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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

ОТВОРЕНЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Пише: Јордан Филиповић

НОВИ ПРЕВОЗНИК УЛАЗИ НА ПЕРОН
ПАНЧЕВАЧКЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ

Из ријалитија
у учионице
Свашта ових дана пролази испод радара јавности док се коначно размршава (или додатно
мрси) косовски Гордијев чвор
или се бију велике узбуњивачке
битке. Ипак, у мору тих „другоразредних таблоидних гадости”,
које немилице трују ионако морално сатрулело друштво, издвојила се једна.
Наиме, велику прашину подигло је орално задовољавање у
живом програму емисије под
називом „Парови”, која се већ
дуго емитује на „срећној” националној телевизији. Њен уредник, преподобни Марић, испрва је то пробао да заташка. Но
када је сатеран у ћоше, почео је
да се измотава у свом стилу и
да убеђује широке народне масе како им се тај директан пренос секса само причинио.
Ако нас поменути терач шеге
неким натчулним моћима и
убеди да је све то илузија, тешко може да се одбрани како у
тим (и њима сличним) емисијама нема сцена бруталног насиља. Штавише, и најповршнијим праћењем тог медијског
муља стиче се утисак да поменути ријалити своју енормну
гледаност управо гради на агресивности својих актера.
Међутим, пре неколико месеци догађало се нешто и за прилике Марићеве те-ве гротеске
тотално болесно и монструозно.
Наиме, персона женског рода
под именом Јелена Илић данима је крвнички тукла извесног
Ивана Маринковића. (Инкриминисани је познат и као бивши супруг естрадне звезде Гоце
Тржан). Та жена-годзила ударала би свом силином несрећника у главу малтене свакодневно,
а понекад је то иживљавање трајало до бесконачности. Било је
чак и ситуација када би водитељка не само немо гледала немиле сцене већ би их чак и подстрекивала. Кулминација се
догодила када је на нареченог
Маринковића насрнула готово
половина укућана у намери да
га линчује и право је чудо да је
преживео ту канонаду.
Такве ствари се, нажалост, догађају у стварном животу, али
донедавно на овим просторима
тако нешто никако нисмо могли ни да замислимо на телевизијама, и то с националним
фреквенцијама.
А сада су баш такви програми најгледанији.
Стога не треба да чуди то што
се скаредне сцене с малих
екрана све интензивније претачу у школска дворишта или
учионице.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 25. октобар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Само један конзорцијум
поднео пријаву
Готово сваки други у
АТП-у је технолошки вишак
У Градској управи Панчево у петак,
18. октобра, отворене су понуде за добијање концесије на јавни превоз путника у Панчеву и околини у наредних двадесет пет година и изградњу
нове аутобуске станице. Заправо,
отворен је само један коверат, пошто
се на позив јавио само конзорцијум
који чине „Сага транс” из Лештана,
„Транс југ” из Обреновца и „Думеко”
из Београда. Конзорцијум чини и
компанија „Апекс солушн технолоџи”, која је власник система за наплату превоза „Бус плус”, а носилац конзорцијума је предузеће „Сага транс”.

„БУС ПЛУС” И КОД НАС?
Будући да је у конзорцијуму који се јавио на позив Града и
„Апекс солушн технолоџи”, власник система за наплату превоза
„Бус плус”, Панчевци могу – уколико понуда буде прихваћена – да
се надају увођењу картица какве
сада постоје у Београду.
Од тада тече рок од шездесет дана
у коме треба да се утврди да ли је достављена документација ваљана и да
се донесе одлука о томе да ли ће бити
потписан уговор о јавно-приватном
партнерству са овим конзорцијумом.
Поред тога што од формирања конзорцијума велике промене у уредности и комфору очекују корисници
превоза, увођење новог градског пре-

Ова аутобуска станица ускоро ће бити „Стара”
возника изазваће и потресе међу запосленима.
– Сада у АТП-у има око 287 запослених, а 123 су технолошки вишак.
Речено нам је да ће нова фирма која
ће бити основана по гашењу АТП-а
преузети један број радника, пре свега возача. Ко ће још остати, није јасно. Они који одлазе добиће отпремнине од 200 евра по години стажа.

Купање у октобру.
Ових дана, на Тамишу.
Снимио: Милан Шупица

да се одрекну отпремнина, које су, у
пракси, предвиђене за „вишак” који
махом чини административно особље.
Очигледно је да ће се око овога још
ломити копља, као и у свакој другој
фирми која је из јавног власништва
прелазила у приватно.
Директор АТП-а Бојан Бојанић није био доступан да за „Панчевац” да
било какав коментар.
Р. Т.

КА КАВ ЋЕ БИ ТИ БУ ДУ ЋИ ПРЕ ВО ЗНИК

ДУ ГО ПО СР ТА ЊЕ
У априлу ове године дошло је до
изненадног обустављања полазака
АТП-ових аутобуса.
На главној аутобуској станици у
Панчеву освануло је обавештење
да је АТП „редуковао поласке у међумесном саобраћају услед недовољне количине горива, као и
недовољног броја извршилаца”.
Градоначелник Саша Павлов тада је за наш лист објаснио да је
проблем у новцу за гориво, које
град има, али не постоји законски
начин да се пребаци градском превознику.
После неколико дана гужви и
нервирања грађана који су каснили,
највише на факултете и посао у Београду, саобраћај је нормализован.
А првог дана нове школске године, у понедељак 2. септембра,

Запослени су тражили да, пошто се
отвара нова фирма, сви добију отпремнине, па да газда после тога позове онога ко му треба – изјавила је
Гордана Белча, председница синдикалне организације УГС-а „Независност” у овој панчевачкој фирми.
Иза овог захтева очито стоје возачи, који с правом рачунају да ће бити
потребни и у новој фирми, али не желе

возачи АТП-а били су отпочели „тихи штрајк”. Од њих 130, шездесет
четири радника су отишла на боловање, па је тог дана одржано само
20 одсто полазака!
Возачи су тражили да им нето
плата буде 70.000 динара, будући
да су им месечна примања тада била 42.000, односно ако раде и кондуктерски посао – 47.000 динара.
Након преговора нађено је компромисно решење.
– Возачи су прихватили понуду
градске власти да им до краја године буде исплаћена солидарна помоћ
у укупном износу од 40.000 динара, и то тако што ће им сваког месеца бити уплаћено по 10.000 динара.
То је решење које је било најближе
њиховим захтевима – рекао је тада
директор АТП-а Бојан Бојанић.

Будући концесионар мораће да
докаже да није имао губитак у пословању током последње три године, а да је имао укупан пословни
приход 840 милиона динара или
већи за сваку од те три године.
Такође, мора да докаже да има
искуство и да је у последње три године квалитетно пружио јавну услугу превоза локалним самоуправама
које имају више од 120.000 становника, као и услуге тикетинг система.
Технички предуслов за будућег
концесионара је да поседује најмање 60 возила старости до десет година по минимум „Еуро 5” норми,
односно да има простор у којем врши сервисирање и поправку возила.
Кадровски, мораће да докаже да
има најмање три инжењера саобраћаја, 80 возача и пет механичара.

Већ у прва два месеца концесионар ће морати да обезбеди првих
десет нових аутобуса, а до шест месеци и наредних двадесет возила,
док би до краја прве године требало да буде обезбеђено укупно шездесет нових аутобуса.
Обавеза концесионара је и да у
првој години изгради и пусти у рад
нову аутобуску станицу са сервисом и техничким прегледом на локацији коју обезбеди Град Панчево.
Будући концесионар ће наплаћивати станичну услугу како на постојећој, тако и на новоизграђеној
аутобуској станици, чија ће зграда
имати површину од 949 квадратних метара, а биће обавеза да се
изгради и укупно деведесет паркинг-места, од чега шездесет осам
за путнике, а остало за особље.

ФОРМИРАН ГРАДСКИ ОДБОР

ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА
МЛАДИХ ЕВРОПЕ

ДПМ од сада и у Панчеву

Калињинградска
иницијатива

У недељу, 20. октобра, формиран је
Градски одбор Демократске партије
Македонаца у Панчеву – саопштено
је из те странке. Томе су претходили
изборна скупштина у јуну и формирање месних одбора у Панчеву, Глогоњу, Јабуци, Качареву и на Стрелишту.
За председника Градског одбора
изабран је Јован Лазаревски, а за његовог заменика Горан Пислевић. Одбор у овом тренутку има девет чланова, а у наредном периоду тај број ће
се повећавати сходно броју формираних месних одбора у граду. Овом
градском одбору предстоји озбиљан
рад у наредном периоду с циљем да
се у сваком насељеном месту формира месни одбор.
– Отворени смо за сарадњу са осталим политичким партијама, али пре
свега желимо да апелујемо на све Македонце и поштоваоце македонског
народа с територије града Панчева,

ма шта били по националној припадности, да нам се јаве и укључе у рад
ДПМ-а, јер само заједничким снагама
можемо достићи ниво с којег ћемо утицати на очување наше заједнице и
остварити сва права која нам припадају. Једини начин да и Македонци имају свог представника у структурама власти је политичко организовање наше
заједнице, због чега и радимо на јачању наше инфраструктуре. Извршни
одбор ДПМ-а у наредном периоду наставља формирање градских и општинских одбора на територији Баната, а до
краја ове године планирамо да завршимо рад на формирању одбора на територији целе Србије – поручио је са
седнице ГО председник Извршног одбора ДПМ-а Стефан Трајковски.
Страначке просторије ДПМ-а налазе се у Улици Радомира Путника 3 у
Панчеву и отворене су сваког радног
дана од 10 до 15 сати.

Делегација Демократске заједнице младих Европе – председник Хавијер Хуртадо Мира и, Панчевац,
потпредседник Милош Ђурин –
одржала је састанак у Центру „Сава” у Београду с председавајућим
Комисије за међународну сарадњу
Генералног савета „Јединствене Русије” Андрејем Климовим, након
којег су две стране потписале Калињинградску иницијативу, завршни документ конференције посвећене безбедности, одржане у
Калињинграду.
Калињинградска иницијатива
промовише мир и безбедност, немешање у унутрашња питања држава, јачање економске сарадње, пријатељство и борбу против тероризма,
нацизма, фашизма, расизма, ксенофобије и дискриминације.
С. Т.
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НОВЕ ВЕСТИ О СУДБИНИ НАШЕ ФАБРИКЕ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

РУСИ ПРИЗНАЛИ ДА ЖЕЛЕ „ПЕТРОХЕМИЈУ”

Завод „Панчевац”
први у свему

Прича о судбини „Петрохемије” се захуктава – не прође недеља а да српски медији не објаве неку информацију о процесу приватизације панчевачког петрохемијског комплекса. Последња у низу је изјава
Вадима Јаковљева, првог заменика генералног директора „Гаспромњефта” и председника
Одбора директора, који је у уторак изјавио да је „НИС спреман да размотри могућност учествовања на тендеру за ’Петрохемију’, али да ће коначна одлука зависити од понуђених
услова”.
Питање приватизације панчевачке „Петрохемије” отворено је на Енергетском форуму у
Санкт Петербургу 2010. године. У том граду је седиште енергетског дива „Гаспрома”, па наши људи, који редовно одлазе
на Форум, ту имају прилику да
разговарају с најважнијим „Гаспромовим” људима. Тако се,
поред гаса, нафте и енергетике, дошло и до жеље Владе Републике Србије да се у НИС-у
удоми „Петрохемија”.
Али, за разлику од нас, Русима
се не жури.
Прво се појавила информација да је председник УО „Гаспромњефта” Александар Ђуков у разговору са српским министром рударства и енергетике Александром Антићем саопштио да је „Гаспромњефт” „заинтересован за куповину”. За
овим је уследио хладан туш:
једна новинска агенција јавила
је, позивајући се на неименоване изворе, да „руски нафтни гигант не планира да купи петрохемијски комплекс у Панчеву”.
Више вере ипак треба поклонити ономе што је казао други

човек „Гаспромњефта”. У интервјуу „Вечерњим новостима”
од уторка Вадим Јаковљев је
казао да интерес за „Петрохемију” постоји.
– Панчевачка Рафинерија и
„Петрохемија” повезане су у
делу производње и за „Гаспромњефт” то је веома важно јер

Овакво петрохемијско постројење код нас, без додатних
инвестиција, није занимљиво
„Гаспромњефту”. Ствари би се,
међутим, промениле кад би било изграђено ново постројења
за полипропилен. Руси су чак
спремни да за то обезбеде потребних 150 милиона евра, али

Свима се мање жури него нама, ко ји ма на ле ђи ма се ди
ММФ са захтевом да се „Петрохемија” приватизује.
Руси, који су у Панчеву већ
присутни кроз Рафинерију, годинама тврде пазар и покушавају
да, што је сасвим легитимно,
обезбеде себи најбоље услове.

Држава жели да је удоми
имамо могућност да ефикасно
продајемо део својих производа (примарни бензин) фабрици у суседству – казао је он.
Јасно је зашто је „Гаспромњефту”, као власнику НИС-а,
важно да „Петрохемија” опстане и добро послује – новац је у
питању.
Осим тога, НИС има и власнички удео у „Петрохемији”
– држи 21 одсто акција, док
држава и даље држи 76 одсто.
Али...
Вадим Јаковљев је поновио
оно што економски стручњаци
тврде већ годинама:
– Куповина „Петрохемије” у
тренутном стању, с економског
гледишта, нема смисла.

да би то учинили, очекују од
Србије да буде „кооперативна”,
односно да се, српски речено,
„Петрохемија” припоји НИС-у.
– Ако НИС преузме обавезе
за улагање у том износу, он мора и да поседује могућност да
реализује тај пројекат и да добије одговарајући доходак од
уложених инвестиција – рекао
је Вадима Јаковљев, први заменик генералног директора
„Гаспромњефта” и председник
Одбора директора.
Сада је, кад је реч о судбини
„Петрохемије”, на потезу Влада Србије. Јер, поред руске, у
оптицају су, мање или више
конкретне, и румунска, кинеска, азербејџанска... „прича”.

Мора се признати и да наша
влада јуначки одолева, одбијајући да се будзашто отараси
„Петрохемије”. Садашња екипа у Немањиној 11 не жели да
се понови модел приватизације НИС-а, када је „Гаспромњефт” испреговарао фантастичне (за себе!) услове, а ми пристали на непристојно ниску понуду коју нисмо смели да одбијемо. Јер тада је било друго
време и политички интерес
(обезбеђивање трајне подршка
Руске Федерације у Савету безбедности) био је испред економске рачунице.
Сада је, ипак, све само у
парама...
З. Станижан

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

АКЦИЈА
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

ЗАГАЂЕН ВАЗДУХ НАД НАШИМ ГРАДОМ

Чекамо ветар, па да продишемо
Грађани Панчева већ недељу
дана удишу загађен ваздух, а
претеће јутарње и вечерње измаглице надвијају се од 17. октобра широм града. Тежак и
опор ваздух који гуши, по свему судећи, остаће над Панчевом још данима.
Завод за јавно здравље Панчево утврдио је да је ваздух у
Панчеву у понедељак, 21. октобра, био веома нездрав. Тог
дана измерене су високе 24ча сов не вред но сти ча ђи и
прашкастих материја – чађ на
Миси била је 92 микрограма
по метру кубном, а на Стрелишту и у зони Ватрогасног дома
67 микрограма. Према важе-

ЛЕПА ВЕСТ
ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

Помоћ од 5.000
стиже 5. новембра
Добра вест за пензионере
гласи да ће им једнократна
помоћ у износу од 5.000 динара бити исплаћена 5. новембра, месец дана пре но
што је то првобитно било
планирано. Ту информацију с јавношћу је ове недеље
поделио Синиша Мали, министар финансија у Влади
Републике Србије.
Он је подсетио и да ће од
1. јануара пензије бити повећане највероватније за око
5,3-5,4 посто, а обрачун ће
се вршити по швајцарској
формули, по којој се пензија одређује на основу висине просечне плате и висине
инфлације.
Министар је обећао и да
ће просечна плата у Србији
расти из месеца у месец и
да ће она у децембру износити преко 500 евра. Д. К.

ћем правилнику о граничним
вредностима, дозвољено је 50
микрограма. Апарати Завода
измерили су и високу 24-часовну вредност прашкастих материја на Стрелишту – 131 микрограм по метру кубном, а дозвољено је три пута мање.
Да је ваздух нездрав, потврђују и мерења градског мониторинг система, која су у последњих неколико дана измерила
екстремно високе једночасовне
вредности азотних оксида (18.
октобра – 895 микрограма по
метру кубном; 19. октобра – 873
микрограма; 20. октобра – 762
микрограма по метру кубном...).
На свим мерним местима биле

су повишене вредности готово
свих опасних и загађујућих материја.

Завод за јавно
здравље је утврдио да
је ваздух 21. октобра
био веома нездрав.
Раније су, у оваквим екстремним ситуацијама, надлежни из
Секретаријата за заштиту животне средине обавештавали
Панчевце да избегавају боравак

У НЕДЕЉУ, 27. ОКТОБРА

Изложба ситних животиња
Друштво одгајивача расне живине, голубова, кунића и птица
из Панчева у недељу, 27. октобра, приредиће своју традиционалну берзу са изложбом ситних животиња. Најважнији догађај ће бити „специјалка” перикера и панчевачког голуба пануке.
Изложба је у дворишту Пољопривредне школе „Јосиф Панчић” (Новосељански пут 31), а
организатори и овог пута очекују велику посету, јер су свој
долазак најавили и одгајивачи
из: БиХ, Македоније, Румуније,
Мађарске, Бугарске, Хрватске и
Србије.

Поред берзе ситних животиња и изложбе готово свих врста живине, зечева и птица, на
овој манифестацији ће се наћи и бројни произвођачи хране за животиње, али и пратеће
опреме за њихов одгој.
Организатори моле све учеснике ове традиционалне манифестације да не доносе зако ном за шти ће не при мер ке
птица и да не тргују њима.
Берза у Панчеву је једна од
највећих у Србији, јер је сваке
године посети неколико хиљада
људи. Не треба сумњати да ће
тако бити и сада.
А. Ж.

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

на отвореном простору и да домове напуштају само из преке
потребе. Овог пута званичног
саопштења о томе зашто је ваздух у Панчеву последњих дана
прекомерно загађен није било.
Познато је да на квалитет ваздуха у нашем граду утиче рад
хемијског индустријског комплекса, али и индивидуална ложишта. Али ветра нема, па нема шта да одува отровни облак
који се данима формира над
Панчевом – отровне материје
остале су заробљене над Панчевом. Исти је случај и у Београду, где су такође измерене
повишене вредности опасних и
загађујућих материја.
З. С.

ПОВЕРЕНИШТВО
ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Финансијска помоћ
средњошколцима
Повереништво за избеглице
града Панчева обавештава
избегла и интерно расељена
лица да је Покрајински фонд
за пружање помоћи тој категорији људи расписао јавни позив за доделу финансијске помоћи најуспешнијим ученицима средњих школа из избегличких, прогнаничких и расељеничких породица на територији АП
Војводине.
Додатне информације о
овоме могу се добити сваког
радног дана, од 8 до 15 часова, у Повереништву за избеглице, чија се канцеларија
налази у згради Градске управе, на Тргу краља Петра
Првог 2–4.
На истој адреси предају
се и пријаве на јавни позив,
а рок за конкурисање је 4.
новембар.
Д. К.

Заказивање

радним данима 7–14
путем телефона 013/21-90-900

Тако сада корисници услу- -биохемијској лабораторига Завода „Панчевац” имају ји те уста но ве па ци јен ти
прилику да суботом ураде већину верификованих, конултразвучни преглед абдо- тро ли са них и су ми ра них
мена и мале карлице, који резултата могу добити за
обавља радиолог др Љубица свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почеЛазић из Клиничког центра
Србије. Довољно је рећи да ти да се проводи и амбудр Љубицу Лазић колеге сма- лант на хи рур ги ја, а све
трају једним од најбољих ди- интервенције, као и додатјагностичара у нашој земљи. не хируршке и консултативТакође суботом, заинте- не прегледе обављаће др Горесовани могу да ураде и ран Додевски, специјалиста
све врсте ултразвучних пре- абдоминалне хирургије из
гледа срца, а ускоро ће се у Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко јед- чињеница да све већи број
Пан чев ки
и
њака (ТЕЕ). И за
Панчеваца бира
ове услуге ангаЗа вод „Пан че жован је један од
вац”, по себ но
водећих стручонда када је неоњака у тој облаТелефон
за
пходно урадити
сти – dr sc. med.
прегледе и анаСлободан Томић, информације:
лизе на једном
кардиолог, док- 013/21-90-900
месту и добити
тор ме ди цин ре зул та те што
ских наука и магистар кардиологије са Ин- пре. С тим у вези, треба подститута „Дедиње”. Специја- сетити и на то да се у Заволистички преглед и ЕКГ код ду, примера ради, све врсте
овог лекара коштају 3.000 лекарских уверења издају за
динара, цена ултразвука ср- максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
ца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистич- месеца су у Заводу за клики преглед и ултразвук ср- јенте осмишљени и нови паца по цени од 7.000 динара. кети услуга по изузетно поСуботом специјалистич- вољним ценама, а више о
ке ОРЛ прегледе ради др томе, као и о додатним поГоран Митевски из панче- годностима које остварују
вачке Опште болнице, ен- сви они који поседују лојалдокринолошке др Гордана ти картице Ауто-центра „ЗоВељовић, такође из Опште ки”, погледајте на рекламболнице, а уролошке њихов ним странама актуелног броколега из исте установе др ја нашег листа.
Додатне информације моНебојша Тасић, док је за
прегледе из области гине- жете добити путем телефокологије задужен др Јован на За во да „Пан че вац”
Ру дић из ГАК „На род ни 013/21-90-900 и 013/21-90фронт”. Треба напоменути 903, а новости пратите и на
да су прегледи код др Не- сајту www.zavodpancevac.rs,
бојше Тасића тренутно на као и на „Фејсбук” страниакцији, па тако комплетан ци Завода.
Д. К.

4

ПОЛИТИКА И ДРУШТВО
КОНЦЕПТ

Изворна позиција уметника за мене је позиција издајника. Увек мораш да идеш контра, да не подржаваш
оно што је општеприхваћено. Мени традиција не значи ништа. Једноставно, ја на то гледам тако. Не припадам неком народу зато што је то мој избор, него зато
што се то само тако десило. Не држим пуно до тога. У
последње време, стално размишљам… осећам један
огроман бесмисао свега. Уопште не видим смисао, постављам себи питања: зашто се ја бавим књижевношћу? шта сам ја то радио у уметности којом сам се бавио 50 година? зашто? Једноставно, не видим никакав
смисао. Наравно, није то увек било тако. Некада сам,
уз људе са којима сам стварао, видео смисао у свему
томе. Онда када смо се на „Трибини младих” бавили
концептуалном уметношћу, касније кад сам се бавио
музиком… То је био читав један живот. Данас, када сагледам све то, заиста мислим да је имало смисла. Данас пишем… и даље пишем јер је то једини начин да
живим, али ме спопада стално једна врста равнодушности, ћутања… а да, у ствари, једино у томе може
бити бар неког смисла.
(Писац Слободан Тишма, „Данас”, 21. октобар)
* * *
Подвијање репа је озбиљан проблем и уместо да се стиде они који би требало, стиде се они који су са њима у
окружењу, зарад позиције, одређених привилегија или
једноставно због тога што не желе да се суоче са последицама уколико би се супротставили. Као судија сам
усамљен зато што људи не желе да их таблоиди провлаче кроз насловнице, желе да се мирно и тихо провуку кроз овај живот. Воле да буду невидљиви. Свака
бранша наилази на морални камен спотицања. Професори, доктори, писци, па тако и судије. Притисак је велики и лагано остају појединци којих боље да нема, јер
су перманентно представљени као лоши људи. Урушавање друштвене заједнице траје дуго. Како нема брзог
пада, нема ни брзог успона. Моћ подвлачења линија
иза којих се не иде је неопходна. Ако изгубимо црвене
линије, онда је све дозвољено. Окрећемо главу када се
краду труднице у превозу, када неког малтретирају на
улици. Влада потпуна морална анархија.
(Судија апелационог суда Миодраг Мајић, „Панчево
Си Ти”, 19. октобар)
* * *

ЖИВОТ НА ОДЛОЖЕНО

„ДИНА” КАРТИЦА: ЧЕМУ СМО СЕ
НАДАЛИ И ШТА СМО ДОБИЛИ
Народна банка
својски је залегла
иза ове картице
Упркос свему
грађани и даље
највише користе
чекове
Прошло је годину дана од почетка примене закона према
којем је домаћа „Дина” картица постала обавезна за све
власнике рачуна, а све остале
су проглашене за допунске и
издају се само ако их грађанин од своје банке изричито
затражи.
Овакав потез објашњен је намером Народне банке Србије
да се „трговцима и занатлијама умање трошкови”, како је
тврдила Јоргованка Табаковић.
Рачуница која је тада представљена грађанима била је
оваква: за просечан рачун од
1.800 динара плаћен „Дином”
провизија банци коју плаћа
власник радње који је издао
рачун је од 2,18 динара. А ако
му је рачун плаћен „Визом”,
„Ма стер кар дом” и слич ним
„иностраним” картицама, трговац има трошак од 8,2 до
12 динара.

Велика обећања
Народна банка Србије својски
је залегла иза „Дине”. Промоције ове картице обавља се на
њеном сајту, а у старту је била обезбеђена могућност плаћања на одложено до шест рата без накнада и камате на
преко 2.000 продајних места

широм Србије. Ту су се нашле
и највеће трговачке куће које
нуде рачунаре и белу технику, затим продавнице спортске опреме и оно што је за
грађане најважније – ланци
супермаркета. За годину дана

НБС има уговор за плаћање
у иностранству са америчким
картичним системом „Discover”, који је између осталог и
власник „Diners-a”, a по величини је четврти на свету – иза
оних система за које смо чули,

потписано је писмо о намерама у том смислу, али судећи
према подацима на сајту НБСа, ни до данас није начињен
корак даље.
Отуда још један проблем:
„Обична ’Дина’ не може да се
користи за депозите у иностранству, тако да не рачунај на њу
за рентабајк
у
Ам стер даму или
рентакар на Крфу”, закључио је онај аналитичар.

Кад је одложено – чекови

број места где је могуће обавити куповину на овај начин
повећан је на 2.700.
„Подсећамо да плаћање на
рате овом картицом има све
предности плаћања чековима,
али је знатно брже и једноставније – нема чекања на каси и временски захтевног исписивања чекова, као ни ограничења потрошње по чеку, а
број рата корисник одређује сам
при куповини”, истицано је.
Упо треб на вред ност јед не
картице зависи од распрострањености места где је примају.
Тога је била свесна и Народна
банка Србије, па је најавила да
ће плаћање „Дином” бити могуће у 160 земаља.

што значи да власници „Дине”
не би смели да се ослањају на
њу ако се запуте у бели свет.
„Када се све сабере, нема ту
још увек ни приближно толико терминала као код ’Визе’
или ’Мастеркарда’, тако да је
за све вас несиротињу што планирате да идете у Даблин или
Темишвар и даље боље да лепо
поднесете тај захтев за ’Мастеркард’ или ’Визу’”, записао
је један аналитичар.
Друга би песма била да је –
како је планирано – Народна
банка Србије потписала и уговор с кинеским картичним системом „Union Pay”, који агресивно продире на европско тржиште. Још пре две године

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.

* * *
Тамо где нема морала, ту нема обзира. Када људи немају обзира према патњи и смрти другог човека, онда
се мора поставити питање шта је са њима као људима.
Све ово видим као апсолутни апсурд политичког живота који је деградиран максимално. Ово је парадигма
моралног посрнућа, а не само политичког.
(Социолог Ратко Божовић, „Данас”, 21. октобар)
* * *
Свака власт је последица оне претходне, ових тридесетак година можемо да посматрамо као континуитет.
Не мислим да су сви политичари исти, већ да су само
сви прихватили правила игре која су затекли. Нико не
покушава да их мења, да наметне своје теме, да игра по
правилима која би сам успоставио и зато се чини да је
политичка сцена постала досадна. Ако узмемо у обзир
последње дебате, чини ми се да ако се дозволи дебата
неистомишљеника о бојкоту, ви тачно можете да осетите како се тај разговор измешта са теме на неке личне историје и анимозитете. Мене не занимају њихови
анимозитети, у каквим су односима Чеда и Борко, мене занима да чујем о чему се размишља, како замишљају друштво, у чему виде проблем. Ја мислим да су
горуће теме социјалног и економског карактера, какви
су услови у здравству, образовању, какво је стање радника. Теме које се врте месецима су теме на које се људи лакше каче, ова врста затворености медија је скорији проблем, а здравство и образовање су нам урушени
двадесет година. Треба да се говори и о визијама, да се
пробијају границе. Ако неко спомене регионално повезивање, бива сматран утопистом, ја мислим да ниједна
земља не може да понуди решење а да се то решење не
понуди на простору целе бивше Југославије. Акценат
наше спољне политике, уместо трчања по земљама које морамо да „гугламо”, требало би да буде регионална
политика.
(Политички филозоф Филип Балуновић, Н1, 21.
октобар)
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Где је запело с „Дином”, остаје
да се види. Јер нешто што је
„исто као плаћање чековима,
само боље”, како је „Дина” најављивана, као створено је за
нас. Пошто се у Србији још
увек живи на чековима.
У првој половини 2019. банке су издале 3,7 милиона чекова, пошто овакав вид плаћања и даље обрће велике количине новца – прошле године
оваквом новчаном трансакцијом плаћена је роба вредна 35,8
милијарди динара. Разлог је
једноставан: плаћање на краће
рокове иде бескаматно. Кредитним картицама такође се
може плаћати на одложено,
али се камата креће од 2,5 до
три одсто месечно.
Према важећем закону, све
трговине имају обавезу да примају чекове банака које послују на нашем тржишту. Међутим, да ли ће чек примати на
једну, две или више рата, зависи од сваког трговца понаособ.
Уколико чекове прима на одложено плаћање, сматра се да
је реч о „финансијској погодби
с ороченом отплатом”.
А све док је месечна потрошачка корпа скупља од просечне зараде, без вересије –
што је стари назив за овај рогобатни правно-економски израз – нећемо моћи.
И биће нам потребни и чекови, и „Дина”, и све остале
картице на свету.
З. Станижан

ХАПШЕЊА ЗБОГ ИЗБЕГАВАЊА ОБАВЕЗА ПРЕМА ДРЖАВИ И ПРАЊА НОВЦА

Неплаћени порез довољан за трећину пензија
Срби и Хрвати први
на Балкану по
избегавању
пореских обавеза
Шверц дувана је
најуноснији
Због сумње да су лажирали
пословне књиге и неосновано
ис ка за ли из нос за по вра ћај
пореза и порески кредит, а
потом тај новац пласирали у
легалне токове обрнувши на
тај на чин ско ро ми ли јар ду
динара, ухапшено је једанаест особа у Суботици, Београду, Добановцима, Панчеву и
Врању.

Процењује се да
шверцери цигарета и
резаног дувана на
просторима бивше
СФРЈ годишње
зараде 200 милиона
евра.

Њима је привремено одузето пет шлепера разне текстилне робе, 330.000 акцизних маркица, око 8.500 литара алкохолног пића, као и девизе у
вредности од око 103 милиона
динара.
Процењује се да на подручју
земаља бивше Југославије највиши ниво годишње утаје пореза имају Хрватска, с преко
1,8 милијарди евра, и Србија,
с више од 1,9 милијарди евра.
Укупно се на територији бивше СФРЈ годишње утаји 7,5
милијарди евра пореза.
У поређењу са укупним бруто до хот ком др жа ве ута ја
пореза је највећа у БиХ – 7,7
одсто (1,2 милијарди евра) и
у Црној Гори – 7,3 одсто (290
милиона евра). У Србији се
утаји порез у висини од 4,4
одсто БДП-а.
Поређења ради, утајени порез у Хрватској довољан је за
исплату трећине пензија на годишњем нивоу. Мање-више,
исти је однос величина и у другим земљама...
Можда највећа „рупа” у мрежи порезника је трговина дуваном.
Највише пушача има у БиХ –
42,6 одсто становништва, а петина њих (20,3 одсто) снабдева

се на црном тржишту, где од
шверцера купују и цигарете и
резани дуван.
Косово има 41 одсто пушача, али тек 6,3 одсто њих купују на црно цигарете.
Србија има 36,8 одсто пушача и међу њима 6,5 одсто купаца на црно, махом дувана за
мотање, док цигарета на том
тржишту практично нема.
У Северној Македонији, с
38,8 одсто пушача, евидентирано је само 3,8 купаца на црном тржишту.

Најмање пушача (24,5 одсто
становништва) и најмање купаца на црно (3,3 одсто) има
Словенија.
Занимљиво је да су порези
на цигарете у Северној Македонији најнижи – 38 евра на
1.000 цигарета, а у Словенији
највиши – 111 евра на исту количину цигарета.
Процењује се да шверцери
цигарета и резаног дувана на
просторима бивше СФРЈ годишње зараде 200 милиона евра.
Р. Т.
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ЗАШТО СЕ ОТКАЗУЈУ ШКОЛСКИ ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИЈЕ

ПОБУНА ВЛАСНИКА АУТОБУСА ПРОТИВ ЗАКОНА
Превозници су имали
довољно времена
за промене
Појасеви им сметају
да додатно зарађују
Панчевачки средњошколци нису ове
године организовано ишли на отварање
Сајма књига – јер није имао ко да их
превезе! Првог септембра, наиме, ступио је на снагу нови Правилник о превозу деце и затекао превознике неприпремљене, па нико није био квалификован да организује њихов превоз.
Још веће невоље имали су основци у Београду – 16. октобра су сви
из ле ти и екс кур зи је у три де се так
престоничких школа отказани јер
возачи аутобуса нису испунили све
неопходне захтеве по новом Правилнику о превозу деце, па су тако хиљаде ђака, уместо на познатим тури стич ким де стина ци ја ма ши ром
Србије, завршиле – код куће!
Саобраћајни полицајци који су задужени да провере документацију о
техничкој исправности аутобуса, ураде алко-тест возача и прегледају његову „квалификациону картицу” једноставно нису дозвољавали полазак.
Разлог је, у већини случајева, било
ово треће – што многи возачи још
немају квалификационе картице, без
којих не могу да започну вожњу.
Закон који уређује ову област ступио је на снагу одавно и власници аутобуса били су упознати с променама
које он носи. Али и ту се показао

менталитет чији је темељ „неће ваљда”, који чини да нас увек изненади
снег у јануару.
– Када је закон донет, одмах се знало да ће сви професионални возачи
који иду на дуже релације морати да
изваде те картице, али је држава то
пролонгирала и прећутно дозволила
да и даље возе без њих. Онда је без
бла го вре ме не на ја ве до нет но ви
правилник, који прописује обавезно

Квалификационе картице су својеврсни цертификати за возаче и садрже ажурне податке о томе када је
и колико возач радио, где је био претходних сати, којом брзином је возио. Када полиција уочи вожње затражи ту картицу да очита податке,
возач је дужан да је преда. Полиција
онда може да види да ли се возач одмарао, да ли је радио више него што
треба, јер пред вожњу деце, као и

поседовање тих картица – жалио се
директор једног од већих српских превозника медијима, не увиђајући да
кривица није до државе, већ до његових колега и њега.

других путника, он мора да има активан одмор.
Превозници се, међутим, жале да
нису имали довољно времена да изваде картице за своје возаче. Прећуткују да је документ Правилник о начину обављања организованог превоза деце објављен у „Службеном гласнику” од 22. јула 2019. године, а да
су томе претходили гласање и јавна
расправа. Да ће од 1. септембра квалификационе картице морати да имају сви возачи, знало се најмање пет
месеци!
„Држава их није на време опоменула!” и „Нису мислили да је озбиљно!”, то су им изговори што шаљу
возаче, које саобраћајна полиција
враћа...
Али то није све!
Проблем им је, кажу, што полицајци сада, пре него што издају дозволу за полазак на пут, а на основу
новог правилника, захтевају и да сви

НЕ СА ВЕ СНИ НА СТАВ НИ ЦИ
Не смета само превозницима нови Правилник о превозу деце. И несавесни наставници склони су да прескоче све мере које су прописане зарад
безбедности деце, да би се на екскурзију ипак пошло. Гимназијалци из
Зрењанина кренули су на пут упркос томе што су саобраћајци на почетку установили да возачи немају квалификационе картице. А кад су у Суботици аутобуси одведени на ванредни технички преглед, за један
аутобус је утврђено тринаест неисправности, укључујући неисправност
сигурносних појасева, кочница, светлосно-сигналних уређаја, пнеуматика и уређаја за пренос снаге. За други аутобус је утврђено седам неисправности, укључујући неисправност кочница...
Незванично сазнајемо да и у Панчеву има случајева да се полазак екскурзије не пријављује саобраћајцима на време, како би се избегла контрола и „ситничарење полиције”.

ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА
У Министарству унутрашњих послова кажу да су од почетка текуће школске године, односно од
почетка примене Правилника о
начину обављања организованог
превоза деце, проверена укупно
842 аутобуса, од чега је њих десет упућено на ванредни технички преглед, док су код четири
возила утврђене неправилности.
Такође, два возача аутобуса искључена су из саобраћаја.
„Извршеним контролама утврђено је да аутобуси често немају
сигурносне појасеве на свим седиштима или су појасеви неисправни, као и да организатори
превоза избегавају контролу тако
што не пријављују одржавање
екскурзије”, наводи се у саопштењу МУП-а.
Саобраћајна полиција напомиње да је организатор превоза дужан да најкасније 48 сати пре
отпочињања превоза обавести
надлежни орган о превознику, месту и времену поласка, броју ангажованих аутобуса и возача, као и
о броју пријављене деце.
Д. К.
аутобуси имају појасеве за сваког
путника, поготову када је реч о превозу деце.
О неопходности употребе сигурносних појасева у превозу све је већ
одавно казано. Та пракса је, уосталом, усвојена у свету, па већ неко време аутобуси из Србије који возе децу
у иностранство за свако седиште морају да имају и појас. А зашто се превозници ипак буне, својевремено је
објаснио Дамир Окановић из Комитета за безбедност саобраћаја.
– До сада су многе школе и организатори превоза деце покушавали
да уштеде тако што су, рецимо, за 80
малишана користили само један аутобус, па је по троје деце седело на
два седишта. То је сада искорењено
увођењем обавезног коришћења појаса на сваком седишту – казао је он.
Паметном доста!
Р. Т.

ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНА КАМПАЊА „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО” У 2019. ГОДИНИ

Отворен још један научни парк у Војводини
Практично усвајање
знања из области физике,
математике, биологије,
хемије…
Нафтна индустрија Србије, у оквиру
своје друштвено одговорне кампање
„Заједници заједно”, подржала је реализацију пројекта „Парк науке” у Кањижи. Парк је смештен у оквиру Регионалног центра за професионални
развој запослених у Кањижи и намењен наставницима, ученицима, али и
свим заинтересованим грађанима, који ће кроз практичне задатке усвајати нова знања из области физике, математике, биологије, хемије и других
наука. Набављена је неопходна опрема за реализацију великог броја различитих експеримената и изграђен
специјализован павиљон који омогућава одржавање наставе на отвореном, као и културних и друштвених
манифестација.
Свечаном отварању „Парка науке”
присуствовали су представници Општи не Ка њи жа, Покрајинскoг
секретаријaта за образовање, прописе, управу и националне мањине, Центра за промоцију науке и компаније
НИС.

Афирмација природних наука
Према речима Роберта Фејстамера,
председника Општине Кањижа, реализација овог пројекта има веома
важну улогу за развој локалне заједнице. Михаљ Њилаш, покрајински
секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне за јед ни це, че сти тао је на овој

живота. Као компанија чије је стратешко опредељење улагање у младе и
њихово образовање, НИС је сагледао
значај овог пројекта и подржао га у
оквиру прошлогодишњег конкурса с
циљем да се промовише наука и подстакне развој нових достигнућа у овој
области.
Настојећи да заједницу у којој послује унапреди и оснажи, НИС је кроз
програм друштвене одговорности „Заједници заједно” до сада уложио преко милијарду динара и реализовао
више од 900 пројеката широм Србије. У протеклих једанаест година компанија је у општини Кањижа реализовала 94 пројекта, вредна преко 60
милиона динара. Ове године НИС је
сред ства у окви ру про гра ма дру штвене одговорности усмерио на подршку здравственим установама у
инвестицији и остварењу лепе сарадње локалне самоуправе и компаније
НИС. Како је рекао, захваљујући НИСу научни клуб је претворен у научни
парк у коме ће малишани бити у прилици да упознају природне науке.
Стефан Деспотовић, директор екстерних комуникација у НИС-у, рекао
је да НИС и Кањижа имају изузетнo
добру сарадњу.
– Драго нам је што је Кањижа део
нашег програма „Заједници заједно”
од његовог оснивања, а то је пуних једанаест година. Заједно смо реализовали десетине пројеката, међу којима је и „Парк науке” који данас отварамо, и сигуран сам да ћемо наставити да развијамо ту сарадњу – рекао је
Деспотовић у свом обраћању у име
компаније НИС поводом свечаног
отварања научног парка у Кањижи.

Регионални центар за професионални развој запослених у Кањижи укључен је у мрежу регионалних центара и
центара за стручно усавршавање у Србији, а основни задатак ових мрежа
јесте да буду носиоци реформе и унапређења васпитно-образовног рада, с
јасно дефинисаним стандардима и
правилима пословања. Једна од специфичности овог центра, која произлази из карактера говорног подручја
које он покрива, јесте поштовање принципа двојезичности у реализацији едукација и у целокупном раду.

НИС је кроз програм
друштвене одговорности
„Заједници заједно” до
сада уложио преко
милијарду динара и
реализовао више од 900
пројеката широм Србије.

СТРАТЕГИЈА
МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

Вртић ће бити обавезан
Министарство просвете планира
да до 2030. свако дете старости од
три године обавезно иде у вртић и
буде укључено у обавезан припремни предшколски програм. Ова информација је изазвала буру незадовољства васпитача широм земље,
јер држава најављује шири обухват
малишана у обавезним предшколским групама, а до сада још увек
није решила постојећу пребукираност вртића. Ове године број деце
уписане преко норме у обданишта
је око 50.000.
Најављено је да ће се у Србији
до 2030. године изградити велики
број нових вртића и да ће бити
адаптирани и реконструисани постојећи вртићки објекти. У наредном периоду кроз реализацију пројекта „Инклузивно предшколско
васпитање и образовање у Србији”, који се финансира из зајма
Међународне банке за обнову и
развој, многе локалне самоуправе
(њих тридесет) имаће у својим вртићима места за још око 17.000
малишана узраста од три до пет и
по година. Поред тога, пројектом
„Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања” из претприступних фондова

Европске уније биће обезбеђена
стручна подршка за запослене у
вр ти ћи ма у пе де сет ло кал них
самоуправа – развијаће се квалитетни инклузивни предшколски
програми.

ПОДСТИЦАЈ ЗА КУПОВИНУ
ХИБРИДНИХ АУТОМОБИЛА

Засад само мањи порез
Влада Републике Србије прошлог
петка усвојила је Предлог закона
о изменама и допунама Закона о
порезима на употребу, држање и
ношење добара, којим се предвиђа да од 1. јануара 2020. године
власници хибрида буду ослобођени пореза на употребу моторних
возила.
Да подсетимо, код хибридних
возила постоје два мотора, а најчешћа је комбинација традиционалног мотора са унутрашњим сагоревањем и електромотора.
Купци хибридних возила чија
радна запремина мотора не прелази 1.150 кубика уштедеће 1.290
динара. Трошкови оних чија возила имају запремину мотора до
1.600 кубика биће снижени за 5.570
динара. Возила која имају кубикажу до 2.000 односно до 2.500
кубика појефтиниће за 11.420 одно сно 56.430 ди на ра. Нај ви ше
уштеде оствариће поседници најскупљих четвороточкаша – возила с моторима радне запремине
веће од 3.000 кубика, јер ће бити
ослобођени пореза у износу од чак
236.340 динара.
У развијеним земљама возачи
хибрида и електромобила не плаћају путарину и паркинг, па је тако у Норвешкој више од половине
нових аутомобила на њеним путевима током 2018. године било делимично или потпуно електрично.
У Србији је прошле године регистровано 70 нових хибридних путничких аутомобила и 30 нових
електричних возила.

Заједници заједно
НИС више од једне деценије кроз програм „Заједници заједно” помаже локалним самоуправама на чијим територијама реализује пројекте који
су важни за унапређење квалитета

лечењу најмлађих. У општини Кањижа, на пример, НИС је ове године
уложио пет милиона динара за набавку ултразвучног апарата за Дом
здравља.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ПАНЧЕВО ЈЕ ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР КОЛОРЕКТАЛНЕ ХИРУРГИЈЕ

Х И Т НА ПО МО Ћ

У свеопштој модернизацији
и прилагођавању захтевима
које намећу каријера и социјална средина изгледа да смо
прилично заборавили на живот који нам је природа од
памтивека даривала. Индустријализацијом смо нарушили и ону тако природну
присност мајке и њеног чеда. Никаква млечна формула не може да замени мајчино млеко и његов арсенал
имуних тела и других биоактивних компоненти који помажу беби да се у првим месецима живота избори с бактеријама, вирусима, гљивицама и паразитима. На срећу, све смо свеснији да смо
кренули странпутицом, те се
дојење у много већој мери
промовише као незаобилазна
ме ра здра вог са зре ва ња
новoрођенчета и одојчета.
Имунитет бебе је незрео у
првим месецима живота, а
мукозне мембране пробавног
тракта и дисајних путева још
увек нису јака брана наметницима, као што је то у одраслом организму. Због тога је
веома важно да дете преко
колострума и мајчиног млека прими имунолошке биоактивне компоненте. Научници су утврдили да је колострум најпотентнија подршка
иму ни те ту но во ро ђен че та.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Нега која брише године

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Са уласком у менопаузу смањује се производња хормона, нарочито протеина колагена, који је под контролом
естро ге на. Та ко до ла зи до
очигледне промене у структури и изгледу коже. У првих пет година менопаузе жена изгуби трећину колагена
у кожи.
Естроген обавља основну
функцију одржавања еластичности, али у овом добу жене
он радикално опада и зато
долази до исушивања и опуштања коже. Назолабијалне
боре су изражене, а кожа лица и врата се опушта. Истовремено, појачан удео прогестерона у односу на естроген
може довести до појаве адултних акни. Употреба нежних

Страну
припремила
Драгана

Кожан

пилинга је сада обавезна да
не би дошло до затварања пора и појаве акни. Важно је да
се препарати за скидање вишка масноће замене благим
средством које уклања само
нечистоће, а не и масноћу
коже.
У овом периоду живота ваша крема треба да садржи,
поред липида, пептида и фитохормона (из биљака), и коензим Q10, хијалуронску киселину, колаген и комплекс
витамина. Антирид је обавезан. Сада важну улогу не игра
природа, већ правилна нега
и заштита, односно прехрана
и хидратација.
Третмани лица који дају
одличне резултате су инјекциона мезотерапија, радиоталасни лифтинг, средњи хемијски пилинзи (као што је
ТЦА, при чему долази до уклањања површинског слоја коже, а тако и до глачања бора), хран љи ви лиф тинг и
слични третмани.
У овом периоду жене највише посежу за филерима
(попуњивачима бора) и естетским операцијама, али треба
знати да ништа од тога не
вреди ако вам је кожа сива и
испошћена. Живот кожи могу дати само правилна нега,
квалитетне креме и одговарајући козметички третмани.
Корисно је знати да се ћелије
коже најбрже обнављају између један сат после поноћи
и 5 сати ујутру, а активни састојци из ноћних крема додатно подстичу регенерацију
и хидратацију коже.

Чувени светски колоректални
хирурзи из Велике Британије,
Турске, Русије и Португалије
били су оператори и предавачи на Осмој панчевачкој колопроктолошкој хируршкој радионици, одржаној у четвртак,
17. октобра, у Општој болници, као и на редовном састанку Хируршке секције Српског
лекарског друштва приређеном
дан касније, у петак, 18. октобра, у Културном центру.
Жеља да буду део глобалне хируршке заједнице и да уче од
најбољих, српске хирурге окупља већ шеснаест година у Панчеву на колопроктолошкој радионици, коју организује удружење „Круг здравља”, на челу
са др Младеном Јанићем, шефом Одсека колоректалне хирургије Опште болнице.
Ова радионица се одржава
на сваке две године, још од
2002, с циљем да се карцином
дебелог црева (колоректума),
који је, иначе, једна од три
најчешће врсте малигнитета у
јужном Банату, превенира, боље дијагностикује и квалитетније оперише, и то лапароскопски. Основни концепт радионице јесте да се кроз хирургију уживо и предавања,
која прате хирурзи из Србије
и читавог региона, што више
унапреде практичне хируршке
вештине и знања.

Светска елита
– С нама је ове године по седми пут био чувени професор
др Амџад Парваиз са универзитета у Пулу у Великој Британији, као и професор Алексеј Карачун из Санкт Петер-

ЗДРАВЉА”

Пише:
др Мирослав Тепшић

Значај мајчиног млека је у
томе што оно преко IgA антитела обавља функцију одбране од инфекције и при томе не долази до запаљенске
реакције. Поједине компоненте мај чи ног мле ка упра во
имају антизапаљенску функцију. Доказани су позитивни
ефекти дојења на акутне и
продужене дијареје, инфекције уха и респираторног тракта, уринарне инфекције и сепсу. Штавише, мајчино млеко
мења свој састав како беба
сазрева.
Веровали или не, мајчино
млеко је права армија наоружана свим могућим средствима за одбрану. Имуноглобулини су само део те одбране, а њима се придружују
ензими као што су лизозим
и лак то фе рин, ци то ки ни,
ком пле мен ти, ле у ко ци ти,
олигосахариди, нуклеотиди,
липиди и хормони. Већ сама количина ових многима
непознатих биоактивних компоненти говори колико је сложен и разноврстан систем
одбране од инфекције. Веома је важно да су те супстанце отпорне на разградњу у
желуцу, да елиминишу бактерије без стварања запаљенске реакције и истовремено
стимулишу развој дечјег имунитета. Масти из млека, за
које се веровало да имају искључиво хранљиву функцију, показују својства разградње вируса и неких паразита.
Доказано је да мајчино млеко садржи антитела против
шигеле, салмонеле, кампилобактера, вибрио колере, хемофилус инфлуенце, стрептококус пнеумоније, бордетела пертузиса, респираторног синцицијалног вируса,
ХИВ инфекције и других патогена. Треба ли јачег доказа да је млеко здраве мајке
створено да буде искључива
храна бебе у првих шест месеци њеног развоја.

СВЕТСКИ СТРУЧЊАЦИ ОПЕРИСАЛИ
У НАШЕМ ГРАДУ

ФОТО: „КРУГ

Значај дојења

Петак, 25. октобар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Овакве обуке у свету коштају и по неколико хиљада евра
уживо извео је он, док је другу
урадио његов некадашњи професор – Амџад Парваиз. Поред тога што смо паралелно
уживо пратили две операције
рака дебелог црева на десној
стани, имали смо прилику и
да послушамо изузетно значајна предавања из области
колоректалне хирургије и да,
дискутујући, разрешимо неке
дилеме које још постоје у овој
области – рекао је др Младен
Јанић.

Скупо градиво гратис
Операције и предавања поменутих светских стручњака пратио је у четвртак велики број
колоректалних хирурга из целе

ПРОФЕСОР ПАРВАИЗ:
„У СРБИЈИ ЈЕ СВЕ МОГУЋЕ!”
Када су прошлог четвртка професора Парваиза новинари питали има
ли шансе да у Србији у скорашње
време почне да се примењује и роботска хирургија, професор је
дао одговор који је насмејао
присутне:
– Моје досадашње искуство са овом земљом говори да је у
Србији све могуће!
Но професор се
заправо уопште није
шалио.
– Овде су људи изузетно талентовани и
имају велики потенцијал и сигуран сам да су
они спремни и за роботику. Једини проблем су трошкови.
Ипак, верујем да ће се ова област у наредних неколико година убрзано развијати и да ће цене неопходне опреме падати, па ће и ова врста хирургије бити приступачнија већем
броју земаља – објаснио је проф. др Амџад Парваиз.
бурга, иначе директор другог
по величини онколошког института у Русији. Затим, ту су
били и врло угледни колоректални хирург познат свуда у
свету др Бадма Башанкаев с
Медицинске академије у Москви и проф. др Мехмед Кузу,
председник Удружења колоректалних хирурга Турске и
један од најугледнијих и врло
цитираних професора у свету
у овој области медицине. С нама је био и Данило Мишковић, шеф едукативног тима
Института за колоректалну хирургију болнице „Сент Маркс”
у Лондону. То је прва специјализована болница те врсте у
свету и синоним за ову врсту
хирургије. Доктор Мишковић
је српског порекла, али је први пут у Србији. На наше велико задовољство, једну од две
операције које смо пратили

Србије, као и из Црне Горе,
Македоније и Босне и Херцеговине. То не треба никог да
чуди, будући да се присуство
на оваквим курсевима код било ког од ових предавача иначе плаћа и по неколико хиљада евра, док је у Панчеву оно
бесплатно.
– За хва љу ју ћи го сто ва њу
професора Амџада Парваиза,
који ужива велики углед у целом свету и Европи, Панчево
је током два дана било епицентар на хируршкој мапи света. Заиста је задовољство бити
на челу установе која је у стању да доведе таква имена и да
организује овакав скуп у Србији. У односу на претходне
године, имамо пуну подршку
Министарства здравља и Покрајинског секретаријата за
здравство, који је у међувреме ну из дво јио сред ства да

купимо нов, модеран лапароскоп ски стуб. Тај уре ђај ће
омогућити још квалитетније
операције рака дебелог црева
и тако допринети решавању
једног од водећих јавноздравствених проблема у Србији и
Европи – рекао је др Слободан Овука, директор Опште
болнице.

И ми напредујемо
На састанку Хируршке секције Српског лекарског друштва
приређеном дан касније, у петак, 18. октобра, у Културном
центру, било је, између осталог, речи о резултатима пројекта „LapSerb”, насталог управо захваљујући дугогодишњој
са рад њи срп ских хи рур га с
проф. др Амџадом Парваизом.
– Мањак искусних инструктора и опреме у лапароскопској колоректалној хирургији
у Србији препознат је још на
пе тој ра ди о ни ци, одр жа ној
2013. године. Тада нас је проф.
Амџад упознао са „LapCo” пројектом у Великој Британији.
Захваљујући ентузијазму, храбрости и одлучности групе млађих хирурга из Београда и Новог Сада који су препознали и
прихватили ову идеју, Министарство здравља је 2018. године покренуло „LapSerb” –

национални тренинг програм
лапароскопске колоректалне
хирургије под вођством проф.
Амџада Парваиза – објаснио је
др Младен Јанић.
Занимљиво је да је у овај
програм укључено шест установа: пет су универзитетске, а
шеста је панчевачка Општа
болница, што значи да је др
Младен Јанић једини едукатор
на овом пројекту који долази
из неке неуниверзитетске установе у Србији.
– Професор Амџад је обучавао колеге на свим водећим
клиникама у Београду и Новом Саду, али ми се нисмо ту
зауставили, већ смо желели да
се за ову врсту хирургије оспособе и хирурзи у Панчеву, Ваљеву, Лесковцу, Ужицу и другим градовима. Група хирурга
која је прва почела да ради с
професором Амџадом у Србији, а ја сам имао задовољство
да будем међу њима, била је
потом на курсевима у Лисабону које он води. Тамо смо се
обучили за инструкторе и сада
ми помажемо колегама у Србији да усаврше своја знања у
овој области – објаснио је др
Младен Јанић.
До сада је у оквиру програма „LapSerb” урађено преко
1.100 операција.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Мед од
бундеве
Поврће које се сматра правим
симболом јесени свакако је бундева. Богата је минералима попут калцијума, фосфора, калијума, гвожђа, селена, натријума,
магнезијума и цинка, а садржи
и влакна и аминокиселине, као
што су аргинин и триптофан.
Али то није све! Изврстан је извор витамина и антиоксиданата, међу којима је посебно значајан и
моћан бета-каротен, заштитник нашег кардиоваскуларног система и
снажна одбрана од слободних радикала и од старења ћелија.
Месо (пулпа) бундеве није једини део овог поврћа који користимо
у исхрани: семе, као и уље које се из њега добија имају значајна фитотерапеутска својства будући да су богати биљним стеролима, подгрупом стероида. Месо бундеве може се користити и за припрему
маски и крема за лице и тело, као и средстава за јачање косе и ноктију склоних пуцању и ломљењу.
Ево како да сами направите мед од бундеве, који јача имунитет,
а захваљујући свом благо лаксативном и диуретском деловању, одличан је избор и код проблема с хроничним затвором и код обољења дебелог црева. Овај мед се препоручује и у случају болести јетре,
бубрега и мокраћних путева, а успешно снижава и ниво холестерола.
Исеците врхове зреле бундеве и уклоните семенке и влакна. У рупу коју сте издубили сипајте мед, па поклопите одсеченим врхом.
Оставите да стоји десет дана на хладном месту. У том периоду шећер
у бундеви ће се отопити. Најбоље би било да мед чувате у фрижидеру у чистој стакленој тегли с поклопцем најдуже месец дана. Можете
појести две-три кашике дневно или засладити чај њиме.

Supliment multilingv al săptămânalului / Мултијезички додатак у недељнику

în limba română / на румунском језику
LA PANCIOVA , VINERI, 25 OCTOMBRIE 2019 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 25. ОКТОБРА 2019.

Muzica este un
limbaj pe care toată
lumea îl înțelege
» pagina II

Pace și liniște
sufletească
» pagina VII

PICTURA NAIVĂ DIN UZDIN

FRUMUSEȚEA SPECIFICULUI BĂNĂȚEAN
Pâzele pictorițelor naive din Uzdin, întotdeauna au uimit audiența artistică, iar
din cauza lor multe persoane importante
au vizitat acest sat. Puterea de exprimare
a omului simplu în domeniul artelor vizuale ne determină să cunoaștem mai bine, 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 rezultatul 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 Măran, Anuţa Dolamă, Mărioara Motorojescu, Florica Puia, Sofia Doclean, Florica Cheţ, Viorica Iepure și Steluţa Ţăran.

Ambițioasă,
energică, creativă
» pagina VIII

Țesând frumeseți pe pânzele lor

Prima lor expoziţie a fost organizată la
Vârșeţ, în anul 1962 de către doi tineri entuziaști și pictori: Adam Doclean și Mihai
Condali. Din acest oraș „Caravanul frumuseţii” 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 expune în Statele Unite ale Americii. Expoziţia a fost deschisă la New York cu ajutorul
Ambasadei Iugoslave. Din această metropolă le-a rămas în memorie o amintire
nostimă. Pictoriţa Maria Bălan, căreia ambasadorul i-a propus să picteze panorama
orașului de pe cea mai înaltă clădire, a pictat jocul din Uzdin. La nedumerirea ambasadorului, 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 politicieni, să viziteze localitatea și să se bucure 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 îndemnat pe marele critic de artă naivă, francezul Anatol Jakovschi să remarce: „Datorită 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 folclorică pe harta mondială”.
Anul 1972 va rămâne într-o veșnică
amintire plăcută. Uzdinenii nu pot uita
ziua în care în satul lor a poposit echipajul 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 reprezentanţii corpurilor diplomatice din Belgrad. 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 Popović, Milenko Bojanić, dar în special pe
fostul președinte al României, Ion Iliescu. Acesta a fost întâmpinat de întreg satul, 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 începuturile activităţii acesteia și la cele câteva
pictoriţe deschizătoare de drumuri. Urmând exemplul lor, pe plan naţional și
inernaţional s-au afirmat și Sofia Ionașcu, 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 experienţă efemeră pe care lumea ar fi uitat-o
foarte repede. Și este nemaipomenit de bine că urmașii primelor artiste uzdinene
continuă să creeze nestemate în domeniul
picturii naive și amatoricești. Numai în felul acesta se păstrează tradiţia și spiritul românesc pe meleagurile Banatului sârbesc.
Iova Dalea

Nivel înalt de
profesionalism
» pagina VIII
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Vineri, 25 оctombrie 2019
pancevac@pancevac-online.rs

BOJAN BOLJANAC, DIRECTORUL CASEI DE CULTURĂ DIN SATU NOU

MUZICA ESTE UN LIMBAJ PE CARE
TOATĂ LUMEA ÎL ÎNȚELEGE
Dragostea față de muzică nu
cunoaște limite. Muzica este prezentă
în viața noastră și o putem retrăi cu
toate simțurile noastre, deoarece muzica ne urmărește constant și este o
parte inseparabilă a vieții noastre. O
ascultăm acasă, în mașină, la festivaluri și petreceri. Ca muzician, Bojan
este membru al multor formații, precum și al orchestrelor populare ale
Casei de Cultură din Satu Nou. A
câștigat numeroase premii la festivalurile sârbești ca solist instrumentist
la nai și fluier. Are un deosebit respect
și dragoste pentru muzica românească și o mulțime de înregistrări audio
și video unde interpretează muzică
populară românească.

SCHIȚĂ DE PORTRET: CAROLINA BUZDICA

Succes însemnat
la dansul modern
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 dulapul special creat pentru
recunoștințele, cupele și medaliile
pe care le-a cucerit Carolina.
Bineînțeles că familia ei este mândră 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 localitatea 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 favoarea 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. Datorită dansului a vizitat cele mai frumoase orașe din Europa. Cu mare
drag îți amintește de prestările de la
Viena, Istanbul, Rimini, Paris, Praga, Zagreb, Timișoara, Skopje, Sarimsakli 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 petrecute acolo, s-a întors acasă cu un
premiu și amintiri dragi.
Desigur că pentru a atinge un
asemenea succes, e nevoie de multă muncă și devotament. Afirmă că
exersează de trei ori pe săptămână
câte două ore la club și acasă aproape 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, unde se antrenează copiii între 3 și 10
ani. Anul acesta sunt înscriși în jur
de 15 copii. Își dorește cât de curând 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 Belgrad, 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 concert anual la care au prezentat piesa ,,Pinokio”, iar la carnavalului
tradițional de la Panciova, au fost
prezenți două zile. În prima zi au
prezentat o piesă de teatru cu segmente de dans, iar în ziua a doua,
au participat la paradă. Actualmente Carolina pregătește coregrafii 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 Panciova, 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 studiilor a întâmpinat unele dificultăți,
adatpându-se cu greau la procesul
educativ-instructiv de la Facultatea
de Vest din Timișoara. A venit întrun alt mediu, cunoscut alţi oameni,
trebuia să se integreze într-un alt
mediu, la sistemul educativ-instructiv de la facultate care este diferit 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 deosebit. 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 VoivodinaRepublica Serbia, au cucerit premiul I la categoria dansuri stilizate.

Subiectul conversației cu Bojan Boljanac a fost muzica, pasiunea sa din
fragedă copilărie, o pasiune de neîntrerupt 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 dezvolte 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 muzicii, 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 Panciova dar și la Școala medie de mecanică din Pancevo. Din cauza angajamentelor excesive la două școli, a decis ca în anul doi să părăsească
școala medie de mecanică pentru a
se dedica muzicii. În felul acesta a învins 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 audieze 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 instrument, mai exact fluierul.
Iată ce ne-a mărturisit Bojan:
- Am cântat la fluier ca membru al
ansamblului ”Wekant”, unde am intepretat 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 orchestrei ”Rapsodia Banatului” ceea ce am
acceptat bucuros unde am fost, în fine, 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 populară românească, s-a prezentat ca
solist instrumentist, în cadrul or-

chestrei de muzică populară românească din Satu Nou. Interpretarea
sa cu brio la nai, nu a trecut neobservată. Ca solist instrumentist, a
câștigat multe premii la edițiile festivalului amintit mai sus, dintre care
de trei ori a obținut locul trei, iar orchestra a cucerit locul de frunte.
Acest lucru se datorează efortului și muncii neobosite și a
renunțărilor. În ceea ce privește orchestra 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 important 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 prezentat la un nivel de invidiat.
Bojan Boljanac este directorul recent numit al Casei de Cultură „3
octombrie” din Satu Nou. Este familiarizat cu problemele cu care se

confruntă amatorii și asociațiile Casei 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 lucrărilor sălii de concert, ceea ce este o
condiție ca toate secțiile să
funcționeze perfect, cum sunt baletul, 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 talentul elevilor, secție în care se vor încadra cei care doresc să învețe sau să
știe să picteze și să deseneze. Scopul
secției este ca elevii să își exprime talentul prin imaginație, să însușească
cunoștințe de a se exprima creativ, de
a înțelege că există ceva mai bun decât un telefon mobil sau o tabletă. De
asemenea, Bojan planifică să deschidă secții noi în Atelierul de muzică și
teatru pentru tinerele talente.

„MEMORIALUL RADU FLORA”

Lucrări despre opera și viaţa regretatului profesor

La începutul lunii septembrie, la Zrenianin, a avut cea de-a XXXVII-a
ediţie a Memorialului Radu Flora
prin care s-a adus omagiu profesorului 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 Institutul 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 Serbia și și-a dat aportul deplin la dezvoltarea culturii ambelor popoare.
dr. Radu Flora nu este doar o personalitate marcantă din cadrul etniei
române, ci și un nume deosebit de
important în istoria Municipiului
Zrenianin, motiv pentru care în
aleea personalităţilor ilustre din Zrenianin se găsește și bustul său.
Este important de amintit faptul că
Memorialul a fost organizat de Societatea de Limba Română din Voivodina, 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 , locţiitorul 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 contribuţia semnificativă, a comunității
române din Zrenianin. Este bine cunoscut faptul că etnia română este
implicată în viaţa acestui oraș.
Cu acest prilej celor prezenţi s-a
adresat cunoscutul pictor Viorel Flora, fiul regretatului profesor, care a
menţionat că Radu Flora a fost un
om care s-a dedicat muncii și activi-

tăţii profesionale. La acest eveniment s-a adresat și Dan Constantin,
consulul Consulatului General al
României de la Vârșeţ, care a apreciat, între altele, că Radu Flora este
important atât pentru români, cât și
pentru sârbi.
În urma acestei recepţii, participanţii au depus flori la bustul regretatului profesor din alea personalităţilor ilustre ale Orașului Zrenianin,
care se află în Parcul Karađorđe. Jerbe 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 Timișoara. În faţa bustului, Lucian Marina,
președintele Societăţii de Limba Română din Voivodina, a vorbit despre
viaţa și activitatea profesorului Radu
Flora și despre Memorial, care se organizează deja de trei decenii la Zrenianin. 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 revista de filologie „Logos“, editată de
Societatea de Limba Română, precum 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 viitor, fiind urmărită cu viu interes nu
doar de apartenenţii minorităţii române, ci și de sârbi.

Мултијезички додатак у недељнику / Supliment multilingv al săptămânalului

на румунском језику / în limba română
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 25. ОКТОБРА 2019. / LA PANCIOVA , VINERI, 25 OCTOMBRIE 2019

Музика је језик
који сви разумеју
» страна IV

НАИВНО СЛИКАРСТВО ИЗ УЗДИНА

ЛЕПОТА БАНАТСКЕ ПОСЕБНОСТИ

Успех није кључ
среће – срећа је
кључ успеха
» страна V

Платна наивног сликарства уметница из Уздина одувек су задивљавала
публику. Због тога су многе познате
личности посећивале то село. Једноставно људско изражавање у пољу
визуелних уметности омогућује да
упо зна мо бо ље на шу про шлост, у
времену и простору, као и лепоту
коју су наши преци чинили вековима, да се међусобно боље знамо и да
са чу ва мо тра ди ци ју на ро да ко јем
припадамо. Наивно сликарство из
Уздина је најуверљивији пример у
овом смислу.
Достигнућа обичног човека испуњавају нас радошћу, једноставно нас
присиљавају да се поносимо резултатом рада и уметничког стваралаштва наших предака. Очигледно је
да су први синови и кћери нашег рода који су својим уметничким делима оста ви ли ру мун ске тра го ве на
овим просторима били: Анујка Маран, Ануца Долама, Мариоара Моторожеску, Флорика Пуја, Софија Докљан, Флорика Кец, Виорика Јепуре
и Стелуца Царан.
Уткале обичаје у своја дела
На првој изложби наивног сликарства одржаној у Вршцу, граду с највећом концентрацијом Румуна, 1962.
године, своје радове су изложила
двојица ентузијаста, млади сликари
Адам Докљан и Михај Кондали. Одавде „Караван лепоте” креће на далек
пут по свим већим градовима. Касније, Марија Балан и Анујка Маран радовале су се далеком путу бродом, како би изложиле своје радове
у Америци. Изложба је отворена у
Њу јор ку, уз по моћ ју го сло вен ске
амбасаде.
Ова метропола је оставила велики
печат на њиховом стваралаштву. Сликарка наиве Марија Балан, којој је
амбасадор сугерисао да ослика град с
крова највише зграде, насликала је
игре из Уздина. Збуњеном амбасадору сликарка је разјаснила да куд год
да крене, са собом носи и своје село
Уздин, јер је „јако лепо село”.
Захваљујући таленту и раду, ове
жене су кренуле да освоје свет и да
допринесу популаризацији Уздина на

Амбициозна,
енергична,
креативна!
» страна VI

мапи света. Радозналост је довела
многе познате личности из света културе, спорта, политике итд. у Уздин,
како би поделили радост успеха ових
креативних жена. Странци су имали
прилику да упознају уметничко богатство народних ношњи, њихову креативност.
Могуће да је овај феномен навео
великог критичара Француза Анатола Јаковшког да нагласи: „Захваљујући његовој предивној народној ношњи и наивним сликаркама, село Уздин ће бити дуго запамћено”. Ото Бихали Мерин их је додатно похвалио:
„Наивне сликарке из Уздина су најмоћнија традиционална школа на карти света”. Вечно ће остати упамћена
1972. година, када је у Уздин стигла
посада свемирског брода „Аполо 15”,
у саставу: Дејвид Р. Скот, Алфред М.
Ворден и Џејмс Б. Ирвин. Био је то
велики дан за Уздин. Цело село је
дошло да ви ди „љу де с Ме се ца”.

Схватили су да су то обични људи као
и они.
У сваком случају, космонаути су се
радовали гостопримству Уздинаца.
Посете истакнутих личности
Следеће године село Уздин посетили
су представници дипломатског кора
Београда. Гости су били одушевљени
оним што су видели. Сликарке су, заједно са својим мужевима, припремиле богату трпезу, као на богатим
уздинским свадбама. Могуће да је и
овај догађај допринео да сваке недеље домаћинства наивних сликарки и
догађаје у центру села посећује велики број странаца.
Међу истакнутим личностима које
су посетиле Уздин и Школу наивног
сликарства јесу и Коча Поповић, Миленко Бојанић, као и бивши председник Румуније Јон Илијеску, којег је
поздравило цело село, али и многи
људи из околних села. Ово је само

мали део историје уздинске културе.
Споменули смо само почетак рада ове
школе и неколико сликарки које су
отвориле пут оваквој врсти уметности. Следећи њихов пример, на националном и међународном плану афирмисале су се и Софија Јонашку, Илеана Оалђе, Софија Босика, Стелуца
Ђура, Офелија Спариосу, Аурора Велић и сликар Виорел Босика. Наравно, има и других имена која заслужују да буду упамћена.
Школа наивног сликарства још увек
ужива у својим плодовима. Кад не би
било тако, ово би било само пролазно
искуство које би свет врло брзо заборавио. Дивно је то што унуци првих
наивних сликарки из Уздина настављају да стварају праве драгуље у пољу наивног и аматерског сликарства.
Само се на овај начин може сачувати
традиција и румунска духовност у
српском Банату.
Јова Даља

Глума као начин
уметничког
изражавања
» страна VI
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Петак, 25. октобар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОРТРЕТ: КАРОЛИНА БУЗДИКА

БОЈАН БОЉАНАЦ, ДИРЕКТОР ДОМА КУЛТУРЕ У БАНАТСКОМ НОВОМ СЕЛУ

Запажен успех у
модерном плесу

МУЗИКА ЈЕ ЈЕЗИК КОЈИ СВИ РАЗУМЕЈУ
Љубав према музици не познаје границе. Музика је свуда
присутна и можемо да је осетимо свим чулима. Стално нас
прати и неодвојиви је део наших живота. Слушамо је код
куће, у колима, на фестивалима и журкама. Као музичар,
члан je многих бендова и оркестара народне музике Дома
културе у Банатском Новом Селу. Освојио је многе награде
на српским фестивалима као
солиста на Пановој фрули и на
фрули. Изузетно поштује и воли румунску музику и постоји
много аудио и видео снимака
на којима свира румунску народну музику.

