instrumentist, în cadrul or-

chestrei de muzică populară româ-
nească din Satu Nou. Interpretarea
sa cu brio la nai, nu a trecut neobser-
vată. Ca solist instrumentist, a
câștigat multe premii la edițiile festi-
valului amintit mai sus, dintre care
de trei ori a obținut locul trei, iar or-
chestra a cucerit locul de frunte.

Acest lucru se datorează efortu-
lui și muncii neobosite și a
renunțărilor. În ceea ce privește or-
chestra populară din Satu Nou a
concertat atât în   Serbia, cât și în
străinătate. A suținut concerte în
Slovenia, Italia, Germania, Austria,
Elveția, România, Canada, Statele
Unite ale Americii ... Este impor-
tant de menționat că orchestra de
muzică populară din Satu Nou este
unica orchestră care participă la
Festivalul European de Folclor, care
se organizează în fiecare an în alt
oraș și țară, unde orchestra s-a pre-
zentat la un nivel de invidiat.

Bojan Boljanac este directorul re-
cent numit al Casei de Cultură „3
octombrie” din Satu Nou. Este fami-
liarizat cu problemele cu care se

confruntă amatorii și asociațiile Ca-
sei de Cultură din satul natal. Noua
caracteristică necesită ca toate
secțiile din Casa de Cultură, să fie
menținute. Misiunea sa de bază este
de a oferi condițiile necesare pentru
activitățiile tuturor formațiilor și
secțiilor. Așteaptă finalizarea lucrări-
lor sălii de concert, ceea ce este o
condiție ca toate secțiile să
funcționeze perfect, cum sunt bale-
tul, secțiile de dansatori și orchestra.
Este de asemenea foarte important
să prezinte cetățenilor din Satu Nou,
ceea ce au învățat și ceea ce știu.

În curând vor înființa o secție de
desen care va pune accentul pe talen-
tul elevilor, secție în care se vor înca-
dra cei care doresc să învețe sau să
știe să picteze și să deseneze. Scopul
secției este ca elevii să își exprime ta-
lentul prin imaginație, să însușească
cunoștințe de a se exprima creativ, de
a înțelege că există ceva mai bun de-
cât un telefon mobil sau o tabletă. De
asemenea, Bojan planifică să deschi-
dă secții noi în Atelierul de muzică și
teatru pentru tinerele talente.

Vineri, 25 оctombrie 2019

pancevac@pancevac-online.rs
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BOJAN BOLJANAC, DIRECTORUL CASEI DE CULTURĂ DIN SATU NOU

MUZICA ESTE UN LIMBAJ PE CARE 
TOATĂ LUMEA ÎL ÎNȚELEGE

SCHIȚĂ DE PORTRET: CAROLINA BUZDICA

Succes însemnat 
la dansul modern

„MEMORIALUL RADU FLORA”

Lucrări despre opera și viaţa regretatului profesor
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Мултијезички додатак у недељнику / Supliment multilingv al săptămânalului

на румунском језику / în limba română

Музика је језик
који сви разумеју

» страна IV

Успех није кључ
среће – срећа је
кључ успеха

» страна V

Амбициозна,
енергична, 
креативна!

» страна VI 

Глума као начин
уметничког 
изражавања

» страна VI

Плат на на ив ног сли кар ства умет ни -
ца из Уз ди на од у век су за ди вља ва ла
пу бли ку. Због то га су мно ге по зна те
лич но сти по се ћи ва ле то се ло. Јед -
но став но људ ско из ра жа ва ње у по љу
ви зу ел них умет но сти омо гу ћу је да
упо зна мо бо ље на шу про шлост, у
вре ме ну и про сто ру, као и ле по ту
ко ју су на ши пре ци чи ни ли ве ко ви -
ма, да се ме ђу соб но бо ље зна мо и да
са чу ва мо тра ди ци ју на ро да ко јем
при па да мо. На ив но сли кар ство из
Уз ди на је нај у вер љи ви ји при мер у
овом сми слу.

До стиг ну ћа обич ног чо ве ка ис пу ња -
ва ју нас ра до шћу, јед но став но нас
при си ља ва ју да се по но си мо ре зул -
та том ра да и умет нич ког ства ра ла -
штва на ших пре да ка. Очи глед но је
да су пр ви си но ви и кће ри на шег ро -
да ко ји су сво јим умет нич ким де ли -
ма оста ви ли ру мун ске тра го ве на
овим про сто ри ма би ли: Ануј ка Ма -
ран, Ану ца До ла ма, Ма ри о а ра Мо -
то ро же ску, Фло ри ка Пу ја, Со фи ја До -
кљан, Фло ри ка Кец, Ви о ри ка Је пу ре
и Сте лу ца Ца ран.

Утка ле оби ча је у сво ја де ла

На пр вој из ло жби на ив ног сли кар -
ства одр жа ној у Вр шцу, гра ду с нај -
ве ћом кон цен тра ци јом Ру му на, 1962.
го ди не, сво је ра до ве су из ло жи ла
дво ји ца ен ту зи ја ста, мла ди сли ка ри
Адам До кљан и Ми хај Кон да ли. Одав -
де „Ка ра ван ле по те” кре ће на да лек
пут по свим ве ћим гра до ви ма. Ка -
сни је, Ма ри ја Ба лан и Ануј ка Ма -
ран ра до ва ле су се да ле ком пу ту бро -
дом, ка ко би из ло жи ле сво је ра до ве
у Аме ри ци. Из ло жба је отво ре на у
Њу јор ку, уз по моћ ју го сло вен ске
амба са де.

Ова ме тро по ла је оста ви ла ве ли ки
пе чат на њи хо вом ства ра ла штву. Сли -
кар ка на и ве Ма ри ја Ба лан, ко јој је
ам ба са дор су ге ри сао да осли ка град с
кро ва нај ви ше згра де, на сли ка ла је
игре из Уз ди на. Збу ње ном ам ба са до -
ру сли кар ка је раз ја сни ла да куд год
да кре не, са со бом но си и сво је се ло
Уз дин, јер је „ја ко ле по се ло”.

За хва љу ју ћи та лен ту и ра ду, ове
же не су кре ну ле да осво је свет и да
до при не су по пу ла ри за ци ји Уз ди на на

ма пи све та. Ра до зна лост је до ве ла
мно ге по зна те лич но сти из све та кул -
ту ре, спор та, по ли ти ке итд. у Уз дин,
ка ко би по де ли ли ра дост успе ха ових
кре а тив них же на. Стран ци су има ли
при ли ку да упо зна ју умет нич ко бо -
гат ство на род них но шњи, њи хо ву кре -
а тив ност.

Мо гу ће да је овај фе но мен на вео
ве ли ког кри ти ча ра Фран цу за Ана то -
ла Ја ков шког да на гла си: „За хва љу ју -
ћи ње го вој пре див ној на род ној но -
шњи и на ив ним сли кар ка ма, се ло Уз -
дин ће би ти ду го за пам ће но”. Ото Би -
ха ли Ме рин их је до дат но по хва лио:
„На ив не сли кар ке из Уз ди на су нај -
моћ ни ја тра ди ци о нал на шко ла на кар -
ти све та”. Веч но ће оста ти упам ће на
1972. го ди на, ка да је у Уз дин сти гла
по са да све мир ског бро да „Апо ло 15”,
у са ста ву: Деј вид Р. Скот, Ал фред М.
Вор ден и Џејмс Б. Ир вин. Био је то
ве ли ки дан за Уз дин. Це ло се ло је
дошло да ви ди „љу де с Ме се ца”.

Схвати ли су да су то обич ни љу ди као
и они.

У сва ком слу ча ју, ко смо на у ти су се
ра до ва ли го сто прим ству Уз ди на ца.

По се те ис так ну тих лич но сти

Сле де ће го ди не се ло Уз дин по се ти ли
су пред став ни ци ди пло мат ског ко ра
Бе о гра да. Го сти су би ли оду ше вље ни
оним што су ви де ли. Сли кар ке су, за -
јед но са сво јим му же ви ма, при пре -
ми ле бо га ту тр пе зу, као на бо га тим
уз дин ским свад ба ма. Мо гу ће да је и
овај до га ђај до при нео да сва ке не де -
ље до ма ћин ства на ив них сли кар ки и
до га ђа је у цен тру се ла по се ћу је ве ли -
ки број стра на ца.

Ме ђу ис так ну тим лич но сти ма ко је
су по се ти ле Уз дин и Шко лу на ив ног
сли кар ства је су и Ко ча По по вић, Ми -
лен ко Бо ја нић, као и бив ши пред сед -
ник Ру му ни је Јон Или је ску, ко јег је
по здра ви ло це ло се ло, али и мно ги
љу ди из окол них се ла. Ово је са мо

ма ли део исто ри је уз дин ске кул ту ре.
Спо ме ну ли смо са мо по че так ра да ове
шко ле и не ко ли ко сли кар ки ко је су
отво ри ле пут ова квој вр сти умет но -
сти. Сле де ћи њи хов при мер, на на ци -
о нал ном и ме ђу на род ном пла ну афир -
ми са ле су се и Со фи ја Јо на шку, Иле -
а на Оал ђе, Со фи ја Бо си ка, Сте лу ца
Ђу ра, Офе ли ја Спа ри о су, Ау ро ра Ве -
лић и сли кар Ви о рел Бо си ка. На рав -
но, има и дру гих име на ко ја за слу жу -
ју да бу ду упам ће на.

Шко ла на ив ног сли кар ства још увек
ужи ва у сво јим пло до ви ма. Кад не би
би ло та ко, ово би би ло са мо про ла зно
ис ку ство ко је би свет вр ло бр зо за бо -
ра вио. Див но је то што уну ци пр вих
на ив них сли кар ки из Уз ди на на ста -
вља ју да ства ра ју пра ве дра гу ље у по -
љу на ив ног и ама тер ског сли кар ства.
Са мо се на овај на чин мо же са чу ва ти
тра ди ци ја и ру мун ска ду хов ност у
срп ском Ба на ту.

Јо ва Да ља
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По чет ком сеп тем бра у Град -
ској ку ћи у Зре ња ни ну одр жан
је 32. ме мо ри јал „Ра ду Фло -
ра”, на ко ме су пред ста вље ни
ра до ви о жи во ту и де лу про -
фе со ра Фло ре. На уч ни ци и лич -
но сти из све та кул ту ре из Ру -
му ни је, Ср би је, али и дру гих
зе ма ља из ра зи ли су ре чи за -
хвал но сти Ани Са мар џић са
Ин сти ту та за сло вен ску фи ло -
ло ги ју у Пољ ској за при су ство
на овом ску пу.

Сва ке го ди не у Зре ња ни ну, гра -
ду у ко ме је жи вео Ра ду Фло ра,
углед ни уни вер зи тет ски про фе -
сор, на уч ник и кул ту ро лог, пи -
сац, одр жа ва се на уч ни скуп ње -
му у част. Он је ва жна лич ност,
ка ко за Ру му не, та ко и за Ср бе,
јер је ис тра жи вао срп ско-ру -
мун ске од но се, са ра ђи вао с пу -
но ин сти ту ци ја из це ле Ср би је
и дао свој до принос раз во ју кул -
ту ре оба ју на ро да.

Др Ра ду Фло ра ва жна је осо -
ба за це ло куп ни кул тур ни раз -
вој Зре ња ни на. За слу же но је
по ста вље на ње го ва би ста у Але -
ји зна ме ни тих лич но сти тог
гра да. Ва жно је на по ме ну ти да
је овај зна ча јан ме мо ри јал ор -
га ни зо ва ло Дру штво за ру мун -
ски је зик Вој во ди не, чи ји је
пред сед ник Лу чи јан Ма ри на.
Све ча но отва ра ње ме мо ри ја ла
при ре ђе но је у Град ској ку ћи у
Зре ња ни ну. Овом при ли ком ор -
га ни за то ри ма и уче сни ци ма из
не ко ли ко зе ма ља обра ти ли су
се Са ша Сан то вац, заменик и
Си мо Са ла пу ра, помоћник гра -

до на чел ни ка, ко ји су, из ме ђу
оста лог, ре кли да је др Ра ду
Фло ра ис так ну та лич ност ру -
мун ске ет нич ке за јед ни це и да
има по себ но ме сто у кул ту ри
гра да Зре ња ни на. Из ме ђу оста -
лог, спо ме нут је ње гов не про -
це њи ви до при нос ру мун ској за -
јед ни ци у Зре ња ни ну, јер је по -
зна то да је ру мун ска на ци о -
нал на за јед ни ца укљу че на у
кул тур ни жи вот тог гра да.

Овом при ли ком по зна ти сли -
кар Ви о рел Фло ра, син про фе -
со ра Фло ре, обра тио се уче сни -
ци ма ме мо ри ја ла, спо ме нув ши
да је ње гов отац из у зе тан ин те -
лек ту а лац ко ји се по све тио ра -
ду и про фе си о нал ним ак тив но -
сти ма. Дан Кон стан тин, кон зул
Ге не рал ног кон зу ла та Ру му ни -
је у Вр шцу, обра тио се овом

ску пу ис так ну тим ре чи ма, спо -
ме нув ши да је др Ра ду Фло ра
ва жна лич ност, ка ко за Ру му не
са ових про сто ра, та ко и за Србе.

На кон овог при је ма уче сни -
ци ме мо ри ја ла по ло жи ли су
цве ће на би сту ис так ну тог про -
фе со ра у Але ји зна ме ни тих лич -
но сти Зре ња ни на у Ка ра ђор ђе -
вом пар ку. Цве ће су по ло жи ли
чла но ви по ро ди це Фло ра, пред -
став ни ци Гра да Зре ња ни на, Дан
Кон стан тин, Бог дан Ве ли шки,
пр ви се кре тар Ам ба са де Ру му -
ни је у Бе о гра ду, пред став ни ци
Дру штва за ру мун ски је зик, као
и пред став ни ци удру же ња „Кон -
стан тин Бран куш” из Те ми шва -
ра. Ис пред би сте, Лу чи јан Ма -
ри на го во рио је о жи во ту и ра -
ду про фе со ра док то ра Ра дуа
Фло ре, као и о зна ча ју овог ме -

мо ри ја ла, ко ји се одр жа ва већ
три де це ни је у Зре ња ни ну. Ћер -
ка про фе со ра др Ра дуа Фло ре,
Фло ра Му лић, ве о ма је емо -
тив но го во ри ла о свом оцу.

Тре ба спо ме ну ти да ће сви
ра до ви пред ста вље ни на ме мо -
ри ја лу би ти об ја вље ни у пу бли -
ка ци ја ма Дру штва за ру мун -
ски је зик из Вој во ди не. Пред -
ста вље ни су и ча со пис „Ло гос”
и дру ге пу бли ка ци је из да вач -
ке ку ће Дру штва за ру мун ски
је зик из Вој во ди не. Не сум њи -
во је да је овај до га ђај од ве о ма
ве ли ког зна ча ја по стао тра ди -
ци о на лан, да ће би ти одр жан
и сле де ће го ди не у сеп тем бру
и да је био пра ћен из у зет ним
за ни ма њем не са мо при пад ни -
ка ру мун ске на ци о нал не за јед -
ни це већ и Ср ба.

Но во се љан ка до
2017. го ди не би ла
ак тив на у пле сном
клу бу „Ба ле ри на”

Има де се ти не пе ха ра
и пре ко сто ме да ља

Пр во што се при ме ћу је ка да
се уђе у ње ну ку ћу, је сте ви -
три на с пе ха ри ма, при зна њи -
ма и ме да ља ма ко је је осво ји -
ла на ра зним так ми че њи ма.
На рав но, по ро ди ца је ве о ма
по но сна на Ка ро ли ни не успе -
хе и ди пло ме ко је је осво ји ла,
што је до каз ње ног та лен та,
за ла га ња и ра да.

Још у пр вом раз ре ду, у
Основ ној шко ли „Жар ко Зре -
ња нин” у род ном гра ду, Ка -
ро ли на је по че ла да се ба ви
пле сом у сек ци ји за мо де ран
плес и па ра лел но је би ла ак -
тив на у фол клор ној сек ци ји.
По што је има ла пре ви ше оба -
ве за, од лу чи ла је да на пу сти
фол клор ну сек ци ју и по све ти
се мо дер ном пле су.

До 2017. го ди не би ла је ак -
тив на у пле сном клу бу „Ба ле -
ри на” из Пан че ва, где је тре -
ни ра ла не ко ли ко пле сних сти -
ло ва – дис ко, мо де ран и кла -
си чан плес и хип-хоп.

За јед но с пле сном гру пом
ни за ла је ве ли ке успе хе, по је -
ди нач но и екип но. За хва љу -
ју ћи мо дер ном пле су об и шла
је нај леп ше гра до ве у Евро пи.
С ве ли ком љу ба вљу при се ћа
се на сту па у Бе чу, Ис тан бу лу,
Ри ми ни ју, Па ри зу, Пра гу, За -
гре бу, Те ми шва ру, Ско пљу итд.

Са са мо осам-де вет го ди на
осво ји ла је при зна ње на пр вом
так ми че њу у Обре нов цу, ка да
је за у зе ла пр во ме сто и тре ћу
на гра ду на свет ском так ми че -
њу у Љо рет де Ма ру. На кон
две не де ље про ве де не у том
гра ду вра ти ла се ку ћи с на гра -
дом и пре ле пим успо ме на ма.

На рав но, да би се по сти гао
та кав успех, по треб но је мно го
за ла га ња, ра да и по све ће но сти.
Ка ро ли на ка же да тре ни ра три
пу та не дељ но по два са та у пле -
сном клу бу, а код ку ће го то во
сва ки дан. Ка ро ли на Бу зди ка
је ве о ма ам би ци о зна, та ко да
је 2017. го ди не отво ри ла са -
вре ме ну шко лу пле са у Ба нат -
ском Но вом Се лу, у ко јој се
об у ча ва ју де ца од три до де сет
го ди на. Ове го ди не је упи са но
око пет на ест по ла зни ка. Ме ђу
ово го ди шњим пред ста ва ма де -
це из Ба нат ског Но вог Се ла

издво ји ла је пред ста ву у по зо -
ри шту „Ма дле ни ја нум” у Бе о -
гра ду, где је осво ји ла три злат -
не ме да ље. Јед ну је по је ди нач -
но за слу жи ла Ле на Ма та ру га,
а две при па да ју це лом ти му.

Овај пле сни клуб је ор га -
ни зо вао го ди шњи кон церт, на
ко ме се пред ста вио по зо ри -
шном пред ста вом „Пи но кио”,
а на тра ди ци о нал ном кар не -
ва лу у Пан че ву на сту пио је у
про гра ми ма оба да на.

Пр вог да на кар не ва ла овај
клуб се пред ста вио пле сном
тач ком, а дру гог да на је уче -
ство вао на па ра ди. Ка ро ли на
тре нут но при пре ма ко ре о гра -
фи је с де цом за клуп ска так -
ми че ња ко ја ће би ти одр жа на
у но вем бру.

По ред пле са, Ка ро ли на во -
ли спорт, али и ме ди ци ну. За -
вр ши ла је Ме ди цин ску шко лу
у Пан че ву, а са да је сту дент
дру ге го ди не на За пад ном уни -
вер зи те ту у Те ми шва ру, на Фа -
кул те ту за фи зич ко вас пи та ње
и спорт, од сек ки не зи те ра пи -
ја. Ка ро ли на нам је ре кла да је
на по чет ку сту ди ја у Ру му ни ји

на и шла на од ре ђе не по те шко -
ће око при ла го ђа ва ња обра -
зов но-на став ном про це су, ко -
ји се раз ли ку је од на шег. До -
шла је у дру гу сре ди ну, упо -
зна ла дру ге љу де, мо ра ла да
се при ла го ди но вом окру же -
њу и да упо зна обра зов но-на -
став ни си стем на фа кул те ту.
Из ме ђу оста лог, Ка ро ли на спо -
ми ње да по сто је и мно ге пред -
но сти ака дем ских сту ди ја. У
сред њој шко ли мо ра ла је да
учи све вр сте пред ме та, за ко -
је ни је би ла по себ но за ин те -
ре со ва на. На фа кул те ту је обра -
зов но-на став ни си стем дру га -
чи ји: учи се са мо оно што во -
ли те. За тим, ак це нат је на прак -
тич ном де лу. У зим ском пе -
ри о ду сту ден ти иду на ски ја -
ње, а ле ти на мо ре, што јој је
ве о ма за ни мљи во. По сле фа -
кул те та на ме ра ва да упи ше
курс за ма се ра, а за тим да за -
вр ши стаж као ме ди цин ска се -
стра и фи зи о те ра пе ут. Же ља
јој је да ра ди као фи зи о те ра -
пе ут у спорт ском клу бу.

Ка да бо ра ви у род ном ме -
сту, ак тив на је у фол клор ној
сек ци ји у окви ру Кул тур но-
умет нич ког дру штва „Др Ра -
ду Фло ра”. На ово го ди шњем
Фе сти ва лу ру мун ске на род не
му зи ке и фол кло ра из Вој во -
ди не – Ре пу бли ке Ср би је овај
КУД осво јио је пр ву на гра ду у
ка те го ри ји сти ли зо ва них на -
род них ига ра.

Љу бав пре ма му зи ци не по зна -
је гра ни це. Му зи ка је сву да
при сут на и мо же мо да је осе -
ти мо свим чу ли ма. Стал но нас
пра ти и нео дво ји ви је део на -
ших жи во та. Слу ша мо је код
ку ће, у ко ли ма, на фе сти ва ли -
ма и жур ка ма. Као му зи чар,
члан je мно гих бен до ва и ор -
ке ста ра на род не му зи ке До ма
кул ту ре у Ба нат ском Но вом Се -
лу. Осво јио је мно ге на гра де
на срп ским фе сти ва ли ма као
со ли ста на Па но вој фру ли и на
фру ли. Из у зет но по шту је и во -
ли ру мун ску му зи ку и по сто ји
мно го ау дио и ви део сни ма ка
на ко ји ма сви ра ру мун ску на -
род ну му зи ку.

Те ма на шег раз го во ра с Бо ја -
ном Бо љан цем би ла је упра во
му зи ка. Не рас ки ди ва ве за от -
кад зна за се бе.

Бо ја нов му зич ки жи вот по -
чи ње 1997. го ди не, ка да је упи -
сао ча со ве хар мо ни ке код ма -
е стра Со ри на Бо љан ца, на да -
ле ко чу ве ног му зи ча ра кроз чи -
ју су шко лу хар мо ни ке про шле
мно ге ге не ра ци је де це.

Ме ђу тим, то је тра ја ло вр ло
крат ко због то га што Бо јан ни -
је про на шао се бе као ин стру -
мен та ли сту на хар мо ни ци, већ
на ду вач ком ин стру мен ту. Већ
1999. го ди не упи су је Му зич ку
шко лу „Јо ван Бан дур” у Пан -
че ву, од сек за сак со фон. У том
пе ри о ду упо ре до је по ха ђао и
ни жу му зич ку и основ ну шко -
лу, да би 2003. го ди не упи сао
сред њу му зич ку и Ма шин ску
шко лу у Пан че ву. Због пре ве -
ли ких оба ве за у две шко ле од -
лу чио је да у дру гој го ди ни на -
пу сти Ма шин ску шко лу да би
се по све тио му зи ци. Пре ваг ну -
ла је љу бав пре ма умет но сти,
му зи ци и пре ма ин стру мен ту.

У осмом раз ре ду основ не
шко ле, от крио је ма е стра, на -
да ле ко чу ве ног Ге ор геа Зам -
фи ра, ле ген ду ру мун ске му -
зи ке и бо жан стве ног из во ђа -
ча на Па но вој фру ли, али буду -
ћи да код нас ни је по сто ја ла

мо гућ ност да се ку пи Па но ва
фру ла и ни је би ло ни ког ко
би му об ја снио тех ни ку сви -
ра ња, за до во љио се са мо слу -
ша њем ње го ве му зи ке.

Та да је по чео да слу ша Бо ру
Ду ги ћа, на шег вир ту о за на фру -
ли, и ро ди ла се љу бав пре ма
још јед ном ин стру мен ту – фру -
ли. Бо ља нац ка же:

– Фру лу сам та да нај ви ше
сви рао у сред њо ве ков ном ан -
сам блу „Ве кант”. По за вр шет -
ку сред ње шко ле, 2008. го ди -
не, већ сам био ак ти ван у на -
род ном ор ке стру из Ба нат ског
Но вог Се ла и до био сам по ну -
ду да сви рам у но во о форм ље -
ном ор ке стру „Ба нат ска рап -
со ди ја”, што сам обе руч ке при -
хва тио. У том ор ке стру сви рао
сам фру лу и ко нач но до шао у
до дир с Па но вом фру лом.

Као већ фор ми ран му зи чар,
мо гао је да на у чи тех ни ку сви -
ра ња и, ко рак по ко рак, из у зет -
ним ра дом са вла дао је сви ра ње
на овом спе ци фич ном ин стру -
мен ту. Уче ње тра је и дан-да нас
јер чо век се учи док је жив.

На фе сти ва ли ма ру мун ске
му зи ке и фол кло ра на сту пао је

као со ли ста, а и са ор ке стром
из Ба нат ског Но вог Се ла. Ње -
го во из во ђе ње ни је оста ло не -
за па же но. Као со ли ста, до бит -
ник је ве ли ког бро ја на гра да;
на фе сти ва ли ма је три пу та осво -
јио пр во ме сто, а са ор ке стром
је већ го ди на ма ме ђу пр ви ма.

Опет, то је ре зул тат тру да и
ула га ња у се бе и мно гих од ри -
ца ња. Што се ти че на род ног
ор ке стра из Ба нат ског Но вог
Се ла, у ко јем је и да ље члан,
Бо јан нам је на вео гра до ве где
су на сту па ли, ка ко у Ср би ји,
та ко и у ино стран ству. Са ра ђу -
ју са ор ке стри ма из Сло ве ни је,
Ита ли је, Не мач ке, Ау стри је,
Швај цар ске, Ру му ни је, Ка на де,
Аме ри ке... Ва жно је на по ме ну -
ти да су је ди ни се о ски ор ке -
стар ко ји уче ству је на Европ -
ској смо три фол кло ра, ко ја се
сва ке го ди не одр жа ва у дру гом
гра ду и др жа ви, где по ка зу ју
за ви дан ни во.

Бо јан Бо ља нац је но во по ста -
вље ни ди рек тор До ма кул ту ре
„3. ок то бар” у Ба нат ском Но -
вом Се лу. Као не ком ко је ту
од ра стао, по зна ти су му
проблеми с ко ји ма се су сре ћу

ама те ри и са рад ни ци До ма. Но -
ва функ ци ја зах те ва да се одр -
жи ви сок ни во свих сек ци ја у
До му. Ње го ва основ на ми си ја
је да обез бе ди нео п ход не усло -
ве за рад свих гру па и сек ци ја,
а ве ли ки про блем пред ста вља
чи ње ни ца да кон церт на са ла
ни је у функ ци ји. Че ка ју да се
за вр ши ре кон струк ци ја са ле,
јер је то услов да све сек ци је –
ба лет, фол клор и ор ке стар –
функ ци о ни шу бес пре кор но и
да не сме та но мо гу да при ка жу
ста нов ни ци ма Ба нат ског Но -
вог Се ла и ши ре све оно што су
на у чи ли, што уме ју и зна ју.

Уско ро отва ра ју и сли кар ску
сек ци ју где ће ак це нат ста ви ти
на та лен то ва ну де цу, и то та ко
да су сви – и они ко ји би хте ли
да на у че и они што већ зна ју
да сли ка ју и цр та ју – до бро до -
шли. Циљ је да кроз ма шту
при ка жу сво ја осе ћа ња, да на -
у че да се кре а тив но из ра жа ва -
ју, да схва те да по сто ји не што
бо ље од мо бил ног те ле фо на
или та бле та. Пла ни ра ју отва -
ра ње но вих сек ци ја у До му, као
на при мер му зич ку и драм ску
ра ди о ни цу за мла де та лен те.

БО ЈАН БО ЉА НАЦ, ДИ РЕК ТОР ДО МА КУЛ ТУ РЕ У БА НАТ СКОМ НО ВОМ СЕ ЛУ

МУ ЗИ КА ЈЕ ЈЕ ЗИК КО ЈИ СВИ РАЗ У МЕ ЈУ

ПОР ТРЕТ: КА РО ЛИ НА БУ ЗДИ КА

За па жен успех у
модер ном пле су

МЕ МО РИ ЈАЛ „РА ДУ ФЛО РА”

На уч ни ра до ви о жи во ту и де лу 
зна чај ног про фе со ра
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Ми ни стар ство за Ру му не из ди -
ја спо ре из Ру му ни је по кло ни -
ло је три де сет ком пле та ру мун -
ских на род них но шњи за три
на ша кул тур но-умет нич ка дру -
штва. Ми ни стар ство је ове го -
ди не по но во ус по ста ви ло про -
грам до на ци је на род них но -
шњи за Ру му не из це лог све та,
до ни ра ју ћи 250 ру мун ских на -
ци о нал них но шњи, ко је се ди -
стри бу и ра ју ши ром све та. Гест
Ми ни стар ства за Ру му не је пле -
ме нит и ко ри стан за на шу ру -
мун ску за јед ни цу.

Све ча ност по во дом до де ле три -
де сет ру мун ских на ци о нал них
но шњи упри ли че на је то ком
ту ри стич ке ма ни фе ста ци је
„Гро жђе бал” у Вр шцу, ка да су
пред став ни ци Ми ни стар ства
до де ли ли де сет ком пле та ру -
мун ских на род них но шњи,
жен ских и му шких, за кул тур -
но-умет нич ка дру штва „Лу че -
а фа рул” из Вр шца, „Сте а уа”
из Ов че и Дом кул ту ре „3.
окто бар” из Ба нат ског Но вог
Се ла.

Овом све ча ном при го дом
уру че не су на гра де и уче ни -
ца ма ко је су бо ра ви ле у кам -
пу у Ру му ни ји. На гра ђе не су
и на так ми че њу на те му „Мо -
ја Ру му ни ја”, у ко јем је сва ка
од њих на пи са ла рад о то ме
ко ји зна чај има Ру му ни ја за
њих. Као ре зул тат овог кон -
кур са, об ја вље на је бро шу ра
са 100 есе ја.

У де ле га ци ји Ми ни стар ства
Ру му на из ди ја спо ре из Бу ку -
ре шта у Ге не рал ном кон зу ла ту
Ру му ни је у Вр шцу би ли су при -
сут ни Адри ја на Да нил, ди рек -
тор ка ка би не та др жав ног се -
кре та ра, Вик тор Алек се јев и
Адри јан Ћу лу.

Дан Кон стан тин, кон зул Ру -
му ни је у Вр шцу, ре као је да

овај дан пред ста вља пра ви до -
га ђај за њих, јер су им би ли го -
сти Ми ни стар ства за Ру му не
из ди ја спо ре из Бу ку ре шта, ко -
ји су до не ли дра го це не по кло -
не, спо ме нув ши из ме ђу оста -
лог да су кул тур но-умет нич ка
дру штва ко ји ма су до де ље не
ру мун ске но шње упу ти ла пи -
сме ни зах тев Ми ни стар ству, а
до на ци је су из вр ше не на осно -
ву про јек та.

На гра ђе на су и де ца ко ја су
овог ле та уче ство ва ла у кам по -
ви ма ко је је ор га ни зо ва ло Ми -
ни стар ство за Ру му не из ди ја -
спо ре и у њи ма на пи са ла нај -
бо ље есе је. Она су по зва на да и
сле де ће го ди не уче ству ју у тим
кам по ви ма. Ве о ма је ко ри сно
да се убу ду ће и дру га кул тур -
но-умет нич ка дру штва ди рект -
но обра те Ми ни стар ству за Ру -
му не из ди ја спо ре.

Адри ја на Да нил из ра зи ла је
за до вољ ство што се на ла зи у
ру мун ској за јед ни ци ко ја је то -
ли ко ве за на за Ру му ни ју и ко ја
зна шта зна чи ру мун ски иден -
ти тет. Из ме ђу оста лог, из ра зи -
ла је да се ме ђу соб но још ви ше
при бли же, да пра ве про јек те,
раз ви ја ју ини ци ја ти ве и ства -
ра ју про гра ме ко ји ће по др жа -
ти Ру му не са ових про сто ра.
Го сти ма су за хва ли ли Ма рин
Жур ка, пот пред сед ник КУД
„Лу че а фа рул” из Вр шца, До -
рел Ћи на, пред сед ник КУД-а
„Сте а уа” из Ов че и Бо јан Бо -
ља нац, ди рек тор До ма кул ту ре
„3. ок то бар” у Ба нат ском Но -
вом Се лу.

До бит ни ци на гра де на кон -
кур су „Мо ја Ру му ни ја” су: Ане -
ли ја Ба буц, Ана ста си ја Ђур ка
и Кри сти на Мо то ро же ску из
Уз ди на. У свој ству ко ор ди на -
то ра, на гра де су до де ље не и
Дра гу ци Мик ши, као и про фе -
со ру Со ри ну Ја не шу.За љу би те ље му зи ке по вра -

так Да ни је ла Ла за ра на кул -
тур ну сце ну Ср би је по себ на је
при ли ка да са зна мо де та ље о
ал бу му сни мље ном с ко ле гом
Ал ми ром Ме шко ви ћем из Бо -
сне. Увр штен је у топ пет на -
ест ал бу ма на ли сти „World
Music Charts Europe”. Дво је
та лен то ва них мла дих љу ди ус -
пе ло је да ство ри мо де ран
музич ки звук ко ји ком би ну је
раз ли чи те жан ро ве му зи ке и
ет но-му зи ку.

Мо дер ним аран жма ни ма и
ма е страл ним из во ђе њем дво -
ји ца та лен то ва них му зи ча ра
же ле ли су да да ју но ви дух
ста рим пе сма ма. До шли су на
иде ју да се на овај на чин ау -
тен тич на му зи ка с Бал ка на
при бли жи за пад ној му зи ци
јер, како је Да ни јел ис та као,
ова вр ста му зи ке у ау тен тич -

ном обли ку зна да бу де дру -
гачи ја.

Кра јем сеп тем бра и по чет -
ком ок то бра Да ни јел Ла зар и

ње гов ко ле га Ал мир Ме шко -
вић до не ли су на ове про сто ре
нор ве шку му зи ку ком би но ва -
ну с бал кан ском му зи ком, ко ју

су спо ји ли у је дин стве ни му -
зич ки жа нр на зван world mu-
sic. Пу бли ка им се не дав но ди -
ви ла на кон цер ти ма, и то: 26.
сеп тем бра у са ли сред ње шко -
ле у Кра гу јев цу, 28. сеп тем бра
у Кул тур ном цен тру Пан че во,
у окви ру фе сти ва ла „Ethno.co-
m”, 2. ок то бра на фе сти ва лу
„То до Мун до” (Сту дент ски кул -
тур ни цен тар у Бе о гра ду) и 3.
ок то бра у Но вом Са ду.

Да ни јел Ла зар ка же да су све
пе сме на ал бу му ве о ма по пу -
лар не, за хва љу ју ћи кла сич ним
и џез аран жма ни ма. Пе сме на
ал бу му „Roots”, ко ји ће би ти
пред ста вљен на зна чај ним фе -
сти ва ли ма, би ле су ме ђу пр вих
два де сет ал бу ма у Нор ве шкој
2018. го ди не. У Ср би ји је био
про гла шен ал бу мом 2018. го -
ди не од стра не еми си је „Дис ко
3000” РТС-а.

Ма ри ја на Стра ту лат је пи сац,
пе сник и но ви нар. Њен жи вот
је пре пун ак тив но сти из раз -
ли чи тих обла сти. Као књи жев -
ни ца, до бит ник је мно гих на -
гра да ка ко у зе мљи, та ко и у
Ру му ни ји. Њен ро ман „Фи о ре -
ла” осво јио је по себ ну на гра ду
жи ри ја на фе сти ва лу „Ли ви ју
Ре бре а ну” у Би стри ци (Ру му -
ни ја). Из ме ђу 2006. и 2015. го -
ди не уре ђи ва ла је и во ди ла
еми си ју „Ка ле и до скоп” на ру -
мун ском на ре ги о нал ној те ле -
ви зи ји „Ба нат” у Вр шцу. У
истом пе ри о ду уре ђи ва ла је не -
ко ли ко еми си ја на те ле ви зи ји
„Вик то ри ја” у Вр шцу. Ак тив ни
је члан Кул тур но-умет нич ког
дру штва „Ми хај Еми не ску” у
Ку шти љи још од де тињ ства. Го -
ди не 1999. при дру жи ла се по -
зо ри шној гру пи „Неј ка” у Ку -
шти љу, нај ста ри јем ру мун ском
по зо ри шту у Ба на ту, осно ва -
ном 1882. го ди не. Осво ји ла је
зна чај не на гра де на „По зо ри -
шним да ни ма Ру му на из Вој -
во ди не”, као и на ре ги о нал ним
и по кра јин ским так ми че њи ма.

l За оне ко ји ни су има ли при -
ли ку да вас упо зна ју, мо же те
ли нам ре ћи не што о се би?

– Жи вот пе сни ка, пи сца, умет -
ни ка је по пут отво ре не књи ге.
Ми слим да се о ме ни све зна.
Љу ди ко ји ме лич но по зна ју,
по ро ди ца, ком ши је, при ја те љи,
са рад ни ци, зна ју да сам осо ба
ко ју ка рак те ри шу ви со ке мо -
рал не осо би не. Не по др жа вам
не прав ду, ку ка вич лук и људ ску
глу пост. У пот пу но сти сам се
по све ти ла про фе си ји и во лим
да све што ра дим бу де са вр ше -
но. Љу ди ко ји  ни су има ли при -
ли ку да ме лич но упо зна ју, по -
зна ва ли су ме би ло кроз мо је
књи ге, би ло кроз ТВ еми си је.

l Шта је ути ца ло на вас да
се ба ви те но ви нар ством?

– Од у век сам во ле ла да пи -
шем по е зи ју, про зу, ин тер вјуе
ко је сам из ми сли ла... Има ла сам
бо га ту ма шту и од ра ног де тињ -
ства раз ми шља ла сам о ин тер -
вју и са њу раз ли чи тих лич но сти
из јав ног жи во та. Ка да сам ви -
де ла сво ју пр ву пе сму об ја вље -
ну у на шем ча со пи су за де цу
„Деч ја ра дост”, по ми сли ла сам
да са њам. Пе сма се за вр ша ва
сти хо ви ма: „Са мо ћу ва ма ре ћи
мо ју тај ну / же лим да по ста нем
пе сник”. Осо ба ко ја је оства ри -
ла мој сан у том пе ри о ду би ла
је Еу ђе ни ја Бал те а ну, од го вор -
на уред ни ца ча со пи са „Деч ја ра -
дост” у том пе ри о ду. За нас, уче -
ни ке из Ку шти ља, би ла је посеб -
на лич ност ко ја ис пу ња ва сно ве
и ми смо је с не стр пље њем че -
ка ли да нас по се ти у шко ли.

МИ НИ СТАР СТВО ЗА ДИ ЈА СПО РУ ИЗ РУ МУ НИ ЈЕ

Зна чај не до на ци је

ИН ТЕР ВЈУ: МА РИ ЈА НА СТРА ТУ ЛАТ

УСПЕХ НИ ЈЕ КЉУЧ СРЕ ЋЕ – 

СРЕ ЋА ЈЕ КЉУЧ УСПЕ ХА

ДА НИ ЈЕЛ ЛА ЗАР, ВИР ТУ ОЗ НА ВИ О ЛИ НИ

Раз ли чи ти жан ро ви му зи ке

На кон шко ло ва ња по че ла сам
да играм у пре сти жној по зо ри -
шној гру пи „Не и ка” при Кул -
тур но-умет нич ком дру штву „Ми -
хај Еми не ску” из Ку шти ља. На -
ша пред ста ва би ла је ве о ма успе -
шна и за па же на. Та ко ђе смо се
пред ста ви ли на зна чај ном фе -
сти ва лу у Ру му ни ји, где смо
осво ји ли за па же не на гра де.

По мом ми шље њу, ако све
то ни је на пи са но у но ви на ма,
ре ци мо у „Ли бер та теи”, као да
се ни је до го ди ло. Оти шла сам
у ре дак ци ју тог пре сти жног не -
дељ ни ка да пи там за што ни ко
ни је пи сао о на ма. Од го вор
ко ји сам до би ла од но ви на ра
Си ме о на Ла за ре а нуа био је:
„Да ли же лиш да пи шеш о то -
ме? На пи ши!” Без раз ми шља -
ња сам од го во ри ла: „На рав но”.
И од та да пи шем стал но, по -
што сам се за по сли ла на ме -
сто но ви на ра у тој пре сти жној
но вин ско-из да вач кој ку ћи, од
зна ча ја за нас Ру му не на овим
про сторима.

l Ка ко сте за по че ли са рад њу
с Те ле ви зи јом „Ба нат” у Вршцу?