Новосељанка до
2017. године била
активна у плесном
клубу „Балерина”
Има десетине пехара
и преко сто медаља
Прво што се примећује када
се уђе у њену кућу, јесте витрина с пехарима, признањима и медаљама које је освојила на разним такмичењима.
Наравно, породица је веома
поносна на Каролинине успехе и дипломе које је освојила,
што је доказ њеног талента,
залагања и рада.
Још у пр вом раз ре ду, у
Основној школи „Жарко Зрењанин” у родном граду, Каролина је почела да се бави
плесом у секцији за модеран
плес и паралелно је била активна у фолклорној секцији.
Пошто је имала превише обавеза, одлучила је да напусти
фолклорну секцију и посвети
се модерном плесу.

издвојила је представу у позоришту „Мадленијанум” у Београду, где је освојила три златне медаље. Једну је појединачно заслужила Лена Матаруга,
а две припадају целом тиму.
Овај плесни клуб је организовао годишњи концерт, на
коме се представио позоришном представом „Пинокио”,
а на традиционалном карневалу у Панчеву наступио је у
програмима оба дана.
Првог дана карневала овај
клуб се представио плесном
тачком, а другог дана је учествовао на паради. Каролина
тренутно припрема кореографије с децом за клупска такмичења која ће бити одржана
у новембру.
Поред плеса, Каролина воли спорт, али и медицину. Завршила је Медицинску школу
у Панчеву, а сада је студент
друге године на Западном универзитету у Темишвару, на Факултету за физичко васпитање
и спорт, одсек кинезитерапија. Каролина нам је рекла да је
на почетку студија у Румунији

Тема нашег разговора с Бојаном Бољанцем била је управо
музика. Нераскидива веза откад зна за себе.
Бојанов музички живот почиње 1997. године, када је уписао часове хармонике код маестра Сорина Бољанца, надалеко чувеног музичара кроз чију су школу хармонике прошле
многе генерације деце.
Међутим, то је трајало врло
кратко због тога што Бојан није пронашао себе као инструменталисту на хармоници, већ
на дувачком инструменту. Већ
1999. године уписује Музичку
школу „Јован Бандур” у Панчеву, одсек за саксофон. У том
периоду упоредо је похађао и
нижу музичку и основну школу, да би 2003. године уписао
средњу музичку и Машинску
школу у Панчеву. Због превеликих обавеза у две школе одлучио је да у другој години напусти Машинску школу да би
се посветио музици. Превагнула је љубав према уметности,
музици и према инструменту.
У осмом раз ре ду основ не
школе, открио је маестра, надалеко чувеног Георгеа Замфира, легенду румунске музике и божанственог извођача на Пановој фрули, али будући да код нас није постојала

могућност да се купи Панова
фрула и није било никог ко
би му објаснио технику свирања, задовољио се само слушањем његове музике.
Тада је почео да слуша Бору
Дугића, нашег виртуоза на фрули, и родила се љубав према
још једном инструменту – фрули. Бољанац каже:
– Фрулу сам тада највише
свирао у средњовековном ансамблу „Векант”. По завршетку средње школе, 2008. године, већ сам био активан у народном оркестру из Банатског
Новог Села и добио сам понуду да свирам у новооформљеном оркестру „Банатска рапсодија”, што сам оберучке прихватио. У том оркестру свирао
сам фрулу и коначно дошао у
додир с Пановом фрулом.
Као већ формиран музичар,
могао је да научи технику свирања и, корак по корак, изузетним радом савладао је свирање
на овом специфичном инструменту. Учење траје и дан-данас
јер човек се учи док је жив.
На фестивалима румунске
музике и фолклора наступао је

као солиста, а и са оркестром
из Банатског Новог Села. Његово извођење није остало незапажено. Као солиста, добитник је великог броја награда;
на фестивалима је три пута освојио прво место, а са оркестром
је већ годинама међу првима.
Опет, то је резултат труда и
улагања у себе и многих одрицања. Што се тиче народног
оркестра из Банатског Новог
Села, у којем је и даље члан,
Бојан нам је навео градове где
су наступали, како у Србији,
тако и у иностранству. Сарађују са оркестрима из Словеније,
Италије, Немачке, Аустрије,
Швајцарске, Румуније, Канаде,
Америке... Важно је напоменути да су једини сеоски оркестар који учествује на Европској смотри фолклора, која се
сваке године одржава у другом
граду и држави, где показују
завидан ниво.
Бојан Бољанац је новопостављени директор Дома културе
„3. октобар” у Банатском Новом Селу. Као неком ко је ту
од ра стао, по зна ти су му
проблеми с којима се сусрећу

аматери и сарадници Дома. Нова функција захтева да се одржи висок ниво свих секција у
Дому. Његова основна мисија
је да обезбеди неопходне услове за рад свих група и секција,
а велики проблем представља
чињеница да концертна сала
није у функцији. Чекају да се
заврши реконструкција сале,
јер је то услов да све секције –
балет, фолклор и оркестар –
функционишу беспрекорно и
да несметано могу да прикажу
становницима Банатског Новог Села и шире све оно што су
научили, што умеју и знају.
Ускоро отварају и сликарску
секцију где ће акценат ставити
на талентовану децу, и то тако
да су сви – и они који би хтели
да науче и они што већ знају
да сликају и цртају – добродошли. Циљ је да кроз машту
прикажу своја осећања, да науче да се креативно изражавају, да схвате да постоји нешто
боље од мобилног телефона
или таблета. Планирају отварање нових секција у Дому, као
на пример музичку и драмску
радионицу за младе таленте.

МЕМОРИЈАЛ „РАДУ ФЛОРА”

Научни радови о животу и делу
значајног професора
До 2017. године била је активна у плесном клубу „Балерина” из Панчева, где је тренирала неколико плесних стилова – диско, модеран и класичан плес и хип-хоп.
Заједно с плесном групом
низала је велике успехе, појединачно и екипно. Захваљујући модерном плесу обишла
је најлепше градове у Европи.
С великом љубављу присећа
се наступа у Бечу, Истанбулу,
Риминију, Паризу, Прагу, Загребу, Темишвару, Скопљу итд.
Са само осам-девет година
освојила је признање на првом
такмичењу у Обреновцу, када
је заузела прво место и трећу
награду на светском такмичењу у Љорет де Мару. Након
две недеље проведене у том
граду вратила се кући с наградом и прелепим успоменама.
Наравно, да би се постигао
такав успех, потребно је много
залагања, рада и посвећености.
Каролина каже да тренира три
пута недељно по два сата у плесном клубу, а код куће готово
сваки дан. Каролина Буздика
је веома амбициозна, тако да
је 2017. године отворила савремену школу плеса у Банатском Новом Селу, у којој се
обучавају деца од три до десет
година. Ове године је уписано
око петнаест полазника. Међу
овогодишњим представама деце из Банатског Новог Села

наишла на одређене потешкоће око прилагођавања образовно-наставном процесу, који се разликује од нашег. Дошла је у другу средину, упознала друге људе, морала да
се прилагоди новом окружењу и да упозна образовно-наставни систем на факултету.
Између осталог, Каролина спомиње да постоје и многе предности академских студија. У
средњој школи морала је да
учи све врсте предмета, за које није била посебно заинтересована. На факултету је образовно-наставни систем другачији: учи се само оно што волите. Затим, акценат је на практичном делу. У зимском периоду студенти иду на скијање, а лети на море, што јој је
веома занимљиво. После факултета намерава да упише
курс за масера, а затим да заврши стаж као медицинска сестра и физиотерапеут. Жеља
јој је да ради као физиотерапеут у спортском клубу.
Када борави у родном месту, активна је у фолклорној
секцији у оквиру Културноуметничког друштва „Др Раду Флора”. На овогодишњем
Фестивалу румунске народне
музике и фолклора из Војводине – Републике Србије овај
КУД освојио је прву награду у
категорији стилизованих народних игара.

Почетком септембра у Градској кући у Зрењанину одржан
је 32. меморијал „Раду Флора”, на коме су представљени
радови о животу и делу професора Флоре. Научници и личности из света културе из Румуније, Србије, али и других
земаља изразили су речи захвалности Ани Самарџић са
Института за словенску филологију у Пољској за присуство
на овом скупу.
Сваке године у Зрењанину, граду у коме је живео Раду Флора,
угледни универзитетски професор, научник и културолог, писац, одржава се научни скуп њему у част. Он је важна личност,
како за Румуне, тако и за Србе,
јер је истраживао српско-румунске односе, сарађивао с пуно институција из целе Србије
и дао свој допринос развоју културе обају народа.
Др Раду Флора важна је особа за целокупни културни развој Зрењанина. Заслужено је
постављена његова биста у Алеји знаменитих личности тог
града. Важно је напоменути да
је овај значајан меморијал организовало Друштво за румунски језик Војводине, чији је
председник Лучијан Марина.
Свечано отварање меморијала
приређено је у Градској кући у
Зрењанину. Овом приликом организаторима и учесницима из
неколико земаља обратили су
се Саша Сантовац, заменик и
Симо Салапура, помоћник гра-

доначелника, који су, између
осталог, рекли да је др Раду
Флора истакнута личност румунске етничке заједнице и да
има посебно место у култури
града Зрењанина. Између осталог, споменут је његов непроцењиви допринос румунској заједници у Зрењанину, јер је познато да је румунска национална заједница укључена у
културни живот тог града.
Овом приликом познати сликар Виорел Флора, син професора Флоре, обратио се учесницима меморијала, споменувши
да је његов отац изузетан интелектуалац који се посветио раду и професионалним активностима. Дан Константин, конзул
Генералног конзулата Румуније у Вршцу, обратио се овом

скупу истакнутим речима, споменувши да је др Раду Флора
важна личност, како за Румуне
са ових простора, тако и за Србе.
Након овог пријема учесници меморијала положили су
цвеће на бисту истакнутог професора у Алеји знаменитих личности Зрењанина у Карађорђевом парку. Цвеће су положили
чланови породице Флора, представници Града Зрењанина, Дан
Константин, Богдан Велишки,
први секретар Амбасаде Румуније у Београду, представници
Друштва за румунски језик, као
и представници удружења „Константин Бранкуш” из Темишвара. Испред бисте, Лучијан Марина говорио је о животу и раду професора доктора Радуа
Флоре, као и о значају овог ме-

моријала, који се одржава већ
три деценије у Зрењанину. Ћерка професора др Радуа Флоре,
Флора Мулић, веома је емотивно говорила о свом оцу.
Треба споменути да ће сви
радови представљени на меморијалу бити објављени у публикацијама Друштва за румунски језик из Војводине. Представљени су и часопис „Логос”
и друге публикације издавачке куће Друштва за румунски
језик из Војводине. Несумњиво је да је овај догађај од веома
великог значаја постао традиционалан, да ће бити одржан
и следеће године у септембру
и да је био праћен изузетним
занимањем не само припадника румунске националне заједнице већ и Срба.

V
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ИНТЕРВЈУ: МАРИЈАНА СТРАТУЛАТ

УСПЕХ НИЈЕ КЉУЧ СРЕЋЕ –
СРЕЋА ЈЕ КЉУЧ УСПЕХА
Маријана Стратулат је писац,
песник и новинар. Њен живот
је препун активности из различитих области. Као књижевница, добитник је многих награда како у земљи, тако и у
Румунији. Њен роман „Фиорела” освојио је посебну награду
жирија на фестивалу „Ливију
Ребреану” у Бистрици (Румунија). Између 2006. и 2015. године уређивала је и водила
емисију „Калеидоскоп” на румунском на регионалној телеви зи ји „Ба нат” у Вр шцу. У
истом периоду уређивала је неколико емисија на телевизији
„Викторија” у Вршцу. Активни
је члан Културно-уметничког
друштва „Михај Еминеску” у
Куштиљи још од детињства. Године 1999. придружила се позоришној групи „Нејка” у Куштиљу, најстаријем румунском
позоришту у Банату, основаном 1882. године. Освојила је
значајне награде на „Позоришним данима Румуна из Војводине”, као и на регионалним
и покрајинским такмичењима.
За оне који нису имали прилику да вас упознају, можете
ли нам рећи нешто о себи?
– Живот песника, писца, уметника је попут отворене књиге.
Мислим да се о мени све зна.
Људи који ме лично познају,
породица, комшије, пријатељи,
сарадници, знају да сам особа
коју карактеришу високе моралне особине. Не подржавам
неправду, кукавичлук и људску
глупост. У потпуности сам се
посветила професији и волим
да све што радим буде савршено. Људи који нису имали прилику да ме лично упознају, познавали су ме било кроз моје
књиге, било кроз ТВ емисије.
l Шта је утицало на вас да
се бавите новинарством?
– Одувек сам волела да пишем поезију, прозу, интервјуе
које сам измислила... Имала сам
богату машту и од раног детињства размишљала сам о интервјуисању различитих личности
из јавног живота. Када сам видела своју прву песму објављену у нашем часопису за децу
„Дечја радост”, помислила сам
да сањам. Песма се завршава
стиховима: „Само ћу вама рећи
моју тајну / желим да постанем
песник”. Особа која је остварила мој сан у том периоду била
је Еуђенија Балтеану, одговорна уредница часописа „Дечја радост” у том периоду. За нас, ученике из Куштиља, била је посебна личност која испуњава снове
и ми смо је с нестрпљењем чекали да нас посети у школи.
l

Након школовања почела сам
да играм у престижној позоришној групи „Неика” при Културно-уметничком друштву „Михај Еминеску” из Куштиља. Наша представа била је веома успешна и запажена. Такође смо се
представили на значајном фестивалу у Румунији, где смо
освојили запажене награде.
По мом мишљењу, ако све
то није написано у новинама,
рецимо у „Либертатеи”, као да
се није догодило. Отишла сам
у редакцију тог престижног недељника да питам зашто нико
није писао о нама. Одговор
који сам добила од новинара
Симеона Лазареануа био је:
„Да ли желиш да пишеш о томе? Напиши!” Без размишљања сам одговорила: „Наравно”.
И од тада пишем стално, пошто сам се запослила на место новинара у тој престижној
новинско-издавачкој кући, од
значаја за нас Румуне на овим
просторима.
l Како сте започели сарадњу
с Телевизијом „Банат” у Вршцу?
– С Телевизијом „Банат” у
Вршцу започела сам сарадњу
са жељом да грађанима из околине Вршца представим догађаје у нашој румунској заједници. У почетку ми је било тешко јер се рад на телевизији
раз ли ку је од но ви нар ског у
штампаним медијима, али успела сам да се брзо уклопим.
Десет година сам уређивала
емисију на румунском језику

„Калеидоскоп”. Као што обично бива, због недостатка финансијских средстава, емисија
је, нажалост, укинута. Тренутно сарађујем с Радио-телевизијом Војводине. На Телевизији „Банат” припремамо репортаже са овог подручја где живе
Румуни. Емисије се емитују и
на РТВ Војводини.

l Неки новинари пишу мислећи да ће се свет променити
набоље. Које је ваше мишљење?
– Новинар има прилику не
да мења свет, већ да га представља како жели. А то је погрешно, јер сваки новинар треба да буде објективан и да представља стварност каква јесте.
Не мислим да новинар може
променити свет набоље, али
покушавам да мислим пози-

тивно! Мислим да позитиван
став привлачи успех.
l Шта је најкорисније што
сте научили у новинарству?
– Научила сам да верујем у
сопствене снаге. Професија новинара није лака, изузетно је
захтевна, пуна динамике и свакодневно доноси нове изазове.
Такође укључује велику одговорност. Трудим се да одговорно
обављам своје задатке и улажем
себе у оно што радим. Волим да
мислим да ме читаоци и гледаоци прихватају као новинара.
l У ком тренутку се писање
појавило у вашем животу?
– Писање је било одувек у
мом жи во ту, увек и за у век.
Овим мислим да сам рекла све.
l Позориште је такође ваша
страст.
– Моја највећа страст је позориште. До данас сам одиграла неколико улога у важним
представама, како у позоришној групи „Неика” из Куштиља, тако и у оквиру позоришне
групе „Академска” Високе школе струковних студија из Вршца. У Куштиљу сам, годинама заредом, била костимораф.
Награђивана сам више пута, а
наше позоришне представе изведене су на више позорница у
Србији, Румунији и Аустрији.
Волим децу и из љубави према
деци основала сам малу позоришну групу у Куштиљу. Ту
сам спојила љубав према деци,
писану реч и глуму. Поред режије, аутор сам сценарија за

позоришне представе које изводимо и веома сам одушевљена резултатима свог рада.
l Неколико речи за читаоце
„Панчевца”?
– Хвала вам на части што
сам се представила читаоцима
вашег цењеног недељника. Било ми је велико задовољство.
Закључила бих следећом поруком: успех није кључ среће
– срећа је кључ успеха.

ДАНИЈЕЛ ЛАЗАР, ВИРТУОЗ НА ВИОЛИНИ

Различити жанрови музике
За љубитеље музике повратак Данијела Лазара на културну сцену Србије посебна је
прилика да сазнамо детаље о
албуму снимљеном с колегом
Алмиром Мешковићем из Босне. Уврштен је у топ петнаест албума на листи „World
Music Charts Europe”. Двоје
талентованих младих људи успе ло је да ство ри мо де ран
музички звук који комбинује
различите жанрове музике и
етно-музику.
Модерним аранжманима и
маестралним извођењем двојица талентованих музичара
желели су да дају нови дух
старим песмама. Дошли су на
идеју да се на овај начин аутен тич на му зи ка с Бал ка на
при бли жи за пад ној му зи ци
јер, како је Данијел истакао,
ова врста музике у аутентич-

ном облику зна да буде другачија.
Крајем септембра и почетком октобра Данијел Лазар и

његов колега Алмир Мешковић донели су на ове просторе
норвешку музику комбиновану с балканском музиком, коју

су спојили у јединствени музички жанр назван world music. Публика им се недавно дивила на концертима, и то: 26.
септембра у сали средње школе у Крагујевцу, 28. септембра
у Културном центру Панчево,
у оквиру фестивала „Ethno.com”, 2. октобра на фестивалу
„Тодо Мундо” (Студентски културни центар у Београду) и 3.
октобра у Новом Саду.
Данијел Лазар каже да су све
песме на албуму веома популарне, захваљујући класичним
и џез аранжманима. Песме на
албуму „Roots”, који ће бити
представљен на значајним фестивалима, биле су међу првих
двадесет албума у Норвешкој
2018. године. У Србији је био
проглашен албумом 2018. године од стране емисије „Диско
3000” РТС-а.

МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ ИЗ РУМУНИЈЕ

Значајне донације
Министарство за Румуне из дијаспоре из Румуније поклонило је тридесет комплета румунских народних ношњи за три
наша културно-уметничка друштва. Министарство је ове године поново успоставило програм донације народних ношњи за Румуне из целог света,
донирајући 250 румунских националних ношњи, које се дистрибуирају широм света. Гест
Министарства за Румуне је племенит и користан за нашу румунску заједницу.
Свечаност поводом доделе тридесет румунских националних
ношњи уприличена је током
ту ри стич ке ма ни фе ста ци је
„Грожђебал” у Вршцу, када су
представници Министарства
доделили десет комплета румун ских на род них но шњи,
женских и мушких, за културно-уметничка друштва „Лучеафарул” из Вршца, „Стеауа”
из Ов че и Дом кул ту ре „3.
октобар” из Банатског Новог
Села.
Овом све ча ном при го дом
уручене су награде и ученицама које су боравиле у кампу у Румунији. Награђене су
и на такмичењу на тему „Моја Румунија”, у којем је свака
од њих написала рад о томе
који значај има Румунија за
њих. Као резултат овог конкурса, објављена је брошура
са 100 есеја.
У делегацији Министарства
Румуна из дијаспоре из Букурешта у Генералном конзулату
Румуније у Вршцу били су присутни Адријана Данил, директорка кабинета државног секретара, Виктор Алексејев и
Адријан Ћулу.
Дан Константин, конзул Румуније у Вршцу, рекао је да

овај дан представља прави догађај за њих, јер су им били гости Министарства за Румуне
из дијаспоре из Букурешта, који су донели драгоцене поклоне, споменувши између осталог да су културно-уметничка
друштва којима су додељене
румунске ношње упутила писмени захтев Министарству, а
донације су извршене на основу пројекта.
Награђена су и деца која су
овог лета учествовала у камповима које је организовало Министарство за Румуне из дијаспоре и у њима написала најбоље есеје. Она су позвана да и
следеће године учествују у тим
камповима. Веома је корисно
да се убудуће и друга културно-уметничка друштва директно обрате Министарству за Румуне из дијаспоре.
Адријана Данил изразила је
задовољство што се налази у
румунској заједници која је толико везана за Румунију и која
зна шта значи румунски идентитет. Између осталог, изразила је да се међусобно још више
приближе, да праве пројекте,
развијају иницијативе и стварају програме који ће подржати Румуне са ових простора.
Гостима су захвалили Марин
Жур ка, пот пред сед ник КУД
„Лучеафарул” из Вршца, Дорел Ћина, председник КУД-а
„Стеауа” из Овче и Бојан Бољанац, директор Дома културе
„3. октобар” у Банатском Новом Селу.
Добитници награде на конкурсу „Моја Румунија” су: Анелија Бабуц, Анастасија Ђурка
и Кристина Моторожеску из
Уздина. У својству координатора, награде су додељене и
Драгуци Микши, као и професору Сорину Јанешу.

ПО СЕ ТА НИУ „ЛИ БЕР ТА ТЕА”
Кућа „Либертатеа” има посебну информативну и културну улогу на овим просторима. Током посете војвођанским
Румунима Адријана Данил, Виктор Алексејев и Адријан Ћиулу посетили су издавачку кућу „Либертатеа”, где су били
срдачно примљени. Дочекали су их Аурел Брађан, заменик
директора, Теодора Смолеан, одговорна уредница недељника „Либертатеа”, и Марина Анкаицан, новинарка. Адријана Данил фокусирала се на кораке које је предузело
Министарство с циљем сарадње с Румунима из дијаспоре.
Упућени су на пројекте којима се могу пријавити, као и на
модалитете имплементације. Гости су информисани о овој
престижној кући, као и о публикацијама: недељнику „Либертатеа”, часописима „Омладина”, „Дечја радост” и „Лумина”. НИУ „Либертатеа” има посебну улогу у
информисању и култури, јер је институција од посебног значаја за Румуне у Србији. Теодора Смолеан представила је
недељник „Либертатеа”.

VI

Петак, 25. октобар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР МАРИЈУС САВУ

ГЛУМА КАО НАЧИН УМЕТНИЧКОГ ИЗРАЖАВАЊА
За др Маријуса Савуа (рођ. 1974)
можемо слободно рећи да је посвећен свом послу 24 сата, јер
као лекар несебично помаже људима и жели да побољша њихов квалитет живота. Због тога
је веома цењен у средини у којој ради од стране становника
Куштиља, као и од колега. Рођен је у Куштиљу, где је завршио основно образовање, а затим је похађао Средњу медицинску школу у Панчеву. По завршетку средње школе уписао
је Медицински факултет у Темишвару, који је успешно завршио. Током школовања нашао
је времена и за своје ваннаставне активности, за позориште,
тако да је одиграо више улога”.
Др Маријус Саву је одиграо незаборавне улоге у дванаест позоришних комада. Добитник је
прве награде на „Позоришним
данима Румуна” за 2008. и 2013.
годину. Вредно је напоменути
да се 2011. и 2014. године пласирао на друго и треће место.
Пет пута био је проглашен глумцем вечери, а три пута добио
је посебне награде жирија за
изражавање и мимику.
С радошћу се сећа улоге у
драматизацији чувене песме

„Лучеафарул” Михаја Еминескуа и драми „Напаст” драматурга Јона Луке Карађалеа. Вративши се у Куштиљ, наставио
је да игра у позоришту. Уследиле су и друге улоге и представе, а његов рад је награђен
на манифестацији „Позоришни
дани Румуна”. Тренутно је потпредседник Извршног савета
Националног савета румунске
националне заједнице и координатор Румунске сцене при
Народном позоришту „Стерија” у Вршцу.
Занимало нас је када је направио прве кораке на сцени и
које су му најзначајније улоге.
– Први кораци, као што је
природно, направљени су у раном детињству. Сећам се представе „Без пријатеља се не може”, коју је режирала наша васпитачица Малина Драган, а с
том представом смо се пласирали на регионално такмичење. У петом разреду сам одиграо главну улогу – Барбу у
представи „Барбу зуби и метода” Барбуа Штефанескуа. На
обе ле жа ва њу сто го ди шњи це
смрти Михаја Еминескуа одиграо сам улогу у драматизацији „Лучеафарул”, у којој сам
покушао да дам све од себе у

улози Каталина, у режији наше професорке румунског језика Елене Лелее – сећа се Маријус Саву.

У Средњој медицинској школи у Панчеву такође је био посвећен љубави према позоришту. Додаје:
– Наступио сам у представи
„Ромео и Јулија”, у којој сам
одиграо главну мушку улогу.
Уследиле су академске студије
медицине у Темишвару, па сам
направио паузу. Вративши се у
родно село, придружио сам се
позоришној групи „Неика”, где
сам 2001. играо улогу Александруа у представи „Самоубиство”
Николаја Ердмана, у режији
Овидијуа Кристеа. Следеће године исти редитељ ми је поверио главну улогу Фикса у комедији „Детективска агенција”, с
којом сам добио награду за глумца вечери и за мимику на „Позоришним данима Румуна”.
У Куштиљу, 2004. године, постављена је позоришна представа „Кирица из провинције”,
у којој је играо улогу Јона. Шта
се дешавало касније?

– Година 2005. била је година великог успеха. С представом „Гуфијева земља” Матеја
Вишњека, у којој сам играо улогу видовњака Робдероуа, освојио сам прву награду на „Позоришним данима Румуна”, прву награду на покрајинском
такмичењу и многе друге награде. Уследио је период када
је наша велика група од петнаесторо људи почела да се осипа, тако да смо неке позоришне комаде играли с три-четири глумца. Срећом, 2008. године режисерка Вирђинија Марина Гузина успева да нас поново уједини. Следи представа
„Олујна ноћ” Јона Луке Карађалеа, након које смо моја колегиница др Луминица Гашпар
и ја проглашени лауреатима
„Позоришних дана Румуна” –
прича Саву.
Сматра да је најнеобичнији
позоришни комад за публику
био „Будућност је у јајету”, а за
улогу у њему добио је награду
за мимику и имитацију. Године 2011. режисер Јон Оморан
поверио вам је улогу у комаду
„Три краља”...
– Тако је. За извођење сам
освојио треће место на „Позоришним данима Румуна”, као
и диплому за глумца вечери.
Година 2012. била је година
драматурга Јона Луке Карађалеа, тако да сам у позоришном
комаду „Напаст” играо улогу
Лудака, у коју сам се унео и
одиграо је душом, тако да сам
добио посебно признање. Публика је веома добро прихватила овај позоришни комад,
али жири није ценио објективно. Уследила је комедија „Ла
Москета”, која ми је поново донела титулу лауреата „Позоришних дана Румуна” – набраја
Саву.
Током протекле три године
сарађивао је с Н. Д. Владулескуом, а наступили су заједно у
позоришним представама „Вретено”, „Затворена врата” и „Две
сестре као две слуге”. Позоришном представом „Затворена

врата” представили су се у бечком позоришту „Пигмалион”.
С представом „Вретено” освојили су друго место на „Позоришним данима Румуна” и том
приликом је др Маријус Саву
проглашен за глумца вечери.
На овогодишњим „Позоришним данима Румуна” он је
поново проглашен глумцем вечери.
– Имао сам посебно задовољство да будем проглашен за
глумца вечери, али сматрам да
ова награда припада свим колегама глумцима, јер смо заједно радили и довели успешно
представу до краја. Награде нису толико важне, јер нису увек
мерило истинских вредности.
У оквиру манифестације „Позоришни дани Румуна”, неке
представе нису биле цењене по
својој правој вредности, али да
постоји правда, и оне би биле
цењене и изван граница наше
земље. Све мање нас има и сматрам да треба да будемо уједињени, да дамо свој пуни допринос очувању свог идентитета на
овим просторима, као и манифестацији „Позоришни дани
Румуна”, јер је то манифестација свих оних који обожавају
чаробни свет Талије – рекао
нам је на крају разговора др
Маријус Саву, који се суочава
са оба изазова, како на позорници, тако и у својој племенитој лекарској мисији.
За овогодишње „Позоришне
дане Румуна” Саву је припремио необичан перформанс „Иза
сломљене младости”, за који је
написао текст, који је режирао
и у којем је одиграо главну улогу. Освојио је награду за режију и друго место за глуму. Представа је одиграна на отвореном, а снимала ју је РТВ Војводина.
Четири године проведене у
нашем граду, док је похађао
Сред њу ме ди цин ску шко лу,
остале су му у лепом сећању.
Овде је стекао пуно пријатеља, воли наш град и радо му
се враћа.

ПРЕДСТАВЉАМО: МАРИОРУ СФЕРУ ЦЕРУ, ПРОФЕСОРКУ ЛАТИНСКОГ ЈЕЗИКА

Амбициозна, енергична, креативна!
Завршила је студије румунског
језика и књижевности на Катедри за румунски језик и књижевност (данас Одсек за румунистику) у оквиру Филозофског факултета Универзитета у
Новом Саду. Пише докторску
тезу на истом факултету из Новог Сада, с темом о књижевности (поезији) и егзилу Јона Милоша. Активна је чланица Фонда ци је „Про то поп Тра јан
Опреа” при Православној румунској цркви из Вршца. Ради
и као судски тумач за румунски језик.
Ради као професор латинског
језика, а у међувремену пише
поезију. Објавила је следеће
збирке песама: „Илустрације у
белом” („Либертатеа”, Нови
Сад, 1991). Код исте издавачке куће је 1995. године објавила збирку „Последња молитва”,
а у издавачкој кући кружока
„Lyceum”, 1996. године, објављена је збирка „Обојени алфа бет”, Књи жев ни кру жок
„Млада пера” Вршац (избор из
стваралаштва песника: Никуа
Чобануа, Ане Никулине Урсулеску, Мариоре Сфере Цере и
Валентина Мика).
У периоду од 1990. до 1992.
године, док је била студент,
била је сарадник румунске редакције Радија ВАП (Вршац–
Алибунар–Пландиште) и основала рубрику „Вршачка птица” (рубрику је касније преузео њен колега, песник Валентин Мик), у којој је промовиса ла не по зна те или ма ње

познате песнике и интелектуалце из Баната.
Рођена је 21. децембра 1971.
године у Вршцу: прва четири
разреда је завршила у свом родном селу Јабланка, а преостале
разреде на румунском у Основној школи „Олга Петров Радишић”; наставница јој је била госпођа Марија Бобић. У овом периоду је била укључена у позоришну секцију школе, коју је
водила професорка Марија Балеј. Гостовали су драматизацијом песме „Вечерник” Михаја
Еминескуа на Фестивалу мајских игара у Бечеју 1986. године, где је играла улогу Каталине, за коју је добила награду
жирија за уметнички допринос.
Исте године (1986), у осмом
разреду, учествовала је у Уздину на такмичењу младих рецитатора, на којем је заузела
прво место у региону. У том
периоду је била и активни члан
фолклорне секције ОШ „Олга
Петров Радишић”, под руководством професорке Бобице
Ружичић, с којом су гостовали
на приредбама у околини Вршца, као и у самом Вршцу.
Док је ишла у Гимназију „Борислав Петров Браца” у Вршцу, активно је учествовала у
Књижевном кружоку „Млада
пера”. Координатор кружока
био је проф. Јон Бер ло ван.
Освојила је више песничких
награда учествујући на конкурсима и такмичењима које су
организовали часопис „Трибина младих” (данас „Младост”)
и књижевни часопис „Луми-

на”, у оквиру издавачке куће
„Либертатеа” из Панчева.
Сарађивала је с дечјим часописом „Bucuria copiilor” /
„Дечја радост”, у ком је основала рубрику „Хајде да учимо
и забавимо се...”, где су основношколска деца вежбала граматику румунског језика.
У гимназији је била члан позоришне секције при књижевном кружоку „Млада пера”, у
ком је играла у позоришном

комаду Ежена Јонескуа „Жак,
или покорност” и улогу госпође Бергман у позоришном комаду „Буђење пролећа” Франка Ведекинда. Била је у овом
периоду активна и у фолклорној секцији поред Културноуметничког друштва „Лучафарул” из Вршца.
За време студија на Филозофском факултету у Новом
Саду добила је стипендију и
боравила у периоду од 1. до 20.

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

септембра 1992. године на Филолошком факултету при Универзитету у Темишвару. Часопис „Време” који излази у Видину (Бугарска) објављује јој у
августовском броју 1994. године три песме из збирке „Илустрације у белом”.
На свечаности поводом обележавања седамдесет година
белетристике на румунском јези ку (Пан че во, 7. де цем бар
2017. године) додељена јој је
захвалница за подршку и залагање у реализацији пројеката
издавачке куће „Либертатеа”
из Панчева.
На међународном колоквијуму „Европа – центар и границе. Културна прекогранична сарадња”, 6. едиција, који је
одржан 19. и 20. октобра 2017.
године на Универзитету „Василе Голдиш” у Араду, представила је рад „Јон Милош – представник румунског књижевног
егзила у Војводини”.
Учествовала је на више међународних конференција и
конгреса као што су: Међународни конгрес румунске културе и јединство румунског језика културе, прва едиција,
Темишвар, 14–16. јуна 2018.

године; симпозијум организован 30. октобра – 2. новембра
2018. године у Бањи Херкулане у оквиру Међународних колоквијума часописа „Nedeia”,
четврта едиција; на Међународном симпозијуму „Банат –
историја и мултикултуралност”,
који је одржан у Зрењанину у
периоду од 22. до 23. јуна 2018.
године.
Представила се, такође, на
међународном симпозијуму посвећеном Националном дану
Румуније, „99 година од Великог ује ди ње ња, 1. де цем бра
1918. године”, шеста едиција,
организованом у периоду од
24. до 25. новембра 2017. године у Темишвару, затим на
међународном симпозијуму посвећеном Националном дану
Румуније, „100 година од Великог уједињења 1. децембра
1918. године”, седма едиција,
који је одржан у периоду од
22. до 23. децембра 2018. године у Темишвару.
У њеној богатој биографији
стоји да је била део шесте едиције Међународног колоквијума „Комуникација и култура у
европској Румунији”, 16. и 17.
јуна 2017. године у Темишвару.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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INTERVIU: MARIANA STRATULAT

SUCCESUL NU ESTE CHEIA FERICIRII
– FERICIREA ESTE CHEIA SUCCESULUI
Mariana Stratulat este scriitoare,
poetă și jurnalistă. Viața ei este plină
de activități din diferite domenii. Ca
scriitoare este deținătoarea numeroaselor premii atât în țară cât și în România. 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 Televiziunea regională “Banat”, la Vârșeț. În
aceeași perioadă, a realizat mai multe emisiuni în cadrul emisiunii “Victoria” din Vârșeț. Este membră a
Societății Culturale de Artă “Mihai
Eminescu” din Coștei, încă din copilărie. În anul 1999 s-a alăturat grupului de teatru “Neica” din Coștei, cel
mai vechi teatru românesc din Banat,
fondat în 1882. Este mândră de numeroasele premii atât în cadrul Zilelor de teatru ale românilor din Voivodina, cât și în cadrul competițiilor regionale și provinciale.
l Pentru persoanele care nu au avut
ocazia să vă cunoască, ne puteți spune 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 personal, familia, vecinii, prietenii, colegii de muncă, știu că sunt o persoană pe care o caracterizează înalte
trăsături morale. Nu suport nedreptatea, lașitatea și prostia omenească. 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 emisiunile realizate la TV.