– С Те ле ви зи јом „Ба нат” у
Вр шцу за по че ла сам са рад њу
са же љом да гра ђа ни ма из око -
ли не Вр шца пред ста вим до га -
ђа је у на шој ру мун ској за јед -
ни ци. У по чет ку ми је би ло те -
шко јер се рад на те ле ви зи ји
раз ли ку је од но ви нар ског у
штам па ним ме ди ји ма, али ус -
пе ла сам да се бр зо укло пим.
Де сет го ди на сам уре ђи ва ла
еми си ју на ру мун ском је зи ку

„Ка ле и до скоп”. Као што обич -
но би ва, због не до стат ка фи -
нан сиј ских сред ста ва, еми си ја
је, на жа лост, уки ну та. Тре нут -
но са ра ђу јем с Ра дио-те ле ви -
зи јом Вој во ди не. На Те ле ви зи -
ји „Ба нат” при пре ма мо ре пор -
та же са овог под руч ја где жи ве
Ру му ни. Еми си је се еми ту ју и
на РТВ Вој во ди ни.

l Не ки но ви на ри пи шу ми -
сле ћи да ће се свет про ме ни ти
на бо ље. Ко је је ва ше ми шље ње?

– Но ви нар има при ли ку не
да ме ња свет, већ да га пред -
ста вља ка ко же ли. А то је по -
гре шно, јер сва ки но ви нар тре -
ба да бу де објек ти ван и да пред -
ста вља ствар ност ка ква је сте.
Не ми слим да но ви нар мо же
про ме ни ти свет на бо ље, али
по ку ша вам да ми слим по зи -

тив но! Ми слим да по зи ти ван
став при вла чи успех.

l Шта је нај ко ри сни је што
сте на у чи ли у но ви нар ству?

– На у чи ла сам да ве ру јем у
соп стве не сна ге. Про фе си ја но -
ви на ра ни је ла ка, из у зет но је
зах тев на, пу на ди на ми ке и сва -
ко днев но до но си но ве иза зо ве.
Та ко ђе укљу чу је ве ли ку од говор -
ност. Тру дим се да од го вор но
оба вљам сво је за дат ке и ула жем
се бе у оно што ра дим. Во лим да
ми слим да ме чи та о ци и гле да -
о ци при хва та ју као но ви на ра.

l У ком тре нут ку се пи са ње
по ја ви ло у ва шем жи во ту?

– Пи са ње је би ло од у век у
мом жи во ту, увек и за у век.
Овим ми слим да сам ре кла све.

l По зо ри ште је та ко ђе ва ша
страст.

– Мо ја нај ве ћа страст је по -
зо ри ште. До да нас сам од и гра -
ла не ко ли ко уло га у ва жним
пред ста ва ма, ка ко у по зо ри -
шној гру пи „Не и ка” из Ку шти -
ља, та ко и у окви ру по зо ри шне
гру пе „Ака дем ска” Ви со ке шко -
ле стру ков них сту ди ја из Вр -
шца. У Ку шти љу сам, го ди на -
ма за ре дом, би ла ко сти мо раф.
На гра ђи ва на сам ви ше пу та, а
на ше по зо ри шне пред ста ве из -
ве де не су на ви ше по зор ни ца у
Ср би ји, Ру му ни ји и Ау стри ји.
Во лим де цу и из љу ба ви пре ма
де ци осно ва ла сам ма лу по зо -
ри шну гру пу у Ку шти љу. Ту
сам спо ји ла љу бав пре ма де ци,
пи са ну реч и глу му. По ред ре -
жи је, ау тор сам сце на ри ја за

по зо ри шне пред ста ве ко је из -
во ди мо и ве о ма сам оду ше вље -
на ре зул та ти ма свог ра да.

l Не ко ли ко ре чи за чи та о це
„Пан чев ца”?

– Хва ла вам на ча сти што
сам се пред ста ви ла чи та о ци ма
ва шег це ње ног не дељ ни ка. Би -
ло ми је ве ли ко за до вољ ство.
За кљу чи ла бих сле де ћом по -
ру ком: успех ни је кључ сре ће
– сре ћа је кључ успе ха.

ПО СЕ ТА НИУ „ЛИ БЕР ТА ТЕА”

Ку ћа „Ли бер та теа” има по себ ну ин фор ма тив ну и кул тур -

ну уло гу на овим про сто ри ма. То ком по се те вој во ђан ским

Ру му ни ма Адри ја на Да нил, Вик тор Алек се јев и Адри јан Ћи -

у лу по се ти ли су из да вач ку ку ћу „Ли бер та теа”, где су би ли

ср дач но при мље ни. До че ка ли су их Ау рел Бра ђан, за ме ник

ди рек то ра, Те о до ра Смо ле ан, од го вор на уред ни ца не дељ -

ни ка „Ли бер та теа”, и Ма ри на Ан ка и цан, но ви нар ка. Адри -

ја на Да нил фо ку си ра ла се на ко ра ке ко је је пред у зе ло

Ми ни стар ство с ци љем са рад ње с Ру му ни ма из ди ја спо ре.

Упу ће ни су на про јек те ко ји ма се мо гу при ја ви ти, као и на

мо да ли те те им пле мен та ци је. Го сти су ин фор ми са ни о овој

пре сти жној ку ћи, као и о пу бли ка ци ја ма: не дељ ни ку „Ли -

бер та теа”, ча со пи си ма „Омла ди на”, „Деч ја ра дост” и „Лу -

ми на”. НИУ „Ли бер та теа” има по себ ну уло гу у

ин фор ми са њу и кул ту ри, јер је ин сти ту ци ја од по себ ног зна -

ча ја за Ру му не у Ср би ји. Те о до ра Смо ле ан пред ста ви ла је

не дељ ник „Ли бер та теа”.



Петак, 25. октобар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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За др Ма ри ју са Са вуа (рођ. 1974)
мо же мо сло бод но ре ћи да је по -
све ћен свом по слу 24 са та, јер
као ле кар не се бич но по ма же љу -
ди ма и же ли да по бољ ша њи -
хов ква ли тет жи во та. Због то га
је ве о ма це њен у сре ди ни у ко -
јој ра ди од стра не ста нов ни ка
Ку шти ља, као и од ко ле га. Ро -
ђен је у Ку шти љу, где је за вр -
шио основ но обра зо ва ње, а за -
тим је по ха ђао Сред њу ме ди -
цин ску шко лу у Пан че ву. По за -
вр шет ку сред ње шко ле упи сао
је Ме ди цин ски фа кул тет у Те -
ми шва ру, ко ји је успе шно за вр -
шио. То ком шко ло ва ња на шао
је вре ме на и за сво је ван на став -
не ак тив но сти, за по зо ри ште,
та ко да је од и грао ви ше уло га”.

Др Ма ри јус Са ву је од и грао не -
за бо рав не уло ге у два на ест по -
зо ри шних ко ма да. До бит ник је
пр ве на гра де на „По зо ри шним
да ни ма Ру му на” за 2008. и 2013.
го ди ну. Вред но је на по ме ну ти
да се 2011. и 2014. го ди не пла -
си рао на дру го и тре ће ме сто.
Пет пу та био је про гла шен глум -
цем ве че ри, а три пу та до био
је по себ не на гра де жи ри ја за
из ра жа ва ње и ми ми ку.

С ра до шћу се се ћа уло ге у
дра ма ти за ци ји чу ве не пе сме

„Лу че а фа рул” Ми ха ја Еми не -
скуа и дра ми „На паст” дра ма -
тур га Јо на Лу ке Ка ра ђа леа. Вра -
тив ши се у Ку штиљ, на ста вио
је да игра у по зо ри шту. Усле -
ди ле су и дру ге уло ге и пред -
ста ве, а ње гов рад је на гра ђен
на ма ни фе ста ци ји „По зо ри шни
да ни Ру му на”. Тре нут но је пот -
пред сед ник Из вр шног са ве та
На ци о нал ног са ве та ру мун ске
на ци о нал не за јед ни це и ко ор -
ди на тор Ру мун ске сце не при
На род ном по зо ри шту „Сте ри -
ја” у Вр шцу.

За ни ма ло нас је ка да је на -
пра вио пр ве ко ра ке на сце ни и
ко је су му нај зна чај ни је уло ге.

– Пр ви ко ра ци, као што је
при род но, на пра вље ни су у ра -
ном де тињ ству. Се ћам се пред -
ста ве „Без при ја те ља се не мо -
же”, ко ју је ре жи ра ла на ша вас -
пи та чи ца Ма ли на Дра ган, а с
том пред ста вом смо се пла си -
ра ли на ре ги о нал но так ми че -
ње. У пе том раз ре ду сам од и -
грао глав ну уло гу – Бар бу у
пред ста ви „Бар бу зу би и ме то -
да” Бар буа Ште фа не скуа. На
обе ле жа ва њу сто го ди шњи це
смр ти Ми ха ја Еми не скуа од и -
грао сам уло гу у дра ма ти за ци -
ји „Лу че а фа рул”, у ко јој сам
по ку шао да дам све од се бе у

уло зи Ка та ли на, у ре жи ји на -
ше про фе сор ке ру мун ског је -
зи ка Еле не Ле лее – се ћа се Ма -
ри јус Са ву.

У Сред њој ме ди цин ској шко -
ли у Пан че ву та ко ђе је био по -
све ћен љу ба ви пре ма по зо ри -
шту. До да је:

– На сту пио сам у пред ста ви
„Ро мео и Ју ли ја”, у ко јој сам
од и грао глав ну му шку уло гу.
Усле ди ле су ака дем ске сту ди је
ме ди ци не у Те ми шва ру, па сам
на пра вио па у зу. Вра тив ши се у
род но се ло, при дру жио сам се
по зо ри шној гру пи „Не и ка”, где
сам 2001. играо уло гу Алек сан -
друа у пред ста ви „Са мо у би ство”
Ни ко ла ја Ер дма на, у ре жи ји
Ови ди јуа Кри стеа. Сле де ће го -
ди не исти ре ди тељ ми је по ве -
рио глав ну уло гу Фик са у ко ме -
ди ји „Де тек тив ска аген ци ја”, с
ко јом сам до био на гра ду за глум -
ца ве че ри и за ми ми ку на „По -
зо ри шним да ни ма Руму на”.

У Ку шти љу, 2004. го ди не, по -
ста вље на је по зо ри шна пред -
ста ва „Ки ри ца из про вин ци је”,
у ко јој је играо уло гу Јо на. Шта
се де ша ва ло ка сни је?

– Го ди на 2005. би ла је го ди -
на ве ли ког успе ха. С пред ста -
вом „Гу фи је ва зе мља” Ма те ја
Ви шње ка, у ко јој сам играо уло -
гу ви дов ња ка Роб де ро уа, осво -
јио сам пр ву на гра ду на „По зо -
ри шним да ни ма Ру му на”, пр -
ву на гра ду на по кра јин ском
так ми че њу и мно ге дру ге на -
гра де. Усле дио је пе ри од ка да
је на ша ве ли ка гру па од пет на -
е сто ро љу ди по че ла да се оси -
па, та ко да смо не ке по зо ри -
шне ко ма де игра ли с три-че -
ти ри глум ца. Сре ћом, 2008. го -
ди не ре жи сер ка Вир ђи ни ја Ма -
ри на Гу зи на успе ва да нас по -
но во ује ди ни. Сле ди пред ста ва
„Олуј на ноћ” Јо на Лу ке Ка ра -
ђа леа, на кон ко је смо мо ја ко -
ле ги ни ца др Лу ми ни ца Га шпар
и ја про гла ше ни ла у ре а ти ма
„По зо ри шних да на Ру му на” –
при ча Са ву.

Сма тра да је нај не о бич ни ји
по зо ри шни ко мад за пу бли ку
био „Бу дућ ност је у ја је ту”, а за
уло гу у ње му до био је на гра ду
за ми ми ку и ими та ци ју. Го ди -
не 2011. ре жи сер Јон Омо ран
по ве рио вам је уло гу у ко ма ду
„Три кра ља”...

– Та ко је. За из во ђе ње сам
осво јио тре ће ме сто на „По зо -
ри шним да ни ма Ру му на”, као
и ди пло му за глум ца ве че ри.
Го ди на 2012. би ла је го ди на
дра ма тур га Јо на Лу ке Ка ра ђа -
леа, та ко да сам у по зо ри шном
ко ма ду „На паст” играо уло гу
Лу да ка, у ко ју сам се унео и
од и грао је ду шом, та ко да сам
до био по себ но при зна ње. Пу -
бли ка је ве о ма до бро при хва -
ти ла овај по зо ри шни ко мад,
али жи ри ни је це нио објек тив -
но. Усле ди ла је ко ме ди ја „Ла
Мо ске та”, ко ја ми је по но во до -
не ла ти ту лу ла у ре а та „По зо ри -
шних да на Ру му на” – на бра ја
Са ву.

То ком про те кле три го ди не
са ра ђи вао је с Н. Д. Вла ду ле -
ску ом, а на сту пи ли су за јед но у
по зо ри шним пред ста ва ма „Вре -
те но”, „За тво ре на вра та” и „Две
се стре као две слу ге”. По зо ри -
шном пред ста вом „За тво ре на

вра та” пред ста ви ли су се у беч -
ком по зо ри шту „Пиг ма ли он”.
С пред ста вом „Вре те но” осво -
ји ли су дру го ме сто на „По зо -
ри шним да ни ма Ру му на” и том
при ли ком је др Ма ри јус Са ву
про гла шен за глум ца ве че ри.

На ово го ди шњим „По зо ри -
шним да ни ма Ру му на” он је
по но во про гла шен глум цем ве -
че ри.

– Имао сам по себ но за до вољ -
ство да бу дем про гла шен за
глум ца ве че ри, али сма трам да
ова на гра да при па да свим ко -
ле га ма глум ци ма, јер смо за -
јед но ра ди ли и до ве ли успе шно
пред ста ву до кра ја. На гра де ни -
су то ли ко ва жне, јер ни су увек
ме ри ло истин ских вред но сти.
У окви ру ма ни фе ста ци је „По -
зо ри шни да ни Ру му на”, не ке
пред ста ве ни су би ле це ње не по
сво јој пра вој вред но сти, али да
по сто ји прав да, и оне би би ле
це ње не и из ван гра ни ца на ше
зе мље. Све ма ње нас има и сма -
трам да тре ба да бу де мо ује ди -
ње ни, да да мо свој пу ни до при -
нос очу ва њу свог иден ти те та на
овим про сто ри ма, као и ма ни -
фе ста ци ји „По зо ри шни да ни
Ру му на”, јер је то ма ни фе ста -
ци ја свих оних ко ји обо жа ва ју
ча роб ни свет Та ли је – ре као
нам је на кра ју раз го во ра др
Ма ри јус Са ву, ко ји се су о ча ва
са оба иза зо ва, ка ко на по зор -
ни ци, та ко и у сво јој пле ме ни -
тој ле кар ској ми си ји.

За ово го ди шње „По зо ри шне
да не Ру му на” Са ву је при пре -
мио нео би чан пер фор манс „Иза
сло мље не мла до сти”, за ко ји је
на пи сао текст, ко ји је ре жи рао
и у ко јем је од и грао глав ну уло -
гу. Осво јио је на гра ду за ре жи -
ју и дру го ме сто за глу му. Пред -
ста ва је од и гра на на отво ре -
ном, а сни ма ла ју је РТВ Вој -
во ди на.

Че ти ри го ди не про ве де не у
на шем гра ду, док је по ха ђао
Сред њу ме ди цин ску шко лу,
оста ле су му у ле пом се ћа њу.
Ов де је сте као пу но при ја те -
ља, во ли наш град и ра до му
се вра ћа.

ПРЕД СТА ВЉА МО: МА РИ О РУ СФЕ РУ ЦЕ РУ, ПРО ФЕ СОР КУ ЛА ТИН СКОГ ЈЕ ЗИ КА

Ам би ци о зна, енер гич на, кре а тив на!
За вр ши ла је сту ди је ру мун ског
је зи ка и књи жев но сти на Ка -
те дри за ру мун ски је зик и књи -
жев ност (да нас Од сек за ру му -
ни сти ку) у окви ру Фи ло зоф -
ског фа кул те та Уни вер зи те та у
Но вом Са ду. Пи ше док тор ску
те зу на истом фа кул те ту из Но -
вог Са да, с те мом о књи жев но -
сти (по е зи ји) и ег зи лу Јо на Ми -
ло ша. Ак тив на је чла ни ца Фон -
да ци је „Про то поп Тра јан
Опреа” при Пра во слав ној ру -
мун ској цр кви из Вр шца. Ра ди
и као суд ски ту мач за ру мун -
ски је зик.

Ра ди као про фе сор ла тин ског
је зи ка, а у ме ђу вре ме ну пи ше
по е зи ју. Об ја ви ла је сле де ће
збир ке пе са ма: „Илу стра ци је у
бе лом” („Ли бер та теа”, Но ви
Сад, 1991). Код исте из да вач -
ке ку ће је 1995. го ди не об ја ви -
ла збир ку „По след ња мо ли тва”,
а у из да вач кој ку ћи кру жо ка
„Lyceum”, 1996. го ди не, об ја -
вље на је збир ка „Обо је ни ал -
фа бет”, Књи жев ни кру жок
„Мла да пе ра” Вр шац (из бор из
ства ра ла штва пе сни ка: Ни куа
Чо ба нуа, Ане Ни ку ли не Ур су -
ле ску, Ма ри о ре Сфе ре Це ре и
Ва лен ти на Ми ка).

У пе ри о ду од 1990. до 1992.
го ди не, док је би ла сту дент,
би ла је са рад ник ру мун ске ре -
дак ци је Ра ди ја ВАП (Вр шац–
Али бу нар –План ди ште) и осно -
ва ла ру бри ку „Вр шач ка пти -
ца” (ру бри ку је ка сни је пре у -
зео њен ко ле га, пе сник Ва лен -
тин Мик), у ко јој је про мо ви -
са ла не по зна те или ма ње

позна те пе сни ке и ин те лек ту -
ал це из Ба на та.

Ро ђе на је 21. де цем бра 1971.
го ди не у Вр шцу: пр ва че ти ри
раз ре да је за вр ши ла у свом род -
ном се лу Ја блан ка, а пре о ста ле
раз ре де на ру мун ском у Основ -
ној шко ли „Ол га Пе тров Ра ди -
шић”; на став ни ца јој је би ла го -
спо ђа Ма ри ја Бо бић. У овом пе -
ри о ду је би ла укљу че на у по зо -
ри шну сек ци ју шко ле, ко ју је
во ди ла про фе сор ка Ма ри ја Ба -
леј. Го сто ва ли су дра ма ти за ци -
јом пе сме „Ве чер ник” Ми ха ја
Еми не скуа на Фе сти ва лу мај -
ских ига ра у Бе че ју 1986. го ди -
не, где је игра ла уло гу Ка та ли -
не, за ко ју је до би ла на гра ду
жи ри ја за умет нич ки до при нос.

Исте го ди не (1986), у осмом
раз ре ду, уче ство ва ла је у Уз -
ди ну на так ми че њу мла дих ре -
ци та то ра, на ко јем је за у зе ла
пр во ме сто у ре ги о ну. У том
пе ри о ду је би ла и ак тив ни члан
фол клор не сек ци је ОШ „Ол га
Пе тров Ра ди шић”, под ру ко -
вод ством про фе сор ке Бо би це
Ру жи чић, с ко јом су го сто ва ли
на при ред ба ма у око ли ни Вр -
шца, као и у са мом Вр шцу.

Док је ишла у Гим на зи ју „Бо -
ри слав Пе тров Бра ца” у Вр -
шцу, ак тив но је уче ство ва ла у
Књи жев ном кру жо ку „Мла да
пе ра”. Ко ор ди на тор кру жо ка
био је проф. Јон Бер ло ван.
Осво ји ла је ви ше пе снич ких
на гра да уче ству ју ћи на кон кур -
си ма и так ми че њи ма ко је су
ор га ни зо ва ли ча со пис „Три би -
на мла дих” (да нас „Мла дост”)
и књи жев ни ча со пис „Лу ми -

на”, у окви ру из да вач ке ку ће
„Ли бер та теа” из Пан че ва.

Са ра ђи ва ла је с деч јим ча -
со пи сом „Bucuria copiilor” /
„Деч ја ра дост”, у ком је осно -
ва ла ру бри ку „Хај де да учи мо
и за ба ви мо се...”, где су основ -
но школ ска де ца ве жба ла гра -
ма ти ку ру мун ског је зи ка.

У гим на зи ји је би ла члан по -
зо ри шне сек ци је при књи жев -
ном кру жо ку „Мла да пе ра”, у
ком је игра ла у по зо ри шном

ко ма ду Еже на Јо не скуа „Жак,
или по кор ност” и уло гу го спо -
ђе Берг ман у по зо ри шном ко -
ма ду „Бу ђе ње про ле ћа” Фран -
ка Ве де кин да. Би ла је у овом
пе ри о ду ак тив на и у фол клор -
ној сек ци ји по ред Кул тур но-
умет нич ког дру штва „Лу ча фа -
рул” из Вр шца.

За вре ме сту ди ја на Фи ло -
зоф ском фа кул те ту у Но вом
Са ду до би ла је сти пен ди ју и
бо ра ви ла у пе ри о ду од 1. до 20.

сеп тем бра 1992. го ди не на Фи -
ло ло шком фа кул те ту при Уни -
вер зи те ту у Те ми шва ру. Ча со -
пис „Вре ме” ко ји из ла зи у Ви -
ди ну (Бу гар ска) об ја вљу је јој у
ав гу стов ском бро ју 1994. го ди -
не три пе сме из збир ке „Илу -
стра ци је у бе лом”.

На све ча но сти по во дом обе -
ле жа ва ња се дам де сет го ди на
бе ле три сти ке на ру мун ском је -
зи ку (Пан че во, 7. де цем бар
2017. го ди не) до де ље на јој је
за хвал ни ца за по др шку и за ла -
га ње у ре а ли за ци ји про је ка та
из да вач ке ку ће „Ли бер та теа”
из Пан че ва.

На ме ђу на род ном ко ло кви -
ју му „Евро па – цен тар и гра -
ни це. Кул тур на пре ко гра нич -
на са рад ња”, 6. еди ци ја, ко ји је
одр жан 19. и 20. ок то бра 2017.
го ди не на Уни вер зи те ту „Ва си -
ле Гол диш” у Ара ду, пред ста -
ви ла је рад „Јон Ми лош – пред -
став ник ру мун ског књи жев ног
ег зи ла у Вој во ди ни”.

Уче ство ва ла је на ви ше ме -
ђу на род них кон фе рен ци ја и
кон гре са као што су: Ме ђу на -
род ни кон грес ру мун ске кул -
ту ре и је дин ство ру мун ског је -
зи ка кул ту ре, пр ва еди ци ја,
Теми швар, 14–16. јуна 2018.

годи не; сим по зи јум ор га ни зо -
ван 30. ок то бра – 2. но вем бра
2018. го ди не у Ба њи Хер ку ла -
не у окви ру Ме ђу на род них ко -
ло кви ју ма ча со пи са „Nedeia”,
че твр та еди ци ја; на Ме ђу на -
род ном сим по зи ју му „Ба нат –
исто ри ја и мул ти кул ту рал ност”,
ко ји је одр жан у Зре ња ни ну у
пе ри о ду од 22. до 23. ју на 2018.
го ди не.

Пред ста ви ла се, та ко ђе, на
ме ђу на род ном сим по зи ју му по -
све ће ном На ци о нал ном да ну
Ру му ни је, „99 го ди на од Ве ли -
ког ује ди ње ња, 1. де цем бра
1918. го ди не”, ше ста еди ци ја,
ор га ни зо ва ном у пе ри о ду од
24. до 25. но вем бра 2017. го -
ди не у Те ми шва ру, за тим на
ме ђу на род ном сим по зи јуму по -
све ће ном На ци о нал ном да ну
Ру му ни је, „100 го ди на од Ве -
ли ког ује ди ње ња 1. де цем бра
1918. го ди не”, сед ма еди ци ја,
ко ји је одр жан у пе ри о ду од
22. до 23. де цем бра 2018. го -
ди не у Те ми шва ру.

У ње ној бо га тој би о гра фи ји
сто ји да је би ла део ше сте еди -
ци је Ме ђу на род ног ко ло кви ју -
ма „Ко му ни ка ци ја и кул ту ра у
европ ској Ру му ни ји”, 16. и 17.
ју на 2017. го ди не у Те ми шва ру.

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ДР МА РИ ЈУС СА ВУ

ГЛУ МА КАО НА ЧИН УМЕТ НИЧ КОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА



Ministerul pentru Românii de Pretu-
tindeni din România, au donat 30 de
seturi de costume populare românești
pentru trei societăți cultural-artistice
de la noi. Ministerul pentru Românii
de Pretutindeni a reînființat în acest
an un program de distribuire a costu-
melor populare pentru românii de
pretutindeni, achiziționând 250 de
costume naționale românești cu spe-
cific românesc care sunt distribuite în
toată lumea.

Cadrul festiv de îmnânare a avut loc
în timpul manifestării turistico-eco-
nomice „Balul strugurilor” din
Vârșeț, când reprezentanții Ministe-
rului au acordat câte 10 seturi de
costume populare românești pentru
fete și băieți, pentru Societățile cul-
turale „Luceafărul” din Vârșeț,
„Steaua” din Ovcea și Căminul Cul-
tural „3 Octombrie” din Satu Nou.

Cu acest prilej festiv, au fost pre-
miate și fetele participante la progra-
mul de tabere ARC 2019 din Româ-

nia la concursul pe tema „România
mea”, la care fiecare participant tre-
buia să scrie ce înseamnă România
pentru el. Ca urmare a acestui con-
curs, a fost publicată o broșură cu
100 de eseuri. 

În cadrul delegației Ministerul
Românilor de Pretutindeni din
București, la Consulatul General Ro-

mâniei din Vârșeț, au fost prezenți
Adriana Dănilă, director de cabinet
la secretarul de stat, Victor Alexeev
și Adrian Ciulu, referent-relații.

Dan Constantin, consulul Româ-
niei la Vârșeț, a declarat că ziua aceas-
ta pentru ei reprezintă o zi de sărbă-
toare datorită faptului că au avut
oaspeți de la Ministerul Românilor de
Pretutindeni din București care au
adus daruri prețioase, menționând în-
tre altele că aceste asociații cultural-
artistice au făcut o cerere scrisă la Mi-
nister iar donațiile au fost făcute pe
bază de proiect. Totodată, au fost
premiați și copiii care au participat în
această vară în taberele organizate de
Ministerul pentru Românii de Pretu-
tindeni și au scris cele mai bune eseuri
în timpul acestor tabere. Pe lângă pre-
mii, au primit și invitația de a partici-
pa și anul viitor în aceste tabere. Des-
igur că în aceeași ordine de idei este de
folos ca și celelalte asociații cultural-
artistice să se adreseze direct Ministe-
rului pentru Românii de Pretutindeni.

Adriana Dănilă și-
a exprimat satisfacția
că se află în mijlocul
unei comunități atât
de atașate de ceea ce
înseamnă România și
identitatea româneas-
că, adăugâ că vine cu
un mesaj de apropiere,
de dorință de a conso-
lida legăturile identi-
tare și a tradițiilor. În-
tre altele dânsul și-a
exprimat dorința de a
fi apropiați unul de ce-
lălalt și de a face pro-
iecte, de a dezvolta
inițiative, de a crea
programe care să vină
în sprijinul românilor
spre continuarea și
promovarea identității
române.

Oaspeților au
adresat mulțumiri
Marina Jurca,
vicepreședintă a
S.C.A. „Luceafărul”

din Vârșeț, Dorel Cina, președintele
Societății Cultural-Artistice „Steaua”
din Ovcea și Boian Boleanaț, director
a.d. la Căminul Cultural „3 Octom-
brie” din Satu Nou. 

Premii la concursul „România
mea” au primit Anelia Băbuț, Anas-
tasia Giurca și Cristina Motojorescu
din Uzdin.

Pentru iubitorii de muzică, reveni-
rea lui Daniel Lazăr pe scena cultu-
rală a Serbiei este și ocazia ca publi-
cul să afle detalii despre albumul rea-
lizat împreună cu colegul său Almir
Mešković originar din Bosnia.

Albumul lor fost inclus în topul a
15 albume la „World Music Charts of
Europe.” Cei doi tineri talentați au
reușit să creeze un gen modern al
muzicii în care se îmbină diferite ge-
nuri de muzică și muzica etno.

Prin aranjamentele moderne și
interpretarea excepțională, cei doi
tineri talentați au dorit să dea un
nou spirit melodiilor vechi. Astfel,
au ajuns la ideea ca muzica autenti-
că din Balcani să o apropie occi-
dentalilor fiindcă, după cum apre-
ciază Daniel Lazăr, acest gen de
muzică în forma lui autentică știe
să sune altfel.

La sfârșitul lui septembrie și înce-
putul lui octombrie, Daniel Lazăr și
colegul său Almir Mešković, аu adus
în acest spațiu muzica norvegiană
îmbinată cu cea balcanică și integra-
te într-un gen unic muzical numic
,,world music”. Publicul i-au admirat
în luna septembrie la o serie de con-
certe și anume: pe 26 septembrie în
sala Liceului din Kragujevac, pe 28
septembrie la Centrul Cultural din

Panciova în cadrul Festivalului ,,Et-
hno.com”, pe 2 octombrie la Festiva-
lul ,,Todo Mundo” (Centrul Cultural
Studențesc – SKC din Belgrad) și pe
3 octombrie la Novi Sad.

Daniel Lazăr spune că toate melo-
diile de pe album sunt populare, da-
torită aranjamentelor în stil clasic și
jazz. Melodiile de pe albumul
,,Roots”, care va fi prezentat la aceste

festivaluri importante, s-a aflat prin-
tre primele 20 de albume ale anului
2018 în Norvegia. În Serbia a fost
proclamat albumul anului 2018 de
către emisiunea DISCO 3000 la RTS.
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MINISTERULUI PENTRU ROMÂNII 
DE PRETUTINDENI DIN ROMÂNIA

Donaţii însemnate

INTERVIU: MARIANA STRATULAT

SUCCESUL NU ESTE CHEIA FERICIRII 
– FERICIREA ESTE CHEIA SUCCESULUI

DANIEL LAZĂR, VIRTUOZ LA VIOARĂ

Diferite genuri de muzică

l Ce a influențat asupra Dvs să Vă
ocupați cu jurnalistica?

– Dintotdeauna, mi-a plăcut să
scriu poezie, proză, interviuri inven-
tate de mine... Am avut o fantezie
bogată și încă din frageda copilărie,
am formulat  în gând interviuri cu
diferite personalități din viața publi-

că. Când mi-am văzut prima poezie
publicată în revista copilăriei noastre
„Bucuria copiilor”, credeam că visez.
Poezia s-a încheiat prin versurile:
„Vă spun doar vouă acest secret /
Vreau să devin poet”. Persoana care a
făcut ca visul meu din acea perioadă
să devină realitate, a fost Eugenia
Bălteanu, redactorul responsabil al
revistei „Bucuria copiilor” din pe-

rioada aceea. Pentru noi a fost pre-
cum o personalitate deosebită care
împlinește vise și o așteptam cu ne-
răbadre să ne viziteze la școală.

După perioada școlarizării, am
început să joc teatru în cadrul presti-
gioasei trupe „Neica” a Socității Cul-
tural Artistice „Mihai Eminescu”

din Coștei. Piesa noastră a avut mare
succes. Ne-am prezentat și la un fes-
tival de amploare în România, unde
am luat premii prestigioase.

După părerea mea, dacă ceva nu
apare în ziar, de exemplu în „Liber-
tatea”, de parcă nici nu s-a întâmplat.
Așadar, am mers la redacția acestui
ssăptămânal de prestigiu, să întreb
de ce nu s-a scris despre noi. Răs-
punsul pe care l-am primit din par-
tea ziaristului Sima Lăzăreanu a fost:
„Vrei tu să scrii?”. Fără să stau pe
gânduri, am răspuns: „Da”. Și de
atunci, scriu mereu, făcând parte din
redacția acestei Case de Presă și Edi-
tură, atât de importantă pentru noi,
românii.
l Cum ați început să colaborați cu
Televiziunea ”Banat“ din Vârșeț?

– Cu Televiziunea „Banat” din
Vârșeț am început să colaborez din
dorința de a prezenta oamenilor din
zona Vârșețului evenimente din ca-
drul comunității noastre românești.
La început mi-a fost greu, pentru că
munca la televiziune se desosebește
de munca la ziar, dar am reușit să mă
acomodez. Timp de zece ani, am re-
dactat emisiunea în limba română
„Caleidoscop”. Așa cum de obicei se

întâmplă, din lipsă de surse financia-
re, emisiunea a fost întreruptă. În
acest moment, colaborez cu radio-te-
leviziunea Voivodinei. La TV „Banat”,
realizăm reportaje din această zonă,
care sunt difuzate la TV Voivodina.
l Unii ziariști scriu având senzația
că lumea se va schimba spre bine.
Care este opinia Dvs.?

– Un ziarist are posibilitatea, nu
de a schimba lumea, ci de a o prezen-
ta așa cum dorește. Și asta e greșit,
pentru că trebuie să fim obiectivi,
reali și să prezentăm realitatea așa
cum este. Nu cred că un ziarist poate
schimba lumea în bine, dar încerc să
gândesc pozitiv! Cred că atitudinea
pozitivă atrage succesul.
l Care ste lucrul cel mai util pe care
l-ați învățat în meseria de jurnalist?

– Am învățat să am încredere în
forțele proprii. Profesia de jurnalist
nu este deloc una ușoară, ci e chiar
extrem de solicitantă, plină de dina-
mism ce aduce noi provocări în fie-
care zi. Totodată, implică și o doză
mare de responsabilitate. Mă strădu-
iesc să-mi îndeplinesc sarcinile cu
responsabilitate și în tot ceea ce fac,
depun foarte mult suflet. Îmi place să
cred că sunt un jurnalist îndrăgit de
cititori, sau telespectatori. 
l Care a fost momentul în care ați
dorit să deveniți scriitoae și poetă?

– Scrisul a fost în viața mea din-
totdeauna și pentru totdeauna. Prin
asta cred că am spus tot.
l Teatrul este de asemnea pasiunea
Dvs.

– Cea mai mare pasiunea a mea
este teatrul. Am realizat până în pre-
zent câteva roluri în spectacole im-
portante, prezentate atât de Trupa
„Neica” din Coștei, cât și de Trupa
„Academica” a Școlii de Înalte Studii
din Vârșeț. La Coștei, ani în șir am
relizat și costumele. Am fost premia-
tă de mai multe ori, iar spectacolele
noastre au fost prezentate pe mai
multe scene din Serbia, România și
Austria (Viena). Ador copiii și din
dragoste față de copii, am înființat o
trupă mică la Coștei. Aici am înbinat
dragostea față de copii, cuvântul
scris și actorie.  Pe lângă regie, sem-
nez și scenariu pentru spectacolele
pe care le realizăm și sunt încântată
de ceea ce fac.
l Câteva cuvinte pentru cititorii săp-
tămânalului „Pancevac”?

– Vă mulțumesc pentru onoarea
de a mă prezenta cititorilor săptămâ-
nalului Dvs. Mi-a făcut o deosebită
plăcere. Aș încheia cu următorul
mesaj: Succesul nu este cheia fericirii
– fericirea este cheia succesului.

VIZITĂ LA C.P.E. ,,LIBERTATEA” 
În timpul vizitei la românii din Voivodina, reprezentanți ai Minis-
terului pentru Românii de Pretutindeni – Adriana Danil, Victor
Alexeev și Adrian Ciulu, cu prlejul vizitei lor în Serbia, au vizitat
Casa de Presă și Editură „Libertatea” unde au fost cordial primiți
de reprentanții Casei unde s-au întâlnit cu Aurel Brăgean, direc-
tor adjunct, Teodora Smolean, redactor responsabil al săptămâ-
nalului „Libertatea” și Marina Ancaițan, jurnalistă.

Adriana Danil s-a axat pe demersurile pe care le face Ministe-
rul pentru Românii de Pretitutindeni în vederea colaborării cu
românii din diasporă. În aceeași ordine de idei, au fost abordate
proiectele la care pot aplica cât și modalitățile de aplicare.

Oaspeții au fot informați despre această Casă prestigioasă
cât și despre publicațiile care apar: săptămânalul „Libertatea”,
revistele „Tinerețea”, „Bucuria copiilor” și „Lumina”, precum
și Editura. Casa „Libertatea” are un rol deosebit de informare
și culturală fiind o instituție remarcabilă în rândul românilor
din Serbia. Teodora Smolean a prezentat săptămânalul 
„Libertatea”.

Mariana Stratulat este scriitoare,
poetă și jurnalistă. Viața ei este plină
de activități din diferite domenii. Ca
scriitoare este deținătoarea numeroa-
selor premii atât în țară cât și în Ro-
mânia. Romanul său ”Fiorela”, a
câștigat premiu special al juriului la
Festivalul ”Livia Rebreanu” din
Bistrița (România). În perioada 2006
– 2015, a editat și emisiunea în limba
română “Caleidoscop”, la Televiziu-
nea regională “Banat”, la Vârșeț. În
aceeași perioadă, a realizat mai mul-
te emisiuni în cadrul emisiunii “Vic-
toria” din Vârșeț. Este membră a
Societății Culturale de Artă “Mihai
Eminescu” din Coștei, încă din copilă-
rie. În anul 1999 s-a alăturat grupu-
lui de teatru “Neica” din Coștei, cel
mai vechi teatru românesc din Banat,
fondat în 1882. Este mândră de nu-
meroasele premii atât în cadrul Zile-
lor de teatru ale românilor din Voivo-
dina, cât și în cadrul competițiilor re-
gionale și provinciale.

l Pentru persoanele care nu au avut
ocazia să vă cunoască, ne puteți spu-
ne câteva lucruri despre Dvs?

– Viața unui poet, scriitor, a unui
artist, este precum o carte deschisă.
Cred că despre mine se știe totul.
Persoanele care mă cunosc perso-
nal, familia, vecinii, prietenii, cole-
gii de muncă, știu că sunt o persoa-
nă pe care o caracterizează înalte
trăsături morale. Nu suport ne-
dreptatea, lașitatea și prostia ome-
nească. Sunt devotată pe deplin
profesiei și îmi place ca tot ceea ce
fac, să fie perfect. Persoanele care
nu au avut ocazia să mă cunoască
personal, m-au cunoscut prin fie
prin scrierile mele, fie prin emisiu-
nile realizate la TV.
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Despre dr. Savu Marius (n. 1974), pu-
tem afirma că este dedicat profesiei de
medic 24 de ore, dat fiiindcă ajută
pacienții, dorind să le îmbunătățească
calitatea vieții. Tocmai de aceea este
foarte apreciat de săteni și colegi.
S-a născut la Coștei, unde a absolvit
Școala generală, ca apoi să urmeze
Liceul sanitar de la Panciova. După
absolvirea liceului, a înscris Faculta-
tea de Medicină în Timișoara, pe 
care a absolvit-o cu succes. Pe par-
cursul școlarizării, dr Savu, a găsit
timp și pentru activităţile extrașcola-
re, pentru teatru, înterpretând roluri
însemnate.

Dr. Marius Savu a realizat roluri
memorabile în 12 spectacole; A fost
laureatul edițiilor din 2008 și 2013 a
”Zilelor de Teatru”; În 2011 și 2014
s-a clasat pe locurile II și III; De
cinci ori a fost proclamat Actorul
serii și de trei ori a primit mențiuni
speciale ale juriului pentru expresie
și mimică.

În amintire îi va rămâne dramati-
zarea „Luceafărului”, Mihai Emines-
cu și piesa de teatru „Năpasta” a dra-
maturgului Ion Luca Caragiale. Re-
venind la Coștei, a continuat să joace
teatru. Au urmat alte roluri, specta-
cole, iar munca sa a fost răsplătită
prin cucerirea premiilor de frunte la
„Zilele de teatru”.  În momentul de
față, este vicepreședintele Consiliu-
lui Executiv al Consiliului Național
al Minorității Naționale Române și
coordonatorul Scenei Profesioniste
în Limba Română, din cadrul Tea-
trului „Sterija”.

Ne-a interesat să ne spună când a
făcut primii pași pe scenă și care îi
sunt cele mai însemnate roluri:

– Primii pași, așa cum e și firesc,
au fost făcuţi în frageda copilărie.
Îmi amintesc cu drag de piesa „Fără
prieteni nu se poate”, în regia educa-
toarei Malina Drăgan, și succesele
deosebite pe care le-am avut la com-
petiţiile zonale. În clasa a V-a la
școala din Coștei, am interpretat ro-
lul principal – Barbu, în piesa „Bar-
bu, dinţii și o metodă” de Barbu Ște-
fănescu. La marcarea celor 100 de
ani de la moartea lui Mihai Emines-

cu, am jucat în dramatizarea „Lucea-
fărul”, unde am încercat să intru în
rolul lui Cătălin, în regia profesoarei
de limba română, Elena Lelea - ne-a
mărturisit dr Savu.

La Școala Medie de Medicină din
Panciova, la fel s-a dedicat acestei
pasiuni. În acest sens adaugă: 

– Am jucat în spectacolul „Romeo
și Julieta”, unde am interpetat rolul
principal. A urmat perioada studii-
lor academice de medicină la Timi-
șoara, astfel că am făcut o pauză.
Reîntors în satul natal, m-am înca-
drat în Trupa de Teatru „Neica”, un-
de în anul 2001, am interpretat rolul
lui Alexandru, în piesa „Sinucigașul”

de Nikolai Erdamn, în regia lui Ovi-
diu Cristea. În anul următor, același
regizor îmi încredinţează rolul prin-
cipal Fix, în comedia „Agenţia de de-
tectivi”, cu care am luat premiul pen-
tru actorul serii și pentru mimică la
„Zilelele de Teatru ale românilor”.