Ce a influențat asupra Dvs să Vă
ocupați cu jurnalistica?
– Dintotdeauna, mi-a plăcut să
scriu poezie, proză, interviuri inventate de mine... Am avut o fantezie
bogată și încă din frageda copilărie,
am formulat în gând interviuri cu
diferite personalități din viața publil

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 precum o personalitate deosebită care
împlinește vise și o așteptam cu nerăbadre să ne viziteze la școală.
După perioada școlarizării, am
început să joc teatru în cadrul prestigioasei trupe „Neica” a Socității Cultural Artistice „Mihai Eminescu”

din Coștei. Piesa noastră a avut mare
succes. Ne-am prezentat și la un festival de amploare în România, unde
am luat premii prestigioase.
După părerea mea, dacă ceva nu
apare în ziar, de exemplu în „Libertatea”, 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. Răspunsul pe care l-am primit din partea 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 Editură, 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 cadrul 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 redactat emisiunea în limba română
„Caleidoscop”. Așa cum de obicei se

întâmplă, din lipsă de surse financiare, emisiunea a fost întreruptă. În
acest moment, colaborez cu radio-televiziunea 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 prezenta 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 dinamism ce aduce noi provocări în fiecare zi. Totodată, implică și o doză
mare de responsabilitate. Mă străduiesc 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 dintotdeauna 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 prezent câteva roluri în spectacole importante, 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 premiată 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, semnez și scenariu pentru spectacolele
pe care le realizăm și sunt încântată
de ceea ce fac.
l Câteva cuvinte pentru cititorii săptămânalului „Pancevac”?
– Vă mulțumesc pentru onoarea
de a mă prezenta cititorilor săptămânalului Dvs. Mi-a făcut o deosebită
plăcere. Aș încheia cu următorul
mesaj: Succesul nu este cheia fericirii
– fericirea este cheia succesului.

MINISTERULUI PENTRU ROMÂNII
DE PRETUTINDENI DIN ROMÂNIA

Donaţii însemnate
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 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 costumelor populare pentru românii de
pretutindeni, achiziționând 250 de
costume naționale românești cu specific românesc care sunt distribuite în
toată lumea.
Cadrul festiv de îmnânare a avut loc
în timpul manifestării turistico-economice „Balul strugurilor” din
Vârșeț, când reprezentanții Ministerului au acordat câte 10 seturi de
costume populare românești pentru
fete și băieți, pentru Societățile culturale „Luceafărul” din Vârșeț,
„Steaua” din Ovcea și Căminul Cultural „3 Octombrie” din Satu Nou.
Cu acest prilej festiv, au fost premiate și fetele participante la programul de tabere ARC 2019 din Româ-

DANIEL LAZĂR, VIRTUOZ LA VIOARĂ

Diferite genuri de muzică
Pentru iubitorii de muzică, revenirea lui Daniel Lazăr pe scena culturală a Serbiei este și ocazia ca publicul să afle detalii despre albumul realizat 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 genuri 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 autentică din Balcani să o apropie occidentalilor fiindcă, după cum apreciază Daniel Lazăr, acest gen de
muzică în forma lui autentică știe
să sune altfel.
La sfârșitul lui septembrie și începutul lui octombrie, Daniel Lazăr și
colegul său Almir Mešković, аu adus
în acest spațiu muzica norvegiană
îmbinată cu cea balcanică și integrate într-un gen unic muzical numic
,,world music”. Publicul i-au admirat
în luna septembrie la o serie de concerte și anume: pe 26 septembrie în
sala Liceului din Kragujevac, pe 28
septembrie la Centrul Cultural din

nia la concursul pe tema „România
mea”, la care fiecare participant trebuia să scrie ce înseamnă România
pentru el. Ca urmare a acestui concurs, 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 României la Vârșeț, a declarat că ziua aceasta pentru ei reprezintă o zi de sărbătoare datorită faptului că au avut
oaspeți de la Ministerul Românilor de
Pretutindeni din București care au
adus daruri prețioase, menționând între altele că aceste asociații culturalartistice au făcut o cerere scrisă la Minister 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 Pretutindeni și au scris cele mai bune eseuri
în timpul acestor tabere. Pe lângă premii, au primit și invitația de a participa și anul viitor în aceste tabere. Desigur că în aceeași ordine de idei este de
folos ca și celelalte asociații culturalartistice să se adreseze direct Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.
Adriana Dănilă șia exprimat satisfacția
că se află în mijlocul
unei comunități atât
de atașate de ceea ce
înseamnă România și
identitatea românească, adăugâ că vine cu
un mesaj de apropiere,
de dorință de a consolida legăturile identitare și a tradițiilor. Între altele dânsul și-a
exprimat dorința de a
fi apropiați unul de celălalt și de a face proiecte, 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 Octombrie” din Satu Nou.
Premii la concursul „România
mea” au primit Anelia Băbuț, Anastasia Giurca și Cristina Motojorescu
din Uzdin.

VIZITĂ LA C.P.E. ,,LIBERTATEA”

Panciova în cadrul Festivalului ,,Ethno.com”, pe 2 octombrie la Festivalul ,,Todo Mundo” (Centrul Cultural
Studențesc – SKC din Belgrad) și pe
3 octombrie la Novi Sad.

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

festivaluri importante, s-a aflat printre primele 20 de albume ale anului
2018 în Norvegia. În Serbia a fost
proclamat albumul anului 2018 de
către emisiunea DISCO 3000 la RTS.

În timpul vizitei la românii din Voivodina, reprezentanți ai Ministerului 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, director adjunct, Teodora Smolean, redactor responsabil al săptămânalului „Libertatea” și Marina Ancaițan, jurnalistă.
Adriana Danil s-a axat pe demersurile pe care le face Ministerul 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”.
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OASPETELE NOSTRU: DR. MARIUS SAVU

ACTORIA CA MOD DE EXPRESIE
care trupa noastră mare de 15 oameni a început să se destrame, astfel
că piesele se jucau cu câte 3-4 persoane. Din fericire, în anul 2008, regizoarea Virginea Marina Guzina
reușește să reunească trupa. Urmează 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 public 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 interpretat 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

Despre dr. Savu Marius (n. 1974), putem 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 Facultatea de Medicină în Timișoara, pe
care a absolvit-o cu succes. Pe parcursul școlarizării, dr Savu, a găsit
timp și pentru activităţile extrașcolare, 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 dramatizarea „Luceafărului”, Mihai Eminescu și piesa de teatru „Năpasta” a dramaturgului Ion Luca Caragiale. Revenind la Coștei, a continuat să joace
teatru. Au urmat alte roluri, spectacole, iar munca sa a fost răsplătită
prin cucerirea premiilor de frunte la
„Zilele de teatru”. În momentul de
față, este vicepreședintele Consiliului Executiv al Consiliului Național
al Minorității Naționale Române și
coordonatorul Scenei Profesioniste
în Limba Română, din cadrul Teatrului „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 educatoarei Malina Drăgan, și succesele
deosebite pe care le-am avut la competiţiile zonale. În clasa a V-a la
școala din Coștei, am interpretat rolul principal – Barbu, în piesa „Barbu, dinţii și o metodă” de Barbu Ștefănescu. La marcarea celor 100 de
ani de la moartea lui Mihai Emines-

cu, am jucat în dramatizarea „Luceafărul”, 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 studiilor academice de medicină la Timișoara, astfel că am făcut o pauză.
Reîntors în satul natal, m-am încadrat în Trupa de Teatru „Neica”, unde în anul 2001, am interpretat rolul
lui Alexandru, în piesa „Sinucigașul”

fost apreciată obiectiv de juriu. A urmat 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 spectacolele pe care le-au montat împreună au fost ”Fusul”, ”Cu ușile închise” și ”Două surori ca două nurori”. 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 proclamat 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 cadrul ”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 aceste meleaguri și a ”Zilelor de Teatru”
dat fiindcă este manifestarea de suflet a tuturor acelora care adoră lumea 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 Zilelor, Marius a pregătit un spectacol
inedit – „Dincolo de tinerețe frântă”,
pentru care a scris textul, a semnat
regia și a jucat rolul principal. A cucerit premiul pentru regizor amator
și locul II, pentru actorie. Spectacolul a fost jucat în aer liber, fiind filmat de TV Voivodina.
Cei patru ani petrecuți în orașul
Panciova, în timp ce a frecventat
școala medie de medicină, i-au rămas în amintire frumoasă. Îi place
orașul, oamenii de aici și de ficare
dată revine cu drag.

de Nikolai Erdamn, în regia lui Ovidiu Cristea. În anul următor, același
regizor îmi încredinţează rolul principal Fix, în comedia „Agenţia de detectivi”, cu care am luat premiul pentru actorul serii și pentru mimică la
„Zilelele de Teatru ale românilor”.
În anul 2004, la Coștei se montează „Chiriţa în provincie”, iar eu am
interpretat rolul lui Ion. Anul 2005 a
fost anul marelor succese.
– Cu piesa „Ţara lui Guffi” de Matei Vișniec în care am intrpretat rolul
vizionarului Robderouă, am cucerit
premiul I la „Zile”, premiul I la comeptiţiile provinciale și o sumedenie
de alte premii. A urmat o perioadă în

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

Ambiţioasă, energică, creativă
A absolvit studiile de limbă și literatură română și limba latină la Catedra de limba română și literatură română (astăzi Departamentul de limbă 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 literatura (poeziile) lui Ion Miloș și despre
exilul lui.
Actualmente este membră activă a
Fundaţiei ”Protopop Traian Oprea”
de pe lângă Biserica Ortodoxă Română din Vârșeţ. Lucrează și ca translator juridic pentru limba română.
Mărioara Sfera-Țera este profesoară
de limba latină și poetă. A publicat
următoarele volume de poezii: ”Ilustraţii în alb” (Editura ”Libertatea”,
Novi Sad 1991). În anul 1995, la
aceeași Editură, a publicat ”Rugămintea din urmă”, iar la Editura Cenaclului „Lyceum”, în 1996, ”Alfabet
cromatic”, Cenaclul literar „Tinerele
condeie” – Vârșeţ (selecţie de poezii:
Nicu Ciobanu, Ana Niculina Ursulescu, Mărioara Țera Sfera și Valentin Mic).
În perioada 1990-1992, la postul
de radio VAP (Vârșeţ – Alibunar –
Plandiște), la redacţia în limba română, a fost colaboratoare în perioada studenţiei unde a iniţiat rubrica
“Pasărea Vârșeţului” (preluată mai
târziu de colegul Valentin Mic), unde 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 Școlii 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 activat extrașcolar la secţia de teatru a
școlii noastre, instruiţi de doamna
profesoară Maria Balei ș-a prezentat
cu dramatizarea „Luceafărul“ de Mihai Eminescu la Festivalul ”Jocurile
Mai din Bečej” 1986, unde a interpretat rolul Cătălinei cu care a obţinut premiul juriului pentru realizarea 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 formaţia de dansatori a Școlii “Olga Petrov Radišić” instruiţi de doamna

profesoară Bobiţa Ružičić. S-a prezentat 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 activitate 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 organizate de revistele „Tribuna tineretului“ (astăzi „Tinereţea“ – revistă
pentru tineret) și la revista de literatură, artă și cultură „Lumina“, din
cadrul Casei de Presă și Editură ”Libertatea” din Panciova.

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

A colaborat la revista pentru copii
“Bucuria copiilor” pe paginile căreia
a iniţiat rubrica “Haideţi să ne amuzăm și să învăţăm …” unde elevii au
făcut exerciţii din gramatica limbii
române.
În decursul Liceului a fost membră 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 “Luceafărul”.
Mărioara Sfera-Țera. în anii studenţiei la Novi Sad, a obţinut o bursă de trei săptămâni pentru studenţii străini organizate de Facultatea
de Litere, Istorie și Filosofie a Universităţii din Timișoara, nivel avansat. 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 beletristică în limba română (Panciova, 7
decembrie 2017) i s-a conferit menţiune pentru sprijinul acordat și contribuţia la realizarea proiectelor Editurii “Libertatea”.
La colocviul internaţional ”Europa centru și margine” (cooperare

culturală transfrontalieră) ediţia a
VI-a, 19-20 octombrie 2017, la Universitatea ”Vasile Goldiș” din Arad
prezintă lucrarea ”Ion Miloș – un reprezentant al exilului literar românesc din Voivodina”.
A participat la mai multe congrese dintre care desprindem: Congresul 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 noiembrie 2018 din cadrul Colocviilor Internaţionale ale revistei “Nedeia”
ediţia a IV-a ,la Simpozionul “Banatul – 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 Decembrie 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 Decembrie 1918,ediţia a VII-a, la Timișoara.
A participt la manifestarea organizată de Fundaţia “Protopop Traian
Oprea” – “Hora Sânzienelor” – Sălciţa 23.06.2019. unde vorbesc despre
semnificaţia iei și importanţa ei în
folclorul românesc.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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ТЕМА БРОЈА

Петак, 25. октобар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ТЕМА БРОЈА: О ВРШЊАЧКОМ НАСИЉУ ИЗ ДВА УГЛА

НИЈЕ ЛАКО БИТИ РОДИТЕЉ ЖРТВЕ,
АЛИ НИ РОДИТЕЉ НАСИЛНИКА
У Панчеву се одавно није толико много причало о проблему вршњачког насиља као што
је то био случај прошле недеље. Најпре је обелодањено да у
ОШ „Васа Живковић” ученик
првог разреда од почетка школске године туче и малтретира
своје другаре из одељења. Као
да то само по себи већ није било довољно забрињавајуће, неколико дана касније стигла је
и друга вест сличне природе. У
суботу, 12. октобра, две четрнаестогодишњакиње су у центру града пресреле своју вршњакињу док се враћала кући
и давиле је вукући је за капуљачу и ударале рукама и ногама, наневши јој лакше телесне
повреде.
Захваљујући снимку са сигурносних камера, једна од актерки овог напада је препозната,
а Више јавно тужилаштво поднело је судији за малолетнике
захтев за покретање припремног поступка према две малолетнице због постојања основане сумње да су починиле кривично дело насилничко понашање.

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”.

БЕС ПЛАТ НО СА ВЕ ТО ВА ЛИ ШТЕ
Удружење „Психогенеза” реализује пројекат „Саветовалиште за брак и породицу”, уз подршку Града Панчева.
Саветовалиште ради уторком и четвртком, од 15 до 19 сати, а сви заинтересовани могу да користе бесплатне услуге
све до краја године. Заказивање сеанси је обавезно путем
телефона 061/647-22-90 или мејлом psihogeneza@gmail.com. Координаторка саветовалишта је Јадранка Грујичић Ђурић, психолог и породични психотерапеут.

ТИ ПО ВИ НА СИ ЉА

Ово су у Панчеву вероватно
једини случајеви вршњачког
насиља о којима се у последње време јавно говори, али чињеница је да је насиље међу
нашом децом далеко присутније него што и она сама то
признају. То потврђује и Јадранка Грујичић Ђурић, психо лог и по ро дич ни
психотерапеут из панче вач ког
удру же ња
„Психогенеза”.
– У новије време стиче
се утисак да је дошло до
ескалације вршњачког насиља, како у школи, тако
и ван ње. Ово постаје толико честа појава да поприма размере епидемије. Јавља се у све млађем
узрасту, а с појавом и све
широм употребом модерних технологија добија и
нове облике и форме, па

је тако међу младима све присутније и такозвано сајбер насиље. Школа све више постаје
образовна, а све мање васпитна
институција, па је и у школском
окружењу све учесталија појава
ових нимало усамљених епизода – истиче Јадранка Грујичић
Ђурић.

Како заштитити жртву?
Едукација је пресудна
Објасните свом детету шта
је вршњачко насиље и у којим се све облицима јавља,
како би оно могло да препозна његове ране знаке и да
се постави на адекватан начин да би се заштитило.
Реците детету коме да се
обрати
Уколико деца трпе насиље, требало би да се обрате

старијим особама у које имају поверења: наставницима у
школи, родитељима, или особи из уже или шире породице, психологу, педагогу...
Причајте отворено и константно о овим темама.
Шта ви можете да учините
Уколико имате информацију да вам је дете изложено
насиљу, и ви као родитељ
треба да предузмете одређене кораке и мере:
– забележите све појединачне случајеве насиља;
– обавестите школу (и по потреби друге институције и
установе);
– осмислите заједничку стратегију деловања;
– следите све договорене кораке док проблем не буде

решен и док ваше дете поново не осети да је безбедно.
Не предлажите освету
Ако није посреди физичко
насиље, на које се моментално мора реаговати, објасните
детету да нападач у оваквим
ситуацијама често тражи његову реакцију и уколико је не
добије, велика вероватноћа
је да ће изгубити интересовање за наставак провокације.
Требало би да дете зна да,
иако не може имати контролу
над оним што насилник ради,
увек има потпуну контролу
над сопственим осећањима и
реакцијама у датој ситуацији.
Саветовати детету да се освети или да узврати ударац када је физички угрожено често
може довести само до ескалације и продубљења проблема.
Другари као ослонац
Веома је значајно да ваше
дете изгради снажне везе с
вршњацима и особама из
окружења у којима ће наћи
ослонац, потпору и подршку.
Деца која су изолована из
друштва и усамљена имају
вишеструко веће шансе да постану жртве насиља. Насилна
деца најчешће траже жртве у
оној деци коју доживљавају
као слабију или инфериорну.
Стога, уколико ваше дете
има било каквих проблема у
односима с вршњацима и
уклапању у колектив, било
би корисно да с њим прича-

те и вежбате како да се на
одговарајући начин постави
у одређеним социјалним си-

туацијама. Покажите му како
да се упозна с другим дететом у парку или како да започне разговор и игру с
вршњацима.
Увреде не схватати лично
Деци која већ трпе или су
трпела насиље потребна је
подршка у оснаживању. Јако
је важно да покушамо да их
уверимо у то да се насилник
није усмерио на њих због тога што су мање вредни, чудни, смешни или било шта
томе слично (у шта сам насилник покушава да их убеди), већ да он то ради због
својих сопствених проблема.
Помозите деци да увреде,
омаловажавање, задиркивање итд. не схвате лично. Такође, потребно им је стално
предочавати да то што су доживели није нешто због чега
би требало да их буде стид
или срамота. Најгора варијанта је да се о насиљу ћути или
да се његова појава минимизира или чак негира.
Д. К.

Када се догоди вршњачко насиље, тешко је рећи коме је теже: родитељима детета жртве
или родитељима чији је малишан повредио другара. Едукација родитеља у овој области
готово да и не постоји, па није
ни чудо што често не знамо како да се поставимо, како да заштитимо своје дете,
шта да му саветујемо,
како да реагујемо у
случају да је наше дете насилник и коме
да се обратимо када
про блем пре ва зи ђе
наше могућности, знања и способности да
се с њим ухва ти мо
укоштац. О свим тим
питањима разговарали смо с Јадранком
Грујичић Ђурић. Ево
њених савета.
Д. Кожан

Понекад је деци, али и одраслима тешко да препознају различите облике насиља, јер смо углавном научени да неког
сматрамо насилником само ако нас физички нападне. Ипак,
ова пошаст далеко је сложенија и раширенија. Јадранка Грујичић Ђурић подсећа на то да постоје четири типа вршњачког насиља.
ВЕРБАЛНО: вређање, псовање, задиркивање, исмевање,
ширење лажи и гласина, давање погрдних имена, изговарање изјава које могу повредити особу на коју се односе.
СОЦИЈАЛНО: чињење штете нечијој репутацији и односима, покушај да се неко изопшти или искључи из друштва.
ФИЗИЧКО: повређивање тела или имовине особе.

САЈБЕР НАСИЉЕ: насиље које се спроводи посредством
електронске технологије, коришћењем друштвених мрежа,
интернет сајтова, СМС порука и слично.

Шта кад је ваше дете насилник?
Пред родитеље се поставља одговоран задатак да
заштите своју децу од насиља које трпе од других, али и
да друге заштите од насиља
свога детета.
Зашто су деца насилна
Разлози због којих дете
врши насиље могу бити бројни: нека деца се осећају изопштено,
неприлагођено,
невољено, желе да буду надмоћна, или пак прате групу
вршњака. Било који од ових
разлога да је у питању, знајте да ће детету бити потребна ваша помоћ и подршка да
престане с тим.
Шта да учините
Моментално реагујте. Ставите детету до знања да га
волите, али да је његово понашање апсолутно неприхва-

тљиво и да се не може и не
сме толерисати.
Предочите му све могуће
последице до којих је могло
доћи. Притом, дете немојте
етикетирати као „силеџију”,
„грубијана” и томе слично,
јер ако оно прихвати овакву
слику о себи и ако то поста-

не део његовог имиџа, биће
још теже променити дато понашање.
Какав пример дајете?
Дечје насилничко понашање може бити подстакнуто
родитељским понашањем.
Ако понижавате, плашите,
тучете своју децу или им претите – готово је извесно да ће
и они почети да користе
сличне „технике” у опхођењу
са окружењем.

Понудите алтернативе
Без надзора и контроле од
стране одраслих, насилничко
понашање ће постати још
распрострањеније у односима међу децом.
Управо стога морамо константно промовисати ненасиље као боље решење. Није
довољно само да кажемо деци да се не туку, већ им морамо понудити алтернативне,
ефикасније начине и стратегије понашања. Дете мора
научити како да се заузме за
себе а да то не буде на штету
других.
Развијајте емпатију
Требало би од најранијег
узраста радити на развоју
емпатије код деце, како би
она била свесна потреба
других, како их не би угрожавала и како би и својим
вршњацима помогла да превазиђу вршњачко насиље
уколико се нађу у таквој ситуацији.
Д. К.

8

ГРАДСКА
КОЈЕ НАМИРНИЦЕ НЕМАЈУ РОК ТРАЈАЊА

МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Ко може добити милион
динара за кућу на селу?
Покрајински Завод за равноправност
полова расписао је 1. октобра конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом супружницима и ванбрачним
партнерима с пребивалиштем на територији АП Војводине који немају
стамбени простор у власништву од но сно
су вла сни штву.
Ево ко има право на ову врсту
помоћи.
У тексту конкурса наводи се
да се под сеоским ку ћа ма
сматрају непокретности које се налазе у селима изван градских и општинских седишта
и приградских насеља, а њихова грађевинска вредност не сме бити већа
од два милиона динара.
Укупна средства која се додељују
по овом конкурсу износе двадесет

милиона динара, а максималан износ
за конкурисање је милион динара. На
конкурс се могу пријавити (ван)брачни парови од којих је бар један запослен и бар један млађи од четрдесет
година. С потенцијалним продавцем
непокретности не смеју бити у сродству (крв ном,
тазбинском или
по усвојењу).
Кандида ти не
смеју имати неизмирене доспеле обавезе по
основу пореза и
доприноса.
О оста лим
условима конкурса можете се
информисати на сајту Завода за равноправност полова www.ravnopravnost.org.rs, одакле се преузима и конкурсна документација. Додатне информације могу се добити путем мејла zavod.ravnopravnost@gmail.com.
Рок за конкурисање је 15. новембар.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Бициклисти, опрез!

Петак, 25. октобар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НИШТА НИЈЕ ВЕЧНО, ОСИМ МЕДА
Јесте ли чули да је на Антарктику
пронађена торта стара 106 година,
која је још увек била јестива? То, наравно, није једина врста хране која
траје вечно. Сазнајте које све намирнице немају рок трајања.
Воћни колач стар 106 година пронађен је у готово савршеном стању на
Антарктику. Вероватно је припадао
капетану Роберту Фалкону Скоту, несрећном истраживачу који је, заједно
са члановима своје експедиције, умро
на повратку с Јужног пола. Након више од једног века стајања посластица
се још увек сматрала јестивом. Сигурно су изузетно хладне температуре помогле у њеном очувању. Постоји
још неколико намирница које имају
природну предиспозицију да трају
вечно, упркос натпису на паковању.
Наиме, датум на декларацијама који означава рок трајања односи се на
квалитет производа, а не на безбедност. То би значило да се намирнице,
ако се правилно чувају, могу конзумирати и након наведеног рока. Стручњаци свакако саветују да се не ослањате само на препоруке произвођача,
већ и на здрав разум и чула вида и
мириса. Ево које намирнице вам могу трајати (скоро) заувек без обзира
на датум отиснут на амбалажи.

Со
Већ хиљадама година со се користи
за очување хране. Механизам је једноставан: со апсорбује воду, чинећи
храну непривлачном за бактерије које би је могле уништити, будући да се
оне не могу размножавати без воде.
Со зато нема рок трајања.

Црна чоколада

Поред фразе „отров се крије у малим
бочицама” у речнику би могла да стоји и ова слика: нит мање рупе нит већег проблема – за бициклисте, поготово. Довољно је само да се, крећући
се Тргом мученика ка Дому војске,
мало замислите или погледате лево
или десно у погрешном тренутку и ова
рупа „прогутаће” предњи точак вашег
бајса док сте рекли: тешко мени.

Шалу на страну, власници двоточкаша који су имали близак сусрет с
овом неподопштином на путу знају
да ствар није нимало наивна и да вас,
ако нисте довољно опрезни, упад у
ову замку може коштати у најмању
руку вишедневног бола у врату или
леђима. Стога будите на опрезу, да не
бисте и ви били један од мученика
који се спомињу у називу овога трга.

Мо же се
задржати у доб р о м
стању чак и преко две године, што је много дуже од рока трајања млечне чоколаде. Ако се питате да ли је бела супстанца, налик буђи, која се појављује
на чоколади након извесног времена,
знак да се чоколада покварила – одговор је: није.
Реч је о кристалима какао маслаца, који се на температури вишој од
20 степени рекристализују, тако да

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Шећер
Као и со, шећер апсорбује воду из
хране у којој се налази. Због тога се
користи за чување намирница попут џемова.
И бели и смеђи шећер могу се
користити неограничено, ако се
чувају у херметички затвореној
посуди далеко од светлости и топлоте.

Сирће
Рок трајања сирћета је готово неодређен. Његова кисела природа
чини га самоодрживим, а уједно му даје и „титулу” непревазиђеног конзерванса за остале
намирнице.
Правилно складиштено бело сирће с временом ће остати
непромењено, док ће друге
врсте сирћета, попут винског
или јабуковог, с временом можда променити боју или изглед, али те промене су обично само естетске, тако да ће
сирће и даље бити савршено
корисно.

Мед

Пиринач

Ово је несумњиво једна од најневероватнијих намирница у природи.
Међу бројним чудесним и лековитим
својствима има и моћ отпорности на
време. Примера ради, мед
стар 3.300 година, пронађен
у гробници фараона, био је
још увек јестив!
Међутим, мед који иначе једемо има датум истека, будући
да га је по закону обавезно навести.
Његова високоефикасна отпорност на
време резултат је слабог присуства
воде и високог садржаја шећера, због
чега је практично имун на нападе
бактерија.
Мед може кристалисати с временом, али заправо се неће покварити и
постати неупотребљив.

Ако се чува на ниској температури, око три степена, и ако не дође у
контакт с кисеоником, бели пиринач
може трајати и до тридесет година.
С друге стране, рок трајања смеђег
пиринча, који се често сматра здравијим, истиче пре, због вишег садржаја масти. Ако смеђи пиринач промени мирис, најбоље би било да га
баците.

Жестока пића
С потрошњом алкохола који имате у
кући уопште не морате журити. Добро затворена и на хладном месту
ускладиштена флаша жестине може
трајати колико год је потребно. Штавише, некима ће време чак додати на
квалитету, па и на цени.

ХОЋЕТЕ ЛИ ПОСЕТИТИ САЈАМ?

Књиге маме и Панчевце

Без струје делови Панчева,
Старчева и Банатског Новог Села
Ж. Зрењанина; 7. јула и И. Л. Рибара
од 27. марта до Вашарске.
У Старчеву у петак, од 10 до 11 сати, струје неће имати следеће улице:
Летња, Лењинова од Војвођанске до
Панчевачког пута, Иваначки пут од
Ж. Зрењанина до 7. јула, Ж. Зрењанина од Иваначког пута до Панчевачког
пута, Панчевачки пут од Ж. Зрењанина до Баштенске, М. Тита од Летње до
Панчевачког пута, Б. Кидрича од Летње до Панчевачког пута, Баштенска
од Летње до Панчевачког пута, Ритска од школе до Његошеве, Гробљанска од Партизанске до Ритске, Партизанска од Гробљанске до Банатске (непарна страна), И. Л. Рибара од центра
до М. Грког и М. Гупца од Гробљанске до Његошеве улице.
У понедељак, 28. октобра, од 8.30
до 11.30, снабдевање електричном
енергијом биће обустављено у делу
Панчева, и то: у Улици др Светислава
Касапиновића од Ж. Зрењанина до
М. Топаловића, Улици Мите Топаловића, Војводе Радомира Путника од
броја 2 до 6 (парна страна) и број 3, у
Улици Народног фронта број 1, 3 и 5,
у Улици Жарка Зрењанина од Војводе Р. Путника до броја 7 (непарна
страна) и од броја 2 до Месаре „Плави Дунав”.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у случају ранијег завршетка радова напајање корисника бити укључено пре
планираног времена.

формирају беличасту патину на чоколади. То не значи да је чоколада
нејестива, али укус и конзистенција
више нису исти. Због тога увек држите чоколаду на температури нижој од 20 степени.

НАША АНКЕТА

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Како најављују у „Електровојводини”, због планираних радова, у петак,
25. октобра, без струје ће бити поједини делови Панчева, Банатског Новог Села и Старчева.
У Панчеву, од 9.30 до 10.30, струје
неће имати Спортски центар Младост на Миси.
У Банатском Новом Селу, од 8.30 до
10.30, искључења су планирана за део
Улице народне револуције од М. Пупина до З. Јовине, затим за Улицу Бориса Кидрича и ЈНА од И. Л. Рибара
до Д. Обрадовића; 3. октобра од И. Л.
Рибара до Теслине; Иве Лоле Рибара
од 3. октобра до ЈНА; Ослобођења од
3. октобра до Б. Кидрича; део Теслине
улице од 3. октобра до Народне револуције и део Улице Доситеја Обрадовића од ЈНА до Народне револуције.
Истог дана, од 11 до 13.30, без струје ће остати још један део Банатског
Новог Села, и то: Виноградска улица
и Улица Вука Караџића од М. Тита
до Железничке; Братства–јединства
и М. Тита од Виноградске до И. Л.
Рибара; Жарка Зрењанина од Виноградске до В. Караџића; 27. марта од
Виноградске до Ослобођења; Пионирска, С. Ковачевића, Железничка, Вашарска, Улица 1. маја од М. Тита до

Посластица отпорна на време

У. ЂУРИЋ

М. КАРТАЛИ

Шездесет четврти Међународни сајам
књига у Београду почео је у недељу, 20.
октобра, и трајаће до 27. октобра. Како
су најавили организатори, најрепрезентативнија књижевна манифестација у
југоисточном делу Европе реализоваће
се на више од 30.000 квадратних метара сајамског простора и угостиће више
од 500 издавача из Србије и света. Од
25. до 27. октобра радно време сајма
биће од 10 до 21 сат. Цена појединачне
улазнице је 250 динара, а за групне посете које обухватају више од двадесеторо људи – 150 динара.
Питали смо наше суграђане да ли
ће и они посетити ову велику књижевну манифестацију и које наслове
ће потражити.
УГЉЕША ЂУРИЋ, бизнис консултант:
– Нисам још о томе размишљао,
нисам ни знао да је у току Сајам књига. Раније сам стално ишао, може да
се деси да одем и сад. Највише волим
стручну литературу у вези с маркетингом и бизнисом. Омиљене књиге
забавнијег садржаја су ми издања у
оквиру серијала „Песма леда и ватре”
– дакле епска фантастика и слично.

М. СТОЈАНОВИЋ

Т. ТРАЈИЋ

Ж. МИЈАЛКОВИЋ

С. ПЕШТАНАЦ

МИЛАН СТОЈАНОВИЋ,
матурант гимназије:
– Нисам имао прилику да идем на
сајам до сада, а тренутно нисам добро организован. Да имам више времена, радо бих отишао. Радим, па није могуће увек пронаћи додатне слободне сате за овакве активности.

ЖАКЛИНА МИЈАЛКОВИЋ,
библиотекарка:
– На сајам идем и из личних и из
професионалних разлога. Сваке године се потрудим да издвојим бар један дан за овај леп догађај, без обзира на то што је он с временом од сајма књига прерастао у сајам свега и
свачега. Панчевачки штанд увек посетим, сваке године је нов и занимљив. У последњих неколико година
доловачки Дом културе и наша Градска библиотека практикују лепу ствар:
једном од корисника који је имао највећи број задужења књига понуди се
плаћен пут и улаз на сајам. Тај леп
гест увек обрадује наше кориснике.

ТЕОДОРА ТРАЈИЋ, студенткиња:
– Идем на сајам сваке године. Углавном ме занимају стрипови и конкретне издавачке куће – посећујем њихове штандове. Пре сваког одласка на
сајам направим листу књига које желим да имам и тим списком се руководим. Полази ми за руком да свако
издање нађем по повољним ценама.
Обилазим и изложене половне књиге, пошто је и ту понуда одлична.

СТЕФАН ПЕШТАНАЦ,
машински инжењер:
– Посећивао сам сајам у основној и
средњој школи. Сада нисам ишао годину или две. Ове године се још нисам одлучио. Видећу. Занима ме да
видим шта је ново и како сад изгледа
ова манифестација. Никад нисам тамо ишао са унапред припремљеним
списком за куповину.
Јелена Катана

МИЛИЦА КАРТАЛИ,
маркетинг менаџер:
– У принципу, занимају ме маркетинг и бизнис, јер се тиме бавим. Нашу издавачку литературу слабо пратим. Читам романе епске фантастике. Конкретно, омиљен ми је „Свет
леда и ватре” Џорџа Р. Р. Мартина.
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ ФОЛКЛОРОМ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПРИЈАТЕЉСТВА ЗА СВА ВРЕМЕНА
Панчево има неколико фолклорних
анасамбала који уживају велики углед
у Србији, али и у иностранству. Славу
наших народних игара наши фолклораши пронели су и до Јапана...

Љубав према игри
Вања Чукановић (26) студенткиња је
Правног факултета у Београду, а фолклором се активно бави већ двадесет
година. Од почетка је чланица КУД-а
„Станко Пауновић” НИС–РНП, где је
сада део првог извођачког ансамбла
и женске певачке групе.
– Сећам се да сам као мала једва
чекала сваку пробу, а и дан-данас
идем са истим жаром. Било је тренутака када сам и болесна играла концерте, а то све показује огромну љубав према ономе чиме се бавим –
прича нам Вања.

Захваљујући фолклору посетила је
велики број држава и наступала у
многим градовима. „Пауновић” је обишао скоро целу Србију и велики део
Европе, Русије, Канаде, Тунис...
– Заиста вредно и континуирано
радимо, па се позиви за нове наступе,
емисије, гостовања и турнеје само нижу – каже Вања и додаје како су јој
сви наступи подједнако драги.
Ипак, један је био посебан.
– Када сам била мала, највиши циљ
ми је био да будем солиста у кореографији „Врањанска свита”. Прошле године сам то и остварила на годишњем
концерту који наше друштво организује у Хали спортова. Мислим да је то
врхунац мојих двадесет година бављења фолклором – каже поносно Вања.
Она је од 2018. године и руководилац дечјих група. Држи пробе малишанима од четири до шест година,
затим ради с децом од седам до десет
година у школама „Мирослав Мика
Антић” и „Свети Сава”, али и с рекреативцима.
– Бити члан једног културно-уметничког друштва значи никада не бити
сам. Сматрам да је бити део тог колектива, у коме се проналазе пријатељи за цео живот, најважнији и најлепши део фолклора – закључује Вања.
Она је управо на овом месту упознала свог животног сапутника, с којим је ове године, после десет година
забављања, ступила у брак.

Много времена сам проводила на њиховим пробама и кад сам напунила
седам година, прикључила сам се најмлађој дечјој групи. Први наступ је
био у првом разреду основне школе.
Вероватно сам била мало уплашена
као и већина деце мог узраста када се
нађу први пут на сцени, а сећам се да
сам погледом тражила своје родитеље у публици, као подршку – прича
нам Милица.
Каже да јој је један од најлепших
наступа био пре две године с КУД-ом
„Абрашевић” у Косовској Митровици,
када су изводили кореографију под
називом „Пчиња”, коју је поставио
уметнички директор Горан Митровић.
– Играли смо на централном тргу,
на бини која је била постављена испред статуе Св. цара Лазара. Много
Срба с Косова било је присутно и помно пратило извођење наше кореогра фије, а то
што смо били на
Косову и што
смо на сту па ли
пред нашим људима, оставило је
на мене веома
снажан утисак –
каже Милица.
До сада су обишли многа места у нашој земљи, а били су и
у Бугарској, АуВања Чукановић стрији, Румунији, Холандији, на
Сицилији. Предстоји им посета Српском клубу „Босиљак” у Велсу.
Милица се, поред фолклора, бави
и сликањем.
– Негде упоредо с фолклором
почела сам и да сликам, похађала сам течајеве у различитим атељеима. Отворила сам и своју страницу на друштвеним мрежама где
могу да презентујем своје радове.
Највише волим да сликам етномотиве који су приказани на народним ношњама из свих крајева
Србије – прича нам Милица.
На позив председнице КУД-а
„Абрашевић” Леле Стојнов, почела је с колегама да држи дечје
креативне радионице, на којима
се деца мотивишу да, поред игре
и песме, своје склоности искажу
и кроз дружење.