În anul 2004, la Coștei se montea-
ză „Chiriţa în provincie”, iar eu am
interpretat rolul lui Ion. Anul 2005 a
fost anul marelor succese.

– Cu piesa „Ţara lui Guffi” de Ma-
tei Vișniec în care am intrpretat rolul
vizionarului Robderouă, am cucerit
premiul I la „Zile”, premiul I la co-
meptiţiile provinciale și o sumedenie
de alte premii. A urmat o perioadă în

care trupa noastră mare de 15 oa-
meni a început să se destrame, astfel
că piesele se jucau cu câte 3-4 per-
soane. Din fericire, în anul 2008, re-
gizoarea Virginea Marina Guzina
reușește să reunească trupa. Urmea-
ză piesa „O noapte furtunoasă”, de
Ion Luca Caragiale în urma căreia eu
și colega mea dr. Luminiţa Gașpăr,
am fost proclamaţi laureaţii ediţiei
din acel an a „Zilelor”- menționează
dr. Savu.

Consideră neobișnuit pentru pu-
blic piesa „Viitorul e în ouă”, unde la
fel a obţinut premiul pentru expresie
și mimică. În anul 2011, regizorul
Ion Omoran, i-a oferit rolul lui Tea
Craiu.

– Pentru interpretarea acestui rol,
m-am plasat pe locul III la „Zile” și a
obținut diplomă pentru actorul serii.
Anul 2012 – fiind proclamat  anul
Caragiale, în piesa „Năpasta” am in-
terpretat rolul lui Ion Nebunul – rol
în care am intrat cu tot sufletul și am
primit mențiune specială. Piesa a
avut mare priză la public, însă nu a

fost apreciată obiectiv de juriu. A ur-
mat comedia „La Moscheta”, care
mi-a adus din nou titlul de laureat al
„Zilelor”- sublinează Marius.

În ultimii trei ani colaborează cu
regizorul N.D. Vlădulescu, iar spec-
tacolele pe care le-au montat îm-
preună au fost ”Fusul”, ”Cu ușile în-
chise” și ”Două surori ca două nu-
rori”. Spectacolul ”Cu ușile închise”
coșteienii au avut ocazia să-l prezinte
la Teatrul ”Pygmalion” din Viena.
Cu spectacolul ”Fusul” ne-am clasat
pe locul II la ”Zile” și a fost procla-
mat Actorul serii.

La ediția de anul acesta, dr. Savu a
fost proclamat din nou Actorul serii:

– Mi-a făcut plăcere să fiu numit
Actorul serii, dar acest premiu
aparține tuturor colegilor de trupă,
căci împreună am dus spectacolul la
bun sfârșit. În ceea ce mă privește,
consider că premiile nu sunt atât de
importante, căci nu sunt întotdeuna
măsura adevăratelor valori. În ca-
drul ”Zilelelor”, unele spectacole nu
au fost apreciate la adevărata lor va-

loare, dar iată că dreptate există și au
fost apreciate dincolo de frontieră.
Suntem tot mai puțini și trebuie să
fim uniți, să ne dăm aportul deplin la
păstrarea identității noastre pe aces-
te meleaguri și a ”Zilelor de Teatru”
dat fiindcă este manifestarea de su-
flet a tuturor acelora care adoră lu-
mea magică a Thaliei, mărturisește
dr. Marius Savu, care reușește să facă
faţă atât provocărilor pe scenă, cât și
nobilei sale misiuni de medic.

Pentru ediția de anul acesta a Zi-
lelor, Marius a pregătit un spectacol
inedit – „Dincolo de tinerețe frântă”,
pentru care a scris textul, a semnat
regia și a jucat rolul principal. A cu-
cerit premiul pentru regizor amator
și locul II, pentru actorie. Spectaco-
lul a fost jucat în aer liber, fiind fil-
mat de TV Voivodina.

Cei patru ani petrecuți în orașul
Panciova, în timp ce a frecventat
școala medie de medicină, i-au ră-
mas în amintire frumoasă. Îi place
orașul, oamenii de aici și de ficare
dată revine cu drag.

VĂ PREZENTĂM PE:MĂRIOARA SFERA-ŢERA, PROFESOARĂ DE LIMBA LATINĂ

Ambiţioasă, energică, creativă
A absolvit studiile de limbă și litera-
tură română și limba latină la Cate-
dra de limba română și literatură ro-
mână (astăzi Departamentul de lim-
bă și literatură română) din cadrul
Facultăţii de Filosofie a Universităţii
din Novi Sad, unde își pregătește teza
de doctorat la aceeași Facultate din
Novi Sad, drept tematică fiind litera-
tura (poeziile) lui Ion Miloș și despre
exilul lui.
Actualmente este membră activă a
Fundaţiei ”Protopop Traian Oprea”
de pe lângă Biserica Ortodoxă Româ-
nă din Vârșeţ. Lucrează și ca transla-
tor juridic pentru limba română.

Mărioara Sfera-Țera este profesoară
de limba latină și poetă. A publicat
următoarele volume de poezii: ”Ilus-
traţii în alb” (Editura ”Libertatea”,
Novi Sad 1991). În anul 1995, la
aceeași Editură, a publicat ”Rugă-
mintea din urmă”, iar la Editura Ce-
naclului „Lyceum”, în 1996, ”Alfabet
cromatic”, Cenaclul literar „Tinerele
condeie” – Vârșeţ (selecţie de poezii:
Nicu Ciobanu, Ana Niculina Ursu-
lescu, Mărioara Țera Sfera și Valen-
tin Mic).

În perioada 1990-1992, la postul
de radio VAP (Vârșeţ – Alibunar –
Plandiște), la redacţia în limba ro-
mână, a fost colaboratoare în perioa-
da studenţiei unde a iniţiat rubrica
“Pasărea Vârșeţului” (preluată mai
târziu de colegul Valentin Mic), un-
de a promovat poeţi și intelectuali
inediţi sau mai puţin cunoscuţi din
Banatul sârbesc.

S-a născut la 21.XII.1971la Vârșeț.
Clasele I-IV le-a terminat cu în satul
natal Iablanca, despărţământul Șco-
lii Elementare „Olga Petrov-Radišić”
iar clasele V-VIII le-a terminat la
Vârșeţ la Școala Elementară „Olga

Petrov Radišić“ cu limba de predare
română. În această perioadă a acti-
vat extrașcolar la secţia de teatru a
școlii noastre, instruiţi de doamna
profesoară Maria Balei ș-a prezentat
cu dramatizarea „Luceafărul“ de Mi-
hai Eminescu la Festivalul ”Jocurile
Mai din Bečej” 1986, unde a inter-
pretat rolul Cătălinei cu care a obţi-
nut premiul juriului pentru realiza-
rea artistică.

În același an, fiind elevă în clasa a
VIII-a, la Uzdin au avut loc
competițiile de de recitatori, unde a
obţinut premiul I la nivelul regional.
În acea perioadă a fost activă în for-
maţia de dansatori a Școlii “Olga Pe-
trov Radišić” instruiţi de doamna

profesoară Bobiţa Ružičić. S-a pre-
zentat în cadrul serbărilor școlare în
satele din jurul Vârșeţului precum și
în Vârșeţ.

În perioada în care a frecventat
cursurile Liceului „Borislav Petrov
Braca“ din Vârșeţ, a desfășurat o ac-
tivitate bogată în cadrul Cenaclului
literar „Tinerele Condeie“, coordo-

nator prof. Ion Berlovan. A obţinut
multe premii pentru poeziile cu care
a concurat la diferite concursuri or-
ganizate de revistele „Tribuna tinere-
tului“ (astăzi „Tinereţea“ – revistă
pentru tineret) și la revista de litera-
tură, artă și cultură „Lumina“, din
cadrul Casei de Presă și Editură ”Li-
bertatea” din Panciova.

A colaborat la revista pentru copii
“Bucuria copiilor” pe paginile căreia
a iniţiat rubrica “Haideţi să ne amu-
zăm și să învăţăm …” unde elevii au
făcut exerciţii din gramatica limbii
române.

În decursul Liceului a fost mem-
bră activă la secţia de teatru de pe
lângă Cenaclul Literar “Tinerele
Condeie” interpretând rolul bunicii
în piesa “Jaques sau supunerea” de
E. Ionescu și rolul d-nei Bergman
în piesa “Deșteptarea primăverii”
de Wedekind. În această perioadă ,
a fost membră activă la formaţia 
de dansatori de pe lângă SCA “Lu-
ceafărul”.

Mărioara Sfera-Țera. în anii stu-
denţiei la Novi Sad, a obţinut o bur-
să de trei săptămâni pentru studen-
ţii străini organizate de Facultatea
de Litere, Istorie și Filosofie a Uni-
versităţii din Timișoara, nivel avan-
sat. În ziarul Asociaţiei valahilor
din Bulgaria “Timpul” – “Vreme”
din august 1994, Vidin, i se publică
trei poezii din primul său volum de
poezii “Ilustraţii în alb” cu o notă
bibliografică.

La aniversarea a 70 de ani bele-
tristică în limba română (Panciova, 7
decembrie 2017) i s-a conferit men-
ţiune pentru sprijinul acordat și con-
tribuţia la realizarea proiectelor Edi-
turii “Libertatea”.

La colocviul internaţional ”Euro-
pa centru și margine” (cooperare

culturală transfrontalieră) ediţia a
VI-a, 19-20 octombrie 2017, la Uni-
versitatea ”Vasile Goldiș” din Arad
prezintă lucrarea ”Ion Miloș – un re-
prezentant al exilului literar româ-
nesc din Voivodina”. 

A participat la mai multe congre-
se dintre care desprindem: Congre-
sul Internaţional al Culturii Române
ediţia I, Timișoara 14-16 iunie 2018
cu tema “Unitatea limbii și culturii
române”, Simpozionul “Banat viu la
2018” organizat la Băile Herculane
în perioada 30 octombrie – 2 noiem-
brie 2018 din cadrul Colocviilor In-
ternaţionale ale revistei “Nedeia”
ediţia a IV-a ,la Simpozionul “Bana-
tul – istorie și multiculturalitate” –
Zrenianin în perioada 22-23 iunie
2018 etc.

S-a prezentat de asemenea și la
Simpozionul Internaţional dedicat
Zilei Naţionale a României, 99 de
ani de la Marea Unire de la 1 De-
cembrie 1918, ediţia a VI-a, 24-25
noiembrie 2017, Timișoara, apoi la
Simpozionul Internaţional dedicat
Zilei Naţionale a României, 100 de
ani de la Marea Unire de la 1 De-
cembrie 1918,ediţia a VII-a, la Ti-
mișoara.

A participt la manifestarea orga-
nizată de Fundaţia “Protopop Traian
Oprea” – “Hora Sânzienelor” – Sălci-
ţa 23.06.2019. unde vorbesc despre
semnificaţia iei și importanţa ei în
folclorul românesc.

OASPETELE NOSTRU:  DR. MARIUS SAVU

ACTORIA CA MOD DE EXPRESIE



У Пан че ву се одав но ни је то -
ли ко мно го при ча ло о про бле -
му вр шњач ког на си ља као што
је то био слу чај про шле не де -
ље. Нај пре је обе ло да ње но да у
ОШ „Ва са Жив ко вић” уче ник
пр вог раз ре да од по чет ка школ -
ске го ди не ту че и мал тре ти ра
сво је дру га ре из оде ље ња. Као
да то са мо по се би већ ни је би -
ло до вољ но за бри ња ва ју ће, не -
ко ли ко да на ка сни је сти гла је
и дру га вест слич не при ро де. У
су бо ту, 12. ок то бра, две че тр -
на е сто го ди шња ки ње су у цен -
тру гра да пре сре ле сво ју вр -
шња ки њу док се вра ћа ла ку ћи
и да ви ле је ву ку ћи је за ка пу -
ља чу и уда ра ле ру ка ма и но га -
ма, на нев ши јој лак ше те ле сне
по вре де.

За хва љу ју ћи сним ку са си гур -
но сних ка ме ра, јед на од ак тер -
ки овог на па да је пре по зна та,
а Ви ше јав но ту жи ла штво под -
не ло је су ди ји за ма ло лет ни ке
зах тев за по кре та ње при прем -
ног по ступ ка пре ма две ма ло -
лет ни це због по сто ја ња осно -
ва не сум ње да су по чи ни ле кри -
вич но де ло на сил нич ко по на -
ша ње.

Ово су у Пан че ву ве ро ват но
је ди ни слу ча је ви вр шњач ког
на си ља о ко ји ма се у по след -
ње вре ме јав но го во ри, али чи -
ње ни ца је да је на си ље ме ђу
на шом де цом да ле ко при сут -
ни је не го што и она са ма то
при зна ју. То по твр ђу је и Ја -
дран ка Гру ји чић Ђу рић, пси -
хо лог и по ро дич ни
психо те ра пе ут из пан -
че вач ког удру же ња
„Пси хо ге не за”.

– У но ви је вре ме сти че
се ути сак да је до шло до
еска ла ци је вр шњач ког на -
си ља, ка ко у шко ли, та ко
и ван ње. Ово по ста је то -
ли ко че ста по ја ва да по -
при ма раз ме ре епи де ми -
је. Ја вља се у све мла ђем
уз ра сту, а с по ја вом и све
ши ром упо тре бом мо дер -
них тех но ло ги ја до би ја и
но ве об ли ке и фор ме, па

је та ко ме ђу мла ди ма све при -
сут ни је и та ко зва но сај бер на -
си ље. Шко ла све ви ше по ста је
обра зов на, а све ма ње вас пит на
ин сти ту ци ја, па је и у школ ском
окру же њу све уче ста ли ја по ја ва
ових ни ма ло уса мље них епи зо -
да – ис ти че Ја дран ка Гру ји чић
Ђу рић.

Ка да се до го ди вр шњач ко на -
си ље, те шко је ре ћи ко ме је те -
же: ро ди те љи ма де те та жр тве
или ро ди те љи ма чи ји је ма ли -
шан по вре дио дру га ра. Еду ка -
ци ја ро ди те ља у овој обла сти
го то во да и не по сто ји, па ни је
ни чу до што че сто не зна мо ка -
ко да се по ста ви мо, ка ко да за -

шти ти мо сво је де те,
шта да му са ве ту је мо,
ка ко да ре а гу је мо у
слу ча ју да је на ше де -
те на сил ник и ко ме
да се обра ти мо ка да
про блем пре ва зи ђе
на ше мо гућ но сти, зна -
ња и спо соб но сти да
се с њим ухва ти мо
уко штац. О свим тим
пи та њи ма раз го ва ра -
ли смо с Ја дран ком
Гру ји чић Ђу рић. Ево
ње них са ве та.

Д. Кожан

ТЕМА БРОЈА
Петак, 25. октобар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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Јадранка Грујичић
Ђурић: „Вршњачко
насиље поприма
размере епидемије.
Јавља се у све
млађем узрасту а с
појавом и све широм
употребом модерних
технологија добија и
нове облике и форме”.

ТЕ МА БРО ЈА: О ВР ШЊАЧ КОМ НА СИ ЉУ ИЗ ДВА УГЛА

НИ ЈЕ ЛА КО БИ ТИ РО ДИ ТЕЉ ЖР ТВЕ, 
АЛИ НИ РО ДИ ТЕЉ НА СИЛ НИ КА

Како заштитити жртву?
Еду ка ци ја је пре суд на

Об ја сни те свом де те ту шта

је вр шњач ко на си ље и у ко -

јим се све об ли ци ма ја вља,

ка ко би оно мо гло да пре по -

зна ње го ве ра не зна ке и да

се по ста ви на аде ква тан на -

чин да би се за шти ти ло.

Ре ци те де те ту ко ме да се

обра ти

Уко ли ко де ца тр пе на си -

ље, тре ба ло би да се обра те

ста ри јим осо ба ма у ко је има -

ју по ве ре ња: на став ни ци ма у

шко ли, ро ди те љи ма, или осо -

би из уже или ши ре по ро ди -

це, пси хо ло гу, пе да го гу...

При чај те отво ре но и кон -

стант но о овим те ма ма.

Шта ви мо же те да учи ни те

Уко ли ко има те ин фор ма -

ци ју да вам је де те из ло же но

на си љу, и ви као ро ди тељ

тре ба да пре ду зме те од ре ђе -

не ко ра ке и ме ре:

– за бе ле жи те све по је ди нач -

не слу ча је ве на си ља;

– оба ве сти те шко лу (и по по -

тре би дру ге ин сти ту ци је и

уста но ве);

– осми сли те за јед нич ку стра -

те ги ју де ло ва ња;

– сле ди те све до го во ре не ко -

ра ке док про блем не бу де

ре шен и док ва ше де те по но -

во не осе ти да је без бедно.

Не пред ла жи те осве ту

Ако ни је по сре ди фи зич ко

на си ље, на ко је се мо мен тал -

но мо ра ре а го ва ти, об ја сни те

де те ту да на па дач у ова квим

си ту а ци ја ма че сто тра жи ње -

го ву ре ак ци ју и уко ли ко је не

до би је, ве ли ка ве ро ват но ћа

је да ће из гу би ти ин те ре со ва -

ње за на ста вак про во ка ци је.

Тре ба ло би да де те зна да,

иа ко не мо же има ти кон тро лу

над оним што на сил ник ра ди,

увек има пот пу ну кон тро лу

над соп стве ним осе ћа њи ма и

ре ак ци ја ма у да тој си ту а ци ји.

Са ве то ва ти де те ту да се осве -

ти или да уз вра ти уда рац ка -

да је фи зич ки угро же но че сто

мо же до ве сти са мо до еска ла -

ци је и про ду бље ња про бле ма.

Дру га ри као осло нац

Ве о ма је зна чај но да ва ше

де те из гра ди сна жне ве зе с

вр шња ци ма и осо ба ма из

окру же ња у ко ји ма ће на ћи

осло нац, пот по ру и по др шку.

Де ца ко ја су изо ло ва на из

дру штва и уса мље на има ју

ви ше стру ко ве ће шан се да по -

ста ну жр тве на си ља. На сил на

де ца нај че шће тра же жр тве у

оној де ци ко ју до жи вља ва ју

као сла би ју или ин фе ри ор ну.

Сто га, уко ли ко ва ше де те

има би ло ка квих про бле ма у

од но си ма с вр шња ци ма и

укла па њу у ко лек тив, би ло

би ко ри сно да с њим при ча -

те и ве жба те ка ко да се на

од го ва ра ју ћи на чин по ста ви

у од ре ђе ним со ци јал ним си -

ту а ци ја ма. По ка жи те му ка ко

да се упо зна с дру гим де те -

том у пар ку или ка ко да за -

поч не раз го вор и игру с

вр шња ци ма.

Увре де не схва та ти лич но

Де ци ко ја већ тр пе или су

тр пе ла на си ље по треб на је

по др шка у осна жи ва њу. Ја ко

је ва жно да по ку ша мо да их

уве ри мо у то да се на сил ник

ни је усме рио на њих због то -

га што су ма ње вред ни, чуд -

ни, сме шни или би ло шта

то ме слич но (у шта сам на -

сил ник по ку ша ва да их убе -

ди), већ да он то ра ди због

сво јих соп стве них про бле ма.

По мо зи те де ци да увре де,

ома ло ва жа ва ње, за дир ки ва -

ње итд. не схва те лич но. Та -

ко ђе, по треб но им је стал но

пре до ча ва ти да то што су до -

жи ве ли ни је не што због че га

би тре ба ло да их бу де стид

или сра мо та. Нај го ра ва ри јан -

та је да се о на си љу ћу ти или

да се ње го ва по ја ва ми ни ми -

зи ра или чак не ги ра. Д. К.

Шта кад је ваше дете насилник?
Пред ро ди те ље се по ста -

вља од го во ран за да так да

за шти те сво ју де цу од на си -

ља ко је тр пе од дру гих, али и

да дру ге за шти те од на си ља

сво га де те та.

За што су де ца на сил на

Раз ло зи због ко јих де те

вр ши на си ље мо гу би ти број -

ни: не ка де ца се осе ћа ју из -

оп ште но, не при ла го ђе но,

не во ље но, же ле да бу ду над -

моћ на, или пак пра те гру пу

вр шња ка. Би ло ко ји од ових

раз ло га да је у пи та њу, знај -

те да ће де те ту би ти по треб -

на ва ша по моћ и по др шка да

пре ста не с тим.

Шта да учи ни те

Мо мен тал но ре а гуј те. Ста -

ви те де те ту до зна ња да га

во ли те, али да је ње го во по -

на ша ње ап со лут но не при хва -

тљи во и да се не мо же и не

сме то ле ри са ти.

Пре до чи те му све мо гу ће

по сле ди це до ко јих је мо гло

до ћи. При том, де те не мој те

ети ке ти ра ти као „си ле џи ју”,

„гру би ја на” и то ме слич но,

јер ако оно при хва ти ова кву

сли ку о се би и ако то по ста -

не део ње го вог ими џа, би ће

још те же про ме ни ти да то по -

на ша ње.

Ка кав при мер да је те?

Деч је на сил нич ко по на ша -

ње мо же би ти под стак ну то

ро ди тељ ским по на ша њем.

Ако по ни жа ва те, пла ши те,

ту че те сво ју де цу или им пре -

ти те – го то во је из ве сно да ће

и они по че ти да ко ри сте

слич не „тех ни ке” у оп хо ђе њу

са окру же њем.

По ну ди те ал тер на ти ве

Без над зо ра и кон тро ле од

стра не од ра слих, на сил нич ко

по на ша ње ће по ста ти још

рас про стра ње ни је у од но си -

ма ме ђу де цом.

Упра во сто га мо ра мо кон -

стант но про мо ви са ти не на си -

ље као бо ље ре ше ње. Ни је

до вољ но са мо да ка же мо де -

ци да се не ту ку, већ им мо -

ра мо по ну ди ти ал тер на тив не,

ефи ка сни је на чи не и стра те -

ги је по на ша ња. Де те мо ра

на у чи ти ка ко да се за у зме за

се бе а да то не бу де на ште ту

дру гих.

Раз ви јај те ем па ти ју

Тре ба ло би од нај ра ни јег

уз ра ста ра ди ти на раз во ју

ем па ти је код де це, ка ко би

она би ла све сна по тре ба

дру гих, ка ко их не би угро -

жа ва ла и ка ко би и сво јим

вр шња ци ма по мо гла да пре -

ва зи ђу вр шњач ко на си ље

уко ли ко се на ђу у та квој си -

ту а ци ји. Д. К.

ТИ ПО ВИ НА СИ ЉА

По не кад је де ци, али и од ра сли ма те шко да пре по зна ју раз -

ли чи те об ли ке на си ља, јер смо углав ном на у че ни да не ког

сма тра мо на сил ни ком са мо ако нас фи зич ки на пад не. Ипак,

ова по шаст да ле ко је сло же ни ја и ра ши ре ни ја. Ја дран ка Гру -

ји чић Ђу рић под се ћа на то да по сто је че ти ри ти па вр шњач -

ког на си ља.

ВЕР БАЛ НО: вре ђа ње, псо ва ње, за дир ки ва ње, исме ва ње,

ши ре ње ла жи и гла си на, да ва ње по грд них име на, из го ва -

ра ње из ја ва ко је мо гу по вре ди ти осо бу на ко ју се од но се.

СО ЦИ ЈАЛ НО: чи ње ње ште те не чи јој ре пу та ци ји и од но си -

ма, по ку шај да се не ко из оп шти или ис кљу чи из дру штва.

ФИ ЗИЧ КО: по вре ђи ва ње те ла или имо ви не осо бе.

САЈ БЕР НА СИ ЉЕ: на си ље ко је се спро во ди по сред ством

елек трон ске тех но ло ги је, ко ри шће њем дру штве них мре жа,

ин тер нет сај то ва, СМС по ру ка и слич но.

БЕС ПЛАТ НО СА ВЕ ТО ВА ЛИ ШТЕ

Удру же ње „Пси хо ге не за” ре а ли зу је про је кат „Са ве то ва ли -

ште за брак и по ро ди цу”, уз по др шку Гра да Пан че ва.

Са ве то ва ли ште ра ди утор ком и че тврт ком, од 15 до 19 са -

ти, а сви за ин те ре со ва ни мо гу да ко ри сте бес плат не услу ге

све до кра ја го ди не. За ка зи ва ње се ан си је оба ве зно пу тем

те ле фо на 061/647-22-90 или меј лом psihogeneza@g-

mail.com. Ко ор ди на тор ка са ве то ва ли шта је Ја дран ка Гру ји -

чић Ђу рић, пси хо лог и по ро дич ни пси хо те ра пе ут.



Петак, 25. октобар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

8 ГРАДСКА

Ко мо же до би ти ми ли он
ди на ра за ку ћу на се лу?

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

По кра јин ски За вод за рав но прав ност
по ло ва рас пи сао је 1. ок то бра кон -
курс за до де лу бес по врат них сред ста -
ва за ку по ви ну се о ских ку ћа са окућ -
ни цом су пру жни ци ма и ван брач ним
парт не ри ма с пре би ва ли штем на те -
ри то ри ји АП Вој во ди не ко ји не ма ју
стам бе ни про -
стор у вла сни -
штву од но сно
су вла сни штву.
Ево ко има пра -
во на ову вр сту
по мо ћи.

У тек сту кон -
кур са на во ди се
да се под се о -
ским ку ћа ма
сма тра ју не по -
крет но сти ко је се на ла зе у се ли ма из -
ван град ских и оп штин ских се ди шта
и при град ских на се ља, а њи хо ва гра -
ђе вин ска вред ност не сме би ти ве ћа
од два ми ли о на ди на ра.

Укуп на сред ства ко ја се до де љу ју
по овом кон кур су из но се два де сет

мили о на ди на ра, а мак си ма лан из нос
за кон ку ри са ње је ми ли он ди на ра. На
кон курс се мо гу при ја ви ти (ван)брач -
ни па ро ви од ко јих је бар је дан за по -
слен и бар је дан мла ђи од че тр де сет
го ди на. С по тен ци јал ним про дав цем
не по крет но сти не сме ју би ти у срод -

ству (крв ном,
та збин ском или
по усво је њу).
Кан ди да ти не
сме ју има ти не -
из ми ре не до -
спе ле оба ве зе по
осно ву по ре за и
до при но са.

О оста лим
усло ви ма кон -
кур са мо же те се

ин фор ми са ти на сај ту За во да за рав -
но прав ност по ло ва www.ravnoprav-
nost.org.rs, ода кле се пре у зи ма и кон -
курс на до ку мен та ци ја. До дат не ин -
фор ма ци је мо гу се до би ти пу тем меј -
ла zavod.ravnopravnost@gmail.com.
Рок за кон ку ри са ње је 15. но вем бар.

Је сте ли чу ли да је на Ан тарк ти ку
про на ђе на тор та ста ра 106 го ди на,
ко ја је још увек би ла је сти ва? То, на -
рав но, ни је је ди на вр ста хра не ко ја
тра је веч но. Са знај те ко је све на мир -
ни це не ма ју рок тра ја ња.

Воћ ни ко лач стар 106 го ди на про на -
ђен је у го то во са вр ше ном ста њу на
Ан тарк ти ку. Ве ро ват но је при па дао
ка пе та ну Ро бер ту Фал ко ну Ско ту, не -
срећ ном ис тра жи ва чу ко ји је, за јед но
са чла но ви ма сво је екс пе ди ци је, умро
на по врат ку с Ју жног по ла. На кон ви -
ше од јед ног ве ка ста ја ња по сла сти ца
се још увек сма тра ла је сти вом. Си -
гур но су из у зет но хлад не тем пе ра ту -
ре по мо гле у ње ном очу ва њу. По сто ји
још не ко ли ко на мир ни ца ко је има ју
при род ну пре ди спо зи ци ју да тра ју
веч но, упр кос нат пи су на па ко ва њу.

На и ме, да тум на де кла ра ци ја ма ко -
ји озна ча ва рок тра ја ња од но си се на
ква ли тет про из во да, а не на без бед -
ност. То би зна чи ло да се на мир ни це,
ако се пра вил но чу ва ју, мо гу кон зу -
ми ра ти и на кон на ве де ног ро ка. Струч -
ња ци сва ка ко са ве ту ју да се не осла -
ња те са мо на пре по ру ке про из во ђа ча,
већ и на здрав ра зум и чу ла ви да и
ми ри са. Ево ко је на мир ни це вам мо -
гу тра ја ти (ско ро) за у век без об зи ра
на да тум оти снут на ам ба ла жи.

Со

Већ хи ља да ма го ди на со се ко ри сти
за очу ва ње хра не. Ме ха ни зам је јед -
но ста ван: со ап сор бу је во ду, чи не ћи
хра ну не при влач ном за бак те ри је ко -
је би је мо гле уни шти ти, бу ду ћи да се
оне не мо гу раз мно жа ва ти без во де.
Со за то не ма рок тра ја ња.

Цр на чо ко ла да

Мо же се
за др жа -
ти у до -
б р  о м
ста њу чак и пре -
ко две го ди не, што је мно -
го ду же од ро ка тра ја ња млеч не чо ко -
ла де. Ако се пи та те да ли је бе ла суп -
стан ца, на лик бу ђи, ко ја се по ја вљу је
на чо ко ла ди на кон из ве сног вре ме на,
знак да се чо ко ла да по ква ри ла – од -
го вор је: ни је.

Реч је о кри ста ли ма ка као ма сла -
ца, ко ји се на тем пе ра ту ри ви шој од
20 сте пе ни ре кри ста ли зу ју, та ко да

фор ми ра ју бе ли ча сту па ти ну на чо -
ко ла ди. То не зна чи да је чо ко ла да
не је сти ва, али укус и кон зи стен ци ја
ви ше ни су исти. Због то га увек др -
жи те чо ко ла ду на тем пе ра ту ри ни -
жој од 20 сте пе ни.

Ше ћер

Као и со, ше ћер ап сор бу је во ду из
хра не у ко јој се на ла зи. Због то га се
ко ри сти за чу ва ње на мир ни ца по -
пут џе мо ва.

И бе ли и сме ђи ше ћер мо гу се
ко ри сти ти нео гра ни че но, ако се
чу ва ју у хер ме тич ки за тво ре ној
по су ди да ле ко од све тло сти и то -
пло те.

Мед

Ово је не сум њи во јед на од нај не -
ве ро ват ни јих на мир ни ца у при ро ди.
Ме ђу број ним чу де сним и ле ко ви тим
свој стви ма има и моћ от пор но сти на

вре ме. При ме ра ра ди, мед
стар 3.300 го ди на, про на ђен
у гроб ни ци фа ра о на, био је
још увек је стив!
Ме ђу тим, мед ко ји ина че је -

де мо има да тум ис те ка, бу ду ћи
да га је по за ко ну оба ве зно на ве сти.
Ње го ва ви со ко е фи ка сна от пор ност на
вре ме ре зул тат је сла бог при су ства
во де и ви со ког са др жа ја ше ће ра, због
че га је прак тич но имун на на па де
бак те ри ја.

Мед мо же кри ста ли са ти с вре ме -
ном, али за пра во се не ће по ква ри ти и
по ста ти не у по тре бљив.

Сир ће
Рок тра ја ња сир ће та је го то во нео д -

ре ђен. Ње го ва ки се ла при ро да
чи ни га са мо о др жи вим, а ујед -
но му да је и „ти ту лу” не пре ва -
зи ђе ног кон зер ван са за оста ле
на мир ни це.

Пра вил но скла ди ште но бе -
ло сир ће с вре ме ном ће оста ти

не про ме ње но, док ће дру ге
вр сте сир ће та, по пут вин ског
или ја бу ко вог, с вре ме ном мо -
жда про ме ни ти бо ју или из -
глед, али те про ме не су обич -
но са мо естет ске, та ко да ће
сир ће и да ље би ти са вр ше но
ко ри сно.

Пи ри нач

Ако се чу ва на ни ској тем пе ра -
ту ри, око три сте пе на, и ако не до ђе у
кон такт с ки се о ни ком, бе ли пи ри нач
мо же тра ја ти и до три де сет го ди на.

С дру ге стра не, рок тра ја ња сме ђег
пи рин ча, ко ји се че сто сма тра здра -
ви јим, ис ти че пре, због ви шег са др -
жа ја ма сти. Ако сме ђи пи ри нач про -
ме ни ми рис, нај бо ље би би ло да га
ба ци те.

Же сто ка пи ћа

С по тро шњом ал ко хо ла ко ји има те у
ку ћи уоп ште не мо ра те жу ри ти. До -
бро за тво ре на и на хлад ном ме сту
ускла ди ште на фла ша же сти не мо же
тра ја ти ко ли ко год је по треб но. Шта -
ви ше, не ки ма ће вре ме чак до да ти на
ква ли те ту, па и на це ни.

Ше зде сет че твр ти Ме ђу на род ни са јам
књи га у Бе о гра ду по чео је у не де љу, 20.
ок то бра, и тра ја ће до 27. ок то бра. Ка ко
су на ја ви ли ор га ни за то ри, нај ре пре зен -
та тив ни ја књи жев на ма ни фе ста ци ја у
ју го и сточ ном де лу Евро пе ре а ли зо ва ће
се на ви ше од 30.000 ква драт них ме та -
ра са јам ског про сто ра и уго сти ће ви ше
од 500 из да ва ча из Ср би је и све та. Од
25. до 27. ок то бра рад но вре ме сај ма
би ће од 10 до 21 сат. Це на по је ди нач не
ула зни це је 250 ди на ра, а за груп не по -
се те ко је об у хва та ју ви ше од два де се -
то ро љу ди – 150 ди на ра.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не да ли
ће и они по се ти ти ову ве ли ку књи -
жев ну ма ни фе ста ци ју и ко је на сло ве
ће по тра жи ти.

УГЉЕ ША ЂУ РИЋ, би знис кон сул тант:
– Ни сам још о то ме раз ми шљао,

ни сам ни знао да је у то ку Са јам књи -
га. Ра ни је сам стал но ишао, мо же да
се де си да одем и сад. Нај ви ше во лим
струч ну ли те ра ту ру у ве зи с мар ке -
тин гом и би зни сом. Оми ље не књи ге
за бав ни јег са др жа ја су ми из да ња у
окви ру се ри ја ла „Пе сма ле да и ва тре”
– да кле еп ска фан та сти ка и слич но.

МИ ЛИ ЦА КАР ТА ЛИ, 
мар ке тинг ме на џер:

– У прин ци пу, за ни ма ју ме мар ке -
тинг и би знис, јер се ти ме ба вим. На -
шу из да вач ку ли те ра ту ру сла бо пра -
тим. Чи там ро ма не еп ске фан та сти -
ке. Кон крет но, оми љен ми је „Свет
ле да и ва тре” Џор џа Р. Р. Мар ти на.

МИ ЛАН СТО ЈА НО ВИЋ, 
ма ту рант гим на зи је:

– Ни сам имао при ли ку да идем на
са јам до са да, а тре нут но ни сам до -
бро ор га ни зо ван. Да имам ви ше вре -
ме на, ра до бих оти шао. Ра дим, па ни -
је мо гу ће увек про на ћи до дат не сло -
бод не са те за ова кве ак тив но сти.

ТЕ О ДО РА ТРА ЈИЋ, сту дент ки ња:
– Идем на са јам сва ке го ди не. Углав -

ном ме за ни ма ју стри по ви и кон крет -
не из да вач ке ку ће – по се ћу јем њи хо -
ве штан до ве. Пре сва ког од ла ска на
са јам на пра вим ли сту књи га ко је же -
лим да имам и тим спи ском се ру ко -
во дим. По ла зи ми за ру ком да сва ко
из да ње на ђем по по вољ ним це на ма.
Оби ла зим и из ло же не по лов не књи -
ге, по што је и ту по ну да од лич на.

ЖА КЛИ НА МИ ЈАЛ КО ВИЋ, 
би бли о те кар ка:

– На са јам идем и из лич них и из
про фе си о нал них раз ло га. Сва ке го -
ди не се по тру дим да из дво јим бар је -
дан дан за овај леп до га ђај, без об зи -
ра на то што је он с вре ме ном од сај -
ма књи га пре ра стао у са јам све га и
сва че га. Пан че вач ки штанд увек по -
се тим, сва ке го ди не је нов и за ни -
мљив. У по след њих не ко ли ко го ди на
до ло вач ки Дом кул ту ре и на ша Град -
ска би бли о те ка прак ти ку ју ле пу ствар:
јед ном од ко ри сни ка ко ји је имао нај -
ве ћи број за ду же ња књи га по ну ди се
пла ћен пут и улаз на са јам. Тај леп
гест увек об ра ду је на ше ко ри сни ке.

СТЕ ФАН ПЕ ШТА НАЦ, 
ма шин ски ин же њер:

– По се ћи вао сам са јам у основ ној и
сред њој шко ли. Са да ни сам ишао го -
ди ну или две. Ове го ди не се још ни -
сам од лу чио. Ви де ћу. За ни ма ме да
ви дим шта је но во и ка ко сад из гле да
ова ма ни фе ста ци ја. Ни кад ни сам та -
мо ишао са уна пред при пре мље ним
спи ском за ку по ви ну.

Је ле на Ка та на

Т. ТРАЈИЋМ. СТОЈАНОВИЋ Ж. МИЈАЛКОВИЋ С. ПЕШТАНАЦ

ХО ЋЕ ТЕ ЛИ ПО СЕ ТИ ТИ СА ЈАМ?

Књи ге ма ме и Пан чев це

М. КАРТАЛИУ. ЂУРИЋ

НАША АНКЕТА

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој во ди -
ни”, због пла ни ра них ра до ва, у пе так,
25. ок то бра, без стру је ће би ти по је -
ди ни де ло ви Пан че ва, Ба нат ског Но -
вог Се ла и Стар че ва.

У Пан че ву, од 9.30 до 10.30, стру је
не ће има ти Спорт ски цен тар Мла -
дост на Ми си.

У Ба нат ском Но вом Се лу, од 8.30 до
10.30, ис кљу че ња су пла ни ра на за део
Ули це на род не ре во лу ци је од М. Пу -
пи на до З. Јо ви не, за тим за Ули цу Бо -
ри са Ки дри ча и ЈНА од И. Л. Ри ба ра
до Д. Об ра до ви ћа; 3. ок то бра од И. Л.
Ри ба ра до Те сли не; Иве Ло ле Ри ба ра
од 3. ок то бра до ЈНА; Осло бо ђе ња од
3. ок то бра до Б. Ки дри ча; део Те сли не
ули це од 3. ок то бра до На род не ре во -
лу ци је и део Ули це До си те ја Об ра до -
ви ћа од ЈНА до На род не ре во лу ци је.

Истог да на, од 11 до 13.30, без стру -
је ће оста ти још је дан део Ба нат ског
Но вог Се ла, и то: Ви но град ска ули ца
и Ули ца Ву ка Ка ра џи ћа од М. Ти та
до Же ле знич ке; Брат ства –је дин ства
и М. Ти та од Ви но град ске до И. Л.
Ри ба ра; Жар ка Зре ња ни на од Ви но -
град ске до В. Ка ра џи ћа; 27. мар та од
Ви но град ске до Осло бо ђе ња; Пи о нир -
ска, С. Ко ва че ви ћа, Же ле знич ка, Ва -
шар ска, Ули ца 1. ма ја од М. Ти та до

Ж. Зре ња ни на; 7. ју ла и И. Л. Ри ба ра
од 27. мар та до Ва шар ске.

У Стар че ву у пе так, од 10 до 11 са -
ти, стру је не ће има ти сле де ће ули це:
Лет ња, Ле њи но ва од Вој во ђан ске до
Пан че вач ког пу та, Ива нач ки пут од
Ж. Зре ња ни на до 7. ју ла, Ж. Зре ња ни -
на од Ива нач ког пу та до Пан че вач ког
пу та, Пан че вач ки пут од Ж. Зре ња ни -
на до Ба штен ске, М. Ти та од Лет ње до
Пан че вач ког пу та, Б. Ки дри ча од Лет -
ње до Пан че вач ког пу та, Ба штен ска
од Лет ње до Пан че вач ког пу та, Рит -
ска од шко ле до Ње го ше ве, Гро бљан -
ска од Пар ти зан ске до Рит ске, Пар ти -
зан ска од Гро бљан ске до Ба нат ске (не -
пар на стра на), И. Л. Ри ба ра од цен тра
до М. Гр ког и М. Гуп ца од Гро бљан -
ске до Ње го ше ве ули це.

У по не де љак, 28. ок то бра, од 8.30
до 11.30, снаб де ва ње елек трич ном
енер ги јом би ће об у ста вље но у де лу
Пан че ва, и то: у Ули ци др Све ти сла ва
Ка са пи но ви ћа од Ж. Зре ња ни на до
М. То па ло ви ћа, Ули ци Ми те То па ло -
ви ћа, Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка од
бро ја 2 до 6 (пар на стра на) и број 3, у
Ули ци На род ног фрон та број 1, 3 и 5,
у Ули ци Жар ка Зре ња ни на од Вој во -
де Р. Пут ни ка до бро ја 7 (не пар на
стра на) и од бро ја 2 до Ме са ре „Пла -
ви Ду нав”.

У „Елек тро вој во ди ни” ка жу да ће,
ако бу де вре мен ских не при ли ка, ра -
до ви би ти от ка за ни, као и да ће у слу -
ча ју ра ни јег за вр шет ка ра до ва на па -
ја ње ко ри сни ка би ти укљу че но пре
пла ни ра ног вре ме на.

Без стру је де ло ви Пан че ва, 
Стар че ва и Ба нат ског Но вог Се ла

КО ЈЕ НА МИР НИ ЦЕ НЕ МА ЈУ РОК ТРА ЈА ЊА

НИ ШТА НИ ЈЕ ВЕЧ НО, ОСИМ МЕДА

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Би ци кли сти, опрез!

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Посластица отпорна на време

По ред фра зе „отров се кри је у ма лим
бо чи ца ма” у реч ни ку би мо гла да сто -
ји и ова сли ка: нит ма ње ру пе нит ве -
ћег про бле ма – за би ци кли сте, по го -
то во. До вољ но је са мо да се, кре ћу ћи
се Тр гом му че ни ка ка До му вој ске,
ма ло за ми сли те или по гле да те ле во
или де сно у по гре шном тре нут ку и ова
ру па „про гу та ће” пред њи то чак ва шег
бај са док сте ре кли: те шко ме ни.

Ша лу на стра ну, вла сни ци дво точ -
ка ша ко ји су има ли бли зак су срет с
овом не по доп шти ном на пу ту зна ју
да ствар ни је ни ма ло на ив на и да вас,
ако ни сте до вољ но опре зни, упад у
ову зам ку мо же ко шта ти у нај ма њу
ру ку ви ше днев ног бо ла у вра ту или
ле ђи ма. Сто га бу ди те на опре зу, да не
би сте и ви би ли је дан од му че ни ка
ко ји се спо ми њу у на зи ву ово га тр га.
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Ова из ван -
ред на књи га
плод је са -
рад ње вр -
сних на уч ни -
ка, фи ло зо фа
би о ло ги је и
и н  ж е  њ е  р а
спе ци ја ли зо -
ва ног за ве -
штач ку ин те -
ли ген  ци ју .
На ин те ре -
сан тан и при ма мљив на чин ана -
ли зи ра ли су мно ге сег мен те по ко -
ји ма се жи во ти ње и ма ши не мо гу
упо ре ђи ва ти с људ ским би ћи ма.
На кон син те тич ког пре гле да спо -
соб но сти жи во ти ња и ма ши на да
уче, раз ви ја ју са вест, осе ћа ју бол
или емо ци је, гра де кул ту ру или
мо рал, ау то ри де таљ но об ја шња -
ва ју шта је то што нас по ве зу је.
Про у ча ва ју наш од нос пре ма њи -
ма и на чи не на ко је нам оне по ма -
жу да ми сли мо…

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
да ли сте не ка да пи са ли днев ник.
Књи ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри
сле де ћих по ру ка:

„Је сам и још чу вам сво је днев -
ни ке. Да на шњи клин ци днев ни ке
пи шу на апли ка ци ја ма на те ле фо -
ни ма, и то све у ши фра ма: ’нзм’,
’бзвз’, ’нпм’. До ду ше, они та ко пи -
шу и ван днев ни ка.” 064/2142...

„Пи са ла сам у пр вом основ не,
али га је ма ма про на шла и са зна ла
све мо је тај не: да ни сам на пи са ла
до ма ћи из ма те ма ти ке, да сам укра -
ла чо ко ла ди цу из оста ве и да ми се
сви ђа је дан Са ша. Од тад ви ше не
пи шем.” 060/4442...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ко ли ко че сто чи та -
те пси хо ло шке књи ге:

„У Ср би ји су нам са мо ’бро ма зе -
па ми’ и књи ге за са мо по моћ и пре -
о ста ли.” 064/1135...

„Ако се ра чу на ју Фројд и Јунг,
он да че сто.” 064/5279... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 30. ок то бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Шта за вас пред ста вља ор -
хи де ја?”, на гра ди ће мо по јед ном
књи гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју „Пан чев ца”.

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

Н о  в и  н а р  к а
„Њу јор ке ра”
Су зан Ор лин
пра ти екс цен -
трич ног и чуд -
но ва то при -
влач ног Џо на
Ла ро ша кроз
мо чва ре Фло -
ри де и кре ће
за јед но с њим
у не ве ро ват ни
свет фло рид -
ских ко лек ци о на ра ор хи де ја, суп -
кул ту ру ари сто кра та, фа на ти ка и
кри јум ча ра, свих оних ко је гу та
оп се си ја овим биљ ка ма.

Кра дљи вац
орхи де ја

Чо век,
животиња и

маши на

Два чи та о ца ко ји до 30. ок то бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Да ли ће чо век по ста ти ма -
ши на?”, на гра ди ће мо по јед ном
књи гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Пан че во има не ко ли ко фол клор них
ана сам ба ла ко ји ужи ва ју ве ли ки углед
у Ср би ји, али и у ино стран ству. Сла ву
на ших на род них ига ра на ши фол кло -
ра ши про не ли су и до Ја па на...

Љу бав пре ма игри

Ва ња Чу ка но вић (26) сту дент ки ња је
Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, а фол -
кло ром се ак тив но ба ви већ два де сет
го ди на. Од по чет ка је чла ни ца КУД-а
„Стан ко Па у но вић” НИ С–РНП, где је
са да део пр вог из во ђач ког ан сам бла
и жен ске пе вач ке гру пе.

– Се ћам се да сам као ма ла је два
че ка ла сва ку про бу, а и дан-да нас
идем са истим жа ром. Би ло је тре ну -
та ка ка да сам и бо ле сна игра ла кон -
цер те, а то све по ка зу је огром ну љу -
бав пре ма оно ме чи ме се ба вим –
при ча нам Ва ња.

За хва љу ју ћи фол кло ру по се ти ла је
ве ли ки број др жа ва и на сту па ла у
мно гим гра до ви ма. „Па у но вић” је об -
и шао ско ро це лу Ср би ју и ве ли ки део
Евро пе, Ру си је, Ка на де, Ту нис...

– За и ста вред но и кон ти ну и ра но
ра ди мо, па се по зи ви за но ве на сту пе,
еми си је, го сто ва ња и тур не је са мо ни -
жу – ка же Ва ња и до да је ка ко су јој
сви на сту пи под јед на ко дра ги.

Ипак, је дан је био по се бан.
– Ка да сам би ла ма ла, нај ви ши циљ

ми је био да бу дем со ли ста у ко ре о гра -
фи ји „Вра њан ска сви та”. Про шле го -
ди не сам то и оства ри ла на го ди шњем
кон цер ту ко ји на ше дру штво ор га ни -
зу је у Ха ли спор то ва. Ми слим да је то
вр ху нац мо јих два де сет го ди на ба вље -
ња фол кло ром – ка же по но сно Ва ња.

Она је од 2018. го ди не и ру ко во ди -
лац деч јих гру па. Др жи про бе ма ли -
ша ни ма од че ти ри до шест го ди на,
за тим ра ди с де цом од се дам до де сет
го ди на у шко ла ма „Ми ро слав Ми ка
Ан тић” и „Све ти Са ва”, али и с ре кре -
а тив ци ма.

– Би ти члан јед ног кул тур но-умет -
нич ког дру штва зна чи ни ка да не би ти
сам. Сма трам да је би ти део тог ко -
лек ти ва, у ко ме се про на ла зе при ја те -
љи за цео жи вот, нај ва жни ји и нај леп -
ши део фол кло ра – за кљу чу је Ва ња.

Она је упра во на овом ме сту упо -
зна ла свог жи вот ног са пут ни ка, с ко -
јим је ове го ди не, по сле де сет го ди на
за ба вља ња, сту пи ла у брак.

Умет нич ка ду ша

Ми ли ца Пе тро вић (26), ап сол вент ки -
ња Прав ног фа кул те та, члан је КУД-а
„Абра ше вић”. Љу бав пре ма игри на -
сле ди ла је од по ро ди це.

– По че ла сам у РКУД-у „Је дин ство”,
у ком су игра ли ма ма, брат и се стра.

Мно го вре ме на сам про во ди ла на њи -
хо вим про ба ма и кад сам на пу ни ла
се дам го ди на, при кљу чи ла сам се нај -
мла ђој деч јој гру пи. Пр ви на ступ је
био у пр вом раз ре ду основ не шко ле.
Ве ро ват но сам би ла ма ло упла ше на
као и ве ћи на де це мог уз ра ста ка да се
на ђу пр ви пут на сце ни, а се ћам се да
сам по гле дом тра жи ла сво је ро ди те -
ље у пу бли ци, као по др шку – при ча
нам Ми ли ца.

Ка же да јој је је дан од нај леп ших
на сту па био пре две го ди не с КУД-ом
„Абра ше вић” у Ко сов ској Ми тро ви ци,
ка да су из во ди ли ко ре о гра фи ју под
на зи вом „Пчи ња”, ко ју је по ста вио
умет нич ки ди рек тор Го ран Ми тро вић.

– Игра ли смо на цен трал ном тр гу,
на би ни ко ја је би ла по ста вље на ис -
пред ста туе Св. ца ра Ла за ра. Мно го
Ср ба с Ко со ва би ло је при сут но и пом -

но пра ти ло из во -
ђе ње на ше ко ре -
о гра фи је, а то
што смо би ли на
Ко со ву и што
смо на сту па ли
пред на шим љу -
ди ма, оста ви ло је
на ме не ве о ма
сна жан ути сак –
ка же Ми ли ца.

До са да су об -
и шли мно га ме -
ста у на шој зе -
мљи, а би ли су и
у Бу гар ској, Ау -
стри ји, Ру му ни -
ји, Хо лан ди ји, на

Си ци ли ји. Пред сто ји им по се та Срп -
ском клу бу „Бо си љак” у Вел су.

Ми ли ца се, по ред фол кло ра, ба ви
и сли ка њем.

– Не где упо ре до с фол кло ром
по че ла сам и да сли кам, по ха ђа -
ла сам те ча је ве у раз ли чи тим ате -
ље и ма. Отво ри ла сам и сво ју стра -
ни цу на дру штве ним мре жа ма где
мо гу да пре зен ту јем сво је ра до ве.
Нај ви ше во лим да сли кам ет но-
мо ти ве ко ји су при ка за ни на на -
род ним но шња ма из свих кра је ва
Ср би је – при ча нам Ми ли ца.

На по зив пред сед ни це КУД-а
„Абра ше вић” Ле ле Стој нов, по -
че ла је с ко ле га ма да др жи деч је
кре а тив не ра ди о ни це, на ко ји ма
се де ца мо ти ви шу да, по ред игре
и пе сме, сво је скло но сти ис ка жу
и кроз дру же ње.

Ужи ва ње у апла у зи ма

Бра ни слав Бра ца Жив ко вић (37)
за вр шио је Ви со ку по слов ну шко -
лу у Бе о гра ду и вла сник је ре сто -
ра на „Ђе рам” у Стар че ву. На род -
ним игра ма је по чео да се ба ви у
три на е стој го ди ни на на го вор на -
став ни ка фи зи ке Ми ли во ја Ви -
ди ћа, ко ји је у мла до сти играо фол -
клор с ње го вим оцем. Упи сао се у
КУД „Ба нат”, јер се та да отва ра ла сек -
ци ја за мла ђе уз ра сте.

– Ка да сам ви део чла но ве пр вог ан -
сам бла ка ко су уи гра ни и ка ко то у
ства ри из гле да, за љу био сам се на пр -
ви по глед! И ето, то тра је до да нас,
ушло ми је у крв! Пр ви на ступ сам
имао у Кул тур ном цен тру Пан че ва,
имао сам че тр на ест го ди на. Играо сам
игре из Шу ма ди је и пам тим са мо онај
нео пи си во леп осе ћај ка да смо до би -
ја ли апла у зе. И по сле то ли ко го ди на

још увек ужи вам у то ме – ка же
Бра ца.

Он је го ди ну да на играо у мла -
ђем ан сам блу, а од мах по том пре -
шао је у пр ви ан самбл код ко ре о -
гра фа Ми ла на Ву ји но ви ћа.

– КУД „Ба нат” био је је дан од
нај бо љих ан сам ба ла у Ср би ји. Осво -
ји ли смо злат ну пла ке ту на так -
ми че њу Вој во ди не у Ру ми, а ме ни
је по себ на част би ла што сам играо
со ло ро ле, по пут „Ци ган ских ига -
ра”, „Вра њан ске сви те”... На жа -
лост, 2006. го ди не се то дру штво
уга си ло, а ја сам пре шао у КУД
„Бран ко Цвет ко вић” у Бе о гра ду,
код та да шњег ко ре о гра фа Го ра на
Ми тро ви ћа – об ја шња ва Бра ца.

Ње го ва играч ка ка ри је ра пре -
ста ла је 2010. го ди не, ка да је по -
стао умет нич ки ру ко во ди лац у
„Цвет ко ви ћу”.

– Имам ви ше од хи ља ду на сту -
па што као играч, што као ко ре о -
граф. Као играч бих мо гао да из -
дво јим кон церт 2002. у Шпа ни ји,

кад смо игра ли пред две хи ља де љу ди
за јед но са ан сам блом из Да ге ста на, ко -
ји игра мно го атрак тив ни ји фол клор
од на шег, али је пу бли ка нас по зи ва ла
на бис не ко ли ко пу та, по себ но због ко -
ре о гра фи је „Вра њан ска сви та”, у ко јој
сам играо со ло. Као ру ко во ди лац, два
на сту па не мо гу да за бо ра ви ма: у Штрп -
цу, ка да је це ла пу бли ка с на ма пе ва ла
ко сов ске пе сме и пла ка ла, и у То ки ју,
где смо та ко ђе рас пла ка ли и те ка ко
на емо ци ја ма твр де Ја пан це – при ча
Бра ца.

За вре ме ње го вог ру ко во ђе ња ан сам -
блом осво ји ли су сре бр ну и злат ну пла -
ке ту на ре пу блич ком так ми че њу, злат -
не ме да ље на так ми че њу бе о град ских

ан сам ба ла и брон за ну ме да љу на свет -
ском фе сти ва лу у Ис тан бу лу.

Од 2013. го ди не ра ди и као ру ко во -
ди лац у КУД-у „Нео лит” из Стар че ва,
а с њи ма је осво јио сре бр ну и брон за -
ну пла ке ту на так ми че њи ма вој во ђан -
ских ан сам ба ла.

Дру гар ство и осме си

Кри сти на Мик (20) жи ви у Ба нат -
ском Но вом Се лу и сту ди ра на Пе -
да го шком фа кул те ту у Вр шцу. За -
вр ши ла је ни жу и сред њу му зич ку
шко лу у Пан че ву и чла ни ца је кул -
тур но-умет нич ких дру шта ва „3. ок -
то бар” и „Др Ра ду Фло ра”. 

– Од ма ле на сам во ле ла да играм
и пе вам. Сво је пр ве ко ра ке у фол -
кло ру пам тим по то ме што смо
се мо ји дру га ри и ја ухва ти ли у
ко ло и за јед но игра ли „Ја бр дом,
бр дом”. Ср ца су нам би ла ис пу -
ње на сре ћом. Учи ли смо пр ве ко -
ра ке и на сту па ли увек за јед но –
при ча Кри сти на. 

Пр ви њен кон церт био је у До -
му кул ту ре у Ба нат ском Но вом
Се лу. 

– Осе ћај је био из ван ре дан. Но -
си ла сам пре див ну но шњу и би ла
на сце ни с мо јим дру га ри ма. Сви
смо би ли оду ше вље ни ка ко нас је
пу бли ка бо дри ла и тап ша ла на -
кон сва ке на ше игре – при ча са осме -
хом на ли цу Кри сти на.

Као нај леп ши на ступ пам ти ка да
су игра ли на смо три у Ру ми, где су
осво ји ли дру го ме сто.

– Би ли смо сло жни ји не го ика да.
Игра ли смо игре из Цр не Тра ве и игре

из Бо ра. Би ло је до ста дру гих ан -
сам ба ла с ко ји ма смо се упо зна -
ли, дру жи ли, сме ја ли, по ма га ли
јед ни дру ги ма у при пре ма њу за
на сту пе... Још ка да чу је те ваш
ор ке стар ка ко вас пра ти, по не су
вас тај ри там, енер ги ја на сце ни
и пу бли ка ко ја не пре ста но апла -
у ди ра – при ча Кри сти на.

С КУД-ом је по се ти ла Ру му -
ни ју, Грч ку, Ита ли ју, а на сту па -
ли су и на број ним ру мун ским
фе сти ва ли ма ши ром Ср би је. 

Кри сти на се ба ви и пе ва њем.
Уче ство ва ла је на мно гим фе сти -
ва ли ма и са бо ри ма, на ко ји ма је
осва ја ла зна чај не на гра де.

– Нај леп ша ствар у фол кло ру
је су при ја те љи на ко је мо жеш да
се осло ниш у би ло ком тре нут ку.
Та ко ђе, ово је нај леп ши на чин
да се упо зна ју тра ди ци ја и кул -
ту ра – ка же Кри сти на.

Ма гич не ша ре не но шње

Али са Ора вец (21) за вр ши ла је
основ не и упи са ла ма стер сту ди је на
Ин сти ту ту за умет нич ку игру. Има
зва ње драм ског и ау дио-ви зу ел ног
умет ни ка. Чла ни ца је фол клор не и
драм ске сек ци је Сло вач ког кул тур -
но-про свет ног дру штва „Ђе тван”. До
са да је ре жи ра ла два мју зи кла за де -
цу и две омла дин ске пред ста ве. До -
бит ни ца је ви ше на гра да за глу мач -
ка оства ре ња, ко ре о гра фи ју и сцен -
ски по крет.

– Ро ди ла сам се у по ро ди ци у ко јој
су се не го ва ле ле пе умет но сти и тра -
ди ци је ко је ба шти ни мо ја по ро ди ца.
С об зи ром на то да је мој отац укљу -
чен у фол клор ну и глу мач ку сек ци ју
„Ђе тва на”, има ла сам при ли ку да се
упо знам са свим про гра ми ма и да
ви дим на сту пе дру гих на ци о нал них
фол кло ра. Има ла сам са мо три го -
ди не ка да сам пр ви пут ви де ла све -
тлу ца ве но шње, пре пу не бо ја, вр ца -
вих фал ти ца на сук ња ма ко је ве се ло
ле лу ја ју уз пе вљи ве но те. Та ко сам
се за љу би ла у фол клор – при ча нам
Али са.

Она је као ма ла игра ла и ба лет, па
јој са вла ђи ва ње ко ра ка у фол кло ру
ни је те шко па да ло.

– Ипак, пра ву ле по ту сло вач ког
фол кло ра схва ти ла сам у омла дин -
ском ан сам блу ко ји је во дио Ми хал
Чи љак. По том су до шла мно га так -
ми че ња на по кра јин ским фе сти ва -
ли ма, ода кле смо до но си ли пр ве на -
гра де, а на сту па ли смо и у Сло вач кој
– при ча Али са.

Пам ти ве о ма до бро на ступ на Ме -
ђу на род ном фе сти ва лу у Бра ти сла ви
„Зем Спи је ва”, ко ји је пре но си ла њи -
хо ва на ци о нал на те ле ви зи ја. Ка же да
су про грам уве жба ва ли не ко ли ко ме -
се ци, а при ре ди ли су га Вла ди мир
Ко ла рик, Ми хал Спиш јак и ис ку сне
ко ле ге из „Ђе тва на”. До би ли су од -
лич не оце не жи ри ја.

– По ти чем из на ци о нал но ме шо -
ви те по ро ди це и бли ске су ми не -
мачка, ма ђар ска, срп ска и сло вач ка

традици ја. Ипак, нај ви ше вре ме на сам
про ве ла са оцем у сло вач ком окру же -
њу и ту нај ве ћим де лом при па дам. За
чо ве ка је ва жно да не где при па да, да
не гу је не што вред но, јер се је ди но та -
да осе ћа ис пу ње но и ко ри сно.

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СЕ БА ВЕ ФОЛ КЛО РОМ

ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА ЗА СВА ВРЕ МЕ НА

Вања Чукановић

Алиса Оравец

Кристина Мик

Милица Петровић

Бранислав Живковић
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ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара,    fPSA – цена: 800 динара

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
FT4 – цена: 450 динара,       FT3 – цена: 450 динара, 

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
T3 – цена: 400 динара,           T4 – цена:  400 динара

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

(Цене важе од 1. октобра)

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

(Цене важе од 1. октобра)

др Ненад Маргитин
Општа болница

Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево



АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка  13.800
Пљевља           12.600
Костолац            8.000
Ковин коцка       7.500
Сирови вреоци    8.000

063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци

• Сушени вреоци

• Костолац

• Ковински коцка

• Ковински орах

Бесплатна достава
на кућну адресу

061/176‐34‐08

(8
/2

7
5

9
7

8
)

УГАЉ
Ковинска коцка

6.850

Сушени вреоци

12.700

и остале врсте угља

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ

до 180 дана

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

(6
/2

8
3

1
5

4
)

ПРОДАЈЕМ пежо 607, ау-
томатик, регистрован, није
увезен, власник, 2006. го-
диште. 069/263-42-97.
(284497)

МЕЊАМ фелне 17 инча са
летњим гумама 17-225-45,
за фелне 16 инча за паса-
та. 063/892-67-29.
(284507)

ДАЕВУ такума 2001. годи-
ште, метан, 1980 цм, 800
евра. 065/614-74-40.
(284513)

ФИЈАТ мареа, 2002. годи-

ште, 1.9 ЈТД, дизел, 110 кс,

одлично стање.  062/801-

97-58. (284548)

ПРОДАЈЕМ повољно рено

9, 1983. годиште, нереги-

строван, у возном стању.

Одличан. 013/320-013,

064/993-35-26. (284505)

ПРОДАЈЕМ астру Х, 1.9,

2005, караван, редовно

сервисирана. 064/400-70-

12. (284642)

ФИЈАТ мареа 1.6, бензин,

гас атест, 2001. годиште,

зедер, регистрован. Вла-

сник, после 16 сати.

063/223-369. (284645)

ПРОДАЈЕМ опел астру,

2001. годиште. 063/801-

49-32. (284617)

СКУТЕР kymco su perg ,

550 евра. 064/842-31-15.

(284695)

ПРОДАЈЕМ форд фијесту

2002. годиште, регистро-

ван. 064/445-47-50.

(284569)

ДОБРО теретни, 1.4, 2007,

атестиран плин, може за-

мена. 064/587-50-24.

(284721)

ПРОДАЈЕМ монтажну га-
ражу на Стрелишту, има
струју и канал. 013/320-
013, 064/993-35-26.
(284585)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Те-
сли. Тел. 063/849-54-32.
(284607)

СТИЛО 1.6, 2004. петора
врата, атестиран плин,
власник. 064/587-50-24.
(284721)

ЛОГАН 1.4, 2005, оштећен
од града, фул опрема.
064/587-50-24. (284721)

ПЕЖО 2007, 1.4, 2007, пе-
тора врата, фул опрема,
регистрован. 064/130-36-
02. (284721) 

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катали-
затора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409-
991. (282839/р)

ОТКУП возила, алата, гво-
жђа, остало, продаја дело-
ва, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/211-
59-15. (282839/р)

ГАРАЖУ дуплу издајем,
испод зграде, струја, гре-
јање гратис, Тесла.
061/295-40-84. (284662)

ПРОДАЈЕМ замрзивач го-
рење са фиокама, као нов.
Тел. 064/848-84-22.
(284473)

ПРОДАЈЕМ двосед, тросед
и фотељу. 064/134-26-40. 

ОТКУП и продаја полов-
них телевизора. 064/564-
14.14. (283711)

ПРОДАЈЕМ машину за
производњу папирних џа-
кова. Тел. 064/424-95-10.
(284117)

КАЗАН за печење ракије
издајем. Дуле, 064/163-
58-85. (284356)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи (2, 3, 4, 6 квм).
Достава, гаранција. 335-
930, 063/705-18-18.
(284559)

ПРОДАЈЕМ две краве са
телетом, Кудељарски на-
сип прва, број 79.
063/807-32-60. (284530)

ПРОДАЈЕМ цреп кикинда
272. 064/701-24-32.
(284547)

ПРАСАД, услужно клање,
могућност доставе.
065/614-74-40. (284513)

САЛОНСКА гарнитура би-
дермајер, добро очувана и
стаклена витрина. 232-10-
69. (284521)

МЕСНАТИ прасићи, јагањ-
ци, свиње. Могућност кла-
ња и печења. 060/037-11-
96. (284488)

ПРОДАЈЕМ лежај мојца,
две фотеље, дечји креве-
тац, дечји бицикл.
064/288-01-45. (284434)

РАСПРОДАЈА кока носи-
ља, у пуној носивости, по
цени од 200 динара комад
са фарме „Дабић” у Пан-
чеву.  Упис вршимо за 3.
новембар 2019. 013/377-
901. (284493)

ДВА бурета за ракију и ка-
вез за пилиће продајем.
063/128-67-56. (284503)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, 2,3, 4 6 кв, доста-
ва, монтажа. 061/198-81-
42. (284684)

ПРОДАЈЕМ судоперу,
остале кухињске елементе,
судопере 3.000 динара,
нова. 063/773-45-97.
(284720)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
електрични шпорет, ста-
клокерамички, ТВ филипс.
063/158-27-50. (284740)

КАВЕЗИ за коке носиље,
товне пилиће, черупаљку,
шурач, левке. 063/360-
165. (284505)

КОМБИНОВАНИ фрижи-
дер - два мотора, микро-
таласна, судо-машина,
фрижидер, уградна рерна.
063/861-82-66. (284634)

ПРОДАЈЕМ машине за об-
раду метала: копир, струг,
универзалну и фаутер гло-
далицу. Увоз из Немачке.
060/010-22-73. (284581)

СТАРА грађа, шпорет на
дрва, бојлер 10 литара,
пер9омат. 061/614-62-07.
(284586)

ВЕЗЕНЕ пешкире за свад-
бе, продајем. Тел.
013/347-344, 063/164-01-
83. (284589)

ПРОДАЈЕМ/ПОКЛАЊАМ
измет од живине и препе-
лица, погодно за воћњаке.
060/010-22-73. (284581)

МОЛЕРСКИ сто за тапете
нов, горење фрижидер, ТА
пећ. 064/290-46-44.
(2845949

ПРОДАЈЕМ овчије сагоре-
ло ђубре. 064/665-86-25.
(284596)

ПРОДАЈЕМ штедишу на
чврсто гориво, коришћен
једну зиму. Тел. Тел. 362-
486. (284603)

КОТАО 25 кв, центроме-
тал, коришћен само на др-
ва, комплет са пумпом.
063/851-97-21. (284605)

ПРОДАЈЕМ намештај због
селидбе. 064/359-55-44.
(284621)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
та ПЕЋИ. 065/344-49-30.
(284602)

ТА пећи од 3.5 и 5 кв, про-
дајем. 063/852-54-50.
(284620)

МЕСНАТА прасад на по-
дају. Услуга клања гратис.
060/444-55-03. (284608)

САМАЧКИ кревет, фотеља
мојца, сто, столице, ко-
фер, шиваћа, угаона.
063/861-82-66. (284634)

ПРОДАЈЕМ скоро нов др-
вени дечји креветац са ду-
шеком. 060/601-60-23.
(2846409

КВАЛИТЕТНЕ јапанске
препелице, јаја, све врсте
кавеза. Претходно поручи-
ти. 062/976-45-06.
(284669)

КУПУЈЕМ старо гво-
жђе,веш-машине, фрижи-
дере, замрзиваче, телеви-
зоре. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (283694)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, оло-
во, веш-машине, замрзи-
ваче, телевизоре, долазим.
061/321-77-93. (283793)

КУПУЈЕМ: перје, старе
слике, сатове, стари но-
вадц, стрипове, старе фи-
гуре, старо покућство.
335-930, 063/705-18-18.
(284559)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-
правност није битна. 335-
930, 063/705-18-18
(284559)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, перје, плинске боце,
ТА пећи, гвожђе. 066/900-
79-04. (284492)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (284499)

КУПУЈЕМ старе веш-ма-
шине, фрижидере, замр-
зиваче, ел. Шпорете.
060/521-93-40. (284579)

КУПУЈЕМ ТА пећи, прода-
јем и ремонтујем.
063/705-18-18, 335-930.
(284602)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (284666)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, олово, алумини-
јум, веш-машине, замрзи-
ваче, телевизоре. 061/206-
26-24. (284672)

КУПУЈЕМ обојене метале,
гвожђе, акумулаторе, веш-
машине, замрзиваче, теле-
визоре, долазимо.
061/321-77-93. (284672)

КУПУЈЕМ секундарну си-
ровину, гвожђе, алумини-
јум, бакар, каблове, веш-
машине, замрзиваче, теле-
визоре. 061/322-04-94.
(284672)

КУПУЈЕМ исправне, неис-
правне ТА пећи. 062/148-
49-94. (284684)

ПРОДАЈЕМ укњижену не-
покретност – башта, Ново-
сељански пут, прво српско
поље. 064/128-22-06.
(284171)

ВОЗИЛА

ПОНУДА
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³

• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

062/873-19-80; 064/503-30-11

FloydFloy
d

– Куповина

– Достава хране

– Taxi вожње

– Брзо и повољно

Ваш Потрчко

(8
/2

8
4

7
1

3
)

Брза достава на вашу адресу

069/20-22-667

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
064/158-44-10, 063/101-11-47

(2
8

2
2

7
4

)

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ 

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

рас пи су је

КОН КУРС

за рад но ме сто:

СПРЕМАЧИЦА

За ин те ре со ва ни тре ба да се јаве на број телефо-

на 013/219-09-03 или до ђу лич но у про сто ри је За -

во да „Пан че вац”, на адре су Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 1. новембар 2019.

СУСРЕТ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Економске школе 68/69

31. октобра, у 18 сати

у Санта Лучији.

064/307-78-95
(7/284685)

КУЋА, 39 квм, колонија

Стрелиште, плац 2.5, усе-

љива одмах. 063/852-77-

72. (283758)

КУЋУ продајем са 7 ари

плаца, гаража, помоћни

објекти, сво покућство, це-

на договор. 064/510-67-

81. (284115)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу

у Иванову. Тел. 062/415-

359, 064/828-36-26.

(283955)

ПРОДАЈЕМ легализовану

кућу на Кудељарсцу, 9 ари

плаца. 064/040-82-72.

(284002)

НА ПРОДАЈУ двоспратна

кућа, 250 квм, Качарево,

одлична локација.

063/401-052. (283657)

КУЋА 100 квм, усељива,

Качарево, на продају.

064/172-86-12. (284406)

КУЋА на продају, Карау-

ла. Тел. 069/225-94-76.

(284322)

КУЋА, Старчево, легализо-

вана, 12 ари, 1/1, са по-

моћним просторијама.

064/190-34-49. (284306)

ПРОДАЈЕМ кућу, Качаре-

во, 55 квм, одмах усељива,

старија, добро очувана,

мало баште, добро место,

папири чисти, продаје ста-

рија особа, паре су ми по-

требне за дом. Хитно. Ви-

ше информација на

061/239-09-87. (284277)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-

мље, на Новосељанском

путу. Тел. 063/103-04-33.

(284537)

ПРОДАЈЕМ на Караули

кућу, ЕГ, 16 ари, договор.

063/128-67-56. (274503)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 53 квм,

три ара плаца, легализова-

но, 24.000 евра. 063/771-

42-24. (284506)

ПРОДАЈЕМ земљу у Доло-

ву, ливадице. Тел. 319-

754, 061/153-34-61.

(284477)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омољи-

ци, 24.000 евра. Договор.

062/772-876. (284487)

ЦРЕПАЈА, кућа 100 квм ,

плац 15 ари, 16.000, Con -

cept cen tar, 063/870-74-

56. (284479)

ЈАБУКА, кућа, 100 квм,

плац 5 ари.  Con cept cen -

tar, 063/870-74-56.

(284479)

МЕЊАМ кућу, Тесла,

85.000, укњижена, за кућу

у Врњачкој бањи. 063/743-

03-71. (284486)

НОВА МИСА, спратна ку-

ћа, 180 квм, ЕГ, гаража,

60.000. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (284670)

7. ЈУЛА, градско грађевин-

ско земљиште, 26 ари, је-

дини празан плац.

064/229-78-68. (284673)

КОТЕЖ, 58 + 100, доград-

ња, верди, 34 квм, полусу-

терен. 063/744-28-66.

„Милка”. (284738)

МИСА, приземље, гаража,

остава, 120 квм, фул. Дво-

риште. 063/744-28-66.

„Милка”. (284738)

ИЗДАЈЕМ у закуп два и по

ланца земље код Скроба-

ре. 065/344-85-77.

(284590)

ПЛАЦ 75 х 40 квм, у Омо-

љици, погодан за све де-

латности. Цена по догово-

ру. 069/714-128. (284622)

БЛИЗУ центра кућа, две

стамбене јединице, дого-

вор. Горњи град, кућа

63.000. „Лајф”, 061/662-

91-48. (284643)

КУЋА, 120 квм, два стана,

5,5 ари, Цара Душана.

064/075-23-67. (284501)

ПЛАЦ 6 ари, са старом ку-

ћом. Комплетна инфра-

структура. Близина цен-

тра. 064/136-42-00.

(284550)

ПРОДАЈЕМ плац на Бава-

ништанском путу, 7 ари,

вода, струја, ограђен.

063&163-97-17, 060/700-

50-72. (284556)

ПРОДАЈЕМ леп плац, гра-

ђевински, на новој Миси,

укњижен. Тел. 064/354-68-

84. (284519)

КУЋА 120 квм + локал, 7

ари, близу надвожњака за

Вршац. 232-10-69.

(284521)

ПРОДАЈЕМ плац са објек-

том 8 ари, до пута, 36 ме-

тара, дужина 26 м. Ново-

сељански пут 171.

060/010-22-73. (284581)

ПРОДАЈЕМ кућу Иланџа,

125 квм, 27 плаца, 18.500

евра.  065/342-23-91.

(284658)

ВОЈЛОВИЦА, 74 + 83 квм,

5 ари, 35.000. (49), „Му-

станг ”, 062/226-901.

(284648)

ГОРЊИ ГРАД, две куће, 7

ари, 90.000. (238), „Тесла

некретнине”, 064/668-89-

15. (284704)

КУЋА, 140 квм, центар,

Иланџа, 16 ари, замена,

доплаћујем. 064/075-23-

67. (284501)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стре-

лишту, легализована, усе-

љива. 064/866-25-69.

(284677)

КУЋА на Тесли, 60 квм +

15 квм, 1.8 ари плац,

33.000. „Тесла некретни-

не”, 064/668-89-15.

(284704)

КУЋА, Миса, ПР + ПК,

прелапа, ЕГ, гаража, по-

моћна. „Милка М”,

063/744-28-66. (284738)

КУЋА, Ново Село, ПР +

ПК, прелепа, сређена, ЕГ.

„Милка М”, 063/744-28-

66. (284132)

ПЛАЦ 6 ари, три стамбене

јединице, 100 квм + 70

квм + 60 квм, усељиве,

1/1, 53.000 евра. 063/804-

07-85. (2184726)

ПЛАЦ, Миса са темељом,

папири, Баваништански

пут, 28 ари, струја. „Мил-

ка М”, 063/744-28-66.

(284132)

СТАРЧЕВО, Шумице 120

квм, 4 ара, 26.000. „Ни-

шић”, 064/206-55-74.

(284731)

ГОРЊИ ГРАД, кућа 47 +

32, 3 АРА, 26.000.

060/513-87-30. (284512)

БРЕСТОВАЦ, нова, укњи-

жена, 16.500. „Милка М”,

063/744-28-66. (284132)

ПЕСАК, викендица, фул,

15.000; кућа ПР + ПК,

35.000. „Милка М”,

063/744-28-66. (284132)

КУЋА 100 квм, 1/1, 2 ара,

25.00 евра. Козарачка 10-

б. 062/830-29-01.

(284724)

КУЋА, монтажна нова, 70

квм, 17.000 евра, Козарач-

ка 10-ц. 062/830-29-01.

(284724)

ДЕО куће, посебан 60 квм,

13.000 евра, Козарачка

10-а. 062/830-29-01.

(284724)

КУЋА на продају, Карау-

ла. Тел. 069/225-94-76.

(284322)

КУЋА, 39 квм, колонија

Стрелиште, плац 2.5, усе-

љива одмах. 063/852-77-

72. (283758)

КУПУЈЕМ кућу или грађе-

винско земљиште у центру

Панчева. Звати, 063/187-

66-07. (284440)

КУПУЈЕМ или изнајмљу-

јем, на дужи временски

период кућу, рубни делови

Панчева и околна села.

Хитно. 064/558-42-90,

013/354-837. (284623)

ПОТРЕБНИ плацеви за ин-
веститоре. Агенција „Те-
сла некретнине”, 064/668-
89-15. (284704)

ОМОЉИЦА, строги цен-

тар, једноипособан, плац

код Бање, 7,6 ари.

064/021-19-31. (и)

НОВА МИСА, реновирана

трособна етажа, гаража,

90 квм, 47.000. (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30.  (284670)

КОТЕЖ 2, двоипособан, V,

71 квм, ЦГ; 42.000. (353),

„Премиер”,  063/800-44-

30. (284670)

СОДАРА, војне зграде, че-

творособан, II, реновиран,

ЦГ, 61.000. (353), „Преми-

ер”,  063/800-44-30.

(284670)

ПРОДАЈЕМ стан у Панче-

ву, Улица 7. јула, цена по

договору. Хитна продаја.

061/322-04-94, 061/206-

26-24. (284672)

СТАРИ ТАМИШ, укњиже-

на, трособан, 86 квм, пот-

кровље, 19.000 евра.

065/881-190-92. (284674)

ЦЕНТАР, локали, 26 и 38,

дворишни, 34, Тесла,

10.500. (338), „Јанковић”,

348-025. (284667)

КОТЕЖ 1, 2.0, ЦГ, IV, до-

говор, Миса, етажа, 140,

договор. (338), „Јанко-

вић”, 348-025. (284667)

КОТЕЖ 2, двоипособан, I,

ЦГ, лифт, реновиран. Con -

cept cen tar, 063/870-74-

56. (284479)

ЦЕНТАР, једнособан, III,

35 квм, ЦГ, 28.000. (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30. (284670)

ПРОДАЈЕМ једнособан

стан на Стрелишту, 40

квм, VII спрат, централно

грејање, одмах усељив.

062/755-787, 064/866-22-

78. (284583)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ

двособан стан, Котеж 1,

ЦГ. 066/804-46-39.

(284652)

ТОПОЛА, приземни тросо-
бан, 80 квм, двориште,
22.000. (49) „Мустанг”,
062/226-901. (284648)

МИСА, сређена етажа,
104 квм, I, ЕГ, 38.000. (49)
„Мустанг”, 062/226-901.
(284648)

ПРОДАЈЕМ стан на Стре-
лишту. 066/937-00-
13(СМС)

ТЕСЛА, трособан, сређен,
усељив, власник. 013/331-
079. (284200)
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СТАНОВИ

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ЦЕНТАР, 55 квм, I, ЕГ, но-

вији, 42.000 (49) „Му-

станг”, 062/226-901.

(284648)

СТРЕЛИШТЕ, трособан

стан, IV, ЦГ, две терасе,

купатило + ве-цеа, три

оставе. 064/163-57-59.

(284524)

ЦЕНТАР, укњижен двори-

шни дуплекс, 29 квм,

15.000. (49) „Мустанг”,

062/226-901. (284648)

СТАН 52 квм, Бр. Јовано-

вић 35, иза америчке згра-

де. 069/368-98-40.

(284558)

ПРОДАЈЕМ дворишни

стан у центру, новије град-

ње, укњижен. Тел.

066/318-235. (284551)

СОДАРА, војна зграда,

двоипособан, XII спрат,

без посредника. 064/327-

54-10. (284561)

СОДАРА, 56 квм, ЦГ, IV,

35.000 фиксно. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(284568)

СОДАРА, троипособан

стан, VI, ЦГ, поглед на ре-

ку. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (284568)

ДВОРИШНИ стан, једно-

собан, усељив, 13.000.

(679), „Трем 01”, 063/836-

23-83. (284568)

КОТЕЖ 1, двособан, 58

квм, ЦГ, IV, 28.000. (49),

„Мустанг”, 069/226-66-58.

(284648)

МАРГИТА, новији део ку-

ће, 33 квм, ТА, 18.000.

(49), „Мустанг”, 069/226-

66-58. (284648)

ЦЕНТАР, новоградња, 53

квм, I, подно грејање и 35

квм, тераса, 36.000. (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-50.

(284595)

ПРОДАЈЕМ двоипособан

стан на Стрелишту 66 квм,

VII спрат, зграда са лиф-

том, леп поглед, близу

школе, обданишта и су-

пермаркет, централно гре-

јање, сигурносна врата,

ПВЦ прозори, подрумска

остава, повољно. Власник.

063/376-191, 063/376-189.

(284611)

СТРОГИ центар, салонски,

173 квм, тераса 40 квм.

(470), „Дива некретнине”,

064/246-05-71. (284624)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,
пети спрат, без лифта, ЦГ.
(470), „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (284624)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зре-
њанина, власник. 061/382-
88-88. (284625)

НОВО у Агеницји „Тесла
некретнине”, посебне по-
годности за продавце не-
кретнина. 064/668-89-15.
(284704) 

НОВА МИСА, нов тросо-
бан, 93 квм, ПР са двори-
штем, 600 евра/квадрат.
(300), „Ћурчић”, 063/803-
10-52. (284626)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
71 квм, V, ЦГ, 41.000, до-
говор. (300), „Ћурчић”,
063/803-10-52. (284626)

ШИРИ ЦЕНТАР, 91 квм,
четворособан, дуплекс,
новија градња, ЦГ, III,
лифт, 70.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (284644)

НОВА МИСА, нов тросо-

бан, 95 квм, I, ЕГ. (300),

„Ћурчић”, 063/803-10-52.