из Бора. Било је доста других ансамбала с којима смо се упознали, дружили, смејали, помагали
једни другима у припремању за
наступе... Још када чујете ваш
оркестар како вас прати, понесу
вас тај ритам, енергија на сцени
и публика која непрестано аплаудира – прича Кристина.
С КУД-ом је посетила Румунију, Грчку, Италију, а наступали су и на бројним румунским
фестивалима широм Србије.
Кристина се бави и певањем.
Учествовала је на многим фестивалима и саборима, на којима је
освајала значајне награде.
– Најлепша ствар у фолклору
јесу пријатељи на које можеш да
се ослониш у било ком тренутку.
Такође, ово је најлепши начин
да се упознају традиција и култура – каже Кристина.

Алиса Оравец
кад смо играли пред две хиљаде људи
заједно са ансамблом из Дагестана, који игра много атрактивнији фолклор
од нашег, али је публика нас позивала
на бис неколико пута, посебно због кореографије „Врањанска свита”, у којој
сам играо соло. Као руководилац, два
наступа не могу да заборавима: у Штрпцу, када је цела публика с нама певала
косовске песме и плакала, и у Токију,
где смо такође расплакали и те како
на емоцијама тврде Јапанце – прича
Браца.
За време његовог руковођења ансамблом освојили су сребрну и златну плакету на републичком такмичењу, златне медаље на такмичењу београдских

Уживање у аплаузима

Бранислав Браца Живковић (37)
завршио је Високу пословну школу у Београду и власник је ресторана „Ђерам” у Старчеву. Народним играма је почео да се бави у
тринаестој години на наговор наставника физике Миливоја Видића, који је у младости играо фолклор с његовим оцем. Уписао се у
КУД „Банат”, јер се тада отварала секција за млађе узрасте.
– Када сам видео чланове првог ансамбла како су уиграни и како то у
ствари изгледа, заљубио сам се на прУметничка душа
ви поглед! И ето, то траје до данас,
Милица Петровић (26), апсолвентки- ушло ми је у крв! Први наступ сам
ња Правног факултета, члан је КУД-а имао у Културном центру Панчева,
„Абрашевић”. Љубав према игри на- имао сам четрнаест година. Играо сам
игре из Шумадије и памтим само онај
следила је од породице.
– Почела сам у РКУД-у „Јединство”, неописиво леп осећај када смо добиу ком су играли мама, брат и сестра. јали аплаузе. И после толико година
још увек уживам у томе – каже
Браца.
Он је годину дана играо у млађем ансамблу, а одмах потом прешао је у први ансамбл код кореографа Милана Вујиновића.
– КУД „Банат” био је један од
најбољих ансамбала у Србији. Освојили смо златну плакету на такмичењу Војводине у Руми, а мени
је посебна част била што сам играо
соло роле, попут „Циганских игара”, „Врањанске свите”... Нажалост, 2006. године се то друштво
угасило, а ја сам прешао у КУД
„Бранко Цветковић” у Београду,
код тадашњег кореографа Горана
Митровића – објашњава Браца.
Његова играчка каријера престала је 2010. године, када је постао уметнички руководилац у
„Цветковићу”.
– Имам више од хиљаду наступа што као играч, што као кореограф. Као играч бих могао да изМилица Петровић двојим концерт 2002. у Шпанији,

Бранислав Живковић
ансамбала и бронзану медаљу на светском фестивалу у Истанбулу.
Од 2013. године ради и као руководилац у КУД-у „Неолит” из Старчева,
а с њима је освојио сребрну и бронзану плакету на такмичењима војвођанских ансамбала.

Магичне шарене ношње

Алиса Оравец (21) завршила је
основне и уписала мастер студије на
Институту за уметничку игру. Има
звање драмског и аудио-визуелног
уметника. Чланица је фолклорне и
драмске секције Словачког културно-просветног друштва „Ђетван”. До
сада је режирала два мјузикла за децу и две омладинске представе. Добитница је више награда за глумачка остварења, кореографију и сценски покрет.
– Родила сам се у породици у којој
су се неговале лепе уметности и традиције које баштини моја породица.
С обзиром на то да је мој отац укључен у фолклорну и глумачку секцију
„Ђетвана”, имала сам прилику да се
упознам са свим програмима и да
видим наступе других националних
фолклора. Имала сам само три године када сам први пут видела светлуцаве ношње, препуне боја, врцавих фалтица на сукњама које весело
лелујају уз певљиве ноте. Тако сам
се заљубила у фолклор – прича нам
Алиса.
Она је као мала играла и балет, па
јој савлађивање корака у фолклору
није тешко падало.
– Ипак, праву лепоту словачког
фолклора схватила сам у омладинском ансамблу који је водио Михал
Чиљак. Потом су дошла многа такмичења на покрајинским фестивалима, одакле смо доносили прве награде, а наступали смо и у Словачкој
– прича Алиса.
Памти веома добро наступ на Међународном фестивалу у Братислави
„Зем Спијева”, који је преносила њихова национална телевизија. Каже да
су програм увежбавали неколико месеци, а приредили су га Владимир
Коларик, Михал Спишјак и искусне
колеге из „Ђетвана”. Добили су одличне оцене жирија.
– Потичем из национално мешовите породице и блиске су ми немачка, мађарска, српска и словачка

Новинарка
„Њу јор ке ра”
Сузан Орлин
прати ексцентричног и чудно ва то при влачног Џона
Ла ро ша кроз
мочваре Флориде и креће
заједно с њим
у невероватни
свет флоридских колекционара орхидеја, супкултуру аристократа, фанатика и
кријумчара, свих оних које гута
опсесија овим биљкама.
Два читаоца који до 30. октобра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта за вас представља орхидеја?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Човек,
животиња и
машина
Ова из ван редна књига
плод је са рад ње вр сних научника, филозофа
би о ло ги је и
инжењера
специјализованог за вештачку интелигенцију.
На ин те ре сантан и примамљив начин анализирали су многе сегменте по којима се животиње и машине могу
упоређивати с људским бићима.
Након синтетичког прегледа способности животиња и машина да
уче, развијају савест, осећају бол
или емоције, граде културу или
морал, аутори детаљно објашњавају шта је то што нас повезује.
Проучавају наш однос према њима и начине на које нам оне помажу да мислимо…
Два читаоца који до 30. октобра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли ће човек постати машина?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

Другарство и осмеси
Кристина Мик (20) живи у Банатском Новом Селу и студира на Педагошком факултету у Вршцу. Завршила је нижу и средњу музичку
школу у Панчеву и чланица је културно-уметничких друштава „3. октобар” и „Др Раду Флора”.
– Одмалена сам волела да играм
и певам. Своје прве кораке у фолклору памтим по томе што смо
се моји другари и ја ухватили у
коло и заједно играли „Ја брдом,
брдом”. Срца су нам била испуњена срећом. Учили смо прве кораке и наступали увек заједно –
прича Кристина.
Први њен концерт био је у Дому културе у Банатском Новом
Селу.
– Осећај је био изванредан. Носила сам предивну ношњу и била
на сцени с мојим другарима. Сви
смо били одушевљени како нас је
публика бодрила и тапшала након сваке наше игре – прича са осмехом на лицу Кристина.
Као најлепши наступ памти када
су играли на смотри у Руми, где су
освојили друго место.
– Били смо сложнији него икада.
Играли смо игре из Црне Траве и игре

Крадљивац
орхидеја

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Кристина Мик
традиција. Ипак, највише времена сам
провела са оцем у словачком окружењу и ту највећим делом припадам. За
човека је важно да негде припада, да
негује нешто вредно, јер се једино тада осећа испуњено и корисно.
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали
да ли сте некада писали дневник.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:
„Јесам и још чувам своје дневнике. Данашњи клинци дневнике
пишу на апликацијама на телефонима, и то све у шифрама: ’нзм’,
’бзвз’, ’нпм’. Додуше, они тако пишу и ван дневника.” 064/2142...
„Писала сам у првом основне,
али га је мама пронашла и сазнала
све моје тајне: да нисам написала
домаћи из математике, да сам украла чоколадицу из оставе и да ми се
свиђа један Саша. Од тад више не
пишем.” 060/4442...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање колико често читате психолошке књиге:
„У Србији су нам само ’бромазепами’ и књиге за самопомоћ и преостали.” 064/1135...
„Ако се рачунају Фројд и Јунг,
онда често.” 064/5279...
Д. К.
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 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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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

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

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево
АКЦИЈE

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

ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити
и тромбоцити)
и ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА,
HDL, LDL, ТРИГЛИЦЕРИДИ И
АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС

Цена: 500 динара

Прегледе обавља

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

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

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

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

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

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

ВОЗИЛА
ПОНУДА

САЛОНСКА гарнитура бидермајер, добро очувана и
стаклена витрина. 232-1069. (284521)

ПРОДАЈЕМ пежо 607, аутоматик, регистрован, није
увезен, власник, 2006. годиште. 069/263-42-97.
(284497)

МЕСНАТИ прасићи, јагањци, свиње. Могућност клања и печења. 060/037-1196. (284488)

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

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

НАЈПОВОЉНИЈЕ

ПЕЖО 2007, 1.4, 2007, петора врата, фул опрема,
регистрован. 064/130-3602. (284721)
(8/275978)

Бесплатна достава
на кућну адресу

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

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

061/176‐34‐08

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, каталиФИЈАТ мареа, 2002. годи- затора, продаја делова,
ште, 1.9 ЈТД, дизел, 110 кс, долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409одлично стање. 062/801991. (282839/р)
97-58. (284548)
ПРОДАЈЕМ повољно рено
9, 1983. годиште, нерегистрован, у возном стању.
Одличан. 013/320-013,
064/993-35-26. (284505)
ПРОДАЈЕМ астру Х, 1.9,
2005, караван, редовно
сервисирана. 064/400-7012. (284642)
ФИЈАТ мареа 1.6, бензин,
гас атест, 2001. годиште,
зедер, регистрован. Власник, после 16 сати.
063/223-369. (284645)

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

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ двосед, тросед
и фотељу. 064/134-26-40.
ОТКУП и продаја половних телевизора. 064/56414.14. (283711)

УГАЉ

ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/21159-15. (282839/р)

ГАРАЖЕ

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

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

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

РАСПРОДАЈА кока носиља, у пуној носивости, по
цени од 200 динара комад
са фарме „Дабић” у Панчеву. Упис вршимо за 3.
новембар 2019. 013/377901. (284493)
ДВА бурета за ракију и кавез за пилиће продајем.
063/128-67-56. (284503)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, 2,3, 4 6 кв, достава, монтажа. 061/198-8142. (284684)
ПРОДАЈЕМ судоперу,
остале кухињске елементе,
судопере 3.000 динара,
нова. 063/773-45-97.
(284720)
ПРОДАЈЕМ веш-машину,
електрични шпорет, стаклокерамички, ТВ филипс.
063/158-27-50. (284740)
КАВЕЗИ за коке носиље,
товне пилиће, черупаљку,
шурач, левке. 063/360165. (284505)

ПРОДАЈЕМ монтажну гаражу на Стрелишту, има
струју и канал. 013/320013, 064/993-35-26.
(284585)
ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли. Тел. 063/849-54-32.
(284607)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи (2, 3, 4, 6 квм).
Достава, гаранција. 335930, 063/705-18-18.
(284559)
ПРОДАЈЕМ две краве са
телетом, Кудељарски насип прва, број 79.
063/807-32-60. (284530)
ПРОДАЈЕМ цреп кикинда
272. 064/701-24-32.
(284547)

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

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

ВЕЗЕНЕ пешкире за свадбе, продајем. Тел.
013/347-344, 063/164-0183. (284589)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
ТА пећи од 3.5 и 5 кв, про063/199-60-36, 064/481дајем. 063/852-54-50.
14-77. (284499)
(284620)
КУПУЈЕМ старе веш-маМЕСНАТА прасад на пошине, фрижидере, замрдају. Услуга клања гратис.
зиваче, ел. Шпорете.
060/444-55-03. (284608)
060/521-93-40. (284579)

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

КАЗАН за печење ракије
издајем. Дуле, 064/16358-85. (284356)

СКУТЕР kymco superg ,
550 евра. 064/842-31-15.
(284695)

ДОБРО теретни, 1.4, 2007,
атестиран плин, може замена. 064/587-50-24.
(284721)

АПАРАТИ

Ковинска коцка
6.850
Сушени вреоци
12.700
и остале врсте угља
ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ
до 180 дана

ПРОДАЈЕМ опел астру,
2001. годиште. 063/80149-32. (284617)

ПРОДАЈЕМ форд фијесту
2002. годиште, регистрован. 064/445-47-50.
(284569)

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

(6/283154)

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

• Сирови вреоци
• Сушени вреоци
• Костолац
• Ковински коцка
• Ковински орах

marketing@pancevac-online.rs

МОЛЕРСКИ сто за тапете
нов, горење фрижидер, ТА
пећ. 064/290-46-44.
(2845949
КОМБИНОВАНИ фрижидер - два мотора, микроталасна, судо-машина,
фрижидер, уградна рерна.
063/861-82-66. (284634)
ПРОДАЈЕМ машине за обраду метала: копир, струг,
универзалну и фаутер глодалицу. Увоз из Немачке.
060/010-22-73. (284581)

ПРОДАЈЕМ овчије сагорело ђубре. 064/665-86-25.
(284596)
ПРОДАЈЕМ штедишу на
чврсто гориво, коришћен
једну зиму. Тел. Тел. 362486. (284603)
КОТАО 25 кв, центрометал, коришћен само на дрва, комплет са пумпом.
063/851-97-21. (284605)

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

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

САМАЧКИ кревет, фотеља
мојца, сто, столице, кофер, шиваћа, угаона.
063/861-82-66. (284634)
ПРОДАЈЕМ скоро нов дрвени дечји креветац са душеком. 060/601-60-23.
(2846409

КУПУЈЕМ полован намештај, перје, плинске боце,
ТА пећи, гвожђе. 066/90079-04. (284492)

КУПУЈЕМ ТА пећи, продајем и ремонтујем.
063/705-18-18, 335-930.
(284602)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/10111-47. (284666)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, олово, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, телевизоре. 061/20626-24. (284672)
КУПУЈЕМ обојене метале,
гвожђе, акумулаторе, вешмашине, замрзиваче, телевизоре, долазимо.
061/321-77-93. (284672)

КУПУЈЕМ секундарну сировину, гвожђе, алуминиКВАЛИТЕТНЕ јапанске
јум, бакар, каблове, вешпрепелице, јаја, све врсте
машине, замрзиваче, телекавеза. Претходно поручи- визоре. 061/322-04-94.
(284672)
ти. 062/976-45-06.
(284669)
КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи. 062/148КУПОПРОДАЈА
49-94. (284684)
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,веш-машине, фрижидере, замрзиваче, телевизоре. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (283694)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим.
061/321-77-93. (283793)
КУПУЈЕМ: перје, старе
слике, сатове, стари новадц, стрипове, старе фигуре, старо покућство.
335-930, 063/705-18-18.
(284559)
КУПУЈЕМ ТА пећи, исправност није битна. 335930, 063/705-18-18
(284559)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ укњижену непокретност – башта, Новосељански пут, прво српско
поље. 064/128-22-06.
(284171)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА, 39 квм, колонија
Стрелиште, плац 2.5, усељива одмах. 063/852-7772. (283758)

ПРОДАЈЕМ легализовану
кућу на Кудељарсцу, 9 ари
плаца. 064/040-82-72.
(284002)
Стовариште „Близанци”
(282274)

нуди све врсте

064/158-44-10, 063/101-11-47

НА ПРОДАЈУ двоспратна
кућа, 250 квм, Качарево,
одлична локација.
063/401-052. (283657)

Куповина
Достава хране
Taxi вожње
Брзо и повољно

(8/284713)

069/20-22-667

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
у Иванову. Тел. 062/415359, 064/828-36-26.
(283955)

угља

Floyydd
–
–
–
–

Ваш Потрчко

ЈАБУКА, кућа, 100 квм,
плац 5 ари. Concept centar, 063/870-74-56.
(284479)

ВОЈЛОВИЦА, 74 + 83 квм,
5 ари, 35.000. (49), „Мустанг ”, 062/226-901.
(284648)

МЕЊАМ кућу, Тесла,
85.000, укњижена, за кућу
у Врњачкој бањи. 063/74303-71. (284486)

ГОРЊИ ГРАД, две куће, 7
ари, 90.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (284704)

НОВА МИСА, спратна кућа, 180 квм, ЕГ, гаража,
60.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (284670)

КУЋА, 140 квм, центар,
Иланџа, 16 ари, замена,
доплаћујем. 064/075-2367. (284501)

7. ЈУЛА, градско грађевинско земљиште, 26 ари, једини празан плац.
064/229-78-68. (284673)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стрелишту, легализована, усељива. 064/866-25-69.
(284677)
КУЋА на Тесли, 60 квм +
15 квм, 1.8 ари плац,
33.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(284704)

КУЋА, Старчево, легализована, 12 ари, 1/1, са помоћним просторијама.
064/190-34-49. (284306)

КОТЕЖ, 58 + 100, доградња, верди, 34 квм, полусуПРОДАЈЕМ кућу, Качаре- терен. 063/744-28-66.
во, 55 квм, одмах усељива, „Милка”. (284738)
старија, добро очувана,
МИСА, приземље, гаража,
мало баште, добро место,
остава, 120 квм, фул. Двопапири чисти, продаје стариште. 063/744-28-66.
рија особа, паре су ми по„Милка”. (284738)
требне за дом. Хитно. ВиИЗДАЈЕМ у закуп два и по
ше информација на
ланца земље код Скроба061/239-09-87. (284277)
ре. 065/344-85-77.
(284590)
ПЛАЦ 75 х 40 квм, у Омољици, погодан за све делатности. Цена по договору. 069/714-128. (284622)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 53 квм,
три ара плаца, легализовано, 24.000 евра. 063/77142-24. (284506)
ПРОДАЈЕМ земљу у Долову, ливадице. Тел. 319754, 061/153-34-61.
(284477)

ПРОДАЈЕМ плац са објектом 8 ари, до пута, 36 метара, дужина 26 м. Новосељански пут 171.
060/010-22-73. (284581)
ПРОДАЈЕМ кућу Иланџа,
125 квм, 27 плаца, 18.500
евра. 065/342-23-91.
(284658)

КУЋА на продају, Караула. Тел. 069/225-94-76.
(284322)

ПРОДАЈЕМ на Караули
кућу, ЕГ, 16 ари, договор.
063/128-67-56. (274503)

КУЋА 120 квм + локал, 7
ари, близу надвожњака за
Вршац. 232-10-69.
(284521)

ЦРЕПАЈА, кућа 100 квм ,
плац 15 ари, 16.000, Concept centar, 063/870-7456. (284479)

КУЋА 100 квм, усељива,
Качарево, на продају.
064/172-86-12. (284406)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље, на Новосељанском
путу. Тел. 063/103-04-33.
(284537)
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ПРОДАЈЕМ леп плац, грађевински, на новој Миси,
укњижен. Тел. 064/354-6884. (284519)

Брза достава на вашу адресу

КУЋУ продајем са 7 ари
плаца, гаража, помоћни
објекти, сво покућство, цена договор. 064/510-6781. (284115)

ОГЛАСИ

БЛИЗУ центра кућа, две
стамбене јединице, договор. Горњи град, кућа
63.000. „Лајф”, 061/66291-48. (284643)
КУЋА, 120 квм, два стана,
5,5 ари, Цара Душана.
064/075-23-67. (284501)
ПЛАЦ 6 ари, са старом кућом. Комплетна инфраструктура. Близина центра. 064/136-42-00.
(284550)

ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, 7 ари,
ПРОДАЈЕМ кућу у Омољи- вода, струја, ограђен.
ци, 24.000 евра. Договор.
063&163-97-17, 060/70050-72. (284556)
062/772-876. (284487)

КУЋА, Миса, ПР + ПК,
прелапа, ЕГ, гаража, помоћна. „Милка М”,
063/744-28-66. (284738)
КУЋА, Ново Село, ПР +
ПК, прелепа, сређена, ЕГ.
„Милка М”, 063/744-2866. (284132)
ПЛАЦ 6 ари, три стамбене
јединице, 100 квм + 70
квм + 60 квм, усељиве,
1/1, 53.000 евра. 063/80407-85. (2184726)
ПЛАЦ, Миса са темељом,
папири, Баваништански
пут, 28 ари, струја. „Милка М”, 063/744-28-66.
(284132)

расписује

КОНКУРС
за радно место:

СПРЕМАЧИЦА
Заинтересовани треба да се јаве на број телефона 013/219-09-03 или дођу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 1. новембар 2019.

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

ПОНУДА

КУПУЈЕМ кућу или грађевинско земљиште у центру
Панчева. Звати, 063/18766-07. (284440)

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

НОВА МИСА, реновирана
трособна етажа, гаража,
КУПУЈЕМ или изнајмљу90 квм, 47.000. (353),
јем, на дужи временски
„Премиер”, 063/800-44период кућу, рубни делови 30. (284670)
Панчева и околна села.
КОТЕЖ 2, двоипособан, V,
Хитно. 064/558-42-90,
71 квм, ЦГ; 42.000. (353),
013/354-837. (284623)
„Премиер”, 063/800-4430. (284670)

„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
СТАРЧЕВО, Шумице 120
квм, 4 ара, 26.000. „Нишић”, 064/206-55-74.
(284731)
ГОРЊИ ГРАД, кућа 47 +
32, 3 АРА, 26.000.
060/513-87-30. (284512)
БРЕСТОВАЦ, нова, укњижена, 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 10б. 062/830-29-01.
(284724)

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

КУЋА, монтажна нова, 70
квм, 17.000 евра, Козарачка 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, Караула. Тел. 069/225-94-76.
(284322)
КУЋА, 39 квм, колонија
Стрелиште, плац 2.5, усељива одмах. 063/852-7772. (283758)

ПОТРЕБНИ плацеви за инвеститоре. Агенција „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (284704)

СОДАРА, војне зграде, четворособан, II, реновиран,
ЦГ, 61.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(284670)
ПРОДАЈЕМ стан у Панчеву, Улица 7. јула, цена по
договору. Хитна продаја.
061/322-04-94, 061/20626-24. (284672)

СТАРИ ТАМИШ, укњижена, трособан, 86 квм, поткровље, 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, договор, Миса, етажа, 140,
договор. (338), „Јанковић”, 348-025. (284667)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
двособан стан, Котеж 1,
ЦГ. 066/804-46-39.
(284652)

СУСРЕТ ГЕНЕРАЦИЈЕ
Економске школе 68/69

31. октобра, у 18 сати
у Санта Лучији.

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

КОТЕЖ 2, двоипособан, I,
ЦГ, лифт, реновиран. Concept centar, 063/870-7456. (284479)

ТОПОЛА, приземни трособан, 80 квм, двориште,
22.000. (49) „Мустанг”,
062/226-901. (284648)

ЦЕНТАР, једнособан, III,
35 квм, ЦГ, 28.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (284670)

МИСА, сређена етажа,
104 квм, I, ЕГ, 38.000. (49)
„Мустанг”, 062/226-901.
(284648)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту, 40
квм, VII спрат, централно
грејање, одмах усељив.
062/755-787, 064/866-2278. (284583)

ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту. 066/937-0013(СМС)
ТЕСЛА, трособан, сређен,
усељив, власник. 013/331079. (284200)
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НОВА МИСА, нов трособан, 95 квм, I, ЕГ. (300),
„Ћурчић”, 063/803-10-52.
(284626)
КОТЕЖ 1, двособан, ПВЦ
столарија, паркет, сигурносна врата, без посредника. 061/613-10-11.
(284610)
ТЕСЛА, 39 квм, једнособан, сређен, ТА, II, 27.000,
договор. „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(284644)
ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
88 квм, двособан, I,
34.000. 063/744-28-66.
„Милка”. (284738)
КОТЕЖ 2, 78 квм, двоипособан, реновиран, V, ЦГ,
40.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(284644)
СТРЕЛИШТЕ, 38 квм, I,
ЦГ, 24.000. „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(284644)

СТАНОВИ
ПОНУДА

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.

ЦЕНТАР, 55 квм, I, ЕГ, новији, 42.000 (49) „Мустанг”, 062/226-901.
(284648)
СТРЕЛИШТЕ, трособан
стан, IV, ЦГ, две терасе,
купатило + ве-цеа, три
оставе. 064/163-57-59.
(284524)
ЦЕНТАР, укњижен дворишни дуплекс, 29 квм,
15.000. (49) „Мустанг”,
062/226-901. (284648)

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
СОДАРА, троипособан
стан, VI, ЦГ, поглед на реку. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (284568)
ДВОРИШНИ стан, једнособан, усељив, 13.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (284568)
КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, ЦГ, IV, 28.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(284648)
МАРГИТА, новији део куће, 33 квм, ТА, 18.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (284648)

СТАН 52 квм, Бр. Јовановић 35, иза америчке зграде. 069/368-98-40.
(284558)

ЦЕНТАР, новоградња, 53
квм, I, подно грејање и 35
квм, тераса, 36.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(284595)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Стрелишту 66 квм,
VII спрат, зграда са лифПРОДАЈЕМ дворишни
том, леп поглед, близу
стан у центру, новије град- школе, обданишта и суње, укњижен. Тел.
пермаркет, централно гре066/318-235. (284551)
јање, сигурносна врата,
ПВЦ прозори, подрумска
СОДАРА, војна зграда,
остава, повољно. Власник.
двоипособан, XII спрат,
063/376-191, 063/376-189.
без посредника. 064/327(284611)
54-10. (284561)
СОДАРА, 56 квм, ЦГ, IV,
35.000 фиксно. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(284568)

СТРОГИ центар, салонски,
173 квм, тераса 40 квм.
(470), „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (284624)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, III, ЦГ, 33.000, договор. „Олимп”, 351-061,
МИСА, трособан, прелепа
063/274-951. (284644)
етажа, 83 квм, ВП, подрум, гаража, 45.000.
ЦЕНТАР, двособан, 55
квм, II, две терасе, 35.000. (398), „Кров”, 060/683-10(398), „Кров”, 060/683-10- 64. (284646)
64. (284646)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

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, двособан, IV, 29.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (284643)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,
пети спрат, без лифта, ЦГ.
(470), „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (284624)

ТЕСЛА, двособан, V, сређен, 25.000, Маргита, I,
53. 063/744-28-66. „Милка”. (284738)

ЦЕНТАР, нов трособан,
73.000; салонски 136 квм,
95.000. „Лајф”, 061/66291-48. (284643)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зрењанина, власник. 061/38288-88. (284625)

ПРОДАЈЕМ леп стан,
Стрелиште и кућу добру,
Ковин. 066/937-00-13.
(284691)

ПРОДАЈЕМ двособан реновиран стан, Котеж 2,
приземље, ЦГ, топла вода.
063/617-421. (284680)

НОВО у Агеницји „Тесла
некретнине”, посебне погодности за продавце некретнина. 064/668-89-15.
(284704)

ШИРИ ЦЕНТАР, 91 квм,
четворособан, дуплекс,
новија градња, ЦГ, III,
лифт, 70.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (284644)

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)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
двособан стан, Котеж 1,
ЦГ. 066/804-46-39.
(284652)
ЦЕНТАР, двособан, ЦГ; II,
40.000; Тесла, једноипособан, ЦГ, 26.000. „Лајф”.
‘61/662-91-48. (284731)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ двособан и једнособан, Содара, Тесла.
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54 063/836-23-83. (284568)
квм, трећи спрат, ЦГ,
30.000. (677), „Нишић”,
КУПУЈЕМ станове за рено362-027, 064/206-55-74.
вирање, исплата одмах.
(284731)
Агенција Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
КОТЕЖ 1, 60 + 180 квм, V, (284704)
без лифта, 35.000. (238),
„Тесла некретнине”,
КУПУЈЕМ једнособан/дво064/668-89-15. (284704)
собан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/206СТРЕЛИШТЕ, етажа куће
55-74. (284731)
90 квм, први спрат,
КУПУЈЕМО двособан стан
27.000. (677), „Нишић”,
на Котежу, брза исплата.
362-027, 064/206-55-74.
(353), „Премиер”,
(284731)
063/800-44-30. (284670)
СОДАРА, војне зграде,
ПОТРЕБНИ станови на
двоипособан, IX спрат,
свим локацијама, брза ис42.000, договор. (677),
плата. Агенција „Нишић”,
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (284731)
064/206-55-74. (284731)
КОТЕЖ 2, двособан, 60
квм, девети спрат, 35.000,
договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(284731)

НОВА МИСА, нов трособан, 93 квм, ПР са двориштем, 600 евра/квадрат.
(300), „Ћурчић”, 063/80310-52. (284626)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
71 квм, V, ЦГ, 41.000, договор. (300), „Ћурчић”,
063/803-10-52. (284626)

ТЕСЛА, двоипособан, прелеп, 48.000; Стрелиште,
мањи двособан, I, 20.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(284643)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ фул намештену
гарсоњеру, Тесла, близу
БИГ-а, ЦГ, на дуже.
066/494-900. (284630)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, тераса, IV, без лифта,
29.000, договор.(238), „Те- ИЗДАЈЕМ стан у Жарка
сла некретнине”, 064/668- Зрењанина, приземље, на89-15. (284704)
мештен, 29 квм, са терасом. Тел. 063/772-59-18.
(ф)
ДВОСОБАН дворишни
ИЗДАЈЕМ већи једносостан, центар, власник, 11,
банс тан, намештен, ЦГ,
53 квм + гаража + шупа,
строги центар. Тел.
28.000 евра. 065/420-9992 (274683)
063/868-34-24. (284633)
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ИЗДАЈЕМ локал у Немањиној 8, код Шпица.
065/853-93-29. (284587)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан у Лава Толстоја, I спрат, 90 квм, троипособан, намештен са
две гараже. Тел. 063/77259-18. (ф)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (284535)
ИЗДАЈЕМ пословни простор у Горњем граду у
близини Здравствене станице, 100 квм, идеалан
магацински простор, канцеларија, санитарни чвор,
сређен, одмах усељив.
063/845-44-59. (284578)

ЈЕДНОИПОСОБАН ненамештен, Војвођански булевар 50, IV, лифт, ЦГ, предност имају војна лиа.
064/152-08-95. (284676)
ИЗДАЈЕМ стан 70 квм,
комплет намештен, нов
лукс, интернет СББ, центар. 063/336-324.
(284606)

ЦЕНТАР, издајем стан 40
квм, ВП, ТА; кабловска,
интерфон. 013/251-01-65.
(284539)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештен
трособан стан, Котеж 2,
првенствено радницима.
064/026-90-54. (284696)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал 75
квм, Котеж 2, добар прилаз. 064/026-90-54.
(284696)

ИЗДАЈЕМ кућу која поседује три одвојена стана,
станови су велики и погодни за смештај већег броја
радника. 062/342-720.
(284490)

ИЗДАЈЕМ двособан ненаметшен стан,Новбосељански пут 113. 063/838-3397. (284474)

ИЗДАЈЕМ кућу на Стрелишту. 064/682-57-91.
(284677)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
намештен, у кући. Тел.
063/707-18-75, 013/362098. (284694)

ИЗДАЈЕМ локал код турске главе, 40 квм, 180
евра. 064/668-89-15.
(284704)
ИЗДАЈЕМ локал 24 квм,
Немањина 5, близу градске библиотеке. Тел.
064/134-06-08. (284710)
СТРЕЛИШТЕ, издајем локал код Гомекса, 35 квм,
одлична локација.
064/006-43-33. (284703)

ИЗДАЈЕМ намештен двосоан стан на Стрелишту.
064/305-73-12. (284584)

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике. 062/435-323.
(284555)

ПОТРЕБАН продавац за
тезгом, радњи на Зеленој
пијаци. Тел. 064/386-4755. (284599)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, угао Светозара и самце. 064/305-73-01.
Шемића и Книћанинове.
(284686)
062/435-323. (284555)
ИЗДАЈЕМ двособан стан у
кући, центар, струјно етажно грејање. 064/296-2447. (284679)

ПОТРЕБНА продавачица
за рад у малопродајном
објекту пекаре и магационер. 063/606-330.
(274709)
Лимарији „Марковић”

ПОТРЕБНИ

грађевински
лимари и бравар
Пожељно искуство.
069/117-60-11 (10/284741)
ПОТРЕБНИ радници у
производњи. Тел. 063/10978-88. (284712)
ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е
категорије, на неодређено
време, превоз житарица
са кадама. Може и обука.
060/033-56-10, 061/21337-66. ((284508)

ПОТРЕБНА радница у пекари и пицерији Buona SeПОНУДА
ra, Ул. Вељка Петровића
ПОРЕБАН возач са Ц кате- 12/а. 063/130-75-40.
(284514)
горијом за развоз по Србији. 062/889-01-20
(СМС)
ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. Ул. Душана ПетроПОТРЕБАН помоћни физички радник за рад у вул- вића Шанета 24. 062/404–
144. (284514)
канизерској радњи.
065/551-17-22. (СМС)
РЕСТОРАНУ Royal у Авив

ИЗДАЈЕМ двособан поптуно намештен стан, 75 квм.
Карађорђева. 064/994-1316. (284566)

ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан, ТА грејање, Зеленгора. 063/601037. (284651)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен, центар, ТА, дворишни, самци, депозит.
061/225-11-19. (284576)

ДВОРИШНА намештена
гарсоњера за самца или
самицу. Стрелиште,
064/218-83-45, 362-406.
(284580)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, 90 евра,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07.
(284730)

KONKURS
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 obavljati
• 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 oglašavanja.

ПОТРЕБАН РАДНИК

ИЗДАЈЕМ стан, 54 квм, на
Стрелишту. Тел. 063/254826. (284707)

за рад на роштиљу

ИЗДАЈЕМ собу самици,
услови одговарајући.
013/355-537, 065/335-5537. (284716)

063/314-031
(9/284733)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Карађорђева 94. 062/353413. (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)

ЛОКАЛИ
"AL SISTEM" d.o.o. Pančevo,
Kneza Mihajla Obrenovića 10a
tel/fax: 013/2332-504; 2332-610,
e-mail: office@al-sistem.com

САЛОНУ у центру Панчева
потребни фризери. Плата
30.000. 065/555-54-44.
(284012)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
града, Улица Браће Јовановић, разрађен као апотека. 065/551-17-22
(СМС)

у ресторану,
са искуством.
РАД У ДВЕ СМЕНЕ.