(284626)

КОТЕЖ 1, двособан, ПВЦ

столарија, паркет, сигур-

носна врата, без посред-

ника. 061/613-10-11.

(284610)

ТЕСЛА, 39 квм, једносо-

бан, сређен, ТА, II, 27.000,

договор. „Олимп”, 351-

061, 063/274-951.

(284644)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,

88 квм, двособан, I,

34.000. 063/744-28-66.

„Милка”. (284738)

КОТЕЖ 2, 78 квм, двоипо-

собан, реновиран, V, ЦГ,

40.000, договор. „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(284644)

СТРЕЛИШТЕ, 38 квм, I,

ЦГ, 24.000. „Олимп”, 351-

061, 063/274-951.

(284644)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55

квм, III, ЦГ, 33.000, дого-

вор. „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (284644)

ЦЕНТАР, двособан, 55

квм, II, две терасе, 35.000.

(398), „Кров”, 060/683-10-

64. (284646)

ТЕСЛА, двособан, V, сре-
ђен, 25.000, Маргита, I,
53. 063/744-28-66. „Мил-
ка”. (284738)

ПРОДАЈЕМ леп стан,
Стрелиште и кућу добру,
Ковин. 066/937-00-13.
(284691)

СТАН, колонија, двособан,

13.000 евра, реновиран.

063/804-07-85. (284724)

ЦЕНТАР, пешачка зона,

салонац, 138 квм, плус

припадајући таван,

88.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (284646)

МИСА, трособан, прелепа
етажа, 83 квм, ВП, по-
друм, гаража, 45.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (284646)

ЛАВА ТОЛСТОЈА, дуплекс,
96 квм, Куткова зграда,
ЦГ, лифт, паркинг, 80.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(284643)

КОТЕЖ 2, већи двособан,
VI, 40.000; Котеж 1, дво-
собан, IV, 29.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (284643)

ЦЕНТАР, нов трособан,
73.000; салонски 136 квм,
95.000.  „Лајф”, 061/662-
91-48. (284643)

ПРОДАЈЕМ двособан ре-
новиран стан, Котеж 2,
приземље, ЦГ, топла вода.
063/617-421. (284680)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ

двособан стан, Котеж 1,

ЦГ. 066/804-46-39.

(284652)

ЦЕНТАР, двособан, ЦГ; II,

40.000; Тесла, једноипосо-

бан, ЦГ, 26.000. „Лајф”.

‘61/662-91-48. (284731)

ТЕСЛА, двоипособан, пре-

леп, 48.000; Стрелиште,

мањи двособан, I, 20.000.

„Лајф”, 061/662-91-48.

(284643)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54

квм, трећи спрат, ЦГ,

30.000. (677), „Нишић”,

362-027, 064/206-55-74.

(284731)

КОТЕЖ 1, 60 + 180 квм, V,

без лифта, 35.000. (238),

„Тесла некретнине”,

064/668-89-15. (284704) 

СТРЕЛИШТЕ, етажа куће

90 квм, први спрат,

27.000. (677), „Нишић”,

362-027, 064/206-55-74.

(284731)

СОДАРА, војне зграде,

двоипособан, IX спрат,

42.000, договор. (677),

„Нишић”, 362-027,

064/206-55-74. (284731)

КОТЕЖ 2, двособан, 60

квм, девети спрат, 35.000,

договор. (677), „Нишић”,

362-027, 064/206-55-74.

(284731)

КОТЕЖ 1, двособан, 57

квм, тераса, IV, без лифта,

29.000, договор.(238), „Те-

сла некретнине”, 064/668-

89-15. (284704) 

ДВОСОБАН дворишни

стан, центар, власник, 11,

53 квм + гаража + шупа,

28.000 евра. 065/420-99-

92 (274683)

КУПУЈЕМ двособан и јед-

нособан, Содара, Тесла.

063/836-23-83. (284568)

КУПУЈЕМ станове за рено-

вирање, исплата одмах.

Агенција Тесла некретни-

не”, 064/668-89-15.

(284704)

КУПУЈЕМ једнособан/дво-

собан стан за реновирање,

исплата одмах. 064/206-

55-74. (284731)

КУПУЈЕМО двособан стан

на Котежу, брза исплата.

(353), „Премиер”,

063/800-44-30. (284670)

ПОТРЕБНИ станови на

свим локацијама, брза ис-

плата. Агенција „Нишић”,

064/206-55-74. (284731)

ИЗДАЈЕМ фул намештену

гарсоњеру, Тесла, близу

БИГ-а, ЦГ, на дуже.

066/494-900. (284630)

ИЗДАЈЕМ стан у Жарка

Зрењанина, приземље, на-

мештен, 29 квм, са тера-

сом. Тел. 063/772-59-18.

(ф)

ИЗДАЈЕМ већи једносо-

банс тан, намештен, ЦГ,

строги центар. Тел.

063/868-34-24. (284633)
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ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА

ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним

заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

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

УПРАВЉАЊЕ

"AL SISTEM" d.o.o. Pančevo,
Kneza Mihajla Obrenovića 10a
tel/fax: 013/2332-504; 2332-610,
e-mail: office@al-sistem.com

K O N K U R S

Za radno mesto

BRAVAR – MONTER

Opis posla:
• Radovi na izradi i ugradnji aluminijumskih konstrukcija 
• Sa ili bez radnog iskustva
• Tačnost i odgovornost prema poslu koji će obavlja ti
• Za rad na terenu i u radionici 

Uslovi:
• Školska sprema (KV, VKV, SSS)
• Maksimum do 40 godina starosti
• Sposobnost za rad na visini

Zainteresovani kandidati će svoju prijavu i CV doneti
lično ili poslati na mail. Rok za podnošenje prijave je

8 dana od dana ogla šavanja.

ПОТРЕБАН РАДНИК
за рад на роштиљу

у ресторану,
са искуством.

РАД У ДВЕ СМЕНЕ.

063/314-031
(9/284733)

Лимарији „Марковић”

ПОТРЕБНИ
грађевински

лимари и бравар

Пожељно искуство.
069/117-60-11

(10/284741)

ИЗДАЈЕМ стан у Лава Тол-
стоја, I спрат, 90 квм, тро-
ипособан, намештен са
две гараже. Тел. 063/772-
59-18. (ф)

ЈЕДНОИПОСОБАН нена-
мештен, Војвођански буле-
вар 50, IV, лифт, ЦГ, пред-
ност имају војна лиа.
064/152-08-95. (284676)

ИЗДАЈЕМ стан 70 квм,
комплет намештен, нов
лукс, интернет СББ, цен-
тар. 063/336-324.
(284606)

ИЗДАЈЕМ кућу која посе-
дује три одвојена стана,
станови су велики и погод-
ни за смештај већег броја
радника. 062/342-720.
(284490)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
са употребом кухиње,
самцу или ученику. Парно
грејање. 064/090-11-39.
(284502)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
соан стан на Стрелишту.
064/305-73-12. (284584)

ДВОРИШНИ намештен
стан за двоје, парно греја-
ње, Горњи град. 060/052-
31-15, 064/155-80-23.
(284616)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике. 062/435-323.
(284555)

ИЗДАЈЕМ кућу у центру
града, за пословни про-
стор. 063/810-08-14.
(284627)

ИЗДАЈЕМ двособан полу-
намештен стан, ТА греја-
ње, Зеленгора. 063/601-
037. (284651)

ДВОРИШНА намештена
гарсоњера за самца или
самицу. Стрелиште,
064/218-83-45, 362-406.
(284580)

ЦЕНТАР, издајем стан 40
квм, ВП, ТА; кабловска,
интерфон. 013/251-01-65.
(284539)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
метшен стан,Новбосељан-
ски пут 113. 063/838-33-
97. (284474)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан, угао Светозара
Шемића и Книћанинове.
062/435-323. (284555)

ИЗДАЈЕМ двособан попту-
но намештен стан, 75 квм.
Карађорђева. 064/994-13-
16. (284566)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен, центар, ТА, дво-
ришни, самци, депозит.
061/225-11-19. (284576)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, 90 евра,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. 
(284730)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештен
трособан стан, Котеж 2,
првенствено радницима.
064/026-90-54. (284696)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал 75
квм, Котеж 2, добар при-
лаз. 064/026-90-54.
(284696)

ИЗДАЈЕМ кућу на Стрели-
шту. 064/682-57-91.
(284677)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
намештен, у кући. Тел.
063/707-18-75, 013/362-
098. (284694)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(284686)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
кући, центар, струјно ета-
жно грејање. 064/296-24-
47. (284679)

СМЕШТАЈ осам кревета,
комфоран, за раднике,
спортисте. 062/222-827.
(284678)

ИЗДАЈЕМ стан, 54 квм, на
Стрелишту. Тел. 063/254-
826. (284707)

ИЗДАЈЕМ собу самици,
услови одговарајући.
013/355-537, 065/335-55-
37. (284716)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Карађорђева 94. 062/353-
413. (284727)

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан до три лежаја, Миса.
063/871-80-48. (284482)

ИЗДАЈЕМ стан у кући, 40
квм, намештен, 100 евра.
Караула, Рибарска,
062/830-29-01. (284724)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
града, Улица Браће Јова-
новић, разрађен као апо-
тека.  065/551-17-22
(СМС)

ИЗДАЈЕМ два локала, мо-
гућност са пекарском
опремом. 064/482-65-53.
(283692)

ИЗДАЈЕМ локал, опре-
мљен за угоститељство, у
центру, 60 квм. 065/271-
10-02. (284354)

ПРОДАЈЕМ локал у Тр-
жном центру Трубач, II
спрат, 17,5 квм, 7.000
евра. 063/850-02-66.
(284145)

ИЗДАЈЕМ локал, центар
Панчева, 45 квм, улаз са
улице, излог. 063/101-69-
37. (284153)

ИЗДАЈЕМ локал у Нема-
њиној 8, код Шпица.
065/853-93-29. (284587)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (284535)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор у Горњем граду у
близини Здравствене ста-
нице, 100 квм, идеалан
магацински простор, кан-
целарија, санитарни чвор,
сређен, одмах усељив.
063/845-44-59. (284578)

ТАМИШ капија, локали за
издавање, 107 – 200 квм.
063/338-185. (284185)

ИЗДАЈЕМ локал 24 квм, у
центру, погодан за тргови-
ну и канцеларију.
064/267-72-17. (284529)

ИЗДАЈЕМ локал 30 квм,
центар, нов, погодан за
све делатности. 062/222-
827. (284578)

ИЗДАЈЕМ локал код тур-
ске главе, 40 квм, 180
евра. 064/668-89-15.
(284704)

ИЗДАЈЕМ локал 24 квм,
Немањина 5, близу град-
ске библиотеке. Тел.
064/134-06-08. (284710)

СТРЕЛИШТЕ, издајем ло-
кал код Гомекса, 35 квм,
одлична локација.
064/006-43-33. (284703)

ПОРЕБАН возач са Ц кате-
горијом за развоз по Ср-
бији. 062/889-01-20
(СМС)

ПОТРЕБАН помоћни фи-
зички радник за рад у вул-
канизерској радњи.
065/551-17-22. (СМС)

САЛОНУ у центру Панчева
потребни фризери. Плата
30.000. 065/555-54-44.
(284012)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад

у Маркету „Идеал”,

013/333-162, 062/826-65-

02. (2184386)

РЕСТОРАНУ брзе хране у

граду потребна озбиљна

радница, плата добра.

Обезбеђен бесплатан стан

и храна. Обавезна пријава.

Тел. 066/932-67-51. (ф)

PIZ ZE RI JI NEW YORK SLI -

CE потребни возачи. Доћи

лично или позвати на

060/380-39-35. (284189)

ПРОФЕСОРИ енглеског је-

зика потребни за рад у

Панчеву и Београду. of fi -

ce@ zna nje plus.co m

064/615-50-98. (284155)

ПОТРЕБНИ радници и

раднице за рад у месари.

063/470-009. (284461)

ПОТРЕБНА продавачица и

возач за рад у пекари.

062/861-47-71. (284700)

КРЧМИ „Шареница” по-

требне конобарице, од-

лични услови. Јавите се.

Тел. 064/349-93-43.

(284699)

ПОТРЕБАН возач са Ц и Е

категоријом, за унутра-

шњи транспорт. 064/140-

70-87. (285698)

ПОТРЕБНИ мајстори за
монтажу телекомуникаци-
оне опреме, искуство није
неопходно. Владимир,
069/302-73-00. (284687)

ПОТРЕБНА жена за клање
живине, са искуством.
064/365-65-56. (284706)

ПОТРЕБНА продавачица
за рад у малопродајном
објекту пекаре и магацио-
нер. 063/606-330.
(274709)

ПОТРЕБНИ радници у
производњи. Тел. 063/109-
78-88. (284712)

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е
категорије, на неодређено
време, превоз житарица
са кадама. Може и обука.
060/033-56-10, 061/213-
37-66. ((284508)

ПОТРЕБНА радница у пе-
кари и пицерији Bu o na Se -
ra, Ул. Вељка Петровића
12/а. 063/130-75-40.
(284514)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. Ул. Душана Петро-
вића Шанета 24. 062/404–
144. (284514)

РЕСТОРАНУ Royal у Авив
парку, потребан конобар,
конобарица. 063/216-788.
(284542)

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер и ученица.
064/503-68-75.
(284517/518)

СЕЗОНСКИ посао на
спортском објекту. Пред-
ност студенти и спортисти.
069/116-30-31. (284341)

ПОТРЕБНО особље за рад
у кафићу Пацифико, Пан-
чево. 060/319-05-77,
061/236-32-87. (284604)

ПОТРЕБАН радник без ис-
куства у урамљивачкој ра-
дионици Stu dio ima go.
064/210-68-94. (284481)

ПОТРЕБАН продавац за
тезгом, радњи на Зеленој
пијаци. Тел. 064/386-47-
55. (284599)

ПОТРЕБАН радник-ца за
рад на бувљаку. 064/132-
98-12. (284496)

ПОТРЕБНИ физички рад-
ници за рад на стовари-
шту. Тел. 061/176-34-08.
(284629)

ПРИМАМО ново особље
за продају у пекари. Mail:
pe ka ra smi lja nic@mts.rs
064/217-48-56. (284632)

СПОРТСКОЈ кладионици

Bal kan Bet потребне рад-

нице за рад у шанку и ка-

зину. За додатне инфор-

мације јавите се на број

064/803-66-90. 

(284735)

ПОТРЕБНА жена од 30 до

40 година за спремање

апартмана. 060/550-59-

76. (1284737)

ЕСТЕТИК студио Перла

тражи козметичара (надо-

градња ноктију, педикир).

065/344-54-66, 013/353-

842. (284722)

ПЕКАРИ потребна продав-

чица. 063/193-75-30.

(284723)

ПОТРЕБАН возач са Ц и Е
категоријом, за унутра-
шњи транспорт. 064/140-
70-87. (285698)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (284544)

ЗИДАЊЕ кућа, кровова,
гараже, реновирање, ште-
мовање бетона. 061/193-
00-09. (284593)

ШЉУНАК,  песак сејанац
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика.
064/664-85-31, 013/342-
338 (СМС)

КОМБИ превоз робе, гра-
ђевинског материјала, се-
лидбе. Иван, 064/243-82-
85. (284087)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (284412)
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Комби превоз робе
и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
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У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине, на ос-
нову захтева за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину поднетог од стране но-
сиоца пројекта „МЕТАЛ -ФОРМА КОС “ ДОО Пан-
чево, ул.Кудељарски насип Прва бр.122д, Панче-
во донео је Решење број XV-07-501-192/2019 којим
је утврђено да за Појекaт складиштење и механич-
ки третман неопасног отпада на кат. пар. бр.
11416/20 и 11416/21 К.О. Панчево, Панчево, није
потребна израда студије о процени утицаја на жи-
вотну средину. Увид у донето решење може се из-
вршити у просторијама Градске управе града Пан-
чева, Трг краља Петра I бр. 2-4, канцеларија 708.

На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за ур-
банизам, градитељство и заштиту животне среди-
не, Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављи-
вања обавештења, а преко овог органа.

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O. 

TRAŽI

1. ŠEFA SMENE sa iskustvom u organizaciji poslo-
va vezanih za šivenje

2. MEHANIČARA sa iskustvom za popravku i
održavanje industrijskih šivaćih mašina

3. RADNIKE sa iskustvom u radu na industrijskim
šivaćim mašinama

Svi zainteresovani mogu da se jave od ponedeljka
do petka od 08 do 16 sati na brojeve telefona:

013 310 717; 063 207 114 
na email adresu: jelenailijevski@icloud.com

ili da dođu lično na adresu: Jabučki put 54, Pančevo

На основу Одлуке директора  бр. 01-8569/19 од
18.10.2019. године Општа болница Панчево, Пан-
чево, расписује 

Ј А В Н И  П О З И В

за достављање понуда за откуп секундарних
сировина-папирне и картонске амбалаже, 

путем достављања затворених понуда

Предмет понуде

Предмет овог јавног позива је продаја секундар-
них сировина-папирне и картонске амбалаже.

Oбавеза купца је да предмет понуде преузме и
транспортује са места где се налази.

Начин продаје и достављање понуда

Продаја се врши путем достављања писаних по-
нуда. Понуде у затвореној коверти са назнаком
„НЕ ОТВАРАЈ-ПОНУДА ЗА ОТКУП СЕКУНДАР-
НИХ СИРОВИНА-ПАПИРНЕ И КАРТОНСКЕ АМ-
БАЛАЖЕ” доставити најкасније до 30. 10. 2019. го-
дине, путем поште или лично на адреси Милоша
Требињца 11, 26000 Панчево.

Садржај понуде и отварање понуда

Понуда треба да садржи цену по килограму изра-
жену у динарима.

Правна лица уз текст понуде на меморандуму,
треба да доставе и дозволу за сакупљање и
транспорт папирне и картонске амбалаже.

Отварање понуда ће се извршити након приспећа
понуда дана 31. 10. 2019. године у 12 сати.

Комисија задржава право да одбије све приспеле
понуде уколико оцени да ни једна није прихват-
љива.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узе-
ти у разматрање.

Са најповољнијим понуђачем Општа болница
Панчево закључује уговор.

Информације и контакт

Све потребне информације заинтересовани пону-
ђачи могу добити на телефон 062/804-86-44, кон-
такт особа Данислав Стојановић.

СЕЛИДБЕ

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и 
демонтажа намештаја • Професионални радници 

• Одвожење непотребних ствари

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине, на ос-
нову захтева за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину поднетог од стране но-
сиоца пројекта „VIP MOBILE” Милутина Миланко-
вића 1ж, Нови Београд, донео је Решење број XV-
07-501-193/2019 којим је утврђено да за Појекaт
радио-базне станице за мобилну телефонију „ПА –
Иваново БА1425-01, Панчево”, Улица Дожа Ђерђа
62, Иваново, није потребна израда студије о про-
цени утицаја на животну средину. Увид у донето
решење може се извршити у просторијама Град-
ске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр.
2–4, канцеларија 708.

На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за ур-
банизам, градитељство и заштиту животне среди-
не, Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављи-
вања обавештења, а преко овог органа.

СЕЛИДБЕ и превоз робе

„Бомбончић” – Борис –

комбијима, камионима,

екипа радника, монтажа,

демонтажа, паковање

ствари, кутије за пакова-

ње, фолија за заштиту на-

мештаја. Селите се без

стреса!!! Борис, 063/253-

028, 064/444-66-74. bom -

bon cicb@gmail.com ,

www.se lid be-bom bon -

cic.com   (284619)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –

Борис, комбијем и камио-

ном, Војводина, Србија, са

или без радника. 063/253-

028, 064/444-66-74.

(284619)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –

Борис – комбијима, ками-

онима, професионално,

екипа радника, све рела-

ције по Србији.   063/253-

028, 064/444-66-

74.(284619)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,

металне подупираче, ме-

шалице за бетон. 064/351-

11-73.  (284344)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”

Борис, све релације по Ср-

бији с комбијима, камио-

нима, екипа радника, ку-

тије, фолија за заштиту

намештаја, 0-24, сваког

дана и недељом. Беспла-

тан долазак и процена по-

сла. Плаћање могуће че-

ковима и преко рачуна.

Борис. 063/253-028,

064/444-66-74. bom bon -

cicb@gmail.com , www.se -

lid be-bom bon cic.com

(284619)

ПОПРАВКА беле технике,

монтажа и сервис клима

уређаја. „Фриго Пеђа”,

013/310-300, 063/771-24-

15. (284582)

ОГЛАШАВАМ неважећом

пензионерску карту за

превоз АТП-а на име Кру-

на Стаменковић. (284478)

МУШКАРАЦ, 56 година,

материјално обезбеђен,

жели да упозна жену или

девојку до 40 година, ради

дружења, излазака. Звати

око 21 сат. 013/352-203.

(284613)

ОГЛАШАВАМ неважећу

месечну карту за превоз,

на име Милица Раданов.

(284536)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе,

шпорете, бојлере, Та пећи,

поправљамо са гаранцијом.

„Фриготехник”, 013/361-

361, 064/122-68-05. (284659)

РОЛО НАЈ уграђује: роло-

челична заштитна врата,

тенде. Најповољније, про-

верите. 063/894-21-80.

(284727)

ПРЕВОЗИМ кипером пе-

сак, шљунак, сејанац, од-

возим шут. 064/354-69-94.

(284649)

РОЛО НАЈ поправља,
уграђује: ролетне, венеци-
јанере, завесе, комарнике,
најповољније, проверите.
063/894-21-80. (284727)

ОБАРАЊЕ стабала, крче-
ње плацева, рушење кућа,
бетонирања, итд. 060/035-
47-40. (284601)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ
оштећених када. 064/354-
08-09. (284596)

ЧИСТИМО таване, подру-
ме, шут, радимо све посло-
ве. 061/321-77-93. (284672)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, повољно, пензионе-
рима попуст. 061/626-54-
06. (284705)

ШЉУНАК,  песак сејанац
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-85-
31, 013/342-338 (284693)

ЧАСОВИ хармонике, кола,
трилери, песме, УЕУ „Бал-
кан”. 060/632-46-90. (284739)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, изра-
да нових, преправка, по-
правка старих, расвета.
063/644-353. (284232)

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско
прање тепиха, намештаја,
превоз бесплатан. К302-
8920, 064/129-63-79. (284715)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (284597)

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

СЕЛИДБЕ, транспорт ком-
бијем и камионом, демон-
тажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање.
064/047-55-55. (284635)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (283985)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови,ф асаде, гипс, ла-
минат, тапете, најповољ-
није. 060/145-99-09.
(284675)

РОЛО НАЈ – уградња: зе-
бра-завесе, туш-кабине,
хармо врата. Најповољни-
је, проверите. 063/894-21-
80. (284727)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. (284701)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венеција-
нери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (284239)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(283511)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,

уградња, одржавање воде,

канализације, кабине, сла-

вина, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (283511)

СЕРТИФИКОВАНИ ин-

структор јоге и мадертера-

пеут, за подручје Панчева

и Београда. 063/786-94-

81. (283875)

ВОДОИНСТАЛАТЕР од 00

до 24 сата, са дугогоди-

шњим искуством при из-

ради и комплет адаптаци-

ји купатила, кухиње.

060/747-53-36. (283992)

ПОПРАВКА веш-машина,

бојлера, шпорета, пећи,

електроинсталација, га-

ранција. 060/180-02-83.

(283296)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници, венеци-

јанери, гуртне! Уграђујем-

поправљам. 064/181-25-

00. (284523)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,

реновирање кровова, сти-

ропор, бавалит фасаде,

бетонирање, повољно.

063/865-80-49. (284564)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако др-

во које вам смета.

063/369-846. (284592)

УЧИТЕЉИЦА држи часове
српског језика и математи-
ке. 062/308-132. (284609)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
могућност месечног пла-
ћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (284541)

ИЗГРАЂУЈЕМО куће, вр-
шимо реконструкције и
адаптације. Тел. 063/246-
509. (284553)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Преводи. При-
према за полагање свих
нивоа знања. 061/656-04-
04, 352-892. (284259)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-
правка старих, уградња
нових цеви, одгушења,
монтажа санитарије.
062/382-394. (284498)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (284571)

СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар-истовар,
монтажа/демонтажа на-
мештаја, Дејан. 061/626-
14-50. (284571)

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар, рушење,
чишћење, разбијање бето-
на, селидбе, одвоз шута и
непотребних ствари и
слично. Дејан. 061/626-
14-50. (284571)

ЕЛЕКТРИЧАР сервисира
фрижидере, замрзиваче,
бојлере, инсталације, раз-
водне табле, шпорете.
060/521-93-40. (284579)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, за-
мене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (284650)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено-
вирање купатила, вентили,
славине, одгушење кана-
лизације. 061/193-00-09.
(284593)

ЧИШЋЕЊЕ подрума, тава-
на, шупа, гаража, двори-
шта, плацева, рушење ста-
рих објеката, избацивање
ствари, намештаја, комби
превоз, у свим правцима,
повољно. Златко. 063/196-
54-56. (284600)

РАДИМО све физичке по-
слове, рушења кућа, бето-
нирања, одношење ствари,
кошење чишћења тавана,
подрума. 064/122-69-78.
(284601)

ЧАСОВИ математике, фи-
зике и немачког. Профе-
сорка. Тел. 064/208-91-21.
(284620)

ПЕНЗИОНЕР: чувам све
врсте објеката. Повољно.
Звати око 20 сати. Тел.
013/352-203. (284613)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења канализације, адап-
тације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-71-
67. (284618)

СРПСКИ језик, приватни
часови, припреме за при-
јемни испит, професор.
063/115-38-50. (284631)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, 25
година искуства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(284238)

РАДИМО: зидање, бетони-
рање, оправка старих но-
вих кровова, разне изола-
ције. 013/664-491,
063/162-53-89. (283932)

ПОПРАВЉАМО, уграђује-
мо ПВЦ АЛУ и дрвену сто-
ларију, ролетне, сигурно-
сна врата. 060/545-34-04.
(283864)
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Последњи поздрав нашој

НАДИ ЈОВАНОВИЋ
рођ. Клипа

Прва генерација четворогодишње медицинске школе,

(4/284489)
са разредном Соњом Дамјанов

Последњи поздрав школском другу

ГОРАНУ МАРКОВИЋУ

Одељење VI II-4

(21/284540)

Последњи поздрав драгом пријатељу и колеги

ЂОРЂУ ВУКОВИЋУ
1963–2019.

Од колега из Фабрике ПЕНГ

(24/284546)

Последњи поздрав драгом пријатељу и колеги

ЂОРЂУ ВУКОВИЋУ

Синдикат „Правда” Петрохемија

(33/ф)

Последњи поздрав драгом колеги

ЂОРЂУ ВУКОВИЋУ
1963–2019.

Запослени ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА А.Д. ПАНЧЕВО

(48/Ф)

ДУШАН ВЕКЕЦКИ
1952–2019.

Наш вољени супруг, отац и дека преми-

нуо је 18. октобра.

Заувек ће остати у нашим срцима.

Супруга НАДИЦА и ћерка ЕМИЛИЈА

са породицом

(64/284663)

ДУШАН ВЕКЕЦКИ
1952–2019.

Родитељи никад нису довољно стари да их

нема.

Ћерка ЕМИЛИЈА са породицом

(65/284663)

Последњи поздрав

ДРАГОВИДУ ЏАМИЋУ

Био си нам више него пријатељ.

ЈЕЛЕНА, СЛАВИЦА, КОСТА и ПЕТАР ИЛИЈИН
(39/284574)

Драги наш

ДРАГОВИДЕ

ЏАМИЋУ
Овај све ће бити сиро-
машнији без твоје до-
бре душе.

Са поштовањем и тугом:
МИОНА, ПЕТАР, 

СОЊА и ДУШАНКА
(67/284671)

Великом пријатељу

ДРАГОВИДУ ЏАМИЋУ
1961–2019.

Све је тако брзо прошло.

ЗЕЦ, ЗЛАТА, МАРИЈА и МИРКО

(71/284688)

Тужна срца обавештавамо родбину и при-

јатеље да је 22. октобра 2019, у 64. години,

преминуо наш драги

КРСТАН ШКРБИЋ
1956–2019.

Сахрана ће се обавити 24. октобра 2019.

године на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга ВЕСНА, 

ћерка НАТАША и син ИВАН

(83/284717)

Последњи поздрав

КРСТАНУ ШКРБИЋУ

Породица ЛЕМАЈИЋ

(84/284719)

Заувек у сећању

КРСТАН ШКРБИЋ

Брат ДРАГО ШКРБИЋ са породицом
(88/284743)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га

да на це не огла са и чи ту ља 

одо бра ва мо ПО ПУСТ свим рад ним 

да ни ма осим сре дом.

Последњи поздрав

МИЛОРАДУ СПАСИЋУ СПАЛЕТУ
1962–2019.

Дом здравља Панчево
(77/ф)

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

рас пи су је

КОН КУРС

за рад но ме сто:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл 

адре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че -

вац”, на адре су: Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 1. новембар 2019.
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Оставио нас је наш

комшија

ЗОРАН

ТРИФУЉЕСКО

Остаће у сећању

породица БРКИЋ

и ЂОРЂЕВ

(20/284538)

ЂУРА

НЕДЕЉОВ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоја деца: СУЗАНА,

ДАНИЈЕЛ

и ВИКТОРИЈА
(27/284554)

19. октобра 2019, у 79. години, после дуге и тешке болести пре-

минула је наша

ДАРИНКА ЈАКШИЋ
крштена Дарка

1940–2019.

Сахрана ће се обавити 24. октобра 2019, у 12 сати, на Новом

гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: син ЗОРАН, снаја ОЛГА, унучад ИСИДОРА, 

ДАВИД и ТИЈАНА, родбина и пријатељи

(28/284557)

Последњи поздрав нашој драгој

МИРЈАНИ РАДИВОЈЕВИЋ

Супруг РОДОЉУБ, син МИРОЉУБ, ћерка

СВЕТЛАНА, снаја ЈЕЛЕНА, зет ЗОРАН, унуци

ИВАН, МАРКО и ПАВЛЕ, унуке ИВАНА, 

НАТАЛИЈА, НАТАЛИА и ЈОВАНА

(49/284636)

МИРЈАНА

РАДИВОЈЕВИЋ

Последњи поздрав

мојој кеви.

Унук ПАВЛЕ

(50/284636)

Последњи поздрав најдражој мами, баки и ташти

БОЖАНИ МАРТИНОВИЋ МИЊИ
1938–2019.

Твоји: ИВАНА, ОГЊЕН и ДЕЈАН

(51/284637)

Поштованој комшиници

МИРЈАНИ

последњи поздрав од комшија из зграде у Мо-

равској 6.
(57/284654)

Последњи поздрав вољеној баки

МИРЈАНИ РАДИВОЈЕВИЋ

Унук МАРКО и унука ИВАНА

(59/284655)

Последњи поздрав

драгој кеви

МИРЈАНИ

РАДИВОЈЕВИЋ

Унуке ЈОВАНА

и НАТАЛИА

(58/284655)

После дуге и тешке болести, преминуо је

наш вољени отац, свекар и деда

БРАНКО АДАМОВ
1948–2019.

Никада те нећемо заборавити.

Заувек захвални твоји: синови

МИРОСЛАВ и ДАЛИБОР, снаје МИЊА

и ЉУБА и унуци ТАДИЈА, МАТИЈА, 

СТРАХИЊА и МИЉАНА

(74/284692)

Последњи поздрав брату

БРАНКУ АДАМОВУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоја сестра ГРАДИМИРКА и зет КОСТА

(72/284692)

Последњи поздрав

БРАНКУ АДАМОВУ

Ујка, никада те нећемо заборавити.

БРАНКА и ДУДА са породицом
(73/284692)

Последњи поздрав

БРАНКУ

АДАМОВУ

од брата МИТКА

са породицом

(75/284692)

После кратке и тешке болести преминула је

ЉИЉАНА МИЛЕУСНИЋ
1960–2019.

Последњи поздрав

ГОРАН МАЗУРКИЈЕВИЋ

(70/284682)

После кратке и тешке болести преминула је моја воље-
на сестра

ЉИЉАНА МИЛЕУСНИЋ
1960–2019.

Ожалошћена сестра РАДА са породицом
(69/284682)

Последњи поздрав

драгој сестри

ЉИЉАНИ

МИЛЕУСНИЋ
1960–2019.

У срцу те чувају твоји

најмилији

Од брата МИЛЕТА и

братанице ЛИДИЈЕ

(78/284703)

Последњи поздрав

драгој сестри

ЉИЉАНИ

МИЛЕУСНИЋ

Остајемо у дубоком

болу.

Од сестре

СВЕТЛАНЕ, 

зета ГОРАНА,

сестрића ДАРЈАНА

и снаје МАЈЕ

(79/284702)

Била си део нашег

друштва

НАДА

КОСАНОВИЋ

Памтиће те: 

ДОБРИЛА, ДАЦА,

МИЛКА, ИВАНА,

АНА, БЛАЖИЋ, 

ГИГА, РАДИВОЈЕ,

КРАШНА, МИЋА,

КРЛЕ и СЛОБА

(32/284567)

Последњи поздрав

ВЕРИ МАРКОВ
1936–2019.

Заувек си у нашим срцима.

Ћерка ЉИЉАНА, зет СЛОБОДАН

и унуци НЕМАЊА и МИЛОШ

(56/284653)

СЛОБОДАН

ЈОВАНОВИЋ

„Величина човека се

не огледа у богат-

ству, већ у његовој

способности да пози-

тивно утиче на свет

око себе.”

Нећемо те заборавити

VI II-1

(26/284552)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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29. октобра навршава се година откако

нас је напустио наш

ДУШАН ЛЕПЕДАТ

Годишњи помен дајемо у суботу, 26 окто-

бра, у 10.30.

Његови: МИЛАН, МИЛИЦА и САЊА

(31/284565)

1. новембра навршава се четрдесет дана

откако нас је трагично напустила наша

вољена

КАТАРИНА РАШКОВИЋ
2000–2019.

Тога дана одржаћемо помен на Новом

гробљу, у 11 сати. 

Сломљени од бола твоји: 

мама, тата и остала родбина

(55/284647)

Осам је година туге и бола за драгим супругом

МИОДРАГ Р. НОВАКОВИЋ
дипл. инж. агрономије

2011–2019.

Супруга ИЛИНКА

(3/284485)

26. октобра навршиће

се година откад није

са нама наш драги

ПЕРА

КРАЛ
1953–2018.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима и ми-

слима.

С љубављу

твоја породица

(5/284495)

28. октобра навршиће

се година откада није

са нама наш драги

др МИОДРАГ

СИМИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији: 

супруга СНЕЖАНА

и син ПРЕДРАГ

(25/284549)

Годину дана је откако није са нама наша

МИЛА МАРКОВИЋ

Годишњи помен одржаћемо 2. новембра 2019.

године,у 12 сати, на Католичком гробљу.

Мила наша, недостајаћеш нам док смо живи. 

Време нам не помаже. Туга и бол не престају,

успомене не бледе.

Наша љубав за Тебе је вечита.

Твоји: ЛАЗАР, САЊА, МАЈА, 

МИЛИЦА и МИЉАН

(80/284708)

Драги и највољенији мама и тата

СТАНА ЉУБОМИР

МИЋИЋ МИЋИЋ
24. X 2013 – 24. X 2019. 27. X 2017 – 27. X 2019.

Недостајете нам у сваком трену наших живота.

Сузе у срцу и души знају колико боли.

Заувек сте са нама, наши добри анђели.

БРАНКО и ДЕЈАНА са породицама

(7/284509)

Прошло је седам година откако није са нама

наш

ДИМИТРИЈЕ ЈОВАНОВИЋ

Са љубављу и тугом чувамо успомену на њега. И

после нас, Мита ће вечно живети у јунацима из

његових жилверновских романа.

Његови најмилији

(81/284708)

26. октобра 2019. године, у 11.30, дава-

ћемо полугодишњи помен нашем во-

љеном

ДУШАНУ НИКОЛИЋУ

Породица НИКОЛИЋ

(86/284734)

24. октобра навршавају се две године од смрти нашег
драгог супруга, оца, деде и прадеде

ПАВЛА КОРАЋА
Тугују за њим; супруга СМИЉАНА, син ПЕТАР и ћерке

МИЛКА и МИРА са породицама
(85/284725)

Последњи поздрав драгом брату

САВИ ДИМИЋУ
1948–2019.

Нека те анђели чувају.
Твоја сестра ЉУБИЦА са породицом

(87/284736)

Наша вољена мајка, свекрва, бака и прабака

ЈЕЛЕНА ПЕРИЋ
5. VI II 1925 – 23. X 2019.

Ожалошћени: синови БОГОСАВ, ЂОРЂЕ и БОРИВОЈ, снаје

СТЕВАНКА, ЉИЉАНА и МИЛКА, унучад ДЕЈАН, ЗОРАН, 

НЕНАД, ЈЕЛЕНА и ПРЕДРАГ и остала родбина и пријатељи

(82/284711)

ГОРДАНА ЈАНКОВИЋ
Рођ. Куч

23. IV 1963 – 20. X 2019.

Вољеној и никада прежаљеној ћерки Гоци вечити помен. Нека те анђели

чувају. 
Твоји: мама ЈАНА и тата ВЕЛИМИР КУЧ

Секо наша, Гоцо наша драга. Нека Бог подари мир и спокој твојој души. 

Воле те сестра ДРАГАНА и брат ГОРАН.

Најдража тетка Гоцо, вечно ћемо чувати твој лик од заборава.

Братанац НЕМАЊА, братаница МАЈА и сестрић СТЕФАН

(89/Ф)

Моја вољена мајка

ЂУРЂЕВКА

КАЛНАК
Рођ. Радонић

1927–2019.

Преминула је 18. ок-

тобра 2019. године и

сахрањена 21. окто-

бра 2019. године.

Ожалошћена ћерка

СВЕТЛАНА

(40/284575)

Последњи поздрав

драгој тетки

ЂУРЂЕВКИ

КАЛНАК

од сестрића

ДРАГАНА и снаје

СЛАВИЦЕ

(41/284575)

Последњи поздрав

драгој тетици и нани

ЂУРЂЕВКИ

КАЛНАК

од НАДЕ и ЉИЉЕ

са децом

(42/284575)

Последњи поздрав

драгој тетки и нани

ЂУРЂЕВКИ

КАЛНАК
1927–2019.

ДУШАН, МИЛОШ

и ЈАДРАНКА

(63/284661)
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26. октобра навршава се осам година от-

како смо се опростили од нашег драгог

НЕДЕЉКА ДЕАНОВИЋА

ДЕНДИЈА
1935–2011.

Време није умањило бол, тугу и празнину

коју си оставио у срцима свих који те не-

измерно волимо.

Твоји најмилији

(6/284504)

СЕЋАЊЕ

АНА

ТОМАШЕВИЋ
21. X 2015 – 21. X 2019.

Много нам недоста-

јеш.

ЦИЦА и ЂУРА
са децом

(8/284510)

30. октобра, наврша-

ва се тридесет годи-

на откако нас је на-

пустио

ИШТВАН

ЂЕРФИ
1930–1989.

Вечно ожалошћени:

ћерка ЕСТИКА, зет

ВЛАДИМИР и унук

САША са породицом

(14/284523)

СЕЋАЊЕ

Прошло је пола годи-

не откако нас је на-

пустила наша драга

НАСТА

КРСМАНОВИЋ

С љубављу те поми-

њемо, по доброти

памтимо и у срцу но-

симо.

Воле те твоји

најмилији

(16/284527)

ЗОРАН КЕЉЕВИЋ
3. XII 1962 – 23. XI 2017.

Прођоше две године, откако те нема, препуна

бола у срцу и души, која не престаје, само на-

да остаје, једног дана ћемо се срести и бити

заједно.

Дотле хвала ти на бескрајној љубави коју си

нам несебично пружао. Нека те анђели чувају.

Твоји најмилији: супруга БИЉАНА, 

ћерка ИВАНА, зет МИЛАН и унучад

МАРКО, ХЕЛЕНА и СТЕФАН

(22/284543)

Навршава се годину

дана откада нас је на-

пустио наш вољени

ЈОВАН

ТАНКОСИЋ

Помен ћемо давати

26. октобра, у 11 са-

ти, на гробљу Котеж.

Твоји најмилији

(29/284562)

СЕЋАЊЕ

ЂОРЂЕВИЋ

ВУКОСАВА СТАНКО
рођ. Суботички дипл. инж. агрономије

1997–2019. 1995–2019.

Добре душе чиниле су нам добра дела и зато су заслужили незаборав у на-

шим срцима.
Ћерка ВЕРИЦА, унук ДРАГАН и зет ВЛАСТИМИР МОЦА

(30/284563)

� Сређивање комплетне документације 

и превоз покојника у земљи и иностранству

� Уз купљену погребну опрему превоз гратис

у општини Панчево и 10% попуста 

на каменорезачке услуге

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59

29. октобра навршава
се пет година откада ни-
је са нама наш

ЉУБОМИР

НИКОЛИЋ

ЛАЛА

Јако нам недостајеш!

Твоји најмилији
(34/284568)

У недељу, 27. окто-

бра, у 11 сати, даваће-

мо четрдесетодневни

помен

ЈОВАНКИ

МАТУХ

ВАЊИ

Недостајеш све ви-

ше.