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у Маркету „Идеал”,
013/333-162, 062/826-6502. (2184386)
РЕСТОРАНУ брзе хране у
граду потребна озбиљна
радница, плата добра.
Обезбеђен бесплатан стан
и храна. Обавезна пријава.
Тел. 066/932-67-51. (ф)
PIZZERIJI NEW YORK SLICE потребни возачи. Доћи
лично или позвати на
060/380-39-35. (284189)
ПРОФЕСОРИ енглеског језика потребни за рад у
Панчеву и Београду. office@znanjeplus.com
064/615-50-98. (284155)

ИЗДАЈЕМ два локала, могућност са пекарском
опремом. 064/482-65-53.
(283692)

ПОТРЕБНИ радници и
раднице за рад у месари.
063/470-009. (284461)

ИЗДАЈЕМ локал, опремљен за угоститељство, у
центру, 60 квм. 065/27110-02. (284354)

ПОТРЕБНА продавачица и
возач за рад у пекари.
062/861-47-71. (284700)

ПРОДАЈЕМ локал у Тржном центру Трубач, II
спрат, 17,5 квм, 7.000
евра. 063/850-02-66.
(284145)

КРЧМИ „Шареница” потребне конобарице, одлични услови. Јавите се.
Тел. 064/349-93-43.
(284699)

ИЗДАЈЕМ локал, центар
Панчева, 45 квм, улаз са
улице, излог. 063/101-6937. (284153)

ПОТРЕБАН возач са Ц и Е
категоријом, за унутрашњи транспорт. 064/14070-87. (285698)

ПОТРЕБАН возач са Ц и Е
категоријом, за унутрашњи транспорт. 064/14070-87. (285698)

ПОТРЕБНА жена за клање
живине, са искуством.
064/365-65-56. (284706)

ПОТРЕБАН радник-ца за
рад на бувљаку. 064/13298-12. (284496)

ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНИ физички радници за рад на стоваришту. Тел. 061/176-34-08.
(284629)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (284544)

ПРИМАМО ново особље
за продају у пекари. Mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (284632)

ЗИДАЊЕ кућа, кровова,
гараже, реновирање, штемовање бетона. 061/19300-09. (284593)

парку, потребан конобар,
конобарица. 063/216-788.
(284542)

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним
заједницама
• Одржавање хигијене четири
пута месечно

УПРАВЉАЊЕ

• 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)

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер и ученица.
064/503-68-75.
(284517/518)

СПОРТСКОЈ кладионици
Balkan Bet потребне раднице за рад у шанку и казину. За додатне информације јавите се на број
064/803-66-90.
(284735)

СЕЗОНСКИ посао на
спортском објекту. Предност студенти и спортисти.
069/116-30-31. (284341)

ПОТРЕБНА жена од 30 до
40 година за спремање
апартмана. 060/550-5976. (1284737)

ПОТРЕБНО особље за рад
у кафићу Пацифико, Панчево. 060/319-05-77,
061/236-32-87. (284604)

ЕСТЕТИК студио Перла
тражи козметичара (надоградња ноктију, педикир).
065/344-54-66, 013/353842. (284722)

ПОТРЕБАН радник без искуства у урамљивачкој радионици Studio imago.
064/210-68-94. (284481)

ПОСАО

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

ПОСАО

СМЕШТАЈ осам кревета,
комфоран, за раднике,
спортисте. 062/222-827.
(284678)

ИЗДАЈЕМ кућу у центру
града, за пословни простор. 063/810-08-14.
(284627)

ИЗДАЈЕМ локал 24 квм, у
центру, погодан за трговину и канцеларију.
064/267-72-17. (284529)
ИЗДАЈЕМ локал 30 квм,
центар, нов, погодан за
све делатности. 062/222827. (284578)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
са употребом кухиње,
самцу или ученику. Парно
грејање. 064/090-11-39.
(284502)

ДВОРИШНИ намештен
стан за двоје, парно грејање, Горњи град. 060/05231-15, 064/155-80-23.
(284616)

ТАМИШ капија, локали за
издавање, 107 – 200 квм.
063/338-185. (284185)

ПОТРЕБНИ мајстори за
монтажу телекомуникационе опреме, искуство није
неопходно. Владимир,
069/302-73-00. (284687)

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)
КОМБИ превоз робе, грађевинског материјала, селидбе. Иван, 064/243-8285. (284087)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикаПЕКАРИ потребна продав- тора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/310чица. 063/193-75-30.
44-88. (284412)
(284723)

Петак, 25. октобар 2019.

ОГЛАСИ

ПОСАО

СЕЛИДБЕ

ПОТРАЖЊА

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и
демонтажа намештаја • Професионални радници
• Одвожење непотребних ствари

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венеција061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”
нери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (284239)
МАТЕМАТИКА, статистиРАДИМО све физичке пока, физика, информатика, слове, рушења кућа, бетоМОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
могућност месечног планирања, одношење ствари,
радови, кречење, глетоваћања, професор. Центар,
кошење чишћења тавана,
ње, столарија, веома по013/353-569, 066/405-336, подрума. 064/122-69-78.
вољно. 064/280-26-15.
061/603-94-94. (284541)
(284601)
(283511)
ИЗГРАЂУЈЕМО куће, врЧАСОВИ математике, фишимо реконструкције и
зике и немачког. Профеадаптације. Тел. 063/246сорка. Тел. 064/208-91-21.
509. (284553)
(284620)
НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Преводи. Припрема за полагање свих
нивоа знања. 061/656-0404, 352-892. (284259)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка старих, уградња
нових цеви, одгушења,
монтажа санитарије.
062/382-394. (284498)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (283511)
СЕРТИФИКОВАНИ инструктор јоге и мадертерапеут, за подручје Панчева
и Београда. 063/786-9481. (283875)
ВОДОИНСТАЛАТЕР од 00
до 24 сата, са дугогодишњим искуством при изради и комплет адаптацији купатила, кухиње.
060/747-53-36. (283992)
ПОПРАВКА веш-машина,
бојлера, шпорета, пећи,
електроинсталација, гаранција. 060/180-02-83.
(283296)
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, гуртне! Уграђујемпоправљам. 064/181-2500. (284523)

ПЕНЗИОНЕР: чувам све
врсте објеката. Повољно.
Звати око 20 сати. Тел.
013/352-203. (284613)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-7167. (284618)
СРПСКИ језик, приватни
часови, припреме за пријемни испит, професор.
063/115-38-50. (284631)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (284571)
СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар-истовар,
монтажа/демонтажа намештаја, Дејан. 061/62614-50. (284571)
СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар, рушење,
чишћење, разбијање бетона, селидбе, одвоз шута и
непотребних ствари и
слично. Дејан. 061/62614-50. (284571)
ЕЛЕКТРИЧАР сервисира
фрижидере, замрзиваче,
бојлере, инсталације, разводне табле, шпорете.
060/521-93-40. (284579)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (284650)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 25
година искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
(284238)

ОБАРАЊЕ стабала, крчење плацева, рушење кућа,
бетонирања, итд. 060/03547-40. (284601)
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ
оштећених када. 064/35408-09. (284596)
ЧИСТИМО таване, подруме, шут, радимо све послове. 061/321-77-93. (284672)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, повољно, пензионерима попуст. 061/626-54ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено- 06. (284705)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, сти- вирање купатила, вентили,
ШЉУНАК, песак сејанац
славине, одгушење канаропор, бавалит фасаде,
одвоз шута малим кипером
лизације.
061/193-00-09.
бетонирање, повољно.
до два кубика. 064/664-85(284593)
063/865-80-49. (284564)
31, 013/342-338 (284693)
ЧИШЋЕЊЕ подрума, таваДРВОСЕЧА, исећи ће моЧАСОВИ хармонике, кола,
торном тестером свако др- на, шупа, гаража, дворишта, плацева, рушење ста- трилери, песме, УЕУ „Балво које вам смета.
кан”. 060/632-46-90. (284739)
рих објеката, избацивање
063/369-846. (284592)
ствари, намештаја, комби
УСЛУГЕ
УЧИТЕЉИЦА држи часове превоз, у свим правцима,
српског језика и математи- повољно. Златко. 063/19654-56. (284600)
ке. 062/308-132. (284609)
ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, израда нових, преправка, поправка старих, расвета.
063/644-353. (284232)
ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско
прање тепиха, намештаја,
превоз бесплатан. К3028920, 064/129-63-79. (284715)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (284597)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
гаранција. Www.baltokad.co.rs 065/347-55-02,
011/288-30-18. (284156)
СЕЛИДБЕ, транспорт комбијем и камионом, демонтажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање.
064/047-55-55. (284635)

marketing@pancevac-online.rs

РАДИМО: зидање, бетонирање, оправка старих нових кровова, разне изолације. 013/664-491,
063/162-53-89. (283932)
ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ АЛУ и дрвену столарију, ролетне, сигурносна врата. 060/545-34-04.
(283864)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (283985)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови,ф асаде, гипс, ламинат, тапете, најповољније. 060/145-99-09.
(284675)
РОЛО НАЈ – уградња: зебра-завесе, туш-кабине,
хармо врата. Најповољније, проверите. 063/894-2180. (284727)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (284701)

РОЛО НАЈ поправља,
уграђује: ролетне, венецијанере, завесе, комарнике,
најповољније, проверите.
063/894-21-80. (284727)

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

(7/274828)
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ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, Та пећи,
поправљамо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 013/361361, 064/122-68-05. (284659)

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O.

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (284619)

3. RADNIKE sa iskustvom u radu na industrijskim
šivaćim mašinama

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 063/253028, 064/444-66-74.
(284619)

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

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално,
екипа радника, све релације по Србији. 063/253028, 064/444-6674.(284619)

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (284344)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна.
Борис. 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com
(284619)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. „Фриго Пеђа”,
013/310-300, 063/771-2415. (284582)

РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећом
пензионерску карту за
превоз АТП-а на име Круна Стаменковић. (284478)

РОЛО НАЈ уграђује: ролочелична заштитна врата,
тенде. Најповољније, проверите. 063/894-21-80.
(284727)

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)

ПРЕВОЗИМ кипером песак, шљунак, сејанац, одвозим шут. 064/354-69-94.
(284649)

ОГЛАШАВАМ неважећу
месечну карту за превоз,
на име Милица Раданов.
(284536)

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

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине, на основу захтева за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину поднетог од стране носиоца пројекта „VIP MOBILE” Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, донео је Решење број XV07-501-193/2019 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 процени утицаја на животну средину. Увид у донето
решење може се извршити у просторијама Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр.
2–4, канцеларија 708.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења, а преко овог органа.

TRAŽI
1. ŠEFA SMENE sa iskustvom u organizaciji poslova vezanih za šivenje
2. MEHANIČARA sa iskustvom za popravku i
održavanje industrijskih šivaćih mašina

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине, на основу захтева за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину поднетог од стране носиоца пројекта „МЕТАЛ -ФОРМА КОС “ ДОО Панчево, ул.Кудељарски насип Прва бр.122д, Панчево донео је Решење број XV-07-501-192/2019 којим
је утврђено да за Појекaт складиштење и механички третман неопасног отпада на кат. пар. бр.
11416/20 и 11416/21 К.О. Панчево, Панчево, није
потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Увид у донето решење може се извршити у просторијама Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, канцеларија 708.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења, а преко овог органа.

На основу Одлуке директора бр. 01-8569/19 од
18.10.2019. године Општа болница Панчево, Панчево, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање понуда за откуп секундарних
сировина-папирне и картонске амбалаже,
путем достављања затворених понуда
Предмет понуде
Предмет овог јавног позива је продаја секундарних 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 понуда. Понуде у затвореној коверти са назнаком
„НЕ ОТВАРАЈ-ПОНУДА ЗА ОТКУП СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА-ПАПИРНЕ И КАРТОНСКЕ АМБАЛАЖЕ” доставити најкасније до 30. 10. 2019. године, путем поште или лично на адреси Милоша
Требињца 11, 26000 Панчево.
Садржај понуде и отварање понуда
Понуда треба да садржи цену по килограму изражену 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 прихватљива.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узети у разматрање.
Са најповољнијим понуђачем Општа болница
Панчево закључује уговор.
Информације и контакт
Све потребне информације заинтересовани понуђачи могу добити на телефон 062/804-86-44, контакт особа Данислав Стојановић.

Петак, 25. октобар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав драгом пријатељу и колеги

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
расписује

КОНКУРС
Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 22. октобра 2019, у 64. години,
преминуо наш драги

за радно место:

ЂОРЂУ ВУКОВИЋУ

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл
адресу: zzzzpancevac@gmail.com
или
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу: Вука Караџића 1.

Синдикат „Правда” Петрохемија

Рок за конкурисање: 1. новембар 2019.

(33/ф)

Последњи поздрав драгом колеги

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)

ДУШАН ВЕКЕЦКИ

ЂОРЂУ ВУКОВИЋУ

1952–2019.

1963–2019.

Заувек у сећању

Запослени ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА А.Д. ПАНЧЕВО

Наш вољени супруг, отац и дека преминуо је 18. октобра.

(48/Ф)

Заувек ће остати у нашим срцима.
Супруга НАДИЦА и ћерка ЕМИЛИЈА
са породицом

Последњи поздрав драгом пријатељу и колеги

КРСТАН ШКРБИЋ
Брат ДРАГО ШКРБИЋ са породицом

(64/284663)

(88/284743)

Последњи поздрав

ЂОРЂУ ВУКОВИЋУ
1963–2019.

ДУШАН ВЕКЕЦКИ

КРСТАНУ ШКРБИЋУ

Од колега из Фабрике ПЕНГ

Породица ЛЕМАЈИЋ

(24/284546)

(84/284719)

1952–2019.
Родитељи никад нису довољно стари да их
нема.

Драги наш

Великом пријатељу

Последњи поздрав школском другу

Ћерка ЕМИЛИЈА са породицом
(65/284663)

Последњи поздрав

ДРАГОВИДУ ЏАМИЋУ
1961–2019.

МИЛОРАДУ СПАСИЋУ СПАЛЕТУ

ЗЕЦ, ЗЛАТА, МАРИЈА и МИРКО

Са поштовањем и тугом:
МИОНА, ПЕТАР,
СОЊА и ДУШАНКА

(71/284688)

(67/284671)

Дом здравља Панчево

(77/ф)

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

Овај све ће бити сиромашнији без твоје добре душе.

Све је тако брзо прошло.

1962–2019.

ДРАГОВИДЕ
ЏАМИЋУ

Последњи поздрав нашој

ГОРАНУ МАРКОВИЋУ

Последњи поздрав

Одељење VIII-4
(21/284540)

НАДИ ЈОВАНОВИЋ
рођ. Клипа
Прва генерација четворогодишње медицинске школе,
са разредном Соњом Дамјанов
(4/284489)

ДРАГОВИДУ ЏАМИЋУ

Обавештавамо кориснике наших услуга
да на цене огласа и читуља

Био си нам више него пријатељ.
ЈЕЛЕНА, СЛАВИЦА, КОСТА и ПЕТАР ИЛИЈИН

одобравамо ПО ПУСТ свим радним
данима осим средом.

(39/284574)
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Петак, 25. октобар 2019.

После дуге и тешке болести, преминуо је
наш вољени отац, свекар и деда

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав нашој драгој

19. октобра 2019, у 79. години, после дуге и тешке болести преминула је наша

МИРЈАНИ РАДИВОЈЕВИЋ
Супруг РОДОЉУБ, син МИРОЉУБ, ћерка
СВЕТЛАНА, снаја ЈЕЛЕНА, зет ЗОРАН, унуци
ИВАН, МАРКО и ПАВЛЕ, унуке ИВАНА,
НАТАЛИЈА, НАТАЛИА и ЈОВАНА

БРАНКО АДАМОВ
1948–2019.

ДАРИНКА ЈАКШИЋ

Никада те нећемо заборавити.
Заувек захвални твоји: синови
МИРОСЛАВ и ДАЛИБОР, снаје МИЊА
и ЉУБА и унуци ТАДИЈА, МАТИЈА,
СТРАХИЊА и МИЉАНА
(74/284692)

(49/284636)

крштена Дарка
1940–2019.

Последњи поздрав вољеној баки

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

Последњи поздрав брату

МИРЈАНИ РАДИВОЈЕВИЋ
Унук МАРКО и унука ИВАНА

(28/284557)

(59/284655)

Последњи поздрав
драгој кеви

Последњи поздрав најдражој мами, баки и ташти

БРАНКУ АДАМОВУ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја сестра ГРАДИМИРКА и зет КОСТА

МИРЈАНИ
РАДИВОЈЕВИЋ

(72/284692)

БОЖАНИ МАРТИНОВИЋ МИЊИ

Последњи поздрав

1938–2019.
Твоји: ИВАНА, ОГЊЕН и ДЕЈАН
(51/284637)

Унуке ЈОВАНА
и НАТАЛИА

МИРЈАНА
РАДИВОЈЕВИЋ
Последњи поздрав
мојој кеви.
Унук ПАВЛЕ

(58/284655)

(50/284636)

Поштованој комшиници

БРАНКУ АДАМОВУ

После кратке и тешке болести преминула је

Ујка, никада те нећемо заборавити.
БРАНКА и ДУДА са породицом
(73/284692)

Последњи поздрав

Била си део нашег
друштва

МИРЈАНИ
СЛОБОДАН
ЈОВАНОВИЋ

ЉИЉАНА МИЛЕУСНИЋ

последњи поздрав од комшија из зграде у Моравској 6.
(57/284654)

1960–2019.

БРАНКУ
АДАМОВУ
од брата МИТКА
са породицом
(75/284692)

НАДА
КОСАНОВИЋ
Памтиће те:
ДОБРИЛА, ДАЦА,
МИЛКА, ИВАНА,
АНА, БЛАЖИЋ,
ГИГА, РАДИВОЈЕ,
КРАШНА, МИЋА,
КРЛЕ и СЛОБА

„Величина човека се
не огледа у богатству, већ у његовој
способности да позитивно утиче на свет
око себе.”
Нећемо те заборавити

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоја деца: СУЗАНА,
ДАНИЈЕЛ
и ВИКТОРИЈА
(27/284554)

(70/284682)

Последњи поздрав
драгој сестри

Последњи поздрав
драгој сестри

ЉИЉАНА МИЛЕУСНИЋ
1960–2019.
Ожалошћена сестра РАДА са породицом

(26/284552)

(69/284682)

Оставио нас је наш
комшија

Последњи поздрав

ЉИЉАНИ
МИЛЕУСНИЋ

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

ГОРАН МАЗУРКИЈЕВИЋ

VIII-1

(32/284567)

ЂУРА
НЕДЕЉОВ

После кратке и тешке болести преминула је моја вољена сестра

Последњи поздрав

ЉИЉАНИ
МИЛЕУСНИЋ

1960–2019.

ЗОРАН
ТРИФУЉЕСКО

Остајемо у дубоком
болу.
У срцу те чувају твоји
најмилији

Остаће у сећању
породица БРКИЋ
и ЂОРЂЕВ

Од брата МИЛЕТА и
братанице ЛИДИЈЕ

(20/284538)

(78/284703)

Од сестре
СВЕТЛАНЕ,
зета ГОРАНА,
сестрића ДАРЈАНА
и снаје МАЈЕ
(79/284702)

ВЕРИ МАРКОВ
1936–2019.
Заувек си у нашим срцима.
Ћерка ЉИЉАНА, зет СЛОБОДАН
и унуци НЕМАЊА и МИЛОШ
(56/284653)

Петак, 25. октобар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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1. новембра навршава се четрдесет дана
откако нас је трагично напустила наша
вољена

29. октобра навршава се година откако
нас је напустио наш

ЈЕЛЕНА ПЕРИЋ

КАТАРИНА РАШКОВИЋ

ДУШАН ЛЕПЕДАТ

5. VIII 1925 – 23. X 2019.

2000–2019.

Наша вољена мајка, свекрва, бака и прабака

Ожалошћени: синови БОГОСАВ, ЂОРЂЕ и БОРИВОЈ, снаје
СТЕВАНКА, ЉИЉАНА и МИЛКА, унучад ДЕЈАН, ЗОРАН,
НЕНАД, ЈЕЛЕНА и ПРЕДРАГ и остала родбина и пријатељи

Тога дана одржаћемо помен на Новом
гробљу, у 11 сати.

Годишњи помен дајемо у суботу, 26 октобра, у 10.30.

Сломљени од бола твоји:
мама, тата и остала родбина

Његови: МИЛАН, МИЛИЦА и САЊА

(55/284647)

(31/284565)

(82/284711)

26. октобра 2019. године, у 11.30, даваћемо полугодишњи помен нашем вољеном

ГОРДАНА ЈАНКОВИЋ

Годину дана је откако није са нама наша

МИЛА МАРКОВИЋ

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

ДУШАНУ НИКОЛИЋУ

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.

Секо наша, Гоцо наша драга. Нека Бог подари мир и спокој твојој души.

Наша љубав за Тебе је вечита.

Воле те сестра ДРАГАНА и брат ГОРАН.
Најдража тетка Гоцо, вечно ћемо чувати твој лик од заборава.

Породица НИКОЛИЋ

Твоји: ЛАЗАР, САЊА, МАЈА,
МИЛИЦА и МИЉАН

(86/284734)

(80/284708)

Братанац НЕМАЊА, братаница МАЈА и сестрић СТЕФАН
(89/Ф)

Моја вољена мајка

ЂУРЂЕВКА
КАЛНАК
Рођ. Радонић
1927–2019.
Преминула је 18. октобра 2019. године и
сахрањена 21. октобра 2019. године.

Последњи поздрав
драгој тетици и нани

Последњи поздрав
драгој тетки и нани

ЂУРЂЕВКИ
КАЛНАК

ЂУРЂЕВКИ
КАЛНАК
1927–2019.

од НАДЕ и ЉИЉЕ
са децом

ДУШАН, МИЛОШ
и ЈАДРАНКА

(42/284575)

Осам је година туге и бола за драгим супругом

МИОДРАГ Р. НОВАКОВИЋ

СТАНА
МИЋИЋ

ЉУБОМИР
МИЋИЋ

24. X 2013 – 24. X 2019.

27. X 2017 – 27. X 2019.

дипл. инж. агрономије
2011–2019.
Супруга ИЛИНКА
(3/284485)

(63/284661)

Недостајете нам у сваком трену наших живота.
Сузе у срцу и души знају колико боли.
Заувек сте са нама, наши добри анђели.

Последњи поздрав драгом брату

Ожалошћена ћерка
СВЕТЛАНА

БРАНКО и ДЕЈАНА са породицама

(40/284575)

Последњи поздрав
драгој тетки

Драги и највољенији мама и тата

26. октобра навршиће
се година откад није
са нама наш драги

28. октобра навршиће
се година откада није
са нама наш драги

ПЕРА
КРАЛ

др МИОДРАГ
СИМИЋ

(7/284509)

САВИ ДИМИЋУ
1948–2019.
Нека те анђели чувају.
Твоја сестра ЉУБИЦА са породицом

Прошло је седам година откако није са нама
наш

(87/284736)

24. октобра навршавају се две године од смрти нашег
драгог супруга, оца, деде и прадеде

1953–2018.

ДИМИТРИЈЕ ЈОВАНОВИЋ

ЂУРЂЕВКИ
КАЛНАК
од сестрића
ДРАГАНА и снаје
СЛАВИЦЕ
(41/284575)

ПАВЛА КОРАЋА
Тугују за њим; супруга СМИЉАНА, син ПЕТАР и ћерке
МИЛКА и МИРА са породицама
(85/284725)

Са љубављу и тугом чувамо успомену на њега. И
после нас, Мита ће вечно живети у јунацима из
његових жилверновских романа.

Заувек ћеш бити у
нашим срцима и мислима.
С љубављу
твоја породица

Твоји најмилији:
супруга СНЕЖАНА
и син ПРЕДРАГ

(5/284495)

(25/284549)

Његови најмилији
(81/284708)

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
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Петак, 25. октобар 2019.

26. октобра навршава се осам година откако смо се опростили од нашег драгог

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

25. октобра навршава се осамнаест година откада није са нама
наш драги

ЗОРАН КЕЉЕВИЋ
3. XII 1962 – 23. XI 2017.

НЕДЕЉКА ДЕАНОВИЋА
ДЕНДИЈА
1935–2011.

Прођоше две године, откако те нема, препуна
бола у срцу и души, која не престаје, само нада остаје, једног дана ћемо се срести и бити
заједно.

ЗОРАН МИЛЕУСНИЋ
2001–2019.

Време није умањило бол, тугу и празнину
коју си оставио у срцима свих који те неизмерно волимо.
Твоји најмилији

Дотле хвала ти на бескрајној љубави коју си
нам несебично пружао. Нека те анђели чувају.

С љубављу и поносом те помињемо,у мислима и сећањима чувамо од
заборава.
Твоји: мајка АНЂА и сестра НАТАША са породицом
(44/284558)

(6/284504)

Пре десет година, 25. октобра 2009. у 84. години,
преминуо је наш драги

Твоји најмилији: супруга БИЉАНА,
ћерка ИВАНА, зет МИЛАН и унучад
МАРКО, ХЕЛЕНА и СТЕФАН

У уторак, 29. новембра 2019, у 11 сати, даваћемо
четрдесетодневни помен нашој супрузи, мајци,
ташти и баки

СЕЋАЊЕ

2009–2019.

ЈОВАНКИ БОГОЈЕВИЋ

С поносом, тугом и љубављу, као вечним надахнућем, чуваћемо успомену на нашег оца, деку и
брата.
Син ЗОРАН, ћерка БОЈАНА, унуци АЛЕКСАНДАР,
БРАНИСЛАВ, АЛЕКСАНДРА, ТИЈАНА и брат ДРАГАН

Лако те је било волети, тешко, претешко изгубити, а најтеже сада без тебе живети.

21. X 2015 – 21. X 2019.

Твој супруг ДРАГО, син МИТАР, ћерка ТИЈАНА,
зет НИКОЛА и унук СТЕФАН

Много нам недостајеш.
ЦИЦА и ЂУРА
са децом

(45/284591)

(8/284510)

СЕЋАЊЕ

29. октобра навршава се тридесет једна
година од изненадног одласка нашег драгог и вољеног сина и брата

АНА
ТОМАШЕВИЋ

прим. др АЛЕКСАНДАР АДАМОВИЋ

(61/284657+284728/9)

(22/284543)

БОШКА ГВОЗДЕНОВИЋА
БОБАНА
Тешко је бројати године, а још теже живети без тебе.

СЕЋАЊЕ

Заувек неутешни твоји: тата ЉУБА,
мајка ЈОВАНКА и сестра СЛАВИЦА
са породицом

ЂОРЂЕВИЋ

(66/284664)

ДУШКО ВИГЊЕВИЋ
24. X 2018 – 24. X 2019.
Чувамо те од заборава у нашим срцима и негујемо
успомену на тебе.
Твоји најмилији
(76/284697)

28. октобра навршавају се три тужне године откада није са
нама наш драги отац,
дека и прадека

У недељу, 27. октобра, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни
помен

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 26.
октобра 2019. године, у 11 сати, давати четрдесетодневни помен нашем

ВУКОСАВА

СТАНКО

рођ. Суботички
1997–2019.

дипл. инж. агрономије
1995–2019.

Добре душе чиниле су нам добра дела и зато су заслужили незаборав у нашим срцима.
Ћерка ВЕРИЦА, унук ДРАГАН и зет ВЛАСТИМИР МОЦА
(30/284563)

ВИДОЈКУ ЈОВАНОВУ
30. октобра, навршава се тридесет година откако нас је напустио

Никада те нећемо заборавити. Живећеш заувек
у нашим срцима.
Супруга МАРИЦА, син МИЋА
и унука АНИТА са породицом
(35/284569)

ДРАГОЉУБ
МАРИНКОВИЋ

ЈОВАНКИ
МАТУХ
ВАЊИ

1934–2016.
Никада те нећемо заборавити.

ЖОК ИШТВАН

СЕЋАЊЕ
Прошло је пола године откако нас је напустила наша драга

1989–2019.
Јача је љубав и од смрти.
Тридесет болних година живиш у нашим срцима.
Супруга ЈУЛИЈАНА са децом

Навршава се годину
дана откада нас је напустио наш вољени

(60/284656)

Недостајеш све више.

Твоји најмилији

Твоје: СНЕЖА
и АЊА

(43/284557)

(37/284572)

29. октобра навршава
се пет година откада није са нама наш

ПОМЕН

ИШТВАН
ЂЕРФИ
1930–1989.
Вечно ожалошћени:
ћерка ЕСТИКА, зет
ВЛАДИМИР и унук
САША са породицом

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59


Сређивање комплетне документације
и превоз покојника у земљи и иностранству



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

ЉУБОМИР
НИКОЛИЋ
ЛАЛА
Јако нам недостајеш!

ЛАЗАР
КАЦИЈАН
23. X 2015 – 23. X 2019.
Породица
КАЦИЈАН

Твоји најмилији
(34/284568)

(14/284523)

(62/284660)

НАСТА
КРСМАНОВИЋ
С љубављу те помињемо, по доброти
памтимо и у срцу носимо.
Воле те твоји
најмилији

ЈОВАН
ТАНКОСИЋ
Помен ћемо давати
26. октобра, у 11 сати, на гробљу Котеж.
Твоји најмилији

300-820, 300-830
(16/284527)

(29/284562)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 25. октобар 2019.

У суботу, 26. октобра 2019, у 12 сати, на
Старом православном гробљу даваћемо
годишњи помен нашој драгој и вољеној
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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.

СТОЈАНКИ СТОЈКОВИЋ

Твоји најмилији

26. октобра 2019. године навршава се шест
месеци откако је Господу отишао наш
драги

(36/284570)

Време пролази, а туга за тобом никад.

У суботу, 26. октобра, у 11 сати, на Новом гробљу у
Панчеву, обележава се година откад ме је напустио мој
отац и херој

СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији
(19/284534)

27. октобра 2019. навршава се седам година откада није са нама наш

ДРАГАН СТОЈСАВЉЕВИЋ
Видиш ли ране моје док причам са твојим ликом. Видиш ли сузе моје, док плачем над твојом сликом. Видиш 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.
Твој вољени син СЛОБОДАН
(2/284234)

СВЕТОЗАР МАКСИМОВИЋ

Тога дана, у 10.30, на православном гробљу у Владимировцу, одржаћемо помен.

ЗОРИЦА
НЕСТОРОВ

НИКОЛА БОГДАНОВ

Са светима упокој, Христе, душу слуге Твога Драгана, где нема болести, ни жалости,
ни уздисања, но где је живот бесконачни.

2016–2019.
Породица

Твоји најмилији
(68/284465)

(11/284516)

1937–2012.
Нашој вољеној мајци, баки и супрузи

СЕЋАЊЕ
Успомене на тебе чувамо с љубављу док постојимо.
Твоја породица
(23/284545)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо
2. новембра 2019. године, у 10.30, давати четрдесетодневни помен нашој

ЕВА
ЈАГОДИЋ

ЈАСМИНИ МИЦКОВСКИ

НОВИЦА ГЕЦИН

2016–2019.

2007–2019.

Три претешке године живимо без Тебе, Твог насмејаног лика, Твоје доброте.
С поносом и поштовањем што си била наша чувамо те
у најлепшим сећањима.

1949–2019.
из Сакула

АНА, СИЛВИЈА
и ДРАГАН

Ново мој,
дани су тешки, ноћи су дуге, пола године прође
а у мом срцу све је више туге.

Супруг ЖИВКО, ћерке АЛЕКСАНДРА
и ВИОЛЕТА са породицом

Твоја супруга ЈЕЛИЦА ГЕЦИН

(18/284531)

(1/284138)

(15/284528)

БОСИ ВАСИЉЕВИЋ
Кћерка РАДА са породицом

У суботу, 26. октобра 2019. године дајемо полугодишњи помен нашој драгој мами и баки

Сећање на драгог

25. октобра навршава се дванаест тужних година
откако нас је напустила наша вољена

(17/284528)

26. октобра 2019. навршава се деветнаест година од
преране смрти

МИРКА
АНОВИЋА

ЈОВАНКИ СТЕФАНОВ
1953–2019.

МИРЈАНЕ БАЛТИЋ

РАДМИЛА ЕЋИМОВИЋ

из Алибунара
3. II 1961 – 26. 10. 1994.

Бако, недостајеш нам...

С љубављу и поштовањем породице БУРИЋ и БАЛТИЋ

Твоји: унук ДАНИЛО и ћерка ВЕСНА

Твоји: МИЛОВАН,
БОЈАН и ДАМЈАН

(53/284639)

(54/284641)

(46/284612)

ПОМЕН
25. X 1990 – 25. X 2019.

СЕЋАЊЕ

АТАНАСОВСКИ

Вечно ћеш нам остати у сећању.
Њена породица ЕЋИМОВИЋ
(12/284520)

27. октобра 2019. навршиће се једанаест година

Шестомесечни помен
оцу

РАДМИЛА
ПЛЕЋАШ
Последњи поздрав
драгој Ради
од МИЛИЈАНЕ
НЕДЕЉКОВИЋ
са породицом

МЕТОДИЈЕ
МЕНДО

СПАСЕНИЈА
СПАСА

1923–1980.

1924–1999.

Никада вас нећемо заборавити.
Ваши најмилији

(38/284573)

(52/284638)

РУЖИЦА
ФИЛИПОВИЋ
из Омољице
Заувек у срцима и сећању њених најмилијих
(9/284511)

БРАНКА БОЈАТ
1950–2008.
Једанаест дугих и болних година откада си нас напустила. Не постоје речи којима се може описати колико
нам недостајеш. Сваког дана оживљавамо твој лик. Била си и остаћеш најсјајнија звезда.
Нека те у тишини вечног мира, од заборава, прати наша љубав.
Твоји најмилији
(10/284515)

ПРЕДРАГУ
Богољуба
ЖИВАНОВИЋУ
1940–2019.
од синова АЛЕКСАНДРА
и МИОДРАГА
(13/284522)

КУЛТУРА

Тематски програм

ДВАДЕСЕТ ДРУГИ ПАНЧЕВАЧКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

СПОЈ ТРАДИЦИОНАЛНОГ И МОДЕРНОГ

Петак, 25. октобар, 19.30, Градска библиотека: представљање песничке збирке „Ми смо два свијета” Мирјане Мркеле из
Задра.

На отварању квартет
панчевачког музичара

Представе

Три дана, девет
састава

Субота, 26. октобар, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Петар Пан”.

Изложбе
Петак, 25. октобар, 19 сати, Историјски архив: изложба „Српска православна црква и руска емиграција 1920–1940” Радована Пилиповића, директора Архива Српске православне
цркве.
Уторак, 29. октобар, 19 сати, Галерија савремене уметности:
четрдесет девети Салон уметности Панчево.
Уторак, 29. октобар, 19 сати, Народни музеј: изложба Музеја
из Шапца „Жене у античком Риму”.

Музика
Петак, 25. октобар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: фестивал ПАНУП, „Панчеву у походе”.
Субота, 26. октобар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт репера Брзо Трчи Љанми.

ОТВОРЕНЕ УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ

Керамика, графика
и сликарство
Удружење ликовних уметника „Светионик” позива све заинтересоване да се пријаве и
учествују у раду ликовних радионица које ће бити реализоване током новембра 2019.
године (суботом и недељом у
терминима од 10 до 14 и од
17 до 19 сати) у просторијама Месне заједнице Центар у
Улици Максима Горког 25.
Ра ди о ни це су на ме ње не
младима од петнаест година
и најширем кругу поклоника
ликовних и примењених уметности. Полазницима ће ликовни уметници УЛУ „Светионик” приближити основе тра-

МОЈ

диционалних уметничких техника, које нису били у могућност да испробају у оквиру обавезног школовања, помоћу најсавременије технологије и метода. Тема овогодишњих радионица је културна баштина града Панчева.
Сви радови настали током радионица биће презентовани
на изложби у Панчеву.
Радионице су бесплатне, а
потребно је само попунити
формулар за пријаву на вебсајту Удружења и написати
податке и које вас радионице
занимају. Рок за пријављивање је 28. октобар.

избор

МОЈ

У мојој глави
Миона Барбул,
пијанисткиња
ФИЛМ „У мојој глави”, у продук ци ји „Пик сар” сту ди ја
ком па ни је „Волт Ди зни”,
представља причу која се дешава у једном уму, унутар
главе девојчице од једанаест
година по имену Рајли. Ум
девојчице је фантастично место, замишљено као командни центар у ком је смештено
пет емоција – Радост, Туга,
Страх, Бес и Гађење, који су
много слојевитији јунаци него што њихова имена сугеришу, а њихове авантуре у
неочекивано комплексној Рајлиној психи више су него узбудљиве. Замајац радње предста вља пре се ље ње Рај ли не
породице из хладне Минесоте, у којој има пуно пријатеља, у Сан Франциско, где
почиње нови живот. То трауматично искуство, приказано кроз пет емоција које се
преплићу и преиспитују своје улоге како би спасли Рајли од још већих невоља, разрешава се на забаван начин
остављајући гледаоца данима под утиском.
КЊИГА „Добро је” Бранкице
Дамјановић једна је од књига
које треба прочитати ове јесени и представља право ремек-дело изникло из самог
живота. Књига кратких текстова има и своје наставке:

Страну припремила

Мирјана
Марић

Два де сет дру ги Пан че вач ки
џез фестивал биће одржан од
31. октобра до 2. новембра, у
организацији Културног центра Панчева. Током три фести вал ске ве че ри љу би те љи
џе за ужи ва ће у бо га том
музичком про гра му. Пр ве
фестивалске вечери, 31. октобра, у дво ра ни Кул тур ног
центра Пан че ва на сту пи ће
три музичка састава: домаћи
„Dragan Ćalina Quartet”,
аме рич ко-ин диј ски „Cross
Currents Trio” и „Shay Hazan
Quinter” из Израела.
Панчево је град који у послед њих не ко ли ко де це ни ја
даје изузетан допринос домаћој џез сцени. Међу неколицином младих музичара који
су тада заблистали на сцени
био је и панчевачки пијаниста Драган Ћалина, који ће са
сво јим квар те том одр жа ти
концерт прве фестивалске вечери, од 20 сати. Осам година
је провео радећи и школујући
се у Амстердаму, а након повратка у Србију снимио је свој
први ауторски албум „Circle”,
уз Луку Игњатовића на саксофону, Пеђу Милутиновића на
буб ње ви ма и кон тра ба си сту
Бориса Шаиновића. Исте вечери, од 21.30, на програму
ће бити концерт састава „Cross
Currents Trio”, у коме свирају
басиста Dave Holland, саксофониста Chris Potter и таблиста Zakir Hussain, постава у
којој се сусрећу оно најбоље
из историје џеза и индијске
музике. Последњи наступ прве фестивалске вечери, од 23
сата, резервисан је за израел-

„Не бих ово могла без тебе” и
„Рукописи мога брата”. Ауторка књиге рођена је у Приштини, али ју је живот навео
пут Пирота 1999. године, а
потом у Београд. Мудрост којом одише свака реченица резултат је животног искуства
ауторке. Читалац стиче утисак као да је сваку страницу
књиге сам написао и да се захваљујући њој радује свакој
наредној секунди живота. Зато је ово штиво којем се увек
изнова радо враћам.
МУЗИКА: Иако због природе
мог посла код куће ретко пуштам музику, у моментима
док поспремам кућу или уз
мирне моменте уз кафу, поред класике увек ме орасположи глас Френка Синатре,
једног од најбољих извођача
свих времена, и његови хитови, као што је „The Way You
Look Tonight”. Лакоћа с којом он износи музику, и тиме
подсећа на време квалитетније музике, уноси дашак топлине у ово данашње време.

ПРОМО

Културни телекс

Петак, 25. октобар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs
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Cross Currents
ски „Shay Hazan Quintet”,
пред во ђен три де се то го ди шњим контрабасистом који је
прошле године објавио прва
ауторска издања под својим
именом.
Друге фестивалске вечери,
1. новембра, у дворани Културног центра Панчева наступиће
три музичка састава: аустријски „Little Rosies Kindergarten”,
амерички „Mark Guiliana Beat
Music” и „Pеter Rozsnyоi Trio”
из Мађарске.
Са аустријске џез сцене, која последњих десетак година
доживљава вртоглав успон, долази ансамбл „Little Rosies Kindergarten”, ко ји чи ни чак

тринаест чланова у атипичној
бигбендовској формацији. Бенд
нема ни формалног ни неформалног лидера, већ сви компонују и импровизују равноправно. Од 21.30 наступиће
звезде вечери, амерички састав „Mark Guiliana Beat Music”. Фронтмен тог бенда, реномирани амерички бубњар
који је сарађивао са Авишаијем Коеном, Бредом Мелдауом и другим ведетама савременог џеза, савршен је пример слободног, креативног музичара 21. века. Мађарски пијаниста Peter Rozsnyoi представиће се панчевачкој публици у 23 сата у форми пијани-

стичког трија. Његов аранжерски стил утемељен је у најбољој традицији џеза педесетих
година прошлог века, одакле
радо одлази у џаретовски разигране импровизације испуњене вокалним усклицима.
Последње фестивалске вечери, 2. новембра, у дворани
Културног центра Панчева наступиће три музичка састава:
„МИНГ квар тет” из Ср би је,
амерички „Charles Tolliver Quintet” и „Paolo Fresu Trиo” из
Италије. „МИНГ квартет” је
основан прошле године, а овај
акроним означава иницијале
његових чланица (Милица Добрић, Ива на Ди ми три је вић,
Наташа Пејчић, Горица Шутић). Амерички ветеран Чарлс
Толивер, један од најцењенијих трубача из златне ере џеза, у 21.15 ће са својим квинтетом обележити педесетогодишњицу издавања свог диско граф ског пр вен ца „Paper
Man”. Фестивал ће у 22.45 затворити славни италијански
трубач Паоло Фрезу, концертом са својим триом. Његов
музички пут у доброј мери су
обележила поређења са две легенде америчког и светског џеза – Мајлсом Дејвисом и Четом Бејкером.
Пан че вач ки џез фе сти вал
одржава се двадесет други пут,
у организацији Културног центра Панчева, уз покровитељство Гра да Пан че ва, Ми ни старства културе и информисања Републике Србије, Покрајинског секретаријата за
културу, јавно информисање
и односе с верским заједницама, а уз подршку Амбасаде
САД, Италијанског института
за културу, Амбасаде Мађарске, Колегијума Хунгарикума,
Амбасаде Израела, Аустријског културног форума и „Дунав осигурања”.

ФЕСТИВАЛ „ПАНУП”

„Напред у прошлост” у „Аполу”
У дворани „Аполо” Дома омладине у петак, 25. октобра, биће
одржан панк, хардкор и ска
фестивал под називом „Панкчеву у походе”. На фестивалу
ће учествовати и један од најстаријих панк састава из Панче ва, гру па „На пред у про шлост”, о чему смо причали с
фронтменом Ливиусом Павловим Куџом.
ПАНЧЕВАЦ: Наредног викенда наступићете у дворани
„Аполо”, недавно сте свирали
на „Данима панчевачког рокенрола”, али пре тога вас није
било дуго. Зашто је уследила
пауза?
ЛИВИУС ПАВЛОВ: Да, свирамо на фестивалу ПАНУП у
„Аполу”. „Дани панчевачког
рокенрола” били су ватрено
крштење нове поставе бенда.
Иницијатор је био Зоран Илић
из Удру же ња рок му зи ча ра
Пан че ва. Свир ка је би ла
пристојна и сложили смо се
да наставимо рад. Разлог за

повратак на сцену је обележавање тридесет пет година од
оснивања групе „Напред у прошлост” и тридесет година од
изласка прве плоче. Пауза се
јед но став но де си ла. Не ког
озбиљног разлога, по мом мишљењу, није било.
l Ко све чини бенд сада?
– Владимир Узелац на басгитари, Слободан Станишић за
бубњевима и ја певам и свирам гитару.
l Када је настала оригинална постава?
– Под именом „Напред у
прошлост” – НУП свирамо од
1984. године. Илија Новаков
(бас-гитара), Зоран Јовић (бубњеви) и ја смо прва постава
бенда, а у јануару 1985. године Илију Новакова на басу заменио је Саво Андић. Октобра исте године бенду се прикљу чу је Нан дор Љу ба но вић
као текстописац. У тој постави је бенд ра дио до 1997.
године.

l Где сте све наступали и колико је панк тада био актуелан?
– Пошто је Југославија тада
још постојала, свирало се у
свим републикама, Негде мање, негде више. НУП је најбоље био прихваћен у Словенији, Хрватској, Војводини и Београду. Панк музика је увек
актуелна одређеном броју људи који гледају мало другачије на свет око себе и који желе
нешто да промене код себе и
других.

l Увек сте изводили ауторску музику?
– Да, од самог почетка идеја
је била да се обратимо слушаоцима и публици својом музиком и размишљањима о разним темама које су биле актуелне и битне у том тренутку.
НУП је говорио о појединцу у
друштву, социјали, љубави, рату, правди, неправди...
l Шта је највише обележило
вашу каријеру?
– Распад Југославије оставио
је велики ожиљак на бенду.
l Какви су планови групе
„Напред у прошлост”?
– Што више свирки и нови
албум, који ћемо промовисати
на EXIT-у следеће године.
Поред панчевачког бенда, на
фестивалу „Панкчеву у походе” наступиће и састави „Datum Vyroby” (спид панк, Словачка), „Петар Пан” (панк-рок,
Београд), „Пролеће” (хардкор,
Нови Сад) и „Збогом Брус Ли”
(панк-рок, Нови Сад).

У ПРОСТОРУ „КОМУНИКАРТА”

Стрип-изложба Марка Малка
У простору агенције „КомуникАрт” у Панчеву (Војводе
Живојина Мишића 6, у пасажу) у четвртак, 24. октобра, у
20 сати, биће отворена изложба радова стрип-аутора Марка Малка, под називом „Malk
Life”.
Марко Малк је студирао на
факултету за анимацију у Лондону (LCC), а већ неко време
живи у Београду и црта стрипове. Највећи део свог живота возио је скејт, па су скејт-арт и

супкултура знатно утицали и
на његову уметност.
Изложба у агенцији „КомуникАрт” биће отворена до 22.
новембра, а радно време изложбеног простора је од 9 до 15
сати, радним данима. Ово је
друга самостална продукција
ове агенције, која се специјализовала за односе с јавношћу
у области уметности и културе, а у наредном периоду ће
организовати редован изложбени програм посвећен савреме-

ном стрипу. Прошлог месеца
радове је изложио Борис Станић, стрип-цртач из Панчева.
„КомуникАрт” је био један
од потписника француско-српског споразума о сарадњи у
области културе и стрипа, у
оквиру недавне посете француског председника Емануела
Макрона Србији, те ће у наредне три године реализовати
резиденцијални програм размене стрип-аутора из Србије и
Француске.

Васа Павковић је рођен у Панчеву 1953. године. Објавио је
по десетак песничких и приповедачких књига, нешто више антологија, панорама и хрестоматија из српске књижевности, три романа, шест колекција есеја и критика, четири
књиге о стрипу и две књиге о
дневним лептирима... Радио је
као уредник у Матици српској
и „Народној књизи”, уређивао
„Књижевну реч”, „Књижевност”,
„Свеске” и „Квартал”. После
четири деценије лексикографског рада на Институту за српски језик пензионисан је фебруара 2018. у својству уредника Речника САНУ.
l Како је изгледало ваше одрастање у Панчеву? С ким сте
се дружили? Да ли се с њима
срећете и данас?
– Недавно сам по наруџбини једног малог, квалитетног
издавача писао управо о тим
данима. Растао сам, током раног детињства и основне школе, у Улици Жарка Зрењанина,
али на две адресе. У првих шест
година у кући с бројем 29-а, а
у наредних осам у дворишту
некадашње фабрике намештаја „Гај”, на броју 109. Мој отац
је радио као столар у фабрици
и од ње добио стан. Били су то
дани сиромаштва и среће, баш
како хоће да буде на почетку.
Мајка је била домаћица, па смо
сестра и ја учили вредно и трудили се да уз родитељски напор завршимо школе и постанемо „своји људи”. То нам је у
суштини и успело, захваљујући родитељима, али и социјалистичком систему, који је фаворизовао равноправност људи из свих друштвених слојева. Сем игре, те дане је у мом
животу обележило и читање
књига, за шта су заслужне и
учитељица Милена Свирац и
наставница српског Роза Пихајлић из „Брацине школе”, које су ме подржавале и усмеравале. Рецимо – скоро шездесет
година сам члан наше градске
библиотеке. Иначе, пријатељи
које сам стекао у школи и доцније гимназији и данас су ми
најбољи пријатељи, а неки од
њих и кумови: Боле, који је пре
годину дана преминуо, Мића
и Никола... Да не набрајам и
друге, с кошаркашког терена
на базену, са уметничке сцене
нашег града итд. То су пријатељства за цео живот. Уосталом, и оженио сам се Душицом, која је са мном ишла у
исти гимназијски разред.
l Да ли сте током студија
становали у Београду или сте
путовали? Да ли се путовало
лакше него данас? Да ли сте се
осећали ускраћеним за неке
догађаје јер сте морали да стигнете на последњи аутобус за
Панчево?
– Студирао сам на Филолошком факултету у Београду,
четири године редовно и две
на постдипломским студијама.
Путовало се лакше него данас,
ако се гледа само АТП, јер су
возила ишла на десет минута.
Али, с друге стране, стари пут
за Београд често је бивао закрчен и сећам се да сам једном
путовао пет сати! Током студија сам имао студентски кредит и ишао бусом, али сам на
постдипломским остао без кредита, па сам ишао стопом од
Водне заједнице, јер нисам радио. А кад сам се запослио на
Институту за српски језик, већ
ми је стопирање прешло у навику. Књижевне вечери, отварања изложби, филмске пројекције итд. увек су били око
19 или 20 сати и проблема с
превозом није било. У позориште сам ретко одлазио, а за
концерте бих се снашао, макар опет стопирајући на Панчевачком мосту. Уопште, те дане не памтим као нарочито
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ВАСА ПАВКОВИЋ, ПИСАЦ

ЗАПИСИ О СТАРОМ ПАНЧЕВУ

О ЛАКОМ ЗАБОРАВУ

Како су настале улице
у нашем граду

тешке, ако се изузме очева прерана болест и смрт, кад сам
већ имао „своје парче леба”.
Вероватно да би све у мом животу и књижевној каријери било другачије да нисам рођен у
Панчеву, што је олакшало одласке за Београд и студирање.
l Рано сте постали успешан
писац и уредник. Да ли Панче во при зна је успех? Шта
за Панчевце значи успети у
животу?
– Са 27 сам објавио прву
књигу. Мени се тад чинило јако касно – тим пре што сам
пре ње био анониман, са само
две објављене, почетничке приче. Прва књига, збирка песама
„Калеидоскоп”, међутим, одскочила је и добила „Бранкову

награду”, као најбоља прва књига у Југославији. То ми је помогло, као и улазак у редакцију тада најбољег књижевног
гласила, чувене „Књижевне речи”. Све је било резултат „труда и чуда”. После сам читао и
читао, писао и писао, сарађивао с писцима – и тако све до
данас – целих четрдесет година. Панчево невољно признаје
успех, али ту није другачије
ни код већине других градова.
Писце и даље доживљавају као
ексцентрике, чудаке, па и сумњивце који мисле својом главом, што наша дубинска културна матрица и њени владари „не миришу”. Мени је највећи успех породица, ћерка
Милица, затим четири деценије које сам провео на Институту за српски језик, радећи Речник САНУ. И тих седамдесетак књига које сам написао, саставио, начинио у разним областима књижевности
и књижевне науке.
l Наш град је изнедрио доста познатих културних и јавних радника. Да ли смо уображени кад мислимо да смо средина посебно повољна за успех?
– Мислим да нисмо изнедрили онолико успешних уметника и уопште јавних личности колико смо, с обзиром на
традицију и положај града, могли. Видите да су неки од наших највећих сликара – Првачки, Томић – напустили Панчево и боље услове пронашли
у иностранству. У исту причу
спада чињеница да лако заборављамо оне који премину и
оду из нашег погледа. Рецимо
– да ли смо учинили довољно
за песника Душана Вукајловића или пак прозаисту Младена
Маркова, после њихове смрти? Шта смо учинили за успомену на Богдана Мрвоша? Да
не помињем и многе друге људе и друге уметности. Велики
друштвени и историјски цех је
плаћен за идеолошке и политич ке за блу де и ко шма ре

последњих неколико деценија,
после пропасти Југославије.
l Из Панчева је потекло доста писаца који су у своје време били цењени. Али данас их
не памтимо... Да ли је заборав
опште место у Србији?
– У праву сте. Милош Црњански је говорио да од заборава нема веће даљине. Ми у
тој даљини живимо. Борећи се
против заборава, начинио сам
својевремено постхумне књиге
Вукајловића, Маркова, Стојшина, Мрвоша итд. Али убрзо после тих књига – завладала би
тишина, да не кажем мук. Једноставно – ми не поштујемо
вредности у довољној мери.
Врло је танак слој људи које
култура стварно занима, који

схватају зашто је она важна. А
она је – наравно – најважнија!
l Узмимо за пример Милана Ћурчина. Црњански почиње књигу песама стихом: „Нећу да прескочим Крлежу ни
Ћурчина...” Зашто је данас заборављен? Да ли је заиста био
бољи од Мике Антића, како
тврди један панчевачки писац?
– Пре тридесет година сам
обновио интерес за Ћурчина,
начинивши књигу његових сабраних песама. Неколико година се доста говорило и писало о њој, али је потом интерес
утрнуо. Све до пре неку годину, кад је на Институту за књижевност у Београду организован изванредан скуп о „Новој
Европи”, часопису који је Ћурчин основао у Загребу и уређивао годинама. После скупа је
изашао и зборник. И ту сам
приложио есеј о Ћурчину. Његов значај на почетку 20. века
је неспоран, али је пригушен
успехом Ракића, Дучића, Пандуровића, Диса и других уметника речи, као и латентним
традиционализмом српске књижевности. Ћурчин се не може
поредити с Миком Антићем.
Обојица су значајни, а повремено и велики песници, али су
живели у два сасвим различита доба и Ћурчин је у ствари
крчио путеве за појаву модерне поезије, па и Мике Антића.
Мика је написао многоструко
више песама и књига и имао
са свим дру га чи ји ста тус на
уметничкој и животној сцени.
l Да ли је Младен Марков
праведно вреднован? На почетку овог века добио је НИНову награду, а сада га се готово
нико не сећа...
– Младен Марков је изванредан приповедач и врло интересантан романсијер. Имао
сам среће да будем уредник
„Укопа оца”, за који је добио
НИН-ову награду. Он је заборављен неправедно и зато што
га се данашњи издавачи слабо
се ћа ју. Се ћам се ка да смо

заједно посећивали српске библиотеке, у време када је био
награђен, колико су његове књиге биле читане, раскупусане.
Та раскупусаност односно велика читаност га је бодрила!
Крајњи је час да поново почне
објављивање његових прозних
дела. Можда би и Град Панчево могао мало да помогне...
l Можда је најупадљивије од
свих скрајнут Владимир Стојшин. Вршчанин по рођењу, а
по писању наш Панчевац. Може се чути да је његов „Биоскоп у кутији шибица” књига с
највише љубави за Панчево...
– У праву сте. Вршчани га
сматрају својим, а ми нашим,
али нико се не труди да учини
више за његово књижевно име.

А он је својим романима за децу и младе пронео име нашег
града Европом и ондашњом Југославијом. У ту посусталу ауторску причу и судбину се мешају и приватни разлози, ауторска права... Овако или онако, после „Свенгалијевих панталона”, које су трећи наставак
у низу „Биоскоп у кутији шибица” и „Шампион кроз прозор”,
који сам објавио у „Народној
књизи”, није се појавила књига
из заоставштине „Штука”, коју
је најављивала Владина удовица... Тужно је што је тако.
l Како ви, на крају, коментаришете буку која се подигла
на просторима бивше Југославије око доделе Нобелове награде?
– О Петеру Хандкеу сам раније писао више пута и различитим поводима. Између осталог, и када је добио тзв. Рачанску повељу. Говорио сам у Бајиној Башти на свечаној додели... Сећам се и када је аустријска нобеловка Елфриде Јелинек рекла да су њој дали награду да би прескочили писца
већег од ње, односно Хандкеа.
Читам га током целе своје књижевне каријере и радујем се
што је такав мајстор речи награђен. Тој радости доприноси
и чињеница да сам другар с
његовим српским преводиоцем
и пријатељем Жарком Радаковићем. Укратко: Хандкеа критикују из ванкњижевних разлога. Пре свега у делу јавности
БиХ и Хрватској, а због грађанског рата у Југославији и
његових политичких опредељења. (Као што га из ванкњижевних разлога у Србији неки
глорификују.) Хандке није светац па да нема право на грешку, али медијска хајка усмерена према њему, у мени лично изазива још већу жељу да га
подржавам. Како је говорио
Киш – увек је боље бити уз оног
којег прогоне него с његовим
прогонитељима.
Мирјана Марић

Панчево је у прошлости има- постојала Serben Gasse (Српло сличну судбину као они ска ули ца), Tuerken Gasse
градови и крајеви у нашој зе- (Турска улица) и др. Међу намљи у којима су се смењива- зивима улица наилазимо и на
ле туђинске власти (најпре имена животиња: Schwanen
турска, па аустроугарска), ра- Gasse (Лабудова улица), Krebs
тови и разарања, болести, су- Gasse (Улица ракова). Разноврсност улица допуњују и Kaша и друге недаће.
Из периода када је наша iser Gasse (Царска улица), Herварош била под турском вла- ren Gasse (Господска улица)
давином нема сачуване исто- и Florian Gasse (Флоријанова
ријске грађе. Историјски ар- улица).
Крајем 18. и почетком 19.
хив у Панчеву поседује грађу
од 1794, то јест од времена века, стицањем статуса слокада Панчево добија ранг сло- бод ног вој ног ко му ни те та,
бодне војничке општине. До Панчево, својим географским
те године Панчево је имало положајем, стиче услове за
две општине: српску (Горњу бржи привредни развитак и
варош) и немачку (Доњу ва- у том периоду постаје најрош), а 1793. тргови и улице значајније трговачко средиспајају ове две општине у јед- ште не само у Банату већ и у
Монархији. То се одразило
ну целину.
Неки подаци указују на то и на урбанизацију града, и
да је у Панчеву почетком 19. то на ро чи то у пе ри о ду од
века било назива улица, о че- 1815. до 1831, када је кому сведоче и бројна докумен- мандант био Миховил Мита из богатог фонда Маги- хајловић. Како у књизи „Улистрата у Историјском архиву це и тргови Панчева” (Истоу Панчеву. Из тих докумена- ријски архив, 1982) наводи
та може се закључили да су ау тор Ди ми три је Ран ков,
грађани улицама давали на- управо Михајловић се заузиве по јавним или приват- зимао за то да се на месту
ним објек ти ма, ка фа на ма, разрушене турске касабе формира урбанизовано направцима пружања итд.
сеље. Поред уреИме Главног трђења тротоара,
га – пи ја це
Неке
радило се и
(Platz) јавља се
улица добиле су
на озе ле већ 1795. гоимена по кафанама
њавању, а
дине, а макоје су се у њима
потом и
лог трга –
на освепијаце
налазиле:
тља ва (Kleiner
–
Fuenf
Lerchen
Gasse
њу улиPlatz)
(Улица пет шева),
ца, те
по ми ње
– Scheibe Gasse (Улица
на њи се тек
ховом
1822. гострељачке мете),
калдрди не. У
–
Sieben
Schwaben
Gasse
ми са њу,
том перио(Улица код седам
будући да
ду јављају се
су оне у то
и имена улиШваба).
вре ме, то ком
ца које су имакишних периода,
ле правац од тргобиле неприступачне и
ва према одређеним насељеним местима, као на при- непогодне за саобраћај. Мамер Jabukaer Strasse (Јабуч- теријал је довожен с Беле
ки пут), Starcsowaer Strasse стене, а најпре су 1823. по(Старчевачка), Haupt Gasse плочани мали трг пијаце и
(Главна улица), Zrepayaer
Strasse (Црепајски пут).
Јавни објекти лоцирани у
појединим улицама били су
извор назива дотичне улице.
Тако су настале: Kirchen Gasse (Црквена улица), око 1826.
Schulgasse (Школска улица),
Kloster Gasse (Манастирска
улица), Stockhaus Gasse (Затворска улица), а 1835. године и Schiffgasse (Бродарска)
и друге.
Највећи број улица добијао је имена по кафанама које су се на ла зи ле у њи ма.
Према обрађеним подацима
Историјског архива у Панчеву, да се закључити да је у
првој половини 19. века у
граду било 79 кафана. Неке
од улица у којима су се оне
Змај Јовина улица
налазиле звале су се Fuenf
Lerchen Gasse (Улица пет ше- улице до болнице. С времева), Scheibe Gasse (Ули ца ном су калдрмисани и Гостре љач ке ме те),·Sieben сподска, Бродарска и настаSchwaben Gasse (Улица код вак Цар ске ули це, за тим
Мана стир ске, Ја буч ки и
седам Шваба)...
Мањи број улица називан Старчевачки пут до Соларе
је по народима који су живе- и друге.
Д. К.
ли у овим крајевима. Тако је
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СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ СПАЉИВАЊЕ БИЉНИХ ОСТАТАКА НА ЊИВАМА

МАЛА ВАЈДА, АЛИ ЗАТО ШТЕТА ВЕЛИКА
Уништавање стрњике
помоћу ватре доноси
многе опасности

Банатски Брестовац: Изложба уметничке фотографије
аутора Владимира Червенке
под називом „Необична прича” отворена je у петак, 18. октобра, у галерији Ватрогасног
дома. У току је реконструкција фасаде Дома културе, а траје и ремонт тезги које ће бити
постављене на пијаци.

Пожари довели и
до смртних исхода
У ово доба године учестала је
појава спаљивања биљних остатака, како на сеоским улицама, тако и на њивама, што нарочито доноси велике проблеме и невоље.
Све чешће сведоци смо пожара нимало наивних размера, који се понекад претворе у
праву драму са смртним исходом. Тако је, нажалост, недавно под ударом ватрене стихије
изгорео старац надомак Вршца,
коју је изазавала непозната особа на њиви поред његове, а прошле године су страдали људи у
одвојеним несрећним случајевима који су се одиграли у околини Лајковца и Сокобање.

Пале и ратари и лопови
Друга, само наизглед не тако
мрачна страна јесте штета коју људском руком намерно изазвана ватра доноси обрадивом
земљишту.
О томе колико је ситуација
на овдашњим ораницама у том
погледу озбиљна говори др Владан Угреновић, стручњак са Института „Тамиш”, који каже да
има више разлога због којих
људи спаљују стрњику након
убирања усева. Најчешће сам
пољопривредник, како би лакше обрадио своју парцелу, користи ватру, а њоме се често
служе и они што пабирче, како би што несметаније стигли
до летине.
– Проблем је што се тако
уништавају биљни остаци, чијим се присуством у земљишту
постиже један од начина одржавања плодности земљишта,
из којег се током продукције
биљке износи много органских
материја. С друге стране, уносе се само минерална ђубрива
и притом су и веома скупа. Она
то не могу да компензују, будући да немамо довољно стајњака у јужном Банату. Стога је
располагање биљним остацима једини начин да се одржава
плодност земљишта природним путем – каже Угреновић.

Месне актуелности

Банатско Ново Село: Хуманитарна изложба радова новосељанских ликовних уметника биће отворена у петак,
25. октобра, у Дому културе,
а грађани ће моћи да је посете сваког дана од 18 сати, све
до 1. новембра. Слике ће бити понуђене на продају и сав
приход биће искоришћен за
лечење мале Петре.

Поље гори као у време бомбардовања

ВЕ ЛИ КЕ КА ЗНЕ ЗА ВИ НОВ НИ КЕ ПО ЖА РА
У периоду припреме земљишта многи пољопривредници
уклањају стрњику помоћу ватре, што може да изазове пожаре, који, поред директне опасности по човека, неретко
праве и велике штете на усевима.
Због тога је, ради заштите људи, материјалних добара и
животне средине, најстроже забрањено спаљивање биљних
остатака, као и смећа на отвореном простору. За непоштовање тих одредаба Закона о спречавању пожара виновницима следују прекршајна одговорност и новчане казне од
300.000 до 1.000.000 динара за правна лица; од 10.000
до 50.000 динара за одговорна лица у правним лицима; од
150.000 до 500.000 динара за предузетнике и 10.000 динара за физичка лица.
Ако такав пожар доведе до последице по живот или имовину, починиоци могу бити и кривично гоњени.
Органске материје заправо
су остаци кукуруза, попут такозване тулузине или сламе
пшенице или соје, као и делови стабљике сунцокрета.
– Њиховим паљењем органска материја уништава се сто
одсто. Због тога из године у годину опада садржај хумуса, чиме земљишта осиромашују и,
као што је речено, бивају све
непродуктивнија. Присуство
биљних остатака, поред осталог, спречава и ерозију земљишта. Ми у овом делу Баната
имамо еолску ерозију, изазвану ветром, о којој не размишљамо превише, али она се догађа

и са земље носи оне најфиније
честице, које доносе плодност
– наводи искусни стручњак.

Убијање земљишта
Спаљивањем се утиче и на микробиолошке процесе, јер оно
уништава и бројне микроорганизме, који су веома важни за
разлагање органске материје и
формирање хумуса.
– Биљни остаци су храна за
те микроорганизме. А ту су и
глисте, индикатори плодности,
које онда немају чиме да се
хране. Без свега тога земљиште
је мртво и неплодно. Институт
„Тамиш” је радио бројна истра-

живања и установио да, рецимо, овдашња земља готово да
нема глиста. Узроци њиховог
нестанка су, поред спаљивања
земљишта, и уклањање биљних
остатака с њива, рецимо, за потребе балирања сламе или прављења биомасе, која касније
служи за огрев. Ако се тако нешто и ради, то мора да буде
плански, односно да се с те парцеле биљни остаци не скидају
сваке године, већ у некој оптималној ротацији – наглашава
запослени у Институту „Тамиш”.
Из свега проистиче закључак да је губитак биљних остатака тешко надокнадив, а једини сувисли аргумент оних
којих их спаљују јесте да то раде наводно због лакше обраде.
– Али и то је заблуда, јер су
таква земљишта све мање биогена, па их је с временом све теже обрадити, а теже и трпе сушу, јер мање задржавају влагу.
Данас има сасвим довољно механизације којом је стрњику лако савладати, попут комбајна са
сечкама, које потпуно уситне
биљне остатке да би се они унели у земљиште несметано. Ту
су и тарупи, који додуше захтевају потрошњу неколико литара по хектару. Али све то је немерљиво мали трошак наспрам
штете коју доноси спаљивање
њива – подвлачи Угреновић.

Долово: Чланице Удружења
жена „Доловке” учествовале
су протекле недеље на фестивалу тестенине у Будисави и
„Данима Војводине у Београду”, у хотелу „Метропол”. Још
један „Паб квиз” биће приређен у петак, 25. октобра, у Дому културе.
Глогоњ: Општинско такмичење добровољних ватрогасних друштава одржано је у
суботу, 19. октобра, на спортском центру у Глогоњу, а домаћа екипа је освојила највише награда. Актив младих
„Јувенис”, у сарадњи Месном
за јед ни цом и ко му нал ним
предузећем, у уторак, 22. октобра, поставио је табле с поруком „забрањено бацање смећа” на местима на којима се
по ја вљу ју ди вље де по ни је.
Привредно-туристичка манифестација „Дани повртара –
Глогоњска јесен” биће одржана у недељу, 27. октобра, на
сеоској пијаци, од 8 сати.

Иваново: Празник Цркве Светог Венделина обележен je у
недељу, 20. октобра, када jе
служена и света миса. Школа
је привела крају пројекат „Забрана дискриминације”.
Јабука: Подмладак јабучке
екипе је на Општинском такмичењу добровољних ватрогасних друштава у Глогоњу
освојио прво место и пласирао се на републичко такмичење. Поводом обележавања
Дана Јабуке ученици ОШ „Гоце Делчев” одржали су приредбу у понедељак, 21. октобра, у Дому културе. На истом
месту у петак, 25. октобра, од
18 сати и 20.30, биће приказане пројекције филма „Војна академија 5”.
Качарево: Недавно, на основу
одлуке Скупштине града Панчева, за новог в. д. директора
именована је Вероника Керекеш Стевановски. Дечја позоришна представа „Ах, та Црвенкапа” изведена је у петак,
18. октобра, у Дому омладине.
Фестивал хумора и сатире „Жаока” биће одржан у новембру.
Омољица: Месна заједница
и комунално предузеће поставили су дечје игралиште
у Улици кнеза Милоша Обрено ви ћа. У окви ру Деч је
недеље, забавиштанци су посетили библиотеку Дома културе и упознали се с радом
те установе.
Старчево: Извиђачи су протеклог викенда учествовали
на једном међународном скупу, као и на Форуму извиђача региона у Јагодини. Концерт рок састава „Елвис ЈР
Куртовић” биће одржан у четвртак, 24. октобра, од 21 сат,
у Креативном културном клубу. Деветнаести Међународни фестивал малих тамбурашких састава „Старчевачка
тамбурица” биће уприличен
у суботу, 26. октобра, од 19
сати, у великој сали Дома
културе, а све информације
могу се добити на телефон
631-913.

БОГАТА НЕДЕЉА У ШКОЛИ „ОЛГА ПЕТРОВ”
ПРЕДСТАВЉАМО УДРУЖЕЊА ЖЕНА – „ЗЛАТНА ЈАБУКА” (2)

Заједно и домаћице и студенткиње
Међународни дан жена на селу обележава се од пре једанаест година сваког 15. октобра.
Отада се и у нашој земљи одржавају разне пригоде, с основним циљем да се назначе улога и допринос припадница нежнијег пола превасходно у унапређењу пољопривредног и руралног развоја.
У том погледу највећи допринос, без сумње, дају удружења жена, која функционишу у свих девет насељених места, па ће, поводом наведеног
празника, свако од њих бити
представљено у наредним бројевима „Панчевца”.
Удружење жена „Златна јабука” основано је 2015. године, а
његова председница Слађана
Богдановић наводи да је и пре
тога било активности које су
наговештавале формирање те
организације.
– Како жене на селу нису биле превише препознатљиве на
друштвеној мапи, желеле смо
то некако да променимо, па
смо за почетак организовале
низ радионица у Дому културе. Недуго затим схватиле смо
колико је битно да се региструјемо и тако, поред осталог, стекнемо предуслове за изласке на
разне конкурсе, како бисмо преко одобрених пројеката успели

да обезбедимо какво-такво финансирање. Што се чланства
тиче, тај број је осцилирао: у
неком моменту било нас је и
до тридесет, а стандардно двадесетак, и то у распону од тридесет до седамдесет година.
Међу нама су и пензионерке и
домаћице, али и факултетски
образоване суграђанке којима
се допада оно што радимо –
истиче председница.
„Златна јабука” од старта се
посветила и неговању традиције, као и модерним техникама.
– Радили смо много тога,
почев од штрикања чарапа, када су старије чланице донеле

вуну и показале како се, рецимо, преду патофне. Како то
није свима ишло, постепено
смо уводили и неке новотарије, попут израде предмета у
техници декупаж или осликавања свиле. У ствари, покушали смо да широким спектром
активности привучемо младе,
па смо израђивали и накит и
друге предмете од епоксидне
смоле, приређивали курс салсе или организовали „Блогерке на селу”. Циљ нам је био да
суграђанкама укажемо на погодности коришћења интернета и друштвених мрежа, нарочито у погледу промоције соп-

ствених производа. С тим у вези, сада наше удружење има
„Инстаграм” профил за ту намену, а и неке чланице, попут
једне која тако промовише карамеле. Напомињем и то да
за учешће на наведеним ради о ни ца ма ни је нео п ход но
чланство у нашој организацији – каже Богдановићева.
У плану је и набавка разбоја
за ткање, а ово удружење посвећено је и хуманитарним активностима.
– Учествовали смо у акцији
„Чеп за хендикеп”, чији је циљ
набавка помагала за оне којима је то неопходно, а интерно
смо је назвали „Сврати на кафу”. Презадовољни смо резултатима, па ћемо ту праксу наставити. Још увек немамо свој
кутак, али користимо простор
у Дому културе, а поред те установе имамо одличну сарадњу
и с још многим институцијама, попут Месне заједнице,
школе, дома „Срце у Јабуци”,
као и с другим удружењима из
места и околине. Сви они нам
се радо одазивају на етно-базар поводом Међународног дана жена на селу, а нарочито
издвајам то што смо заједно са
ученицима израђивали предмете од рециклажног материјала – наводи ова ангажована
Јабучанка.