Твоје: СНЕЖА

и АЊА

(37/284572)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 26.

октобра 2019. године, у 11 сати, давати четрдесе-

тодневни помен нашем

ВИДОЈКУ ЈОВАНОВУ

Никада те нећемо заборавити. Живећеш заувек

у нашим срцима.

Супруга МАРИЦА, син МИЋА

и унука АНИТА са породицом

(35/284569)

28. октобра наврша-

вају се три тужне го-

дине откада није са

нама наш драги отац,

дека и прадека

ДРАГОЉУБ

МАРИНКОВИЋ
1934–2016.

Никада те нећемо за-

боравити.

Твоји најмилији

(43/284557)

25. октобра навршава се осамнаест година откада није са нама

наш драги

ЗОРАН МИЛЕУСНИЋ
2001–2019.

С љубављу и поносом те помињемо,у мислима и сећањима чувамо од

заборава.

Твоји: мајка АНЂА и сестра НАТАША са породицом

(44/284558)

У уторак, 29. новембра 2019, у 11 сати, даваћемо

четрдесетодневни помен нашој супрузи, мајци,

ташти и баки

ЈОВАНКИ БОГОЈЕВИЋ

Лако те је било волети, тешко, претешко изгуби-

ти, а најтеже сада без тебе живети.

Твој супруг ДРАГО, син МИТАР, ћерка ТИЈАНА,

зет НИКОЛА и унук СТЕФАН
(45/284591)

ЖОК ИШТВАН
1989–2019.

Јача је љубав и од смрти.
Тридесет болних година живиш у нашим срцима.

Супруга ЈУЛИЈАНА са децом
(60/284656)

ПОМЕН

ЛАЗАР

КАЦИЈАН
23. X 2015 – 23. X 2019.

Породица

КАЦИЈАН

(62/284660)

Пре десет година, 25. октобра 2009. у 84. години,
пре ми нуо је наш драги

прим. др АЛЕКСАНДАР АДАМОВИЋ
2009–2019.

С поносом, тугом и љубављу, као вечним нада -
хну ћем, чуваћемо успомену на нашег оца, деку и
брата.

Син ЗОРАН, ћерка БОЈАНА, унуци АЛЕКСАНДАР,

БРАНИСЛАВ, АЛЕКСАНДРА, ТИЈАНА и брат ДРАГАН
(61/284657+284728/9)

СЕЋАЊЕ

ДУШКО ВИГЊЕВИЋ
24. X 2018 – 24. X 2019.

Чувамо те од заборава у нашим срцима и негујемо
успомену на тебе.

(76/284697)                                                                              Твоји најмилији

29. октобра навршава се тридесет једна

година од изненадног одласка нашег дра-

гог и вољеног сина и брата

БОШКА ГВОЗДЕНОВИЋА

БОБАНА

Тешко је бројати године, а још теже живе-

ти без тебе.

Заувек неутешни твоји: тата ЉУБА, 

мајка ЈОВАНКА и сестра СЛАВИЦА

са породицом
(66/284664)

300-820, 300-830
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НОВИЦА ГЕЦИН
1949–2019.

из Сакула

Ново мој, 

дани су тешки, ноћи су дуге, пола године прође

а у мом срцу све је више туге.

Твоја супруга ЈЕЛИЦА ГЕЦИН

(1/284138)

У суботу, 26. октобра, у 11 сати, на Новом гробљу у
Панчеву, обележава се година откад ме је напустио мој
отац и херој

НИКОЛА БОГДАНОВ
Видиш ли ране моје док причам са твојим ликом. Ви-
диш ли сузе моје, док плачем над твојом сликом. Ви-
диш ли ме звездо моја најсјајнија, како ти је син тужан.
Видиш ли моје снове, док те сањам. Видиш ли како ме
убијају твоја ћутања.
Чујеш ли крик мог бола, док плаче син твој. Чујеш ли
ме тата, мили мој, јер са тобом је отишао и живот мој.

(2/284234)                                                 Твој вољени син СЛОБОДАН

ПОМЕН

25. X 1990 – 25. X 2019.

РУЖИЦА

ФИЛИПОВИЋ
из Омољице

Заувек у срцима и се-

ћању њених најмили-

јих
(9/284511)

27. октобра 2019. навршиће се једанаест година

БРАНКА БОЈАТ
1950–2008.

Једанаест дугих и болних година откада си нас напу-
стила. Не постоје речи којима се може описати колико
нам недостајеш. Сваког дана оживљавамо твој лик. Би-
ла си и остаћеш најсјајнија звезда.
Нека те у тишини вечног мира, од заборава, прати на-
ша љубав.

Твоји најмилији
(10/284515)

25. октобра навршава се дванаест тужних година

откако нас је напустила наша вољена

РАДМИЛА ЕЋИМОВИЋ

Вечно ћеш нам остати у сећању.

Њена породица ЕЋИМОВИЋ

(12/284520)

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА

НЕСТОРОВ
2016–2019.

Породица

(11/284516)

Шестомесечни помен
оцу

ПРЕДРАГУ
Богољуба

ЖИВАНОВИЋУ
1940–2019.

од синова АЛЕКСАНДРА

и МИОДРАГА

(13/284522)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо

2. новембра 2019. године, у 10.30, давати четрде-

сетодневни помен нашој

БОСИ ВАСИЉЕВИЋ

Кћерка РАДА са породицом

(17/284528)

СЕЋАЊЕ

ЕВА

ЈАГОДИЋ
2007–2019.

АНА, СИЛВИЈА

и ДРАГАН

(15/284528)

Нашој вољеној мајци, баки и супрузи

ЈАСМИНИ МИЦКОВСКИ
2016–2019.

Три претешке године живимо без Тебе, Твог насмеја-
ног лика, Твоје доброте.
С поносом и поштовањем што си била наша чувамо те
у најлепшим сећањима.

Супруг ЖИВКО, ћерке АЛЕКСАНДРА
и ВИОЛЕТА са породицом

(18/284531)

У суботу, 26. октобра 2019, у 12 сати, на

Старом православном гробљу даваћемо

годишњи помен нашој драгој и вољеној

СТОЈАНКИ СТОЈКОВИЋ

Време пролази, а туга за тобом никад. 

Твоји најмилији

(19/284534)

27. октобра 2019. навршава се седам година от-

када није са нама наш

СВЕТОЗАР МАКСИМОВИЋ
1937–2012.

Успомене на тебе чувамо с љубављу док посто-

јимо. 
Твоја породица

(23/284545)

26. октобра навршава се шеснаест година откако је отишао од нас

наш драги супруг, отац и деда

ЖИВАН КАНАЧКИ
Захвални што си постојао, остајеш у нашим мислима док трајемо.

Твоји најмилији
(36/284570)

Сећање на драгог

МИРКА

АНОВИЋА
из Алибунара

3. II 1961 – 26. 10. 1994. 

Твоји: МИЛОВАН,

БОЈАН и ДАМЈАН

(46/284612)

26. октобра 2019. навршава се деветнаест година од
преране смрти

МИРЈАНЕ БАЛТИЋ

С љубављу и поштовањем породице БУРИЋ и БАЛТИЋ

(53/284639)

У суботу, 26. октобра 2019. године дајемо полу-

годишњи помен нашој драгој мами и баки

ЈОВАНКИ СТЕФАНОВ
1953–2019.

Бако, недостајеш нам...

Твоји: унук ДАНИЛО и ћерка ВЕСНА

(54/284641)

СЕЋАЊЕ

АТАНАСОВСКИ

МЕТОДИЈЕ СПАСЕНИЈА

МЕНДО СПАСА
1923–1980. 1924–1999.

Никада вас нећемо заборавити.

Ваши најмилији
(52/284638)

26. октобра 2019. године навршава се шест

месеци откако је Господу отишао наш

драги

ДРАГАН СТОЈСАВЉЕВИЋ
Тога дана, у 10.30, на православном гро-

бљу у Владимировцу, одржаћемо помен.

Са светима упокој, Христе, душу слуге Тво-

га Драгана, где нема болести, ни жалости,

ни уздисања, но где је живот бесконачни.

Твоји најмилији

(68/284465)

РАДМИЛА

ПЛЕЋАШ

Последњи поздрав

драгој Ради

од МИЛИЈАНЕ

НЕДЕЉКОВИЋ

са породицом

(38/284573)
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Ми о на Бар бул, 

пи ја нист ки ња

ФИЛМ „У мо јој гла ви”, у про -
дук ци ји „Пик сар” сту ди ја
ком па ни је „Волт Ди зни”,
пред ста вља при чу ко ја се де -
ша ва у јед ном уму, уну тар
гла ве де вој чи це од је да на ест
го ди на по име ну Рај ли. Ум
де вој чи це је фан та стич но ме -
сто, за ми шље но као ко манд -
ни цен тар у ком је сме ште но
пет емо ци ја –  Ра дост, Ту га,
Страх, Бес и Га ђе ње, ко ји су
мно го сло је ви ти ји ју на ци не -
го што њи хо ва име на су ге -
ри шу, а њи хо ве аван ту ре у
нео че ки ва но ком плек сној Рај -
ли ној пси хи ви ше су не го уз -
бу дљи ве. За ма јац рад ње пред -
ста вља пре се ље ње Рај ли не
по ро ди це из хлад не Ми не -
со те, у ко јој има пу но при ја -
те ља, у Сан Фран ци ско, где
по чи ње но ви жи вот. То тра у -
ма тич но ис ку ство, при ка за -
но кроз пет емо ци ја ко је се
пре пли ћу и пре и спи ту ју сво -
је уло ге ка ко би спа сли Рај -
ли од још ве ћих не во ља, раз -
ре ша ва се на за ба ван на чин
оста вља ју ћи гле да о ца да ни -
ма под ути ском. 
КЊИ ГА „До бро је” Бран ки це
Да мја но вић јед на је од књи га
ко је тре ба про чи та ти ове је -
се ни и пред ста вља пра во ре -
мек-де ло из ни кло из са мог
жи во та. Књи га крат ких тек -
сто ва има и сво је на став ке:

„Не бих ово мо гла без те бе” и
„Ру ко пи си мо га бра та”. Ау -
тор ка књи ге ро ђе на је у При -
шти ни, али ју је жи вот на вео
пут Пи ро та 1999. го ди не, а
по том у Бе о град. Му дрост ко -
јом оди ше сва ка ре че ни ца ре -
зул тат је жи вот ног ис ку ства
ау тор ке. Чи та лац сти че ути -
сак као да је сва ку стра ни цу
књи ге сам на пи сао и да се за -
хва љу ју ћи њој ра ду је сва кој
на ред ној се кун ди жи во та. За -
то је ово шти во ко јем се увек
из но ва ра до вра ћам. 
МУ ЗИ КА: Иа ко због при ро де
мог по сла код ку ће рет ко пу -
штам му зи ку, у мо мен ти ма
док по спре мам ку ћу или уз
мир не мо мен те уз ка фу, по -
ред кла си ке увек ме ора спо -
ло жи глас Френ ка Си на тре,
јед ног од нај бо љих из во ђа ча
свих вре ме на, и ње го ви хи то -
ви, као што је „The Way You
Look Tonight”. Ла ко ћа с ко -
јом он из но си му зи ку, и ти ме
под се ћа на вре ме ква ли тет -
ни је му зи ке, уно си да шак то -
пли не у ово да на шње вре ме.

У мо јој гла ви

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

На отва ра њу квар тет
пан че вач ког му зи ча ра

Три да на, де вет
саста ва

Два де сет дру ги Пан че вач ки
џез фе сти вал би ће одр жан од
31. ок то бра до 2. но вем бра, у
ор га ни за ци ји Кул тур ног цен -
тра Пан че ва. То ком три фе -
сти вал ске ве че ри љу би те љи
џе за ужи ва ће у бо га том
музичком про гра му. Пр ве
фести вал ске ве че ри, 31. ок то -
бра, у дво ра ни Кул тур ног
центра Пан че ва на сту пи ће 
три му зичка са ста ва: до ма ћи
„Dragan Ćalina Quartet”, 
аме рич ко-ин диј ски „Cross
Currents Trio” и „Shay Hazan
Quinter” из Изра е ла.

Пан че во је град ко ји у по -
след њих не ко ли ко де це ни ја
да је из у зе тан до при нос до ма -
ћој џез сце ни. Ме ђу не ко ли -
ци ном мла дих му зи ча ра ко ји
су та да за бли ста ли на сце ни
био је и пан че вач ки пи ја ни -
ста Дра ган Ћа ли на, ко ји ће са
сво јим квар те том одр жа ти
кон церт пр ве фе сти вал ске ве -
че ри, од 20 са ти. Осам го ди на
је про вео ра де ћи и шко лу ју ћи
се у Ам стер да му, а на кон по -
врат ка у Ср би ју сни мио је свој
пр ви ау тор ски ал бум „Circle”,
уз Лу ку Иг ња то ви ћа на сак со -
фо ну, Пе ђу Ми лу ти но ви ћа на
буб ње ви ма и кон тра ба си сту
Бо ри са Ша и но ви ћа. Исте ве -
че ри, од 21.30, на про гра му
ће би ти кон церт са ста ва „Cross
Currents Trio”, у ко ме сви ра ју
ба си ста Dave Holland, сак со -
фо ни ста Chris Potter и та бли -
ста Zakir Hussain, по ста ва у
ко јој се су сре ћу оно нај бо ље
из исто ри је џе за и индиј ске
му зи ке. По след њи на ступ пр -
ве фе сти вал ске ве че ри, од 23
са та, ре зер ви сан је за изра ел -

ски „Shay Hazan Quintet”,
пред во ђен три де се то го ди -
шњим кон тра ба си стом ко ји је
про шле го ди не об ја вио пр ва
ау тор ска из да ња под сво јим
име ном.

Дру ге фе сти вал ске ве че ри,
1. но вем бра, у дво ра ни Кул тур -
ног цен тра Пан че ва на сту пи ће
три му зич ка са ста ва: ау стриј -
ски „Little Rosies Kindergarten”,
аме рич ки „Mark Guiliana Beat
Music” и  „Pеter Rozsnyоi Trio”
из Ма ђар ске.

Са ау стриј ске џез сце не, ко -
ја по след њих де се так го ди на
до жи вља ва вр то глав успон, до -
ла зи ан самбл „Little Rosies Kin-
dergarten”, ко ји чи ни чак

трина ест чла но ва у ати пич ној
биг бен дов ској фор ма ци ји. Бенд
не ма ни фор мал ног ни не фор -
мал ног ли де ра, већ сви ком -
по ну ју и им про ви зу ју рав но -
прав но. Од 21.30 на сту пи ће
зве зде ве че ри, аме рич ки са -
став „Mark Guiliana Beat Mu-
sic”. Фронт мен тог бен да, ре -
но ми ра ни аме рич ки буб њар
ко ји је са ра ђи вао са Ави ша и -
јем Ко е ном, Бре дом Мел да у -
ом и дру гим ве де та ма са вре -
ме ног џе за, са вр шен је при -
мер сло бод ног, кре а тив ног му -
зи ча ра 21. ве ка. Ма ђар ски пи -
ја ни ста Peter Rozsnyoi пред -
ста ви ће се пан че вач кој пу бли -
ци у 23 са та у фор ми пи ја ни -

стич ког три ја. Ње гов аран жер -
ски стил уте ме љен је у нај бо -
љој тра ди ци ји џе за пе де се тих
го ди на про шлог ве ка, ода кле
ра до од ла зи у џа ре тов ски раз -
и гра не им про ви за ци је ис пу -
ње не во кал ним ус кли ци ма.

По след ње фе сти вал ске ве -
че ри, 2. но вем бра, у дво ра ни
Кул тур ног цен тра Пан че ва на -
сту пи ће три му зич ка са ста ва:
„МИНГ квар тет” из Ср би је,
аме рич ки „Charles Tolliver Qu-
intet” и „Paolo Fresu Trиo” из
Ита ли је. „МИНГ квар тет” је
осно ван про шле го ди не, а овај
акро ним озна ча ва ини ци ја ле
ње го вих чла ни ца (Ми ли ца До -
брић, Ива на Ди ми три је вић,
На та ша Пеј чић, Го ри ца Шу -
тић). Аме рич ки ве те ран Чарлс
То ли вер, је дан од нај це ње ни -
јих тру ба ча из злат не ере џе -
за, у 21.15 ће са сво јим квин -
те том обе ле жи ти пе де се то го -
ди шњи цу из да ва ња свог дис -
ко граф ског пр вен ца „Paper
Man”. Фе сти вал ће у 22.45 за -
тво ри ти слав ни ита ли јан ски
тру бач Па о ло Фре зу, кон цер -
том са сво јим три ом. Ње гов
му зич ки пут у до број ме ри су
обе ле жи ла по ре ђе ња са две ле -
ген де аме рич ког и свет ског џе -
за – Мај лсом Деј ви сом и Че -
том Беј ке ром.

Пан че вач ки џез фе сти вал
одр жа ва се два де сет дру ги пут,
у ор га ни за ци ји Кул тур ног цен -
тра Пан че ва, уз по кро ви тељ -
ство Гра да Пан че ва, Ми ни -
стар ства кул ту ре и ин фор ми -
са ња Ре пу бли ке Ср би је, По -
кра јин ског се кре та ри ја та за
кул ту ру, јав но ин фор ми са ње
и од но се с вер ским за јед ни ца -
ма, а уз по др шку Ам ба са де
САД, Ита ли јан ског ин сти ту та
за кул ту ру, Ам ба са де Ма ђар -
ске, Ко ле ги ју ма Хун га ри ку ма,
Ам ба са де Изра е ла, Ау стриј -
ског кул тур ног фо ру ма и „Ду -
нав оси гу ра ња”.

Културни телекс
Те мат ски про грам
Пе так, 25. ок то бар, 19.30, Град ска би бли о те ка: пред ста вља -
ње пе снич ке збир ке „Ми смо два сви је та” Мир ја не Мр ке ле из
За дра.

Пред ста ве
Су бо та, 26. ок то бар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за де цу „Пе тар Пан”.

Из ло жбе
Пе так, 25. ок то бар, 19 са ти, Исто риј ски ар хив: из ло жба „Срп -
ска пра во слав на цр ква и ру ска еми гра ци ја 1920–1940” Ра до -
ва на Пи ли по ви ћа, ди рек то ра Ар хи ва Срп ске пра во слав не
цр кве.

Уто рак, 29. ок то бар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти:
че тр де сет де ве ти Са лон умет но сти Пан че во.

Уторак, 29. октобар, 19 сати, Народни музеј: изложба Музеја
из Шапца „Жене у античком Риму”. 

Му зи ка
Пе так, 25. ок то бар, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: фе сти вал ПА НУП, „Пан че ву у по хо де”.

Су бо та, 26. ок то бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: кон церт ре пе ра Бр зо Тр чи Љан ми.

ОТВО РЕ НЕ УМЕТ НИЧ КЕ РА ДИ О НИ ЦЕ

Ке ра ми ка, гра фи ка 
и сли кар ство

Удру же ње ли ков них умет ни -
ка „Све ти о ник” по зи ва све за -
ин те ре со ва не да се при ја ве и
уче ству ју у ра ду ли ков них ра -
ди о ни ца ко је ће би ти ре а ли -
зо ва не то ком но вем бра 2019.
го ди не (су бо том и не де љом у
тер ми ни ма од 10 до 14 и од
17 до 19 са ти) у про сто ри ја -
ма Ме сне за јед ни це Цен тар у
Ули ци Мак си ма Гор ког 25.

Ра ди о ни це су на ме ње не
мла ди ма од пет на ест го ди на
и нај ши рем кру гу по кло ни ка
ли ков них и при ме ње них умет -
но сти. По ла зни ци ма ће ли -
ков ни умет ни ци УЛУ „Све ти -
о ник” при бли жи ти осно ве тра -

ди ци о нал них умет нич ких тех -
ни ка, ко је ни су би ли у мо -
гућ ност да ис про ба ју у окви -
ру оба ве зног шко ло ва ња, по -
мо ћу нај са вре ме ни је тех но -
ло ги је и ме то да. Те ма ово го -
ди шњих ра ди о ни ца је кул тур -
на ба шти на гра да Пан че ва.
Сви ра до ви на ста ли то ком ра -
ди о ни ца би ће пре зен то ва ни
на из ло жби у Пан че ву.

Ра ди о ни це су бес плат не, а
по треб но је са мо по пу ни ти
фор му лар за при ја ву на веб-
сај ту Удру же ња и на пи са ти
по дат ке и ко је вас ра ди о ни це
за ни ма ју. Рок за при ја вљи ва -
ње је 28. ок то бар.

У ПРО СТО РУ „КО МУ НИ КАР ТА”

Стрип-из ло жба Мар ка Мал ка
У про сто ру аген ци је „Ко му -
ни кАрт” у Пан че ву (Вој во де
Жи во ји на Ми ши ћа 6, у па са -
жу) у че твр так, 24. ок то бра, у
20 са ти, би ће отво ре на из ло -
жба ра до ва стрип-ау то ра Мар -
ка Мал ка, под на зи вом „Malk
Life”.

Мар ко Малк је сту ди рао на
фа кул те ту за ани ма ци ју у Лон -
до ну (LCC), а већ не ко вре ме
жи ви у Бе о гра ду и цр та стрипо -
ве. Нај ве ћи део свог живо та во -
зио је скејт, па су скејт-арт и

суп кул ту ра знат но ути ца ли и
на ње го ву умет ност.

Из ло жба у аген ци ји „Ко му -
ни кАрт” би ће отво ре на до 22.
но вем бра, а рад но вре ме из ло -
жбе ног про сто ра је од 9 до 15
са ти, рад ним да ни ма. Ово је
дру га са мо стал на про дук ци ја
ове аген ци је, ко ја се спе ци ја -
ли зо ва ла за од но се с јав но шћу
у обла сти умет но сти и кул ту -
ре, а у на ред ном пе ри о ду ће
ор га ни зо ва ти ре до ван из ло жбе -
ни про грам по све ћен са вре ме -

ном стри пу. Про шлог ме се ца
ра до ве је из ло жио Бо рис Ста -
нић, стрип-цр тач из Пан че ва.

„Ко му ни кАрт” је био је дан
од пот пи сни ка фран цу ско-срп -
ског спо ра зу ма о са рад њи у
обла сти кул ту ре и стри па, у
окви ру не дав не по се те фран -
цу ског пред сед ни ка Ема ну е ла
Ма кро на Ср би ји, те ће у на -
ред не три го ди не ре а ли зо ва ти
ре зи ден ци јал ни про грам раз -
ме не стрип-ау то ра из Ср би је и
Фран цу ске.

Cross Currents

ДВА ДЕ СЕТ ДРУ ГИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ЏЕЗ ФЕ СТИ ВАЛ

СПОЈ ТРАДИЦИОНАЛНОГ И МО ДЕР НОГ

ФЕ СТИ ВАЛ „ПА НУП”

„На пред у про шлост” у „Апо лу”
У дво ра ни „Апо ло” До ма омла -
ди не у пе так, 25. ок то бра, би ће
одр жан панк, хард кор и ска
фе сти вал под на зи вом „Панк -
че ву у по хо де”. На фе сти ва лу
ће уче ство ва ти и је дан од нај -
ста ри јих панк са ста ва из Пан -
че ва, гру па „На пред у про -
шлост”, о че му смо при ча ли с
фронт ме ном Ли ви у сом Па вло -
вим Ку џом.

ПАН ЧЕ ВАЦ: На ред ног ви -
кен да на сту пи ће те у дво ра ни
„Апо ло”, не дав но сте сви ра ли
на „Да ни ма пан че вач ког ро -
кен ро ла”, али пре то га вас ни је
би ло ду го. За што је усле ди ла
па у за?

ЛИ ВИ УС ПА ВЛОВ: Да, сви -
ра мо на фе сти ва лу ПА НУП у
„Апо лу”. „Да ни пан че вач ког
ро кен ро ла” би ли су ва тре но
кр ште ње но ве по ста ве бен да.
Ини ци ја тор је био Зо ран Илић
из Удру же ња рок му зи ча ра
Пан че ва. Свир ка је би ла
пристој на и сло жи ли смо се
да на ста ви мо рад. Раз лог за

повратак на сце ну је обе ле жа -
ва ње три де сет пет го ди на од
осни ва ња гру пе „На пред у про -
шлост” и три де сет го ди на од
из ла ска пр ве пло че. Па у за се
јед но став но де си ла. Не ког
озбиљ ног раз ло га, по мом ми -
шље њу, ни је би ло.

l Ко све чи ни бенд са да?
– Вла ди мир Узе лац на бас-

ги та ри, Сло бо дан Ста ни шић за
буб ње ви ма и ја пе вам и сви -
рам ги та ру.

l Ка да је на ста ла ори ги нал -
на по ста ва?

– Под име ном „На пред у
про шлост” – НУП сви ра мо од
1984. го ди не. Или ја Но ва ков
(бас-ги та ра), Зо ран Јо вић (буб -
ње ви) и ја смо пр ва по ста ва
бен да, а у ја ну а ру 1985. го ди -
не Или ју Но ва ко ва на ба су за -
ме нио је Са во Ан дић. Ок то -
бра исте го ди не бен ду се при -
кљу чу је Нан дор Љу ба но вић
као тек сто пи сац. У тој по ста -
ви је бенд ра дио до 1997.
године.

l Где сте све на сту па ли и ко -
ли ко је панк та да био ак ту е -
лан?

– По што је Ју го сла ви ја та да
још по сто ја ла, сви ра ло се у
свим ре пу бли ка ма, Не где ма -
ње, не где ви ше. НУП је нај бо -
ље био при хва ћен у Сло ве ни -
ји, Хр ват ској, Вој во ди ни и Бе -
о гра ду. Панк му зи ка је увек
ак ту ел на од ре ђе ном бро ју љу -
ди ко ји гле да ју ма ло дру га чи -
је на свет око се бе и ко ји же ле
не што да про ме не код се бе и
дру гих.

l Увек сте из во ди ли ау тор -
ску му зи ку?

– Да, од са мог по чет ка иде ја
је би ла да се обра ти мо слу ша -
о ци ма и пу бли ци сво јом му зи -
ком и раз ми шља њи ма о ра -
зним те ма ма ко је су би ле ак -
ту ел не и бит не у том тре нут ку.
НУП је го во рио о по је дин цу у
дру штву, со ци ја ли, љу ба ви, ра -
ту, прав ди, не прав ди...

l Шта је нај ви ше обе ле жи ло
ва шу ка ри је ру?

– Рас пад Ју го сла ви је оста вио
је ве ли ки ожи љак на бен ду.

l Ка кви су пла но ви гру пе
„На пред у про шлост”?

– Што ви ше свир ки и но ви
ал бум, ко ји ће мо про мо ви са ти
на EXIT-у сле де ће го ди не.

По ред пан че вач ког бен да, на
фе сти ва лу „Панк че ву у по хо -
де” на сту пи ће и са ста ви „Da-
tum Vyroby” (спид панк, Сло -
вач ка), „Пе тар Пан” (панк-рок,
Бе о град), „Про ле ће” (хард кор,
Но ви Сад) и „Збо гом Брус Ли”
(панк-рок, Но ви Сад).
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Ва са Пав ко вић је ро ђен у Пан -
че ву 1953. го ди не. Об ја вио је
по де се так пе снич ких и при -
по ве дач ких књи га, не што ви -
ше ан то ло ги ја, па но ра ма и хре -
сто ма ти ја из срп ске књи жев -
но сти, три ро ма на, шест ко лек -
ци ја есе ја и кри ти ка, че ти ри
књи ге о стри пу и две књи ге о
днев ним леп ти ри ма... Ра дио је
као уред ник у Ма ти ци срп ској
и „На род ној књи зи”, уре ђи вао
„Књи жев ну реч”, „Књи жев ност”,
„Све ске” и „Квар тал”. По сле
че ти ри де це ни је лек си ко граф -
ског ра да на Ин сти ту ту за срп -
ски је зик пен зи о ни сан је фе -
бру а ра 2018. у свој ству уред -
ни ка Реч ни ка СА НУ.

l Ка ко је из гле да ло ва ше од -
ра ста ње у Пан че ву? С ким сте
се дру жи ли? Да ли се с њи ма
сре ће те и да нас?

– Не дав но сам по на руџ би -
ни јед ног ма лог, ква ли тет ног
из да ва ча пи сао упра во о тим
да ни ма. Ра стао сам, то ком ра -
ног де тињ ства и основ не шко -
ле, у Ули ци Жар ка Зре ња ни на,
али на две адре се. У пр вих шест
го ди на у ку ћи с бро јем 29-а, а
у на ред них осам у дво ри шту
не ка да шње фа бри ке на ме шта -
ја „Гај”, на бро ју 109. Мој отац
је ра дио као сто лар у фа бри ци
и од ње до био стан. Би ли су то
да ни си ро ма штва и сре ће, баш
ка ко хо ће да бу де на по чет ку.
Мај ка је би ла до ма ћи ца, па смо
се стра и ја учи ли вред но и тру -
ди ли се да уз ро ди тељ ски на -
пор за вр ши мо шко ле и по ста -
не мо „сво ји љу ди”. То нам је у
су шти ни и ус пе ло, за хва љу ју -
ћи ро ди те љи ма, али и со ци ја -
ли стич ком си сте му, ко ји је фа -
во ри зо вао рав но прав ност љу -
ди из свих дру штве них сло је -
ва. Сем игре, те да не је у мом
жи во ту обе ле жи ло и чи та ње
књи га, за шта су за слу жне и
учи те љи ца Ми ле на Сви рац и
на став ни ца срп ског Ро за Пи -
хај лић из „Бра ци не шко ле”, ко -
је су ме по др жа ва ле и усме ра -
ва ле. Ре ци мо – ско ро ше зде сет
го ди на сам члан на ше град ске
би бли о те ке. Ина че, при ја те љи
ко је сам сте као у шко ли и доц -
ни је гим на зи ји и да нас су ми
нај бо љи при ја те љи, а не ки од
њих и ку мо ви: Бо ле, ко ји је пре
го ди ну да на пре ми нуо, Ми ћа
и Ни ко ла... Да не на бра јам и
дру ге, с ко шар ка шког те ре на
на ба зе ну, са умет нич ке сце не
на шег гра да итд. То су при ја -
тељ ства за цео жи вот. Уо ста -
лом, и оже нио сам се Ду ши -
цом, ко ја је са мном ишла у
исти гим на зиј ски раз ред.

l Да ли сте то ком сту ди ја
ста но ва ли у Бе о гра ду или сте
пу то ва ли? Да ли се пу то ва ло
лак ше не го да нас? Да ли сте се
осе ћа ли ус кра ће ним за не ке
до га ђа је јер сте мо ра ли да стиг -
не те на по след њи ау то бус за
Пан че во?

– Сту ди рао сам на Фи ло ло -
шком фа кул те ту у Бе о гра ду,
че ти ри го ди не ре дов но и две
на пост ди плом ским сту ди ја ма.
Пу то ва ло се лак ше не го да нас,
ако се гле да са мо АТП, јер су
во зи ла ишла на де сет ми ну та.
Али, с дру ге стра не, ста ри пут
за Бе о град че сто је би вао за кр -
чен и се ћам се да сам јед ном
пу то вао пет са ти! То ком сту -
ди ја сам имао сту дент ски кре -
дит и ишао бу сом, али сам на
пост ди плом ским остао без кре -
ди та, па сам ишао сто пом од
Вод не за јед ни це, јер ни сам ра -
дио. А кад сам се за по слио на
Ин сти ту ту за срп ски је зик, већ
ми је сто пи ра ње пре шло у на -
ви ку. Књи жев не ве че ри, отва -
ра ња из ло жби, филм ске про -
јек ци је итд. увек су би ли око
19 или 20 са ти и про бле ма с
пре во зом ни је би ло. У по зо ри -
ште сам рет ко од ла зио, а за
кон цер те бих се сна шао, ма -
кар опет сто пи ра ју ћи на Пан -
че вач ком мо сту. Уоп ште, те да -
не не пам тим као на ро чи то

тешке, ако се из у зме оче ва пре -
ра на бо лест и смрт, кад сам
већ имао „сво је пар че ле ба”.
Ве ро ват но да би све у мом жи -
во ту и књи жев ној ка ри је ри би -
ло дру га чи је да ни сам ро ђен у
Пан че ву, што је олак ша ло од -
ла ске за Бе о град и сту ди ра ње.

l Ра но сте по ста ли успе шан
пи сац и уред ник. Да ли Пан -
че во при зна је успех? Шта 
за Пан чев це зна чи ус пе ти у
животу?

– Са 27 сам об ја вио пр ву
књи гу. Ме ни се тад чи ни ло ја -
ко ка сно – тим пре што сам
пре ње био ано ни ман, са са мо
две об ја вље не, по чет нич ке при -
че. Пр ва књи га, збир ка пе са ма
„Ка ле и до скоп”, ме ђу тим, од -
ско чи ла је и до би ла „Бран ко ву

на гра ду”, као нај бо ља пр ва књи -
га у Ју го сла ви ји. То ми је по -
мо гло, као и ула зак у ре дак -
ци ју та да нај бо љег књи жев ног
гла си ла, чу ве не „Књи жев не ре -
чи”. Све је би ло ре зул тат „тру -
да и чу да”. По сле сам чи тао и
чи тао, пи сао и пи сао, са ра ђи -
вао с пи сци ма – и та ко све до
да нас – це лих че тр де сет го ди -
на. Пан че во не вољ но при зна је
успех, али ту ни је дру га чи је
ни код ве ћи не дру гих гра до ва.
Пи сце и да ље до жи вља ва ју као
екс цен три ке, чу да ке, па и сум -
њив це ко ји ми сле сво јом гла -
вом, што на ша ду бин ска кул -
тур на ма три ца и ње ни вла да -
ри „не ми ри шу”. Ме ни је нај -
ве ћи успех по ро ди ца, ћер ка
Ми ли ца, за тим че ти ри де це -
ни је ко је сам про вео на Ин -
сти ту ту за срп ски је зик, ра де -
ћи Реч ник СА НУ. И тих се -
дам де се так књи га ко је сам на -
пи сао, са ста вио, на чи нио у ра -
зним обла сти ма књи жев но сти
и књи жев не на у ке.

l Наш град је из не дрио до -
ста по зна тих кул тур них и јав -
них рад ни ка. Да ли смо уо бра -
же ни кад ми сли мо да смо сре -
ди на по себ но по вољ на за успех?

– Ми слим да ни смо из не -
дри ли оно ли ко успе шних  умет -
ни ка и уоп ште јав них лич но -
сти ко ли ко смо, с об зи ром на
тра ди ци ју и по ло жај гра да, мо -
гли. Ви ди те да су не ки од на -
ших нај ве ћих сли ка ра – Пр -
вач ки, То мић – на пу сти ли Пан -
че во и бо ље усло ве про на шли
у ино стран ству. У исту при чу
спа да чи ње ни ца да ла ко за бо -
ра вља мо оне ко ји пре ми ну и
оду из на шег по гле да. Ре ци мо
– да ли смо учи ни ли до вољ но
за пе сни ка Ду ша на Ву кај ло ви -
ћа или пак про за и сту Мла де на
Мар ко ва, по сле њи хо ве смр -
ти? Шта смо учи ни ли за успо -
ме ну на Бог да на Мр во ша? Да
не по ми њем и мно ге дру ге љу -
де и дру ге умет но сти. Ве ли ки
дру штве ни и исто риј ски цех је
пла ћен за иде о ло шке и по ли -
тич ке за блу де и ко шма ре

послед њих не ко ли ко де це ни ја,
по сле про па сти Ју го сла ви је.

l Из Пан че ва је по те кло до -
ста пи са ца ко ји су у сво је вре -
ме би ли це ње ни. Али да нас их
не пам ти мо... Да ли је за бо рав
оп ште ме сто у Ср би ји?

– У пра ву сте. Ми лош Цр -
њан ски је го во рио да од за бо -
ра ва не ма ве ће да љи не. Ми у
тој да љи ни жи ви мо. Бо ре ћи се
про тив за бо ра ва, на чи нио сам
сво је вре ме но пост хум не књи ге
Ву кај ло ви ћа, Мар ко ва, Стој ши -
на, Мр во ша итд. Али убр зо по -
сле тих књи га – за вла да ла би
ти ши на, да не ка жем мук. Јед -
но став но – ми не по шту је мо
вред но сти у до вољ ној ме ри.
Врло је та нак слој љу ди ко је
кул ту ра ствар но за ни ма, ко ји

схва та ју за што је она ва жна. А
она је – на рав но – нај ва жни ја!

l Узми мо за при мер Ми ла -
на Ћур чи на. Цр њан ски по чи -
ње књи гу пе са ма сти хом: „Не -
ћу да пре ско чим Кр ле жу ни
Ћур чи на...” За што је да нас за -
бо ра вљен? Да ли је за и ста био
бо љи од Ми ке Ан ти ћа, ка ко
твр ди је дан пан че вач ки пи сац?

– Пре три де сет го ди на сам
об но вио ин те рес за Ћур чи на,
на чи нив ши књи гу ње го вих са -
бра них пе са ма. Не ко ли ко го -
ди на се до ста го во ри ло и пи са -
ло о њој, али је по том ин те рес
утр нуо. Све до пре не ку го ди -
ну, кад је на Ин сти ту ту за књи -
жев ност у Бе о гра ду ор га ни зо -
ван из ван ре дан скуп о „Но вој
Евро пи”, ча со пи су ко ји је Ћур -
чин осно вао у За гре бу и уре ђи -
вао го ди на ма. По сле ску па је
иза шао и збор ник. И ту сам
при ло жио есеј о Ћур чи ну. Ње -
гов зна чај на по чет ку 20. ве ка
је не спо ран, али је при гу шен
успе хом Ра ки ћа, Ду чи ћа, Пан -
ду ро ви ћа, Ди са и дру гих умет -
ни ка ре чи, као и ла тент ним
тра ди ци о на ли змом срп ске књи -
жев но сти. Ћур чин се не мо же
по ре ди ти с Ми ком Ан ти ћем.
Обо ји ца су зна чај ни, а по вре -
ме но и ве ли ки пе сни ци, али су
жи ве ли у два са свим раз ли чи -
та до ба и Ћур чин је у ства ри
кр чио пу те ве за по ја ву мо дер -
не по е зи је, па и Ми ке Ан ти ћа.
Ми ка је на пи сао мно го стру ко
ви ше пе са ма и књи га и имао
са свим дру га чи ји ста тус на
умет нич кој и жи вот ној сце ни.

l Да ли је Мла ден Мар ков
пра вед но вред но ван? На по -
чет ку овог ве ка до био је НИН-
ову на гра ду, а са да га се го то во
ни ко не се ћа...

– Мла ден Мар ков је из ван -
ре дан при по ве дач и вр ло ин -
те ре сан тан ро ман си јер. Имао
сам сре ће да бу дем уред ник
„Уко па оца”, за ко ји је до био
НИН-ову на гра ду. Он је за бо -
ра вљен не пра вед но и за то што
га се да на шњи из да ва чи сла бо
се ћа ју. Се ћам се ка да смо

заједно по се ћи ва ли срп ске би -
бли о те ке, у вре ме ка да је био
на гра ђен, ко ли ко су ње го ве књи -
ге би ле чи та не, рас ку пу са не.
Та рас ку пу са ност од но сно ве -
ли ка чи та ност га је бо дри ла!
Крај њи је час да по но во поч не
об ја вљи ва ње ње го вих про зних
де ла. Мо жда би и Град Пан че -
во мо гао ма ло да по могне...

l Мо жда је нај у па дљи ви је од
свих скрај нут Вла ди мир Стој -
шин. Вр шча нин по ро ђе њу, а
по пи са њу наш Пан че вац. Мо -
же се чу ти да је ње гов „Би о -
скоп у ку ти ји ши би ца” књи га с
нај ви ше љу ба ви за Пан че во...

– У пра ву сте. Вр шча ни га
сма тра ју сво јим, а ми на шим,
али ни ко се не тру ди да учи ни
ви ше за ње го во књи жев но име.

А он је сво јим ро ма ни ма за де -
цу и мла де про нео име на шег
гра да Евро пом и он да шњом Ју -
го сла ви јом. У ту по су ста лу ау -
тор ску при чу и суд би ну се ме -
ша ју и при ват ни раз ло зи, ау -
тор ска пра ва... Ова ко или она -
ко, по сле „Свен га ли је вих пан -
та ло на”, ко је су тре ћи на ста вак
у ни зу „Би о скоп у ку ти ји ши би -
ца” и „Шам пи он кроз про зор”,
ко ји сам об ја вио у „На род ној
књи зи”, ни је се по ја ви ла књи га
из за о став шти не „Шту ка”, ко ју
је на ја вљи ва ла Вла ди на удо ви -
ца... Ту жно је што је та ко.

l Ка ко ви, на кра ју, ко мен -
та ри ше те бу ку ко ја се по ди гла
на про сто ри ма бив ше Ју го сла -
ви је око до де ле Но бе ло ве на -
гра де?

– О Пе те ру Ханд кеу сам ра -
ни је пи сао ви ше пу та и раз ли -
чи тим по во ди ма. Из ме ђу оста -
лог, и ка да је до био тзв. Ра чан -
ску по ве љу. Го во рио сам у Ба -
ји ној Ба шти на све ча ној до де -
ли... Се ћам се и ка да је ау стриј -
ска но бе лов ка Ел фри де Је ли -
нек  ре кла да су њој да ли на -
гра ду да би пре ско чи ли пи сца
ве ћег од ње, од но сно Ханд кеа.
Чи там га то ком це ле сво је књи -
жев не ка ри је ре и ра ду јем се
што је та кав мај стор ре чи на -
гра ђен. Тој ра до сти до при но си
и чи ње ни ца да сам дру гар с
ње го вим срп ским пре во ди о цем
и при ја те љем Жар ком Ра да ко -
ви ћем. Украт ко: Ханд кеа кри -
ти ку ју из ванк њи жев них раз -
ло га. Пре све га у де лу јав но сти
БиХ и Хр ват ској, а због гра -
ђан ског ра та у Ју го сла ви ји и
ње го вих по ли тич ких опре де -
ље ња. (Као што га из ванк њи -
жев них раз ло га у Ср би ји не ки
гло ри фи ку ју.) Ханд ке ни је све -
тац па да не ма пра во на гре -
шку, али ме диј ска хај ка усме -
ре на пре ма ње му, у ме ни лич -
но иза зи ва још ве ћу же љу да га
по др жа вам. Ка ко је го во рио
Киш – увек је бо ље би ти уз оног
ко јег про го не не го с ње го вим
про го ни те љи ма.

Мир ја на Ма рић

Пан че во је у про шло сти има -
ло слич ну суд би ну као они
гра до ви и кра је ви у на шој зе -
мљи у ко ји ма су се сме њи ва -
ле ту ђин ске вла сти (нај пре
тур ска, па ау стро у гар ска), ра -
то ви и ра за ра ња, бо ле сти, су -
ша и дру ге не да ће.

Из пе ри о да ка да је на ша
ва рош би ла под тур ском вла -
да ви ном не ма са чу ва не исто -
риј ске гра ђе. Исто риј ски ар -
хив у Пан че ву по се ду је гра ђу
од 1794, то јест од вре ме на
ка да Пан че во до би ја ранг сло -
бод не вој нич ке оп шти не. До
те го ди не Пан че во је има ло
две оп шти не: срп ску (Гор њу
ва рош) и не мач ку (До њу ва -
рош), а 1793. тр го ви и ули це
спа ја ју ове две оп шти не у јед -
ну це ли ну.

Не ки по да ци ука зу ју на то
да је у Пан че ву по чет ком 19.
ве ка би ло на зи ва ули ца, о че -
му све до че и број на до ку мен -
та из бо га тог фон да Ма ги -
стра та у Исто риј ском ар хи ву
у Пан че ву. Из тих до ку ме на -
та мо же се за кљу чи ли да су
гра ђа ни ули ца ма да ва ли на -
зи ве по јав ним или при ват -
ним објек ти ма, ка фа на ма,
прав ци ма пру жа ња итд.

Име Глав ног тр -
га – пи ја це
(Platz) ја вља се
већ 1795. го -
ди не, а ма -
лог тр га –
п и  ј а  ц е
(Kleiner
P l a t z )
по ми ње
се тек
1822. го -
ди не. У
том пе ри о -
ду ја вља ју се
и име на ули -
ца ко је су има -
ле пра вац од тр го -
ва пре ма од ре ђе ним на -
се ље ним ме сти ма, као на при -
мер Jabukaer Strasse (Ја буч -
ки пут), Starcsowaer Strasse
(Стар че вач ка), Haupt Gasse
(Глав на ули ца), Zrepayaer
Strasse (Цре пај ски пут).

Јав ни објек ти ло ци ра ни у
по је ди ним ули ца ма би ли су
из вор на зи ва до тич не ули це.
Та ко су на ста ле: Kirchen Gas-
se (Цр кве на ули ца), око 1826.
Schulgasse (Школ ска ули ца),
Kloster Gasse (Ма на стир ска
ули ца), Stockhaus Gasse (За -
твор ска ули ца), а 1835. го ди -
не и Schiffgasse (Бро дар ска)
и дру ге.

Нај ве ћи број ули ца до би -
јао је име на по ка фа на ма ко -
је су се на ла зи ле у њи ма.
Пре ма об ра ђе ним по да ци ма
Исто риј ског ар хи ва у Пан -
че ву, да се за кљу чи ти да је у
пр вој по ло ви ни 19. ве ка у
гра ду би ло 79 ка фа на. Не ке
од ули ца у ко ји ма су се оне
на ла зи ле зва ле су се Fuenf
Lerchen Gasse (Ули ца пет ше -
ва), Scheibe Gasse (Ули ца
стре љач ке ме те),·Sieben
Schwaben Gasse (Ули ца код
се дам Шва ба)...

Ма њи број ули ца на зи ван
је по на ро ди ма ко ји су жи ве -
ли у овим кра је ви ма. Та ко је

по сто ја ла Serben Gasse (Срп -
ска ули ца), Tuerken Gasse
(Тур ска ули ца) и др. Ме ђу на -
зи ви ма ули ца на и ла зи мо и на
име на жи во ти ња: Schwanen
Gasse (Ла бу до ва ули ца), Krebs
Gasse (Ули ца ра ко ва). Ра зно -
вр сност ули ца до пу њу ју и Ka-
iser Gasse (Цар ска ули ца), Her-
ren Gasse (Го спод ска ули ца)
и Florian Gasse (Фло ри ја но ва
ули ца).

Кра јем 18. и по чет ком 19.
ве ка, сти ца њем ста ту са сло -
бод ног вој ног ко му ни те та,
Пан че во, сво јим ге о граф ским
по ло жа јем, сти че усло ве за
бр жи при вред ни раз ви так и
у том пе ри о ду по ста је нај -
зна чај ни је тр го вач ко сре ди -
ште не са мо у Ба на ту већ и у
Мо нар хи ји. То се од ра зи ло
и на ур ба ни за ци ју гра да, и
то на ро чи то у пе ри о ду од
1815. до 1831, ка да је ко -
ман дант био Ми хо вил Ми -
хај ло вић. Ка ко у књи зи „Ули -
це и тр го ви Пан че ва” (Исто -
риј ски ар хив, 1982) на во ди
ау тор Ди ми три је Ран ков,
упра во Ми хај ло вић се за у -
зи мао за то да се на ме сту
раз ру ше не тур ске ка са бе фор -

ми ра ур ба ни зо ва но на -
се ље. По ред уре -

ђе ња тро то а ра,
ра ди ло се и

на озе ле -
ња ва њу, а
по том и
на осве -
тља ва -
њу ули -
ца, те
на њи -
х о  в о м

к а л  д р  -
ми са њу,

бу ду ћи да
су оне у то

вре ме, то ком
ки шних пе ри о да,

би ле не при сту пач не и
не по год не за са о бра ћај. Ма -
те ри јал је до во жен с Бе ле
сте не, а нај пре су 1823. по -
пло ча ни ма ли трг пи ја це и

ули це до бол ни це. С вре ме -
ном су кал др ми са ни и Го -
спод ска, Бро дар ска и на ста -
вак Цар ске ули це, за тим
Мана стир ске, Ја буч ки и
Стар че вач ки пут до Со ла ре
и дру ге.

Д. К.

Змај Јовина улица

Неке
улица добиле су

имена по кафанама
које су се у њима

налазиле:
– Fuenf Lerchen Gasse 

(Улица пет шева),
– Scheibe Gasse (Улица

стрељачке мете),
– Sieben Schwaben Gasse

(Улица код седам
Шваба).

ЗА ПИ СИ О СТА РОМ ПАН ЧЕ ВУ

Ка ко су на ста ле ули це
у на шем гра ду

ВА СА ПАВ КО ВИЋ, ПИ САЦ

О ЛА КОМ ЗА БО РА ВУ
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Као и сва ке го ди не, Дечјa
недељa у бре сто вач кој шко ли
тра ја ла је ду же не го дру где,
ка да су вас пи та чи, учи те љи,
на став ни ци и уче нич ки пар -
ла мент сва ко днев но ор га ни -
зо ва ли ра зно вр сне до га ђа је.
За све то вре ме, пре ма ре чи -
ма ди рек тор ке Да ли бор ке Бој -
ко вић Бре ти, на ро чи то је ис -
ти цан зна чај деч јих пра ва и
оба ве за.

Про мо ви са ни су еко ло ги ја
и здра ви сти ло ви жи во та, па
је, ре ци мо, про гла шен дан без
ау то мо би ла, ка да су де ца до -
ла зи ла у шко лу пе шке или
би ци клом. Упри ли че на је и
по зо ри шна пред ста ва „Ма ша
и ме да у бор би про тив ка ри -
је са” и одр жа но пре да ва ње
Удру же ња пче ла ра Пан че ва о
зна ча ју пче ла и до бро би ти

пче ли њих про из во да, на кон
че га су се ма ли ша ни сла ди ли
„мед ним до руч ком”.

По ред фуд бал ске утак ми -
це из ме ђу уче ни ка и ро ди те -
ља, ор га ни зо ва не су две про -
дај не из ло жбе. Уче ни ци ви -
ших раз ре да из ра ђи ва ли су
са пу не од при род них ма те -
ри ја ла, а за ра ђе ни но вац ис -
ко ри шћен је за на бав ку школ -
ског при бо ра за уче ни ке ко ји
га не ма ју, док су пред школ -
ци при ре ди ли ре ви ју ше ши -
ра ра ди по мо ћи у ле че њу де -
вој чи це Хе ле не Га вран.

СЕЛО

Уни шта ва ње стр њи ке
по мо ћу ва тре до но си
мно ге опа сно сти

По жа ри до ве ли и 
до смрт них ис хо да

У ово до ба го ди не уче ста ла је
по ја ва спа љи ва ња биљ них оста -
та ка, ка ко на се о ским ули ца -
ма, та ко и на њи ва ма, што на -
ро чи то до но си ве ли ке про бле -
ме и не во ље.

Све че шће све до ци смо по -
жа ра ни ма ло на ив них раз ме -
ра, ко ји се по не кад пре тво ре у
пра ву дра му са смрт ним ис хо -
дом. Та ко је, на жа лост, не дав -
но под уда ром ва тре не сти хи је
из го рео ста рац на до мак Вр шца,
ко ју је иза за ва ла не по зна та осо -
ба на њи ви по ред ње го ве, а про -
шле го ди не су стра да ли љу ди у
одво је ним не срећ ним слу ча је -
ви ма ко ји су се од и гра ли у око -
ли ни Лај ков ца и Со ко ба ње.

Па ле и ра та ри и ло по ви

Дру га, са мо на из глед не та ко
мрач на стра на је сте ште та ко -
ју људ ском ру ком на мер но иза -
зва на ва тра до но си об ра ди вом
зе мљи шту.

О то ме ко ли ко је си ту а ци ја
на ов да шњим ора ни ца ма у том
по гле ду озбиљ на го во ри др Вла -
дан Угре но вић, струч њак са Ин -
сти ту та „Та миш”, ко ји ка же да
има ви ше раз ло га због ко јих
љу ди спа љу ју стр њи ку на кон
уби ра ња усе ва. Нај че шће сам
по љо при вред ник, ка ко би лак -
ше об ра дио сво ју пар це лу, ко -
ри сти ва тру, а њо ме се че сто
слу же и они што па бир че, ка -
ко би што не сме та ни је сти гли
до ле ти не.

– Про блем је што се та ко
уни шта ва ју биљ ни оста ци, чи -
јим се при су ством у зе мљи шту
по сти же је дан од на чи на одр -
жа ва ња плод но сти зе мљи шта,
из ко јег се то ком про дук ци је
биљ ке из но си мно го ор ган ских
ма те ри ја. С дру ге стра не, уно -
се се са мо ми не рал на ђу бри ва
и при том су и ве о ма ску па. Она
то не мо гу да ком пен зу ју, бу -
ду ћи да не ма мо до вољ но стај -
ња ка у ју жном Ба на ту. Сто га је
рас по ла га ње биљ ним оста ци -
ма је ди ни на чин да се одр жа ва
плод ност зе мљи шта при род -
ним пу тем – ка же Угре но вић.

Ор ган ске ма те ри је за пра во
су оста ци ку ку ру за, по пут та -
ко зва не ту лу зи не или сла ме
пше ни це или со је, као и де ло -
ви ста бљи ке сун цо кре та.

– Њи хо вим па ље њем ор ган -
ска ма те ри ја уни шта ва се сто
од сто. Због то га из го ди не у го -
ди ну опа да са др жај ху му са, чи -
ме зе мљи шта оси ро ма шу ју и,
као што је ре че но, би ва ју све
не про дук тив ни ја. При су ство
биљ них оста та ка, по ред оста -
лог, спре ча ва и еро зи ју зе мљи -
шта. Ми у овом де лу Ба на та
има мо еол ску еро зи ју, иза зва -
ну ве тром, о ко јој не раз ми шља -
мо пре ви ше, али она се до га ђа

и са зе мље но си оне нај фи ни је
че сти це, ко је до но се плод ност
– на во ди ис ку сни струч њак.

Уби ја ње зе мљи шта

Спа љи ва њем се ути че и на ми -
кро би о ло шке про це се, јер оно
уни шта ва и број не ми кро ор га -
ни зме, ко ји су ве о ма ва жни за
раз ла га ње ор ган ске ма те ри је и
фор ми ра ње ху му са.

– Биљ ни оста ци су хра на за
те ми кро ор га ни зме. А ту су и
гли сте, ин ди ка то ри плод но сти,
ко је он да не ма ју чи ме да се
хра не. Без све га то га зе мљи ште
је мр тво и не плод но. Ин сти тут
„Та миш” је ра дио број на ис тра -

жи ва ња и уста но вио да, ре ци -
мо, ов да шња зе мља го то во да
не ма гли ста. Узро ци њи хо вог
не стан ка су, по ред спа љи ва ња
зе мљи шта, и укла ња ње биљ них
оста та ка с њи ва, ре ци мо, за по -
тре бе ба ли ра ња сла ме или пра -
вље ња би о ма се, ко ја ка сни је
слу жи за огрев. Ако се та ко не -
што и ра ди, то мо ра да бу де
план ски, од но сно да се с те пар -
це ле биљ ни оста ци не ски да ју
сва ке го ди не, већ у не кој оп ти -
мал ној ро та ци ји – на гла ша ва
за по сле ни у Ин сти ту ту „Та миш”.

Из све га про ис ти че за кљу -
чак да је гу би так биљ них оста -
та ка те шко на док на див, а је -
ди ни су ви сли ар гу мент оних
ко јих их спа љу ју је сте да то ра -
де на вод но због лак ше об ра де.

– Али и то је за блу да, јер су
та ква зе мљи шта све ма ње би о -
ге на, па их је с вре ме ном све те -
же об ра ди ти, а те же и тр пе су -
шу, јер ма ње за др жа ва ју вла гу.
Да нас има са свим до вољ но ме -
ха ни за ци је ко јом је стр њи ку ла -
ко са вла да ти, по пут ком бај на са
сеч ка ма, ко је пот пу но усит не
биљ не остат ке да би се они уне -
ли у зе мљи ште не сме та но. Ту
су и та ру пи, ко ји до ду ше зах те -
ва ју по тро шњу не ко ли ко ли та -
ра по хек та ру. Али све то је не -
мер љи во ма ли тро шак на спрам
ште те ко ју до но си спа љи ва ње
њи ва – под вла чи Угре но вић.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ПРЕД СТА ВЉА МО УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕ НА – „ЗЛАТ НА ЈА БУ КА” (2)

За јед но и до ма ћи це и сту дент ки ње
Ме ђу на род ни дан же на на се -
лу обе ле жа ва се од пре је да на -
ест го ди на сва ког 15. ок то бра.
Ота да се и у на шој зе мљи одр -
жа ва ју раз не при го де, с основ -
ним ци љем да се на зна че уло -
га и до при нос при пад ни ца не -
жни јег по ла пре вас ход но у уна -
пре ђе њу по љо при вред ног и ру -
рал ног раз во ја.

У том по гле ду нај ве ћи до -
при нос, без сум ње, да ју удру -
же ња же на, ко ја функ ци о ни -
шу у свих де вет на се ље них ме -
ста, па ће, по во дом на ве де ног
пра зни ка, сва ко од њих би ти
пред ста вље но у на ред ним бро -
је ви ма „Пан чев ца”.

Удру же ње же на „Злат на ја бу -
ка” осно ва но је 2015. го ди не, а
ње го ва пред сед ни ца Сла ђа на
Бог да но вић на во ди да је и пре
то га би ло ак тив но сти ко је су
на го ве шта ва ле фор ми ра ње те
ор га ни за ци је.

– Ка ко же не на се лу ни су би -
ле пре ви ше пре по зна тљи ве на
дру штве ној ма пи, же ле ле смо
то не ка ко да про ме ни мо, па
смо за по че так ор га ни зо ва ле
низ ра ди о ни ца у До му кул ту -
ре. Не ду го за тим схва ти ле смо
ко ли ко је бит но да се ре ги стру -
је мо и та ко, по ред оста лог, стек -
не мо пред у сло ве за из ла ске на
раз не кон кур се, ка ко би смо пре -
ко одо бре них про је ка та ус пели

да обез бе ди мо ка кво-та кво фи -
нан си ра ње. Што се члан ства
ти че, тај број је осци ли рао: у
не ком мо мен ту би ло нас је и
до три де сет, а стан дард но два -
де се так, и то у ра спо ну од три -
де сет до се дам де сет го ди на.
Ме ђу на ма су и пен зи о нер ке и
до ма ћи це, али и фа кул тет ски
обра зо ва не су гра ђан ке ко ји ма
се до па да оно што ра ди мо –
ис ти че пред сед ни ца.

„Злат на ја бу ка” од стар та се
по све ти ла и не го ва њу тра ди ци -
је, као и мо дер ним тех ни ка ма.

– Ра ди ли смо мно го то га,
по чев од штри ка ња ча ра па, ка -
да су ста ри је чла ни це до не ле

ву ну и по ка за ле ка ко се, ре ци -
мо, пре ду па тоф не. Ка ко то
ни је сви ма ишло, по сте пе но
смо уво ди ли и не ке но во та ри -
је, по пут из ра де пред ме та у
тех ни ци де ку паж или осли ка -
ва ња сви ле. У ства ри, по ку ша -
ли смо да ши ро ким спек тром
ак тив но сти при ву че мо мла де,
па смо из ра ђи ва ли и на кит и
дру ге пред ме те од епок сид не
смо ле, при ре ђи ва ли курс сал -
се или ор га ни зо ва ли „Бло гер -
ке на се лу”. Циљ нам је био да
су гра ђан ка ма ука же мо на по -
год но сти ко ри шће ња ин тер не -
та и дру штве них мре жа, на ро -
чи то у по гле ду про мо ци је соп -

стве них про из во да. С тим у ве -
зи, са да на ше удру же ње има
„Ин ста грам” про фил за ту на -
ме ну, а и не ке чла ни це, по пут
јед не ко ја та ко про мо ви ше ка -
ра ме ле. На по ми њем и то да
за уче шће на на ве де ним ра -
ди о ни ца ма ни је нео п ход но
члан ство у на шој ор га ни за ци -
ји – ка же Бог да но ви ће ва.

У пла ну је и на бав ка раз бо ја
за тка ње, а ово удру же ње по -
све ће но је и ху ма ни тар ним ак -
тив но сти ма.

– Уче ство ва ли смо у ак ци ји
„Чеп за хен ди кеп”, чи ји је циљ
на бав ка по ма га ла за оне ко ји -
ма је то нео п ход но, а ин тер но
смо је на зва ли „Свра ти на ка -
фу”. Пре за до вољ ни смо ре зул -
та ти ма, па ће мо ту прак су на -
ста ви ти. Још увек не ма мо свој
ку так, али ко ри сти мо про стор
у До му кул ту ре, а по ред те уста -
но ве има мо од лич ну са рад њу
и с још мно гим ин сти ту ци ја -
ма, по пут Ме сне за јед ни це,
шко ле, до ма „Ср це у Ја бу ци”,
као и с дру гим удру же њи ма из
ме ста и око ли не. Сви они нам
се ра до ода зи ва ју на ет но-ба -
зар по во дом Ме ђу на род ног да -
на же на на се лу, а на ро чи то
из два јам то што смо за јед но са
уче ни ци ма из ра ђи ва ли пред -
ме те од ре ци кла жног ма те ри -
ја ла – на во ди ова ан га жо ва на
Ја бу чан ка.

Продавали сапун како би купили
прибор за оне који га немају

СВЕ УЧЕ СТА ЛИ ЈЕ СПА ЉИ ВА ЊЕ БИЉ НИХ ОСТА ТА КА НА ЊИ ВА МА

МА ЛА ВАЈ ДА, АЛИ ЗАТО ШТЕ ТА ВЕ ЛИ КА

ВЕ ЛИ КЕ КА ЗНЕ ЗА ВИ НОВ НИ КЕ ПО ЖА РА

У пе ри о ду при пре ме зе мљи шта мно ги по љо при вред ни ци

укла ња ју стр њи ку по мо ћу ва тре, што мо же да иза зо ве по -

жа ре, ко ји, по ред ди рект не опа сно сти по чо ве ка, не рет ко

пра ве и ве ли ке ште те на усе ви ма.

Због то га је, ра ди за шти те љу ди, ма те ри јал них до ба ра и

жи вот не сре ди не, нај стро же за бра ње но спа љи ва ње биљ них

оста та ка, као и сме ћа на отво ре ном про сто ру. За не по што -

ва ње тих од ре да ба За ко на о спре ча ва њу по жа ра ви нов ни -

ци ма сле ду ју пре кр шај на од го вор ност и нов ча не ка зне од

300.000 до 1.000.000 ди на ра за прав на ли ца; од 10.000

до 50.000 ди на ра за од го вор на ли ца у прав ним ли ци ма; од

150.000 до 500.000 ди на ра за пред у зет ни ке и 10.000 ди -

на ра за фи зич ка ли ца.

Ако та кав по жар до ве де до по сле ди це по жи вот или имо -

ви ну, по чи ни о ци мо гу би ти и кри вич но го ње ни.

БОГАТА НЕДЕЉА У ШКОЛИ „ОЛГА ПЕТРОВ”

Племенити Брестовчани

Поље гори као у време бомбардовања

Ба нат ски Бре сто вац: Из ло -
жба умет нич ке фо то гра фи је
ау то ра Вла ди ми ра Чер вен ке
под на зи вом „Нео бич на при -
ча” отво ре на je у пе так, 18. ок -
то бра, у га ле ри ји Ва тро га сног
до ма. У то ку је ре кон струк ци -
ја фа са де До ма кул ту ре, а тра -
је и ре монт те зги ко је ће би ти
по ста вље не на пи ја ци.

Ба нат ско Но во Се ло: Ху ма -
ни тар на из ло жба ра до ва но -
во се љан ских ли ков них умет -
ни ка би ће отво ре на у пе так,
25. ок то бра, у До му кул ту ре,
а гра ђа ни ће мо ћи да је по се -
те сва ког да на од 18 са ти, све
до 1. но вем бра. Сли ке ће би -
ти по ну ђе не на про да ју и сав
при ход би ће ис ко ри шћен за
ле че ње ма ле Пе тре.

До ло во: Чла ни це Удру же ња
же на „До лов ке” уче ство ва ле
су про те кле не де ље на фе сти -
ва лу те сте ни не у Бу ди са ви и
„Да ни ма Вој во ди не у Бе о гра -
ду”, у хо те лу „Ме тро пол”. Још
је дан „Паб квиз” би ће при ре -
ђен у пе так, 25. ок то бра, у До -
му кул ту ре.

Гло гоњ: Оп штин ско так ми -
че ње до бро вољ них ва тро га -
сних дру шта ва одр жа но је у
су бо ту, 19. ок то бра, на спорт -
ском цен тру у Гло го њу, а до -
ма ћа еки па је осво ји ла нај -
ви ше на гра да. Ак тив мла дих
„Ју ве нис”, у са рад њи Ме сном
за јед ни цом и ко му нал ним
пред у зе ћем, у уто рак, 22. ок -
то бра, по ста вио је та бле с по -
ру ком „за бра ње но ба ца ње сме -
ћа” на ме сти ма на ко ји ма се
по ја вљу ју ди вље де по ни је.
При вред но-ту ри стич ка ма ни -
фе ста ци ја „Да ни по вр та ра –
Гло гоњ ска је сен” би ће одр жа -
на у не де љу, 27. ок то бра, на
се о ској пи ја ци, од 8 са ти.

Ива но во: Пра зник Цр кве Све -
тог Вен де ли на обе ле жен je у
не де љу, 20. ок то бра, ка да jе
слу же на и све та ми са. Шко ла
је при ве ла кра ју про је кат „За -
бра на дис кри ми на ци је”.

Ја бу ка: Под мла дак ја буч ке
еки пе је на Оп штин ском так -
ми че њу до бро вољ них ва тро -
га сних дру шта ва у Гло го њу
осво јио пр во ме сто и пла си -
рао се на ре пу блич ко так ми -
че ње. По во дом обе ле жа ва ња
Да на Ја бу ке уче ни ци ОШ „Го -
це Дел чев” одр жа ли су при -
ред бу у по не де љак, 21. ок то -
бра, у До му кул ту ре. На истом
ме сту у пе так, 25. ок то бра, од
18 са ти и 20.30, би ће при ка -
за не про јек ци је фил ма „Вој -
на ака де ми ја 5”.

Ка ча ре во: Не дав но, на осно ву
од лу ке Скуп шти не гра да Пан -
че ва, за но вог в. д. ди рек то ра
име но ва на је Ве ро ни ка Ке ре -
кеш Сте ва нов ски. Деч ја по зо -
ри шна пред ста ва „Ах, та Цр -
вен ка па” из ве де на је у пе так,
18. ок то бра, у До му омла ди не.
Фе сти вал ху мо ра и са ти ре „Жа -
о ка” би ће одр жан у но вем бру.

Омо љи ца: Ме сна за јед ни ца
и ко му нал но пред у зе ће по -
ста ви ли су деч је игра ли ште
у Ули ци кне за Ми ло ша Обре -
но ви ћа. У окви ру Деч је
недеље, заба ви штан ци су по -
се ти ли би бли о те ку До ма кул -
ту ре и упо зна ли се с ра дом
те уста но ве.

Стар че во: Из ви ђа чи су про -
те клог ви кен да уче ство ва ли
на јед ном ме ђу на род ном ску -
пу, као и на Фо ру му из ви ђа -
ча ре ги о на у Ја го ди ни. Кон -
церт рок са ста ва „Ел вис ЈР
Кур то вић” би ће одр жан у че -
твр так, 24. ок то бра, од 21 сат,
у Кре а тив ном кул тур ном клу -
бу. Де вет на е сти Ме ђу на род -
ни фе сти вал ма лих там бу ра -
шких са ста ва „Стар че вач ка
там бу ри ца” би ће упри ли чен
у су бо ту, 26. ок то бра, од 19
са ти, у ве ли кој са ли До ма
кул ту ре, а све ин фор ма ци је
мо гу се до би ти на те ле фон
631-913.

Месне актуелности 
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Вре ме је ка да се све ви ше и
на ших су гра ђа на оти ску је у бе -
ли свет у по тра зи за из да шни -
јим из во ром ег зи стен ци је, а бу -
ду ћи да сва ко, у ве ћој или ма -
њој ме ри, че зне за род ним ме -
стом, „Пан че вац” им пру жа
при ли ку да се ма ло олак ша ју у
тре ну ци ма „но стал ги чар ске”
кри зе.

У овој ру бри ци пан че вач ки
„га стар бај те ри” из свог угла
опи су ју кон крет не де сти на ци -
је и ука зу ју на раз не осо бе но -
сти ко је ка рак те ри шу то под -
не бље и љу де.

У ак ту ел ном бро ју на ши су -
гра ђа ни Жи ва на и Ни ко ла Ко -
стић го во ри ће о жи во ту у Ка на -
ди, за мно ге љу де, па и за мно -
ге Пан чев це, о обе ћа ној зе мљи.

На ши су гра ђа ни Жи ва на и Ни -
ко ла Ко стић од пре де сет го -
ди на жи ве у Ка на ди.

На кон окон ча ња рад ног ве -
ка и од ла ска у пен зи ју они су
од лу чи ли да се на ста не у Ота -
ви, пре сто ни ци те огром не се -
вер но а ме рич ке др жа ве не пре -
глед них шум ских про стран -
става, и та ко се при дру же сво -
јим ћер ка ма – Је ле ни и Ива ни,
ко је у тој, за мно ге обе ћа ној
зе мљи већ го ди на ма сти чу ег -
зи стен ци ју као ге не ти ча ри и
мо ле ку лар ни би о ло зи.

У (ка над ском) ви ну је
истина

Ко сти ћи су по стру ци (би ли)
ге о ло зи, што их је сво је вре ме -
но од ве ло у Зам би ју, где су ра -
ди ли у руд ни ци ма ба кра. По -
ред то га, Жи ва на је би ла за по -
сле на у Ста кла ри, а цео свој
век ак тив на је као сли кар ка и
за со бом има ви ше од пе де сет
из ло жби. С дру ге стра не, Ни -
ко ла је про фе сор у пен зи ји, ко -
ји је на По љо при вред ном фа -
кул те ту у Бе о гра ду, на од се ку
за ра тар ство, пре да вао би о ло -
ги ју и ми не ра ло ги ју. Иа ко се и
да ље ба ви на уч ним ра до ви ма,
углав ном се, ка ко ка же, озбиљ -
но за ба вља, пре све га ено ло ги -
јом, јер ни је без раз ло га не кад
дав но ре че но: у ви ну је исти на.

– Не ка сво ја са зна ња пре нео
сам у Ка на ду, па сам та мо шње
при ја те ље и по зна ни ке упо зна -
вао с тех но ло ги ја ма из ра де ви -
на, што је је дан од раз ло га за
дру же ње са зе мља ци ма и дру -
гим љу ди ма до бре во ље. То је
увек до бар по вод за фе ште и
ба ло ве ко је ор га ни зу је мо у Цр -
кви Све тог Сте фа на у Ота ви;
осно ва ли смо и ред ви те зо ва
по све ћен Све том Три фу ну, а
ре дов но при ре ђу је мо и так ми -
че ња за нај бо ље бе ло и цр ве но
ви но. Чак и за шам па њац, ко ји

нас не ко ли ко од не дав но пра ви
– при ча Ни ко ла.

Кад се вук про га ња 
са зецом...

Ови Пан чев ци су се, по до ла -
ску у зе мљу ја во ро ва, зду шно
по све ти ли уз ди за њу по ме ну те
Цр кве Све тог Сте фа на, ко ја је,
иа ко по сто ји три де се так го ди -
на, ду го та во ри ла.

– Све срд но смо се укљу чи ли
у ор га ни за ци ју ак тив но сти на -
ше за јед ни це, па смо, по ред
„вин ских” и дру гих об ли ка дру -
же ња, ко ји обич но усле де након
ли тур ги ја, кре ну ли и са ор гани -
за ци јом кул тур них про гра ма.

Као што су из ло жбе и пр ва је
свој ли ков ни та ле нат пред ста -
ви ла су гра ђан ка Ла ри са Ац ков.
У ме ђу вре ме ну су оформ ље ни
би бли о те ка и хор, а ре дов но одр -
жа ва мо и пре да ва ња. Та ко смо,
по ред оста лог, при ре ди ли и се -
ри ја ле о Ле пен ском Ви ру и Вин -
чи или о Пр вом свет ском ра ту,
док је су пруг го во рио о Све тој
го ри и ма на сти ри ма у Бу ко ви -

ни. Ни су из о ста ли ни „лак ши”
про гра ми, по пут лич ког или хер -
це го вач ког пре ла, уз ко је смо
пра ви ли и до на тор ске ве че ре,
ка ко би смо при ку пи ли при лог
за уна пре ђе ње из гле да цр кве. А
ка да је до шао ред на вој во ђан -
ску из ло жбу, уз по моћ ро ђа ка и
при ја те ља из Пан че ва, при ба -
ви ли смо и до не ли раз не руч не
ра до ве и ау тен тич не пред ме те.
На по слет ку смо на пра ви ли не -
ку вр сту ста рин ске ку ће – од ку -
хи ње с ве зе ним „ку ва ри ца ма”
на зи до ви ма до спа ва ће со бе до
не ка да шње спа ва ће со бе. И што
је нај бит ни је – од до на ци ја је
са ку пље но око шест хи ља да до -
ла ра за из ра ду мо за и ка ко ји ће
кра си ти јед на цр кве на вра та –
ис ти че Жи ва на.

Они на во де да срп ска за јед -
ни ца у од не дав но ми ли он ској
Ота ви бро ји око 4.000 љу ди,
што и ни је та ко мно го ако се
зна да у То рон ту тај број пре -
ла зи 60.000.

– На ли тур ги ја ма у Цр кви
Све тог Сте фа на уче ству је од че -
тр де се так па до три ста љу ди за
ве ли ке пра зни ке, а по ред пра -
во сла ва ца, на ма ни фе ста ци је ко -
је та мо при ре ђу је мо ра до до ла -
зе и при пад ни ци дру гих ре ли -
ги ја, што из ре ги о на бив ше Ју -
го сла ви је, што и ау тох то них Ка -
на ђа на. И они на то ве о ма до -
бро ре а гу ју, јер сви во ле да по -
је ду, по пи ју, про ве се ле се... Ва -
жно је и то што на род из Бо сне
и Кра ји не, по пут су пру га на ше
ста ри је ћер ке, ко ји је за вре ме
рат них су ко ба пре тр пео мно го

стра хо та, на овај на чин те тра у -
ме лак ше пре ва зи ла зи, јер пози -
тив не ви бра ци је бри шу ту роб на
се ћа ња. На на шим оку пља њи -
ма увек вла да од лич на атмос -
фе ра. Бу де и ра зних по ша ли ца,
на ро чи то ка да се укр сте кра ји -
шка пре зи ме на као што су Ћук
и Пје вац. Или ка да се Вук пре -
га ња са Зе цом – ка же Ни ко ла.

... а твор с ра ку ном

У Ка на ду је нај пре до шла њи -
хо ва мла ђа ћер ка Ива на, 1994.
го ди не, а две го ди не ка сни је и
ста ри ја Је ле на. И до бро су се
сна шле: има ју по ро ди це, де цу и
по сло ве ко ји ма су пре за до вољне.

– То ва жи и за ве ћи ну су на -
род ни ка ко ји су кра јем про шлог
ве ка у ве ли ком бро ју до шли из
ра том за хва ће них под руч ја, ка -
да је Ка на да од лу чи ла да им
иза ђе у су срет и пру жи при ли -
ку да жи ве жи во том до стој ним
чо ве ка. И го то во сви су се сна -
шли. До ду ше, сва ко на свој на -
чин, па има и слу ча је ва да про -
фе сор во зи ау то бус. Али сви
успе ва ју да обез бе де за до во ља -
ва ју ћу ег зи стен ци ју. Јед но став -
но, ка над ски си стем вред ну је
зна ње и до бро га пла ћа. С дру ге
стра не, др жа ва је нај бе скру пу -
ло зни ја ка да тре ба да убе ре по -
рез, али је у све му дру гом на
услу зи гра ђа ни ма. Пре вас ход -
но ка да је реч о без бед но сти.
Та ко, ре ци мо, де ца не мо гу, ка -
ко им пад не на па мет, да ба у -
ља ју по ули ца ма а да им за не -
ко ли ко се кун ди не при ђе по ли -
ца јац. За пра во, та мо за и ста не -
ма пре ви ше де лин квен ци је и
све ма ње-ви ше функ ци о ни ше
по ухо да ном обра сцу то ле рант -
но сти жи вље ња у јед ној та ко
мул ти ет нич кој зе мљи. До вољ -
но је ре ћи да се са мо у Мон тре -
а лу го во ре 154 је зи ка. У на шој
за јед ни ци, на рав но, при ча мо
срп ски – на во ди Жи ва на.

Ка над ска пре сто ни ца Ота ва
на ла зи се на исто и ме ној ре ци,
ко ја је де ли на он та риј ски –
ан гло сак сон ски и кве беч ки –
фран ко пан ски део. Реч је о мо -
дер ном гра ду, ко ји с дру ге стра -
не бри жљи во чу ва не та ко бо -
га ту исто ри ју. Мо жда нај ве ћу
не по вољ ност, пре све га за до -
се ље ни ке, пред ста вља из у зет -
но оштра кли ма.

– Тем пе ра ту ра па да и до пре -
ко два де сет сте пе ни ис под ну -
ле, а снег је не из бе жно обе леж -
је овог под не бља. Ме ђу тим, иа -
ко се ла ко мо же де си ти да се за
ноћ офо р ми слој од се дам де се -
так цен ти ме та ра бе лог по кри -
ва ча, чи шће ње је пер фект но.
Пр во два ве ли ка ка ми о на-чи -
ста ча раш чи шћа ва ју глав не тра -
се, а убр зо и све дру ге ко ло во зе.
При том се ба ца и не ве ро ват но
мно го со ли. За ди вљу је и то што
је у та квим си ту а ци ја ма јав ни
пре воз та чан мал те не у се кун -
ду. С дру ге стра не, бу ду ћи да је
огром на ве ћи на ку ћа од др ве та,
и ва тро га сне слу жбе мо ра ју да
ра де бес пре кор но, јер та кав ма -
те ри јал мо же очас по сла да пла -
не. То не тре ба да чу ди, за то
што је у Ка на ди шу ма уне до -
глед. На ро чи то оби лу је пре по -
зна тљи ви ја вор, ко ји се, као што

је оп ште по зна то, на ла зи и на
за ста ви, па кад ње го ве кро шње
оли ста ју – ди во та јед на. Уоп -
ште, при ро да је ов де пре див на:
пти ца и ве ве ри ца има на сва -
ком ко ра ку; ве о ма че сто твор
вам про ђе кроз дво ри ште, а ра -
ку ни су пра ва на паст. Ка да је
реч о ар хи тек ту ри, ка над ски
пар ла мент се ис ти че и по гран -
ди о зно сти и по то ме што је на
ви со кој сте ни. С тим у ве зи, ин -
те ре сант но је да на ша нај ста ри -
ја уну ка, ко ја је за вр ши ла тре ћу
го ди ну ар хи тек ту ре, ра ди на ре -
ста у ра ци ји те мо ну мен тал не
грађе ви не. Ота ва има и бо гат

Му зеј ци ви ли за ци је, ко ји је ве -
ли ким де лом по све ћен пле мену
Ал гон ки на. Њи ма у част се, у
бли зи ни пар ла мен та, на реч ном
остр ву, на ко јем по сто ји је дан
па ви љон у сти лу ви гва ма, при -
ре ђу је ин ди јан ски „џем бо ри”.
Ни ми тај хе пе нинг ни ка ко не
про пу шта мо. Та ко је то у Ка на -
ди – по ен ти ра Ни ко ла Ко стић.

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Сивка
Ова питома сива њушкица склоње-
на је са улица Котежа због тога што
су зли људи све учесталије тровали
псе. Али тамо где се налази има већ
превише паса који нису удомљени, а
иде зима и било би лепо да нађе то-
пли дом.

Сивка је предивна и посебна по
томе што кад се мази, просто цвили
од среће.

Све информације могу се добити
на телефон 065/22-11-354.

Маца с Котежа
Мала лепотица пронађена је
како шета сама на Котежу 1, у
Улици ослобођења. Ради се о
женки старој око два месеца,
која је тренутно код људи ко-
ји су је привремено склонили
са улице.

Међутим, будући да имају
своје две одрасле мачке, неће моћи да је задрже, па се у нај-
хитнијем року тражи власник или нови удомитељ.

Маца изгледа здраво и чисто, нормално једе, питома је и
иде на песак. Ко пожели ову слаткицу, треба само да окрене
број 062/821-72-54.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Брачни пар Костић

Никола с ћерком и унукама испред Цркве светог Стефана
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Сја јан успех на ших
су гра ђа на

Сле ди др жав ни 
шам пи о нат

Пр вен ство Ср би је у олим пиј -
ском ди за њу те го ва у ка те го -
ри ји ју ни ор ки, так ми чар ки до
23 го ди не и сту дент ки ња, одр -
жа но је у не де љу, 20. ок то бра,
у про сто ри ја ма Крос фит клу ба
Гво жђар у на шем гра ду. Ор га -
ни за то ри так ми че ња би ли су
Са вез Ср би је за ди за ње те го ва
и КДТ Ди на мо.

У ка те го ри ји ју ни ор ки до 55
кг по бе ди ла је Ти ја на Жив ко -
вић из Ири га, у гру пи так ми -
чар ки до 64 кг нај бо ља је би ла
Те о до ра Су ба но вић из Су бо ти -
це, а у кон ку рен ци ји уче сни ца
до 71 кг три јум фо ва ла је Со ња
Бје лић из Ири га. Ма ри ја Ив -
ко вић из исто и ме ног клу ба по -
бе ди ла је у ка те го ри ји так ми -
чар ки до 76 кг.

У над ме та њу ди за чи ца те го -
ва до 23 го ди не нај бо ље у сво -
јим ка те го ри ја ма би ле су Ања
Ко вач из Ири га и Ан ђе ла По -
по вић из Ни ша.

За ни мљи во је би ло и над ме -
та ње сту дент ки ња. Злат не ме -
да ље, у за ви сно сти од ка те го -
ри ја у ко ји ма су се над ме та ле,
за слу жи ле су Ани ца Јо ва но вић,
Јо ва на Ста јић и Ана Илић.