Племенити Брестовчани

Продавали сапун како би купили
прибор за оне који га немају
Као и сваке године, Дечјa
недељa у брестовачкој школи
трајала је дуже него другде,
када су васпитачи, учитељи,
наставници и ученички парламент свакодневно организовали разноврсне догађаје.
За све то време, према речима директорке Далиборке Бојковић Брети, нарочито је истицан значај дечјих права и
обавеза.
Промовисани су екологија
и здрави стилови живота, па
је, рецимо, проглашен дан без
аутомобила, када су деца долазила у школу пешке или
бициклом. Уприличена је и
позоришна представа „Маша
и меда у борби против каријеса” и одржано предавање
Удружења пчелара Панчева о
значају пчела и добробити

пчелињих производа, након
чега су се малишани сладили
„медним доручком”.
Поред фудбалске утакмице између ученика и родитеља, организоване су две продајне изложбе. Ученици виших разреда израђивали су
сапуне од природних материјала, а зарађени новац искоришћен је за набавку школског прибора за ученике који
га немају, док су предшколци приредили ревију шешира ради помоћи у лечењу девојчице Хелене Гавран.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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НАШИ У БЕЛОМ СВЕТУ: ЖИВАНА И НИКОЛА КОСТИЋ, КАНАДА

И У ЗЕМЉИ ЈАВОРОВА ЧУВАЈУ ТРАДИЦИЈУ СВОГ НАРОДА
Време је када се све више и
наших суграђана отискује у бели свет у потрази за издашнијим извором егзистенције, а будући да свако, у већој или мањој мери, чезне за родним местом, „Панчевац” им пружа
прилику да се мало олакшају у
тренуцима „носталгичарске”
кризе.
У овој рубрици панчевачки
„гастарбајтери” из свог угла
описују конкретне дестинације и указују на разне особености које карактеришу то поднебље и људе.
У актуелном броју наши суграђани Живана и Никола Костић говориће о животу у Канади, за многе људе, па и за многе Панчевце, о обећаној земљи.
Наши суграђани Живана и Никола Костић од пре десет година живе у Канади.
Након окончања радног века и одласка у пензију они су
одлучили да се настане у Отави, престоници те огромне северноамеричке државе непрегледних шумских пространстава, и тако се придруже својим ћеркама – Јелени и Ивани,
које у тој, за многе обећаној
земљи већ годинама стичу егзистенцију као генетичари и
молекуларни биолози.

Канадски парламент блиста изнад реке Отаве
нас неколико однедавно прави
– прича Никола.

Кад се вук прогања
са зецом...
Ови Панчевци су се, по доласку у земљу јаворова, здушно
посветили уздизању поменуте
Цркве Светог Стефана, која је,
иако постоји тридесетак година, дуго таворила.

Као што су изложбе и прва је
свој ликовни таленат представила суграђанка Лариса Ацков.
У међувремену су оформљени
библиотека и хор, а редовно одржавамо и предавања. Тако смо,
поред осталог, приредили и серијале о Лепенском Виру и Винчи или о Првом светском рату,
док је супруг говорио о Светој
гори и манастирима у Букови-

У (канадском) вину је
истина
Костићи су по струци (били)
геолози, што их је својевремено одвело у Замбију, где су радили у рудницима бакра. Поред тога, Живана је била запослена у Стаклари, а цео свој
век активна је као сликарка и
за собом има више од педесет
изложби. С друге стране, Никола је професор у пензији, који је на Пољопривредном факултету у Београду, на одсеку
за ратарство, предавао биологију и минералогију. Иако се и
даље бави научним радовима,
углавном се, како каже, озбиљно забавља, пре свега енологијом, јер није без разлога некад
давно речено: у вину је истина.
– Нека своја сазнања пренео
сам у Канаду, па сам тамошње
пријатеље и познанике упознавао с технологијама израде вина, што је један од разлога за
дружење са земљацима и другим људима добре воље. То је
увек добар повод за феште и
балове које организујемо у Цркви Светог Стефана у Отави;
основали смо и ред витезова
посвећен Светом Трифуну, а
редовно приређујемо и такмичења за најбоље бело и црвено
вино. Чак и за шампањац, који

Брачни пар Костић
– Свесрдно смо се укључили
у организацију активности наше заједнице, па смо, поред
„винских” и других облика дружења, који обично уследе након
литургија, кренули и са организацијом културних програма.

Карактеристичан пејзаж на северу Америке

ни. Нису изостали ни „лакши”
програми, попут личког или херцеговачког прела, уз које смо
правили и донаторске вечере,
како бисмо прикупили прилог
за унапређење изгледа цркве. А
када је дошао ред на војвођанску изложбу, уз помоћ рођака и
пријатеља из Панчева, прибавили смо и донели разне ручне
радове и аутентичне предмете.
Напослетку смо направили неку врсту старинске куће – од кухиње с везеним „куварицама”
на зидовима до спаваће собе до
некадашње спаваће собе. И што
је најбитније – од донација је
сакупљено око шест хиљада долара за израду мозаика који ће
красити једна црквена врата –
истиче Живана.
Они наводе да српска заједница у однедавно милионској
Отави броји око 4.000 људи,
што и није тако много ако се
зна да у Торонту тај број прелази 60.000.
– На литургијама у Цркви
Светог Стефана учествује од четрдесетак па до триста људи за
велике празнике, а поред православаца, на манифестације које тамо приређујемо радо долазе и припадници других религија, што из региона бивше Југославије, што и аутохтоних Канађана. И они на то веома добро реагују, јер сви воле да поједу, попију, провеселе се... Важно је и то што народ из Босне
и Крајине, попут супруга наше
старије ћерке, који је за време
ратних сукоба претрпео много

страхота, на овај начин те трауме лакше превазилази, јер позитивне вибрације бришу туробна
сећања. На нашим окупљањима увек влада одлична атмосфера. Буде и разних пошалица,
нарочито када се укрсте крајишка презимена као што су Ћук
и Пјевац. Или када се Вук прегања са Зецом – каже Никола.

... а твор с ракуном
У Канаду је најпре дошла њихова млађа ћерка Ивана, 1994.
године, а две године касније и
старија Јелена. И добро су се
снашле: имају породице, децу и
послове којима су презадовољне.
– То важи и за већину сународника који су крајем прошлог
века у великом броју дошли из
ратом захваћених подручја, када је Канада одлучила да им
изађе у сусрет и пружи прилику да живе животом достојним
човека. И готово сви су се снашли. Додуше, свако на свој начин, па има и случајева да професор вози аутобус. Али сви
успевају да обезбеде задовољавајућу егзистенцију. Једноставно, канадски систем вреднује
знање и добро га плаћа. С друге
стране, држава је најбескрупулознија када треба да убере порез, али је у свему другом на
услузи грађанима. Превасходно када је реч о безбедности.
Тако, рецимо, деца не могу, како им падне на памет, да бауљају по улицама а да им за неколико секунди не приђе полицајац. Заправо, тамо заиста нема превише делинквенције и
све мање-више функционише
по уходаном обрасцу толерантности живљења у једној тако
мултиетничкој земљи. Довољно је рећи да се само у Монтреалу говоре 154 језика. У нашој
заједници, наравно, причамо
српски – наводи Живана.
Канадска престоница Отава
налази се на истоименој реци,
која је дели на онтаријски –
англосаксонски и квебечки –
франкопански део. Реч је о модерном граду, који с друге стране брижљиво чува не тако богату историју. Можда највећу
неповољност, пре свега за досељенике, представља изузетно оштра клима.
– Температура пада и до преко двадесет степени испод нуле, а снег је неизбежно обележје овог поднебља. Међутим, иако се лако може десити да се за
ноћ оформи слој од седамдесетак центиметара белог покривача, чишћење је перфектно.
Прво два велика камиона-чистача рашчишћавају главне трасе, а убрзо и све друге коловозе.
Притом се баца и невероватно
много соли. Задивљује и то што
је у таквим ситуацијама јавни
превоз тачан малтене у секунду. С друге стране, будући да је
огромна већина кућа од дрвета,
и ватрогасне службе морају да
раде беспрекорно, јер такав материјал може очас посла да плане. То не треба да чуди, зато
што је у Канади шума унедоглед. Нарочито обилује препознатљиви јавор, који се, као што

Никола с ћерком и унукама испред Цркве светог Стефана
је општепознато, налази и на
застави, па кад његове крошње
олистају – дивота једна. Уопште, природа је овде предивна:
птица и веверица има на сваком кораку; веома често твор
вам прође кроз двориште, а ракуни су права напаст. Када је
реч о архитектури, канадски
парламент се истиче и по грандиозности и по томе што је на
високој стени. С тим у вези, интересантно је да наша најстарија унука, која је завршила трећу
годину архитектуре, ради на рестаурацији те монументалне
грађевине. Отава има и богат

Музеј цивилизације, који је великим делом посвећен племену
Алгонкина. Њима у част се, у
близини парламента, на речном
острву, на којем постоји један
павиљон у стилу вигвама, приређује индијански „џембори”.
Ни ми тај хепенинг никако не
пропуштамо. Тако је то у Канади – поентира Никола Костић.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Сивка
Ова питома сива њушкица склоњена 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 топли 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 који су је привремено склонили
са улице.
Међутим, будући да имају
своје две одрасле мачке, неће моћи да је задрже, па се у најхитнијем 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.

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

НАДМЕТАЊА У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

АНДРЕА ТРЕЋА НА СВЕТУ

ПАДАЛЕ МЕДАЉЕ, ПЉУШТАЛИ РЕКОРДИ
Сјајан успех наших
суграђана

На „Трофеју Београда” надметали су се и чланови тима
Силвербек кросбокс Панчево,
који су такође постигли изванредне резултате. Поред значајних трофеја, успели су да оборе и досадашње рекорде...

државни јуниорски рекорд. Изванредан је био и Александар
Колоцка. Он је у групи сениора
до 74 кг такође освојио најсјајније одличје. Подигао је 154 кг
и тако оборио државни рекорд.
Сениор Бранимир Бабин с подигнутих 110 килограма био је
најбољи у категорији такмичара до 59 кг. Новак Филиповић
је зарадио сребрно одличје у
надметању сениора до 93 кг, а
његов резултат гласи: 150 подигнутих килограма. Друго место је заслужио и Денис Мирковић. Он се надметао у групи
сениора до 105 кг, а подигао је
чак 215 килограма.
– Овом приликом желимо
да захвалимо такмичарима за
из у зет не ре зул та те, тре не ру
Новаку Филиповићу, председнику клуба Страхињи Костићу и председнику Пауерлифтинг са ве за Ср би је Ми ла ну
Смиљанићу за одличну организацију такмичења и праведно суђење. Наредно искушење
за које се припремамо јесте
Првенство Србије – рекла је

Јуниор Стефан Мирковић
тријумфовао је у категорији до
74 кг, а са 150 подигнутих килограма поставио је и нови

чланица тима Силвербек кросбокс Мина Беч.
Дизање тегова у нашем граду опет је у моди...

Следи државни
шампионат

Најбољи џудисти на планети
недавно су се окупили у Мароку, где је одржано Светско
првенство у конкуренцији јуниора. У кимону с националним грбом наша суграђанка
Андреа Стојадинов остварила је изузетан успех и окитила се бронзаним одличјем.
На путу до светске медаље
Андреа је испред себе имала
„првенство Азије”.
У првом колу се састала с
такмичарком из Кине, коју је
ефектно победила ипоном после само 35 секунди. Андреа
је у другом мечу вазаријем савладала ривалку из Монголије, а у трећем колу нашла је

решење и за такмичарку из
Демократске Народне Републике Кореје, коју је победила
ипоном, у продужетку меча.
Четврта „рунда” светског шампионата припала је првакињи
Јапана. Иако је пала на вазари, Јапанка је техником гушења успела да дође до победе и
тако осујети Андреину жељу
за најсјајнијим одличјем.
Ипак, наша суграђанка није
клонула после тог пораза. Смогла је нову снагу пред меч за
бронзано одличје и – успела!
Ипоном је савладала сјајну такмичарку из Јапана, за само
минут и десет секунди борбе.
Свака част!

УЛИЧНА ТРКА „ТРОФЕЈ БЕОГРАДА”

ЗАПАЖЕНИ ПАНЧЕВЦИ
У организацији Атлетског савеза Србије, у суботу, 19. октобра, одржана је највећа улична
трка у нашој земљи –
„Трофеј Београда”. Такмичење се одвијало у
центру града, на Теразијама, а учествовало је
више стотина атлетичара из Србије, Кеније
и Етиопије.
АК Тамиш се на тој
манифестацији представио са седам чланова.
Најуспешнија је била Сања Марић, која је убедљиво
тријумфовала у трци на 1.000
метара.

У трци спортиста с посебним потребама такмичиле су
се и две атлетичарке АК-а Тамиш. Милица и Светлана Раданов зарадиле су златно односно сребрно одличје у надметању на 500 м.
Атлетски клуб Динамо био
је међу најмасовнијим колективима на овом такмичењу, па
се надметало преко двадесет
малишана из његове школе.
Ксенија Мркела је тријумфовала у групи девојчица рођених 2010. и 2011. године, а
Јана Грујић је зарадила бронзано одличје. Петар Рула је
други стигао на циљ у трци
седмогодишњака.
Следећег викенда чланови
АК-а Динамо учествоваће на
екипном Првенству Србије у
кросу.

ЏУДО У БЕОЧИНУ

ДИНАМУ ДЕВЕТ МЕДАЉА

На међународном џудо-турниру „Трофеј Беочина” учествовала су 463 такмичара из
56 клубова из: БиХ, Бугарске,
Грчке, Хрватске, Румуније,
Словеније и Србије. ЏК Динамо је представљало 17 бораца, који су освојили девет
трофеја.

Златне медаље су заслужили
Милош Божић и Урош Ђуришић. Сребром се окитила Милица Секуловић, а бронзе су
зарадили: Никола Долинга, Душан Станковић, Дејан и Голуб
Стригић, Никола Митић, Алекса Ђуровић, Јелена Стојановски и Владимир Богдановски.

Првенство Србије у олимпијском дизању тегова у категорији јуниорки, такмичарки до
23 године и студенткиња, одржано је у недељу, 20. октобра,
у просторијама Кросфит клуба
Гвожђар у нашем граду. Организатори такмичења били су
Савез Србије за дизање тегова
и КДТ Динамо.
У категорији јуниорки до 55
кг победила је Тијана Живковић из Ирига, у групи такмичарки до 64 кг најбоља је била
Теодора Субановић из Суботице, а у конкуренцији учесница
до 71 кг тријумфовала је Соња
Бјелић из Ирига. Марија Ивковић из истоименог клуба победила је у категорији такмичарки до 76 кг.
У надметању дизачица тегова до 23 године најбоље у својим категоријама биле су Ања
Ковач из Ирига и Анђела Поповић из Ниша.
Занимљиво је било и надметање студенткиња. Златне медаље, у зависности од категорија у којима су се надметале,
заслужиле су Аница Јовановић,
Јована Стајић и Ана Илић.
– Сви су били одушевљени
организацијом. И овог пута окупили су се некадашњи чланови
нашег клуба, што ме је јако обрадовало. Остаје жал што су неке
такмичарке отказале учешће
због повреда, али идемо даље.
Припремамо се за такмичења
која нам предстоје. Захваљујем
свима који су нам помогли да
организација буде на високом
нивоу – рекао је председник
КДТ-а Динамо Филип Влајић.
Традиционално надметање у
бенч-пресу под називом „Тро-

феј Београда” одржано је у суботу, 19. октобра. Клуб дизача
тегова Динамо представљали
су кадеткиња Сашка Младеновић и сениорка Кристина Цвјетићанин.
Сашка се такмичила у категорији девојака преко 84 кг, у
којој је освојила прво место у
конкуренцији кадеткиња. Златна медаља припала је и Кристини Цвјетићанин у сениорској категорији до 72 кг. Она
је проглашена за апсолутно и
релативно најјачу такмичарку
на такмичењу.
Такмичарке је предводио тренер Стефан Дрпа, а председник клуба Филип Влајић имао
је улогу главног судије на такмичењу.
– Пред нама је такмичење у
Елемиру, почетком новембра,
након којег ћемо се интензивно припремати за државно првенство у бенч-пресу, које ће
бити одржано у Владичином
Хану. Поносан сам на пауерлифтинг такмичаре Динама,
који на сваком такмичењу дају
максимум – додао је Влајић.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

СЛЕДИ ДУЕЛ С „КЛОНФЕРИМА”
Захуктава се трка за бодове у
Кошаркашкој лиги Србије. Прошлог викенда на програму је
било треће коло шампионата,
а после дуела са Слободом у
Ужицу и Колубаром у Панчеву
кошаркаши Тамиша путовали
су у Земун, где су одмерили
снаге са екипом Младости.
Није то било баш најбоље
издање тима из нашег града,
што је домаћин успео да искористи и оствари важну победу: Младост–Тамиш 94:85,
по четвртинама: 31:15, 21:25,
22:26 и 20:19.
Пан чев ци су ве о ма ло ше
„отворили” овај дуел, а дозволили су Земунцима да у првих

десет минута игре постигну чак
31 поен (31:15). Момци које
предводи тренер Бојан Јовичић успели су мало да се консолидују, заиграли су боље у
другој четвртини, а то се одмах одразило и на резултат.
После одмора кошаркаши
Тамиша својски су се трудили
да стигну предност домаћина.
У томе је предњачио Џарид Роудс, који је био и најзапаженији појединац у редовима екипе
из нашег града.
Панчевци су у четвртој четвртини успели да се приближе на „минус три” (76:73), али
за коначни преокрет нису имали снаге.

У победничком тиму истакли су се Американци Ирвин
и Такер, који су постигли по
26 поена. У Тамишу се истакао
Роудс, са 19 поена. Николић је
постигао тринаест, а Лучић и
Прља по 12 поена.
– Апсолутно заслужена победа Младости, која је била у
предности током целог сусрета. Превише поена примили
смо у првој четвртини и после
је било заиста тешко. У другом
полувремену смо покушали да
играмо кошарку, али овог пута
то није било довољно за повољнији резултат. Младост је
једноставно показала већу жељу за победом – рекао је тре-

нер Тамиша Бојан Јовичић на
конференцији за новинаре после утакмице.
Прилику за поправни кошаркаши Тамиша имаће већ у суботу, 26. октобра, када у наш
град долази ОКК Београд. Меч
с популарним „клонферима”
игра се у Хали спортова на Стрелишту, а почиње у 20 сати.

013 0:3, по сетовима: 16:25, 13:25
и 18:25.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Софија Ашанин, Милана Нићифоровић, Милица
Кужић, Николина Весковић,
Драгана Марковић, Анђела Вујанић, Анђелија Кнежевић, Катарина Шоштарић, Јелена Петров, Марија Марић, Даница
Добросављевић, Наташа Божић,

Александра Крстић и Милица
Стојић.
Љубитељи игре преко мреже
у нашем граду моћи ће да виде
на делу појачани тим Одбојке
013 у недељу, 27. октобра.
Девојке које предводи тренер Владимир Јованчић тог дана ће у Хали спортова на Стрелишту угостити екипу Вршца.
Утакмица почиње у 18.45.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ОДБОЈКА 013 УБЕДЉИВА НА СТАРТУ
Један од спортских колектива
у нашем граду који ове јесени
скреће пажњу на себе свакако
је и ОК Одбојка 013.
Поред тога што у клубу функционишу све млађе категорије, што девојчице с много успеха играју у својим такмичењима, пажњу јавности посебно
привлачи сениорски тим Одбојке 013, који се надмеће у
Првој војвођанској лиги.
Агилна управа тог спортског
колектива, са Иваном Крговићем на челу, одрадила је сјајан
посао у прелазном року, па су
стигла и суперлигашка појачања. Из ЖОК-а Динамо у Одбојку 013 прешле су Драгана
Марковић и Јелена Петров, девојке са истакнутим стажем у
надметању међу најбољим српским екипама, а из Америке, с
колеџа, вратила се и Наташа

Божић, одбојкашица која је својевремено такође носила дрес
Динама у Суперлиги. Поред тога што ће играти за први тим,
поменуте девојке ће радити и
с млађим селекцијама Одбојке 013, а Наташа Божић ће се
бавити и одбојкашком статистиком.
Ако се по јутру дан познаје,
тим из нашег града биће ове
сезоне главни кандидат за освајање првог места.
Екипа коју предводи тренер
Владимир Јованчић успешно је
стартовала у новој првенственој
трци за бодове. Прошлог викенда на програму су биле утакмице првог кола, у оквиру којег су
Панчевке гостовале у Вршцу.
Оне су у хали „Миленијум”, без
већих проблема, оствариле убедљиву победу и тако најавиле
високе амбиције: Банат – Одбојка

27

СПОРТ

Петак, 25. октобар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ЗЛАТНЕ НАДЕ

НАСТАВЉЕНА ЖЕТВА БОДОВА

Куп Војводине у каратеу за децу до четрнаест година одржан
је прошлог викенда у Инђији.
КК Младост је и овог пута имао
много успеха.

Женски тим нада у борбама
освојио је златну медаљу. Наступиле су: Сара Жунић, Катарина Петровић, Ана Тубић и
Софија Стефановић.
У појединачном надметању
најсјајнија одличја заслужиле
су Сара Жунић и Софија Стефановић. Сребром су се окитили: Немања Живков, Никола Јаворац, Уна Терзић, Нађа Штрбац, Јована Татаров и Драгана
Мацура, а бронзе су заслужили:
Катарина Петровић, Ана Тубић,
Милица Драгичевић, Јована Татаров и Никола Брацановић.

ДВА СРЕБРА

Железничар славио у
Сремској Митровици
Динамо 1945
ремизирао у
Старим Бановцима
Како се јесењи део сезоне ближи крају, тако трка за бодове у
Српској лиги „Војводина” постаје све занимљивија. Љубитељи најважније споредне ствари на свету у нашем граду могу да буду задовољни и после
десете рунде шампионата, јер
су и „дизелка” и „брзи воз” освојили нове бодове.
Железничар је остварио и девети тријумф, па суверено држи лидерско место на табели.
Момци које предводи тренер
Душан Јеврић и даље су једини
непоражени тим у српској „Војводини”, па од могућих тридесет имају чак 28 бодова.
Прошлог викенда „дизелка”
из Панчева гостовала је у Сремској Митровици, где домаћи
тим није имао моћи да је заустави: Раднички–Железничар
1:3 (0:1).
Иако су вируси и болест неких момака мало пореметили
устаљени процес рада, лидер
је показао да има двадесетак

мице показали да их занима само тријумф. Играли су своју
игру, полако стезали обруч око
гола Митровчана, а домаћин је
први пут капитулирао у 30. минуту, када је Борко Аничић довео Железничар у вођство.
Слика на терену није се променила ни после одмора. Панчевци су имали иницијативу,
стварали шансе, а упорност се
исплатила у 50. минуту, када
је Ђорђе Ивковић дуплирао
предност „дизелке”. Домаћи
играчи су успели, неколико минута пре краја, да смање на 1:2,
али то је било све. Само неколико секунди касније, после
сјајног центаршута Јордана Јовановића, капитен Ковачевић
је сјајно реаговао у срцу шеснаестерца Радничког и поставио коначан резултат – 1:3.
– Знали смо да ће бити тешко, да нас дочекује мотивисан ривал коме је сваки бод
неопходан у борби за опстанак, али добро смо се припремили. Желели смо брзи гол,
играли смо високи пресинг...
За до во љан сам при сту пом
утакмици. Наш квалитет је дошао до изражаја, а посебно ме
радује и побољшање ефикасности. Железничар је лидер
првенства, једноставно, наша

На међународном турниру под
називом „Дечја шаховска недеља”, који је одржан Сомбору, чланови ШК-а „Аљехин”
остварили су сјајне резултате.
У групи најмлађих Андреј Добричан је освојио сребрну медаљу, а Вукашин Благојевић је био
четврти. Зоја Зец је била пета,
Лазар Штрбац био је шести у
својој категорији, а у надметању
старијих дечака Вук Каначки је
зарадио сребрно одличје.

БРОНЗА ИЗ
СЛОВЕНИЈЕ
Такмичари Џудо клуба Јединство учествовали су прошлог
викенда на међународном турниру у Словенији.
Најуспешнија је била Андријана Кртенић, која је освојила
бронзану медаљу.

Било је то веома јако такмичење, на којем је наступило
1.200 бораца из 30 земаља, а
учествовало је чак десет кадетских репрезентација.
Поред Андријане, боје Јединства бранили су и: Александра
Димитровски, Марта Пешић,
Николина Тошић, Јована Радивојевић и Растко и Михајло
Анђеловић.

Стране припремио

Александар
Живковић

изванредних играча који у сваком моменту могу да одговоре
задатим обавезама.
Тако је шеф стручног штаба
Железничара Душан Јеврић за
дуел у Сремској Митровици извео састав: Кнежевић, Јанкулов, Плавшић, Аничић, Ивковић, Ковачевић, Илић, Јовановић, Башановић, Трипковић и
Мандић, а прилику су добили
и Брајовић, Танасковић и Владисављевић.
Данило Ковачевић и његови
саиграчи су од самог старта утак-

је обавеза да побеђујемо и да
одржимо континуитет добрих
резултата. Има још много да
се игра, ништа није завршено. Морамо да тренирамо и
да се припремамо као да је
првенство тек почело – рекао
је тренер Железничара Душан
Јеврић.
Већ у недељу, 27. октобра,
„дизелка” ће бити на новом искушењу. Баш на велики празник, Свету Петку, на СЦ-у
„Младост” гостоваће Раднички 1912 из Сомбора, тим који

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

је много показао у досадашњем
току првенства. Биће то дерби
једанаестог кола и још једна
прилика за све љубитеље фудбала да присуствују добром мечу. Утакмица почиње у 14 сати.
Ниску освајања бодова наставили су и фудбалери Динама 1945. После три „везана”
тријумфа момци тренера Жарка Тодоровића путовали су у
Старе Бановце, где су поделили мегдан с Дунавом.
Домаћин, последњепласирани тим на табели, грчевито се
бори за опстанак у трећем рангу такмичења, па се и пре почетка утакмице знало да „брзи
воз” неће имати нимало лак
задатак. Иако су Панчевци били бли жи по бе ди, су срет је
окончан без победника: Дунав
– Динамо 1945 1:1 (0:0).
Тренер Тодоровић имао је
проблема са састављањем тима пре ове утакмице, јер није
могао да рачуна на неколико
стандардних играча, али и поред тога сви момци који су у
недељу, 20. октобра, носили
дрес Динама 1945 исказали су
велику жељу за победом.
„Брзи воз” је био тим који
доминира и ствара прилике,
али је одбрана Дунава најчешће излазила као победник.
Запретили су и домаћи фудбалери у неколико наврата, али

после првих 45 минута није
било голова.
Динамо 1945 наставио је да
напада и после одмора, а своју
иницијативу је крунисао у 70.
минуту, када је Живорад Арнаутовић погодио циљ и довео
свој тим у вођство. Учинило се
тада да је питање победника
решено и да домаћи састав неће имати снаге за нешто више.
И када је око 200 гледалаца
у Старим Бановцима већ почело да напушта поприште окршаја, када се очекивао последњи судијски звиждук, фудбалери Дунава искористили су
грешку у одбрани „брзог воза”,
па су из полуприлике стигли
до изједначења и једног бода.
Динамо 1945 је овај меч одиграо у саставу: Анђић, Шарчевић, Петровић, Стојанов, Каришик, Милојевић, Ахчин, Ђокић, Чордашић, Арнаутовић и
Бобар, а играли су и Нинковић, Терзић и Бодловић.
„Брзи воз” је на осмом месту
на табели, са четрнаест бодова,
а момцима тренера Жарка Тодоровића у суботу, 26. октобра,
предстоји ново искушење. На
свом терену ће одмерити снаге
с Хајдуком 1912 из Куле, још
једном екипом која се бори за
опстанак. Биће то дуел који не
би требало пропустити. Тај сусрет почиње у 14 сати.

БАДМИНТОН

ПРВИ ТРИЈУМФ ДЕВОЈАКА

СУПЕР ВЕТЕРАНИ

(седам голова), Амелија Ускоковић, Невена Џелајлија (три),
Теодора Станојевић, Тамара
Петковић (девет), Марија Митрић (шест), Светлана Ничевски (10), Анастазија Јамбрушић (два гола), Тијана Ристић,
Ивона Пешић, Александра Васић и Марија Ракиџић.
Поред тренера Марка Крстића, на клупи домаћег тима

Овог викенда
Одбојка

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА
Утакмицама четвртог кола прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове у Супер Б лиги за рукометашице.
Екипа ЖРК-а Панчево је на
свом терену одмерила снаге с
Београдом и успела да оствари
свој први тријумф у шампионату: ЖРК Панчево – Београд
37:26 (19:16).
Девојке које предводи тренер Марко Крстић нису имале много проблема у овом дуелу. Од самог почетка утакмице држале су ситуацију на
терену под својом контролом
и ни јед ног мо мен та ни су
дозволиле ривалкама из главног града ни да помисле на
изненађење.
Невена Џелајлија и њене другарице су већ средином првог
полувремена имале предност
од четири гола (10:6), а како је
утакмица одмицала, тако су бивале све сигурније. У 47. минуту на семафору је стајао резултат 28:22, па је победник овог
дуела тада већ био одлучен.
ЖРК Панчево је играо у саставу: Милица Илић, Анастасија Грговски, Тијана Симић

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

седели су и Дејан Марјанов и
Марија Милићевић.
Рукометашице из нашег града после четири одиграна кола имају скор од једне победе, једног нерешеног резултата и два пораза, а наредног
викенда путују у Смедерево,
где ће укр сти ти ко пља с
тамошњим клубом, Младим
радником.

У суботу, 19. октобра, одржано
је Првенство Србије у бадминтону за ветеране. Наши суграђани су и овог пута били успешни, освојивши чак три титуле првака државе и укупно шест
медаља.
Шампионка Србије у категорији женског сингла постала је Милица Ускоковић, чланица БК-а Панчево, која је уз
шампионску титулу освојила и
сребрну медаљу у дублу, заједно с клупском колегиницом
Милицом Милић, као и бронзано одличје у мешовитом дублу с Новицом Бркићем из београдског Клира.
Титулу у конкуренцији мушких синглова заслужио је
Иван Ковачевић, члан БК-а
Панчево, а бронзану медаљу у
пару с Драганом Антићем из
Крушевца освојио је Горан Јелесијевић, члан БК-а Динамо.
Јасмина Милошевић (БК Динамо) у пару с Дејаном Шутановцем из БК-а Београд освојила је титулу првакиње Србије у категорији мешовитог дубла у групи играча преко четрдесет година.

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
мушкарци
Долово: ДОЛОВО – Ц. ЗВЕЗДА
Сечањ: ХЕРЦЕГОВИНА–ЈАБУКА

23:23
23:24

31:26

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Зрењанин: ГРАДНУЛИЦА–ЈАБУКА
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – СОМБОР

2:36
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
Панчево: КРИС КРОС – ЈЕДИНСТВО
Б. Н. Село: БНС–РАДНИЧКИ

67:70
67:64
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)
С. Црња: БУДУЋНОСТ–МЛАДОСТ

1:0
2:3

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Идвор: ПОЛЕТ–СТРЕЛА
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–СЛОГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БУДУЋНОСТ

0:4
1:1
2:2

ШАХОВСКИ КУТАК

Sponer
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх7)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ОСАМНАЕСТИ ПУТ У ОРГАНИЗАЦИЈИ „ФЛЕКСА”

НИКАД ЈАЧИ СВЕТСКИ ЗЛАТНИ КУП

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

У такмичењима у фитнесу и
боди-билдингу учествовало
преко сто такмичара из
дванаест земаља
Осамнаесто такмичење које је у нашем
граду приредио панчевачки Фитнес-клуб „Флекс”, одржано је у суботу, 19.
октобра, у дворани Културног центра
Панчева, под називом „World Goldеn
Cup”.
У никад јачој конкуренцији у фитнесу и боди-билдингу надметало се преко
сто учесника у двадесетак категорија, а
наступили су такмичари из дванаест земаља; поред Србије и држава региона,

Дивљина

представнике су имале Шпанија, Турска, Украјина, Молдавија.
Као и увек, све је почело интонирањем хим не, а по том је пред сед ник
„Флекса” Милан Костић захвалио гостима и покровитељима: Граду Панчеву, ТОП-у и компанијама „Goldеn Rose” и „Лама спорт”. Богат шесточасовни програм, који је водио Ранко Шево,
бивши шампион у боди-билдингу, по
устаљеном обичају отвориле су жене.
Квалитет такмичара био је на изузетно
високом нивоу, па је публика могла да
ужива у бројним перфектно извајаним
телима. Тако је за сваку категорију било пријављено минимум по шест-седам учесника. На крају се издвојила
Миљана Ференц, апсолутна победница, док је код мушкараца било чак и
више такмаца, а најважнији трофеј

Апсолутна победница:
Миљана Ференц

припао је Ивану Ђорђевићу. Најбољи
међу члановима домаћег „Флекса” био
је Мирослав Вребец, који је освојио
златну медаљу у средњој категорији
боди-билдинга.
Главни организатор Милан Костић у
једном моменту је указао част специјалним званицама и заслужнима за успех
ове манифестације, а поред осталих,
признања су добили и чувени Петар Челик и Петер Лиска.
– Не могу да сакријем одушевљење
квалитетом такмичења и атмосфером
коју су врхунски спортисти и велики људи ширили за све време манифестације.
То је настављено и касније, путем интернета и друштвених мрежа, када гости нису штедели комплименте на рачун нашег гостопримства и нашег града
у целини – истакао је Костић.
Ј. Ф.

КАРАТЕ АКТУЕЛНОСТИ

Катанац на суштину

СПАСКОВСКИ У ЧИЛЕУ
После обављених припрема кадетске и
јуниорске репрезентације Србије у Крагујевцу поверење селектора да наступи
на Светском првенству у чилеанском граду Сантјагу добио је талентовани каратиста Динама, јуниор Дарко Спасковски.
Наш суграђанин ће се надметати у категорији до 61 кг, а планетарни шампионат се одржава од 23. до 28. октобра.
Дарку је ово дебитантски наступ на
светским шампионатима, мада има искуства с великих надметања, јер је на
Европском првенству у Сочију 2018. године освојио сребрну медаљу.
Млади репрезентативци Србије одлично су се припремили у Крагујевцу и

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!

максимално су мотивисани да се представе у најбољем светлу и оправдају указано поверење. Дарко ће дати све од себе да поново оствари запажен резултат.
Најмлађи каратисти Динама су прошлог викенда на Купу Војводине у Инђији освојили чак једанаест медаља.
Највреднији трофеј зарадио је Марко
Форђарини у борбама. Сребрна одличја,
такође у борбама, заслужили су Боривоје Весин и Павле Милошев, а бронзама
су се окитили: Лука Доброта, Лазар Николић, Огњен Бојовић и Вук Воркапић
(сви у катама), као и Наташа Пап Марковић, Василије Стајчић, Матеја Степанов и Антоније Ћулибрк (сви у борба-

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.

ма). На Куп Србије пласирали су се и:
Мартина Пузић, Јелена Вучковић, Теодора Гагић, Јована Стоилковски, Вишња
Тончев и Вања Чекеревац.
А. Ж.

УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКОГ ШАХОВСКОГ КЛУБА

ПАШК ОПЕТ ДРУГОЛИГАШ
Панчевачки шаховски клуб ПАШК је у
финалном мечу плеј-офа Банатске лиге победио екипу Русанде из Меленаца
са 4,5:1,5, па је тако освојио укупно прво место у банатским лигама „Север” и
„Југ” и пласирао се у Другу лигу Србије
група „Војводина”.
Екипа ПАШК-а је у лигашком делу
такмичења заузела друго место у групи
„Југ”, остваривши скор од седам победа, ремија и једног пораза. У полуфиналу плеј-офа шахисти ПАШК-а победили су првопласирани тим из групе
„Север” – Пролетер из Чоке.
За велики успех клуба заслужни су
сви играчи који су наступили у протеклих једанаест мечева, а то су: Војислав

Марковић, Радосав Ђукић, Марко Милановић, Милан Урошев, Јован Радевић, Павел Јеђини, Драган Богосављев,
Зоран Марковић, Мирослав Марчић,

Асен Ћирков и Ненад Шкоро (капитен
екипе и председник клуба).
Посебно треба истаћи велики допринос најмлађег члана екипе, Марка Милановића, једанаестогодишњака који је
увелико стасао за борбе у сениорским
лигама. Поред тога, важно је нагласити
да су сви играчи ПАШК-а наши суграђани.
Овогодишњи тријумф је четврта титула у историји клуба. ПАШК је освајао
и Куп шаховског савеза Војводине. Женска екипа клуба била је вицешампион
покрајине и члан Друге савезне лиге, а
кадети и омладинци клуба су у више
наврата освајали прва места на такмичењима у Војводини и Србији.
А. Ж.

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.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Сања Тодоровић,
гимназијалка:

Филип Ћирић,
гимназијалац:

Софија Пејић,
гимназијалка:

– Славићу целог
викенда, пошто ми је
рођендан. Мораћу да
нађем времена и за
учење. Следећа
школска недеља
нам је „смрт”.

– Планирам да учим,
а у паузи ћу ићи на
рођендан. Следећа
недеља нам је
пребукирана. Изаћи
ћу и с друштвом
на пиће.

– Овај викенд је
резервисан за
приватне часове из
математике. Учићу
доста и ићи ћу на
прославу осамнаестог
рођендана.
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