– Сви су би ли оду ше вље ни
ор га ни за ци јом. И овог пу та оку -
пи ли су се не ка да шњи чла но ви
на шег клу ба, што ме је ја ко обра -
до ва ло. Оста је жал што су не ке
так ми чар ке от ка за ле уче шће
због по вре да, али иде мо да ље.
При пре ма мо се за так ми че ња
ко ја нам пред сто је. За хва љу јем
свима ко ји су нам по мо гли да
ор га ни за ци ја бу де на ви со ком
ни воу – ре као је пред сед ник
КДТ-а Ди на мо Фи лип Влајић.

Тра ди ци о нал но над ме та ње у
бенч-пре су под на зи вом „Тро -

феј Бе о гра да” одр жа но је у су -
бо ту, 19. ок то бра. Клуб ди за ча
те го ва Ди на мо пред ста вља ли
су ка дет ки ња Са шка Мла де но -
вић и се ни ор ка Кри сти на Цвје -
ти ћа нин.

Са шка се так ми чи ла у ка те -
го ри ји де во ја ка пре ко 84 кг, у
ко јој је осво ји ла пр во ме сто у
кон ку рен ци ји ка дет ки ња. Злат -
на ме да ља при па ла је и Кри -
сти ни Цвје ти ћа нин у се ни ор -
ској ка те го ри ји до 72 кг. Она
је про гла ше на за ап со лут но и
ре ла тив но нај ја чу так ми чар ку
на так ми че њу.

Так ми ча р ке је пред во дио тре -
нер Сте фан Др па, а пред сед -
ник клу ба Фи лип Вла јић имао
је уло гу глав ног су ди је на так -
ми че њу.

– Пред на ма је так ми че ње у
Еле ми ру, по чет ком но вем бра,
на кон ко јег ће мо се ин тен зив -
но при пре ма ти за др жав но пр -
вен ство у бенч-пре су, ко је ће
би ти одр жа но у Вла ди чи ном
Ха ну. По но сан сам на па у ер -
лиф тинг так ми ча ре Ди на ма,
ко ји на сва ком так ми че њу да ју
мак си мум – до дао је Вла јић.

На „Тро фе ју Бе о гра да” над -
ме та ли су се и чла но ви ти ма
Сил вер бек крос бокс Пан че во,
ко ји су та ко ђе по сти гли из ван -
ред не ре зул та те. По ред зна чај -
них тро фе ја, ус пе ли су да обо -
ре и до са да шње ре кор де...

Ју ни ор Сте фан Мир ко вић
три јум фо вао је у ка те го ри ји до
74 кг, а са 150 по диг ну тих ки -
ло гра ма по ста вио је и но ви

држав ни ју ни ор ски ре корд. Из -
ван ре дан је био и Алек сан дар
Ко лоц ка. Он је у гру пи се ни о ра
до 74 кг та ко ђе осво јио нај сјај -
ни је од лич је. По ди гао је 154 кг
и та ко обо рио др жав ни ре корд.
Се ни ор Бра ни мир Ба бин с по -
диг ну тих 110 ки ло гра ма био је
нај бо љи у ка те го ри ји так ми ча -
ра до 59 кг. Но вак Фи ли по вић
је за ра дио сре бр но од лич је у
над ме та њу се ни о ра до 93 кг, а
ње гов ре зул тат гла си: 150 по -
диг ну тих ки ло гра ма. Дру го ме -
сто је за слу жио и Де нис Мир -
ко вић. Он се над ме тао у гру пи
се ни о ра до 105 кг, а по ди гао је
чак 215 ки ло гра ма.

– Овом при ли ком же ли мо
да за хва ли мо так ми ча ри ма за
из у зет не ре зул та те, тре не ру
Но ва ку Фи ли по ви ћу, пред сед -
ни ку клу ба Стра хи њи Ко сти -
ћу и пред сед ни ку Па у ер лиф -
тинг са ве за Ср би је Ми ла ну
Сми ља ни ћу за од лич ну ор га -
ни за ци ју так ми че ња и пра вед -
но су ђе ње. На ред но ис ку ше ње
за ко је се при пре ма мо је сте
Пр вен ство Ср би је – ре кла је

чла ни ца ти ма Сил вер бек крос -
бокс Ми на Беч.

Ди за ње те го ва у на шем гра -
ду опет је у мо ди...

У ор га ни за ци ји Атлет -
ског са ве за Ср би је, у су -
бо ту, 19. ок то бра, одр -
жа на је нај ве ћа улич на
тр ка у на шој зе мљи –
„Тро феј Бе о гра да”. Так -
ми че ње се од ви ја ло у
цен тру гра да, на Те ра -
зи ја ма, а уче ство ва ло је
ви ше сто ти на атле ти -
ча ра из Ср би је, Ке ни је
и Ети о пи је.

АК Та миш се на тој
ма ни фе ста ци ји пред -
ста вио са се дам чла но ва.

Нај у спе шни ја је би ла Са -
ња Ма рић, ко ја је убе дљи во
три јум фо ва ла у тр ци на 1.000
ме та ра.

У тр ци спор ти ста с по себ -
ним по тре ба ма так ми чи ле су
се и две атле ти чар ке АК-а Та -
миш. Ми ли ца и Све тла на Ра -
да нов за ра ди ле су злат но од -
но сно сре бр но од лич је у над -
ме та њу на 500 м.

Атлет ски клуб Ди на мо био
је ме ђу нај ма сов ни јим ко лек -
ти ви ма на овом так ми че њу, па
се над ме та ло пре ко два де сет
ма ли ша на из ње го ве шко ле.

Ксе ни ја Мр ке ла је три јум -
фо ва ла у гру пи де вој чи ца ро -
ђе них 2010. и 2011. го ди не, а
Ја на Гру јић је за ра ди ла брон -
за но од лич је. Пе тар Ру ла је
дру ги сти гао на циљ у тр ци
сед мо го ди шња ка.

Сле де ћег ви кен да чла но ви
АК-а Ди на мо уче ство ва ће на
екип ном Пр вен ству Ср би је у
кро су.

УЛИЧ НА ТР КА „ТРО ФЕЈ БЕ О ГРА ДА”

ЗА ПА ЖЕ НИ ПАН ЧЕВ ЦИ

На ме ђу на род ном џу до-тур -
ни ру „Тро феј Бе о чи на” уче -
ство ва ла су 463 так ми ча ра из
56 клу бо ва из: БиХ, Бу гар ске,
Грч ке, Хр ват ске, Ру му ни је,
Сло ве ни је и Ср би је. ЏК Ди -
на мо је пред ста вља ло 17 бо -
ра ца, ко ји су осво ји ли де вет
тро фе ја.

Злат не ме да ље су за слу жили
Ми лош Бо жић и Урош Ђу ри -
шић. Сре бром се оки ти ла Ми -
ли ца Се ку ло вић, а брон зе су
за ра ди ли: Ни ко ла До лин га, Ду -
шан Стан ко вић, Де јан и Го луб
Стри гић, Ни ко ла Ми тић, Алек -
са Ђу ро вић, Је ле на Стоја нов -
ски и Вла ди мир Бог да нов ски.

ЏУ ДО У БЕ О ЧИ НУ

ДИ НА МУ ДЕ ВЕТ МЕ ДА ЉА

Нај бо љи џу ди сти на пла не ти
не дав но су се оку пи ли у Ма -
ро ку, где је одр жа но Свет ско
пр вен ство у кон ку рен ци ји ју -
ни о ра. У ки мо ну с на ци о нал -
ним гр бом на ша су гра ђан ка
Ан дреа Сто ја ди нов оства ри -
ла је из у зе тан успех и оки ти -
ла се брон за ним од лич јем.

На пу ту до свет ске ме да ље
Ан дреа је ис пред се бе има ла
„пр вен ство Ази је”.

У пр вом ко лу се са ста ла с
так ми чар ком из Ки не, ко ју је
ефект но по бе ди ла ипо ном по -
сле са мо 35 се кун ди. Ан дреа
је у дру гом ме чу ва за ри јем са -
вла да ла ри вал ку из Мон го ли -
је, а у тре ћем ко лу на шла је

ре ше ње и за так ми чар ку из
Де мо крат ске На род не Ре пу -
бли ке Ко ре је, ко ју је по бе ди ла
ипо ном, у про ду жет ку ме ча.
Че твр та „рун да” свет ског шам -
пи о на та при па ла је пр ва ки њи
Ја па на. Иа ко је па ла на ва за -
ри, Ја пан ка је тех ни ком гу ше -
ња ус пе ла да до ђе до побе де и
та ко осу је ти Ан дре и ну же љу
за нај сјај ни јим од лич јем.

Ипак, на ша су гра ђан ка ни је
кло ну ла по сле тог по ра за. Смо -
гла је но ву сна гу пред меч за
брон за но од лич је и – ус пе ла!
Ипо ном је са вла да ла сјај ну так -
ми чар ку из Ја па на, за са мо
ми нут и де сет се кун ди бор бе.

Сва ка част!

СВЕТ СКИ ШАМ ПИ О НАТ У ЏУ ДУ

АН ДРЕА ТРЕ ЋА НА СВЕ ТУ
НАД МЕ ТА ЊА У ДИ ЗА ЊУ ТЕ ГО ВА

ПА ДА ЛЕ МЕ ДА ЉЕ, ПЉУ ШТА ЛИ РЕ КОР ДИ

Је дан од спорт ских ко лек ти ва
у на шем гра ду ко ји ове је се ни
скре ће па жњу на се бе сва ка ко
је и ОК Од бој ка 013.

По ред то га што у клу бу функ -
ци о ни шу све мла ђе ка те го ри -
је, што де вој чи це с мно го успе -
ха игра ју у сво јим так ми че њи -
ма, па жњу јав но сти по себ но
при вла чи се ни ор ски тим Од -
бој ке 013, ко ји се над ме ће у
Пр вој вој во ђан ској ли ги.

Агил на упра ва тог спорт ског
ко лек ти ва, са Ива ном Кр го ви -
ћем на че лу, од ра ди ла је сја јан
по сао у пре ла зном ро ку, па су
сти гла и су пер ли га шка по ја ча -
ња. Из ЖОК-а Ди на мо у Од -
бој ку 013 пре шле су Дра га на
Мар ко вић и Је ле на Пе тр ов, де -
вој ке са ис так ну тим ста жем у
над ме та њу ме ђу нај бо љим срп -
ским еки па ма, а из Аме ри ке, с
ко ле џа, вра ти ла се и На та ша

Бо жић, од бој ка ши ца ко ја је сво -
је вре ме но та ко ђе но си ла дрес
Ди на ма у Су пер ли ги. По ред то -
га што ће игра ти за пр ви тим,
по ме ну те де вој ке ће ра ди ти и
с мла ђим се лек ци ја ма Од бој -
ке 013, а На та ша Бо жић ће се
ба ви ти и од бој ка шком ста ти -
сти ком.

Ако се по ју тру дан по зна је,
тим из на шег гра да би ће ове
се зо не глав ни кан ди дат за осва -
ја ње пр вог ме ста.

Еки па ко ју пред во ди тре нер
Вла ди мир Јо ван чић успе шно је
стар то ва ла у но вој пр вен стве ној
тр ци за бо до ве. Про шлог ви кен -
да на про гра му су би ле утак ми -
це пр вог ко ла, у окви ру ко јег су
Пан чев ке го сто ва ле у Вр шцу.
Оне су у ха ли „Ми ле ни јум”, без
ве ћих про бле ма, оства ри ле убе -
дљи ву по бе ду и та ко на ја ви ле
ви со ке ам би ци је: Ба нат – Одбојка

013 0:3, по се то ви ма: 16:25, 13:25
и 18:25.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Со фи ја Аша нин, Ми -
ла на Ни ћи фо ро вић, Ми ли ца
Ку жић, Ни ко ли на Ве ско вић,
Дра га на Мар ко вић, Ан ђе ла Ву -
ја нић, Ан ђе ли ја Кне же вић, Ка -
та ри на Шо шта рић, Је ле на Пе -
тр ов, Ма ри ја Ма рић, Да ни ца
До бро са вље вић, На та ша Божић,

Алек сан дра Кр стић и Ми ли ца
Сто јић.

Љу би те љи игре пре ко мре же
у на шем гра ду мо ћи ће да ви де
на де лу по ја ча ни тим Од бој ке
013 у не де љу, 27. ок то бра.

Де вој ке ко је пред во ди тре -
нер Вла ди мир Јо ван чић тог да -
на ће у Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту уго сти ти еки пу Вр шца.

Утак ми ца по чи ње у 18.45.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ОД БОЈ КА 013 УБЕ ДЉИ ВА НА СТА Р ТУ

За хук та ва се тр ка за бо до ве у
Ко шар ка шкој ли ги Ср би је. Про -
шлог ви кен да на про гра му је
би ло тре ће ко ло шам пи о на та,
а по сле ду е ла са Сло бо дом у
Ужи цу и Ко лу ба ром у Пан че ву
ко шар ка ши Та ми ша пу то ва ли
су у Зе мун, где су од ме ри ли
сна ге са еки пом Мла до сти.

Ни је то би ло баш нај бо ље
из да ње ти ма из на шег гра да,
што је до ма ћин ус пео да ис -
ко ри сти и оства ри ва жну по -
бе ду: Мла дост –Та миш 94:85,
по че твр ти на ма: 31:15, 21:25,
22:26 и 20:19.

Пан чев ци су ве о ма ло ше
„отво ри ли” овај ду ел, а до зво -
ли ли су Зе мун ци ма да у пр вих

де сет ми ну та игре по стиг ну чак
31 по ен (31:15). Мом ци ко је
пред во ди тре нер Бо јан Јо ви -
чић ус пе ли су ма ло да се кон -
со ли ду ју, за и гра ли су бо ље у
дру гој че твр ти ни, а то се од -
мах од ра зи ло и на ре зул тат.

По сле од мо ра ко шар ка ши
Та ми ша свој ски су се тру ди ли
да стиг ну пред ност до ма ћи на.
У то ме је пред ња чио Џа рид Ро -
удс, ко ји је био и нај за па же ни -
ји по је ди нац у ре до ви ма еки пе
из на шег гра да.

Пан чев ци су у че твр тој че -
твр ти ни ус пе ли да се при бли -
же на „ми нус три” (76:73), али
за ко нач ни пре о крет ни су има -
ли сна ге.

У по бед нич ком ти му ис та -
кли су се Аме ри кан ци Ир вин
и Та кер, ко ји су по сти гли по
26 по е на. У Та ми шу се ис та као
Ро удс, са 19 по е на. Ни ко лић је
по сти гао три на ест, а Лу чић и
Пр ља по 12 по е на.

– Ап со лут но за слу же на по -
бе да Мла до сти, ко ја је би ла у
пред но сти то ком це лог су сре -
та. Пре ви ше по е на при ми ли
смо у пр вој че твр ти ни и по сле
је би ло за и ста те шко. У дру гом
по лу вре ме ну смо по ку ша ли да
игра мо ко шар ку, али овог пу та
то ни је би ло до вољ но за по -
вољ ни ји ре зул тат. Мла дост је
јед но став но по ка за ла ве ћу же -
љу за по бе дом – ре као је тре -

нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић на
кон фе рен ци ји за но ви на ре по -
сле утак ми це.

При ли ку за по прав ни ко шар -
ка ши Та ми ша има ће већ у су -
бо ту, 26. ок то бра, ка да у наш
град до ла зи ОКК Бе о град. Меч
с по пу лар ним „клон фе ри ма”
игра се у Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту, а по чи ње у 20 са ти.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

СЛЕДИ ДУЕЛ С „КЛОНФЕРИМА”
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ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

НА СТА ВЉЕ НА ЖЕ ТВА БО ДО ВА
Же ле зни чар сла вио у
Срем ској Ми тро ви ци

Ди на мо 1945
ремизи рао у 
Ста рим Ба нов ци ма

Ка ко се је се њи део се зо не бли -
жи кра ју, та ко тр ка за бо до ве у
Срп ској ли ги „Вој во ди на” по -
ста је све за ни мљи ви ја. Љу би -
те љи нај ва жни је спо ред не ства -
ри на све ту у на шем гра ду мо -
гу да бу ду за до вољ ни и по сле
де се те рун де шам пи о на та, јер
су и „ди зел ка” и „бр зи воз” осво -
ји ли но ве бо до ве.

Же ле зни чар је оства рио и де -
ве ти три јумф, па су ве ре но др -
жи ли дер ско ме сто на та бе ли.
Мом ци ко је пред во ди тре нер
Ду шан Је врић и да ље су је ди ни
не по ра же ни тим у срп ској „Вој -
во ди ни”, па од мо гу ћих три де -
сет има ју чак 28 бо до ва.

Про шлог ви кен да „ди зел ка”
из Пан че ва го сто ва ла је у Срем -
ској Ми тро ви ци, где до ма ћи
тим ни је имао мо ћи да је за у -
ста ви: Рад нич ки –Же ле зни чар
1:3 (0:1).

Иа ко су ви ру си и бо лест не -
ких мо ма ка ма ло по ре ме ти ли
уста ље ни про цес ра да, ли дер
је по ка зао да има два де се так

из ван ред них игра ча ко ји у сва -
ком мо мен ту мо гу да од го во ре
за да тим оба ве за ма.

Та ко је шеф струч ног шта ба
Же ле зни ча ра Ду шан Је врић за
ду ел у Срем ској Ми тро ви ци из -
вео са став: Кне же вић, Јан ку -
лов, Плав шић, Ани чић, Ив ко -
вић, Ко ва че вић, Илић, Јо ва но -
вић, Ба ша но вић, Трип ко вић и
Ман дић, а при ли ку су до би ли
и Бра јо вић, Та на ско вић и Вла -
ди са вље вић.

Да ни ло Ко ва че вић и ње го ви
са и гра чи су од са мог ста р та утак -

ми це по ка за ли да их за ни ма са -
мо три јумф. Игра ли су сво ју
игру, по ла ко сте за ли обруч око
го ла Ми тров ча на, а до ма ћин је
пр ви пут ка пи ту ли рао у 30. ми -
ну ту, ка да је Бор ко Ани чић до -
вео Же ле зни чар у вођ ство.

Сли ка на те ре ну ни је се про -
ме ни ла ни по сле од мо ра. Пан -
чев ци су има ли ини ци ја ти ву,
ства ра ли шан се, а упор ност се
ис пла ти ла у 50. ми ну ту, ка да
је Ђор ђе Ив ко вић ду пли рао
пред ност „ди зел ке”. До ма ћи
игра чи су ус пе ли, не ко ли ко ми -
ну та пре кра ја, да сма ње на 1:2,
али то је би ло све. Са мо не ко -
ли ко се кун ди ка сни је, по сле
сјај ног цен тар шу та Јор да на Јо -
ва но ви ћа, ка пи тен Ко ва че вић
је сјај но ре а го вао у ср цу ше -
сна е стер ца Рад нич ког и по ста -
вио ко на чан ре зул тат – 1:3.

– Зна ли смо да ће би ти те -
шко, да нас до че ку је мо ти ви -
сан ри вал ко ме је сва ки бод
нео п хо дан у бор би за оп ста -
нак, али до бро смо се при пре -
ми ли. Же ле ли смо бр зи гол,
игра ли смо ви со ки пре синг...
За до во љан сам при сту пом
утак ми ци. Наш ква ли тет је до -
шао до из ра жа ја, а по себ но ме
ра ду је и по бољ ша ње ефи ка -
сно сти. Же ле зни чар је ли дер
пр вен ства, јед но став но, на ша

је оба ве за да по бе ђу је мо и да
одр жи мо кон ти ну и тет до брих
ре зул та та. Има још мно го да
се игра, ни шта ни је за вр ше -
но. Мо ра мо да тре ни ра мо и
да се при пре ма мо као да је
пр вен ство тек по че ло – ре као
је тре нер Же ле зни ча ра Ду шан
Је врић.

Већ у не де љу, 27. ок то бра,
„ди зел ка” ће би ти на но вом ис -
ку ше њу. Баш на ве ли ки пра -
зник, Све ту Пет ку, на СЦ-у
„Мла дост” го сто ва ће Рад нич -
ки 1912 из Сом бо ра, тим ко ји

је мно го по ка зао у до са да шњем
то ку пр вен ства. Би ће то дер би
је да на е стог ко ла и још јед на
при ли ка за све љу би те ље фуд -
ба ла да при су ству ју до бр ом ме -
чу. Утак ми ца по чи ње у 14 сати.

Ни ску осва ја ња бо до ва на -
ста ви ли су и фуд ба ле ри Ди на -
ма 1945. По сле три „ве за на”
три јум фа мом ци тре не ра Жар -
ка То до ро ви ћа пу то ва ли су у
Ста ре Ба нов це, где су по де ли -
ли мег дан с Ду на вом.

До ма ћин, по след ње пла си ра -
ни тим на та бе ли, гр че ви то се
бо ри за оп ста нак у тре ћем ран -
гу так ми че ња, па се и пре по -
чет ка утак ми це зна ло да „бр зи
воз” не ће има ти ни ма ло лак
за да так. Иа ко су Пан чев ци би -
ли бли жи по бе ди, су срет је
окон чан без по бед ни ка: Ду нав
– Ди на мо 1945 1:1 (0:0).

Тре нер То до ро вић имао је
про бле ма са са ста вља њем ти -
ма пре ове утак ми це, јер ни је
мо гао да ра чу на на не ко ли ко
стан дард них игра ча, али и по -
ред то га сви мом ци ко ји су у
не де љу, 20. ок то бра, но си ли
дрес Ди на ма 1945 ис ка за ли су
ве ли ку же љу за по бе дом.

„Бр зи воз” је био тим ко ји
до ми ни ра и ства ра при ли ке,
али је од бра на Ду на ва нај че -
шће из ла зи ла као по бед ник.
За пре ти ли су и до ма ћи фуд ба -
ле ри у не ко ли ко на вра та, али

по сле пр вих 45 ми ну та ни је
би ло го ло ва.

Ди на мо 1945 на ста вио је да
на па да и по сле од мо ра, а сво ју
ини ци ја ти ву је кру ни сао у 70.
ми ну ту, ка да је Жи во рад Ар -
на у то вић по го дио циљ и до вео
свој тим у вођ ство. Учи ни ло се
та да да је пи та ње по бед ни ка
ре ше но и да до ма ћи са став не -
ће има ти сна ге за не што ви ше.

И ка да је око 200 гле да ла ца
у Ста рим Ба нов ци ма већ по че -
ло да на пу шта по при ште окр -
ша ја, ка да се оче ки вао по след -
њи су диј ски зви ждук, фуд ба -
ле ри Ду на ва ис ко ри сти ли су
гре шку у од бра ни „бр зог во за”,
па су из по лу при ли ке сти гли
до из јед на че ња и јед ног бо да.

Ди на мо 1945 је овај меч од -
и грао у са ста ву: Ан ђић, Шар -
че вић, Пе тро вић, Сто ја нов, Ка -
ри шик, Ми ло је вић, Ах чин, Ђо -
кић, Чор да шић, Ар на у то вић и
Бо бар, а игра ли су и Нин ко -
вић, Тер зић и Бо дло вић.

„Бр зи воз” је на осмом ме сту
на та бе ли, са че тр на ест бо до ва,
а мом ци ма тре не ра Жар ка То -
до ро ви ћа у су бо ту, 26. ок то бра,
пред сто ји но во ис ку ше ње. На
свом те ре ну ће од ме ри ти сна ге
с Хај ду ком 1912 из Ку ле, још
јед ном еки пом ко ја се бо ри за
оп ста нак. Би ће то ду ел ко ји не
би тре ба ло про пу сти ти. Тај су -
срет по чи ње у 14 са ти.

Утак ми ца ма че твр тог ко ла про -
шлог ви кен да је на ста вље на пр -
вен стве на тр ка за бо до ве у Су -
пер Б ли ги за ру ко ме та ши це.
Еки па ЖРК-а Пан че во је на
свом те ре ну од ме ри ла сна ге с
Бе о гра дом и ус пе ла да оства ри
свој пр ви три јумф у шам пи о -
на ту: ЖРК Пан че во – Бе о град
37:26 (19:16).

Де вој ке ко је пред во ди тре -
нер Мар ко Кр стић ни су има -
ле мно го про бле ма у овом ду -
е лу. Од са мог по чет ка утак -
ми це др жа ле су си ту а ци ју на
те ре ну под сво јом кон тро лом
и ни јед ног мо мен та ни су
дозво ли ле ри вал ка ма из глав -
ног гра да ни да по ми сле на
из нена ђе ње.

Не ве на Џе лај ли ја и ње не дру -
га ри це су већ сре ди ном пр вог
по лу вре ме на има ле пред ност
од че ти ри го ла (10:6), а ка ко је
утак ми ца од ми ца ла, та ко су би -
ва ле све си гур ни је. У 47. ми ну -
ту на се ма фо ру је ста јао ре зул -
тат 28:22, па је по бед ник овог
ду е ла та да већ био од лу чен.

ЖРК Пан че во је играо у са -
ста ву: Ми ли ца Илић, Ана ста -
си ја Гр гов ски, Ти ја на Си мић

(се дам го ло ва), Аме ли ја Уско -
ко вић, Не ве на Џе лај ли ја (три),
Те о до ра Ста но је вић, Та ма ра
Пет ко вић (де вет), Ма ри ја Ми -
трић (шест), Све тла на Ни чев -
ски (10), Ана ста зи ја Јам бру -
шић (два го ла), Ти ја на Ри стић,
Иво на Пе шић, Алек сан дра Ва -
сић и Ма ри ја Ра ки џић.

По ред тре не ра Мар ка Кр -
сти ћа, на клу пи до ма ћег тима

се де ли су и Де јан Мар ја нов и
Ма ри ја Ми ли ће вић.

Ру ко ме та ши це из на шег гра -
да по сле че ти ри од и гра на ко -
ла има ју скор од јед не по бе -
де, јед ног не ре ше ног ре зул -
та та и два по ра за, а на ред ног
ви кен да пу ту ју у Сме де ре во,
где ће укр сти ти ко пља с
тамошњим клубом, Мла дим
рад ни ком.

Стране припремио

Александар
Живковић

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЗЛАТ НЕ НА ДЕ
Куп Вој во ди не у ка ра теу за де -
цу до че тр на ест го ди на одр жан
је про шлог ви кен да у Ин ђи ји.
КК Мла дост је и овог пу та имао
мно го успе ха.

Жен ски тим на да у бор ба ма
осво јио је злат ну ме да љу. На -
сту пи ле су: Са ра Жу нић, Ка та -
ри на Пе тро вић, Ана Ту бић и
Со фи ја Сте фа но вић.

У по је ди нач ном над ме та њу
нај сјај ни ја од лич ја за слу жи ле
су Са ра Жу нић и Со фи ја Сте -
фа но вић. Сре бром су се оки ти -
ли: Не ма ња Жив ков, Ни ко ла Ја -
во рац, Уна Тер зић, На ђа Штр -
бац, Јо ва на Та та ров и Дра га на
Ма цу ра, а брон зе су за слу жи ли:
Ка та ри на Пе тро вић, Ана Ту бић,
Ми ли ца Дра ги че вић, Јо ва на Та -
та ров и Ни ко ла Бра ца но вић.

ДВА СРЕ БРА
На ме ђу на род ном тур ни ру под
на зи вом „Деч ја ша хов ска не -
де ља”, ко ји је одр жан Сом бо -
ру, чла но ви ШК-а „Аље хин”
оства ри ли су сјај не ре зул та те.

У гру пи нај мла ђих Ан дреј До -
бри чан је осво јио сре бр ну ме да -
љу, а Ву ка шин Бла го је вић је био
че твр ти. Зо ја Зец је би ла пе та,
Ла зар Штр бац био је ше сти у
сво јој ка те го ри ји, а у над ме та њу
ста ри јих де ча ка Вук Ка нач ки је
за ра дио сре бр но од лич је.

БРОН ЗА ИЗ 
СЛО ВЕ НИ ЈЕ

Так ми ча ри Џу до клу ба Је дин -
ство уче ство ва ли су про шлог
ви кен да на ме ђу на род ном тур -
ни ру у Сло ве ни ји.

Нај у спе шни ја је би ла Ан дри -
ја на Кр те нић, ко ја је осво ји ла
брон за ну ме да љу.

Би ло је то ве о ма ја ко так ми -
че ње, на ко јем је на сту пи ло
1.200 бо ра ца из 30 зе ма ља, а
уче ство ва ло је чак де сет ка дет -
ских ре пре зен та ци ја.

По ред Ан дри ја не, бо је Је дин -
ства бра ни ли су и: Алек сан дра
Ди ми тров ски, Мар та Пе шић,
Ни ко ли на То шић, Јо ва на Ра -
ди во је вић и Раст ко и Ми хај ло
Ан ђе ло вић.
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Sponer

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ПР ВИ ТРИ ЈУМФ ДЕ ВО ЈА КА

Овог викенда

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

С. Митровица: СРЕМ–ДИНАМО
мушкарци

Панчево: БОРАЦ–ВГСК
субота, 17 сати

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ВРШАЦ
недеља, 18.45

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Смедерево: М. РАДНИК – ЖРК ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО–МОКРИН
мушкарци

Апатин: АПАТИН–ДОЛОВО
Јабука: ЈАБУКА – Н. ПАЗОВА

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Јабука: ЈАБУКА – ЖЕЛЕЗНИЧАР 2
мушкарци

Елемир: НАФТАГАС – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – ОКК БЕОГРАД
субота, 20 сати

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ВИРТУС БАСКЕТ – БНС
субота, 15.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО
недеља, 16.30

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ХАЈДУК 1912
субота, 14 сати
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ 1912
недеља, 14 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Пландиште: СЛОГА–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–ПРОЛЕТЕР
недеља, 14 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА–ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Н. Село: СЛОГА–ЈЕДИНСТВО
Иваново: СТРЕЛА–ПОТПОРАЊ

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – НОВИ ПАЗАР 28:27

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – БЕОГРАД 37:29

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Темерин: ТЕМЕРИН–ДОЛОВО 31:26
мушкарци

Долово: ДОЛОВО – Ц. ЗВЕЗДА 23:23
Сечањ: ХЕРЦЕГОВИНА–ЈАБУКА 23:24

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Зрењанин: ГРАДНУЛИЦА–ЈАБУКА 2:36
мушкарци

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – СОМБОР 24:22

Одбојка

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Вршац: БАНАТ – ОДБОЈКА 013 0:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Земун: МЛАДОСТ–ТАМИШ 94:85

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ВИРТУС БАСКЕТ – ДИНАМО 67:70
Панчево: КРИС КРОС – ЈЕДИНСТВО 67:64
Б. Н. Село: БНС–РАДНИЧКИ 76:95

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
С. Бановци: ДУНАВ – ДИНАМО 1945 1:1
С. Митровица: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 1:3

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (БК) 1:0
С. Црња: БУДУЋНОСТ–МЛАДОСТ 2:3

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Идвор: ПОЛЕТ–СТРЕЛА 0:4
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–СЛОГА 1:1
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БУДУЋНОСТ 2:2

БАДМИНТОН

СУПЕР ВЕТЕРАНИ
У суботу, 19. октобра, одржано
је Првенство Србије у бадмин-
тону за ветеране. Наши сугра-
ђани су и овог пута били успе-
шни, освојивши чак три титу-
ле првака државе и укупно шест
медаља.

Шампионка Србије у кате-
горији женског сингла поста-
ла је Милица Ускоковић, чла-
ница БК-а Панчево, која је уз
шампионску титулу освојила и
сребрну медаљу у дублу, зајед-
но с клупском колегиницом
Милицом Милић, као и брон-
зано одличје у мешовитом ду-
блу с Новицом Бркићем из бе-
оградског Клира.

Титулу у конкуренцији му-
шких синглова заслужио је
Иван Ковачевић, члан БК-а
Панчево, а бронзану медаљу у
пару с Драганом Антићем из
Крушевца освојио је Горан Је-
лесијевић, члан БК-а Динамо.

Јасмина Милошевић (БК Ди-
намо) у пару с Дејаном Шута-
новцем из БК-а Београд осво-
јила је титулу првакиње Срби-
је у категорији мешовитог ду-
бла у групи играча преко четр-
десет година.
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Сања Тодоровић,
гимназијалка:

     – Славићу целог
викенда, пошто ми је
рођендан. Мораћу да
нађем времена и за
учење. Следећа
школска недеља 
нам је „смрт”.

Софија Пејић,
гимназијалка:

    – Овај викенд је
резервисан за
приватне часове из
математике. Учићу
доста и ићи ћу на
прославу осамнаестог
рођендана.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Катанац на суштину
Затварање је ретко кад пожељно, посебно оно у себе.

И најдубља импресија остаје осиромашена ако нема експресије.

Али изразити се није лако.

Мораш да скупиш...

Неодређени број можданих радњи.

Или се постаје недореченим, плитким.

Као кад ставиш локот на уметност.

Стављање катанца је синоним који ништа суштински не мења.

Дивљина
Питома природа.

    Људска. Душевна.

    То нам треба, јер фали.

    То је лековито, пошто смо заведени, испуштени.

    Бар неки од нас то сигурно јесу.

    Бити диваљ у срцу.

    Срчан по природи или тако накнадно настројен.

    То је неопходно, то хоћемо!

Освежење
Бити жедан, има ли ишта природније од тога?!

    Нема, жеђ треба уталити.

    Гладовање је увек мука.

    Једнака, било оно добровољно или не.

    Гладан се мора нахранити.

    Постоји храна за душу и за стомак.

    Бити душевно сит или стомачно, шта је важније?

    Знати одговор било би освежавајуће.

Филип Ћирић,
гимназијалац:

     – Планирам да учим,
а у паузи ћу ићи на
рођендан. Следећа
недеља нам је
пребукирана. Изаћи 
ћу и с друштвом 
на пиће.

У так ми че њи ма у фит не су и
бо ди-бил дин гу уче ство ва ло
пре ко сто так ми ча ра из
два на ест зе ма ља

Осам на е сто так ми че ње ко је је у на шем
гра ду при ре дио пан че вач ки Фит нес-
-клуб „Флекс”, одр жа но је у су бо ту, 19.
ок то бра, у дво ра ни Кул тур ног цен тра
Пан че ва, под на зи вом „World Goldеn
Cup”.

У ни кад ја чој кон ку рен ци ји у фит не -
су и бо ди-бил дин гу над ме та ло се пре ко
сто уче сни ка у два де се так ка те го ри ја, а
на сту пи ли су так ми ча ри из два на ест зе -
ма ља; по ред Ср би је и др жа ва ре ги о на,

пред став ни ке су има ле Шпа ни ја, Тур -
ска, Укра ји на, Мол да ви ја.

Као и увек, све је по че ло ин то ни ра -
њем хим не, а по том је пред сед ник
„Флек са” Ми лан Ко стић за хва лио го -
сти ма и по кро ви те љи ма: Гра ду Пан че -
ву, ТОП-у и ком па ни ја ма „Goldеn Ro-
se” и „Ла ма спо рт”. Бо гат ше сто ча сов -
ни про грам, ко ји је во дио Ран ко Ше во,
бив ши шам пи он у бо ди-бил дин гу, по
уста ље ном оби ча ју отво ри ле су же не.
Ква ли тет так ми ча ра био је на из у зет но
ви со ком ни воу, па је пу бли ка мо гла да
ужи ва у број ним пер фект но из ва ја ним
те ли ма. Та ко је за сва ку ка те го ри ју би -
ло при ја вље но ми ни мум по шест-се -
дам уче сни ка. На кра ју се из дво ји ла
Ми ља на Фе ренц, ап со лут на по бед ни -
ца, док је код му шка ра ца би ло чак и
ви ше так ма ца, а нај ва жни ји тро феј

при пао је Ива ну Ђор ђе ви ћу. Нај бо љи
ме ђу чла но ви ма до ма ћег „Флек са” био
је Ми ро слав Вре бец, ко ји је осво јио
злат ну ме да љу у сред њој ка те го ри ји
боди-бил дин га.

Глав ни ор га ни за тор Ми лан Ко стић у
јед ном мо мен ту је ука зао част спе ци -
јал ним зва ни ца ма и за слу жни ма за успех
ове ма ни фе ста ци је, а по ред оста лих,
при зна ња су до би ли и чу ве ни Пе тар Че -
лик и Пе тер Ли ска.

– Не мо гу да са кри јем оду ше вље ње
ква ли те том так ми че ња и ат мос фе ром
ко ју су вр хун ски спор ти сти и ве ли ки љу -
ди ши ри ли за све вре ме ма ни фе ста ци је.
То је на ста вље но и ка сни је, пу тем ин -
тер не та и дру штве них мре жа, ка да го -
сти ни су ште де ли ком пли мен те на ра -
чун на шег го сто прим ства и на шег гра да
у це ли ни – ис та као је Ко стић. Ј. Ф.

ОСАМ НА Е СТИ ПУТ У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ „ФЛЕК СА”

НИ КАД ЈА ЧИ СВЕТ СКИ ЗЛАТ НИ КУП

Пан че вач ки ша хов ски клуб ПАШК је у
фи нал ном ме чу плеј-офа Ба нат ске ли -
ге по бе дио еки пу Ру сан де из Ме ле на ца
са 4,5:1,5, па је та ко осво јио укуп но пр -
во ме сто у ба нат ским ли га ма „Се вер” и
„Југ” и пла си рао се у Дру гу ли гу Ср би је
гру па „Вој во ди на”.

Еки па ПАШК-а је у ли га шком де лу
так ми че ња за у зе ла дру го ме сто у гру пи
„Југ”, оства рив ши скор од се дам по бе -
да, ре ми ја и јед ног по ра за. У по лу фи -
на лу плеј-офа ша хи сти ПАШК-а по бе -
ди ли су пр во пла си ра ни тим из гру пе
„Се вер” – Про ле тер из Чо ке.

За ве ли ки успех клу ба за слу жни су
сви игра чи ко ји су на сту пи ли у про те -
клих је да на ест ме че ва, а то су: Во ји слав

Мар ко вић, Ра до сав Ђу кић, Мар ко Ми -
ла но вић, Ми лан Уро шев, Јо ван Ра де -
вић, Па вел Је ђи ни, Дра ган Бо го са вљев,
Зо ран Мар ко вић, Ми ро слав Мар чић,

Асен Ћир ков и Не над Шко ро (ка пи тен
еки пе и пред сед ник клу ба).

По себ но тре ба ис та ћи ве ли ки до при -
нос нај мла ђег чла на еки пе, Мар ка Ми -
ла но ви ћа, је да на е сто го ди шња ка ко ји је
уве ли ко ста сао за бор бе у се ни ор ским
ли га ма. По ред то га, ва жно је на гла си ти
да су сви игра чи ПАШК-а на ши су гра -
ђа ни.

Ово го ди шњи три јумф је че твр та ти -
ту ла у исто ри ји клу ба. ПАШК је осва јао
и Куп ша хов ског са ве за Вој во ди не. Жен -
ска еки па клу ба би ла је ви це шам пи он
по кра ји не и члан Дру ге са ве зне ли ге, а
ка де ти и омла дин ци клу ба су у ви ше
на вра та осва ја ли пр ва ме ста на так ми -
че њи ма у Вој во ди ни и Ср би ји. А. Ж.

УСПЕХ ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ ША ХОВ СКОГ КЛУ БА

ПАШК ОПЕТ ДРУ ГО ЛИ ГАШ

По сле оба вље них при пре ма ка дет ске и
ју ни ор ске ре пре зен та ци је Ср би је у Кра -
гу јев цу по ве ре ње се лек то ра да на сту пи
на Свет ском пр вен ству у чи ле ан ском гра -
ду Сан тја гу до био је та лен то ва ни ка ра -
ти ста Ди на ма, ју ни ор Дар ко Спа сков ски.

Наш су гра ђа нин ће се над ме та ти у ка -
те го ри ји до 61 кг, а пла не тар ни шам пи -
о нат се одр жа ва од 23. до 28. ок то бра.

Дар ку је ово де би тант ски на ступ на
свет ским шам пи о на ти ма, ма да има ис -
ку ства с ве ли ких над ме та ња, јер је на
Европ ском пр вен ству у Со чи ју 2018. го -
ди не осво јио сре бр ну ме да љу.

Мла ди ре пре зен та тив ци Ср би је од -
лич но су се при пре ми ли у Кра гу јев цу и

мак си мал но су мо ти ви са ни да се пред -
ста ве у нај бо љем све тлу и оправ да ју ука -
за но по ве ре ње. Дар ко ће да ти све од се -
бе да по но во оства ри за па жен ре зул тат.

Нај мла ђи ка ра ти сти Ди на ма су про -
шлог ви кен да на Ку пу Вој во ди не у Ин -
ђи ји осво ји ли чак је да на ест ме да ља.

Нај вред ни ји тро феј за ра дио је Мар ко
Фор ђа ри ни у бор ба ма. Сре бр на од лич ја,
та ко ђе у бор ба ма, за слу жи ли су Бо ри во -
је Ве син и Па вле Ми ло шев, а брон за ма
су се оки ти ли: Лу ка До бр о та, Ла зар Ни -
ко лић, Ог њен Бо јо вић и Вук Вор ка пић
(сви у ка та ма), као и На та ша Пап Мар -
ко вић, Ва си ли је Стај чић, Ма те ја Сте па -
нов и Ан то ни је Ћу ли брк (сви у бор ба -

ма). На Куп Ср би је пла си ра ли су се и:
Мар ти на Пу зић, Је ле на Вуч ко вић, Те о -
до ра Га гић, Јо ва на Сто ил ков ски, Ви шња
Тон чев и Ва ња Че ке ре вац. А. Ж.

КА РА ТЕ АК ТУ ЕЛ НО СТИ

СПА СКОВ СКИ У ЧИ ЛЕУ

Апсолутна победница:
Миљана Ференц


