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Мултијезички додатак – на румунском језику
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Култура
ПАНЧЕВАЧКИ ВАТРОГАСЦИ СПРЕМНИ ДА ПОНОВО ИДУ У ГРЧКУ

ОПЕТ ЋЕМО СПАСАВАТИ АКО БУДЕ ТРЕБАЛО
Слике ватрене стихије, дима, уништених аутомобила, кућа од којих није
остало готово ништа и успаничених
људи које нам посредством телевизијских екрана и интернета ових дана стижу из Грчке никога не остављају равнодушним.
Си ту а ци ју у тој зе мљи, ко ја се
ме ња из са та у сат, пра ти и пан че вач ки ва тро га сац Дар ко Се ку лић.
Пре је да на ест го ди на он је за јед но
с Ми о дра гом Ви до ви ћем, Зо ра ном
Би би ћем и Вла ди ми ром Љу би са вље ви ћем био у гру пи од 55 ва тро -

ФОТО : REUTERS

Четворица припадника
ватрогасно-спасилачке
јединице из нашег града
већ гасили пожаре у тој
земљи

га са ца из Ср би је ко ји су за јед но с
ве ли ким бро јем ко ле га из чи та вог
све та га си ли по жа ре у Грч кој. Они
су и та да би ли ка та стро фал ни и
пра ће ни ве ли ким жр тва ма и ра за ра њи ма.
– Ових дана, као и други, гледам
вести из Грчке. Много је трагичних
прича, али ме је највише потресло
када сам чуо да је међу настрадалима и беба од шест месеци, која је
изгубила живот јер се угушила димом. С обзиром на то да код куће
имам троје деце, одмах сам се поистоветио с тим. Било би добро да се
пожар што пре заустави, али то ће
бити тешко. Проблеме не ствара само ватра, већ и јак ветар и дим, који дезоријентише људе. Ако би нам
стигло наређење да поново идемо
тамо и да спасавамо имовину и људе, наравно да бих отишао. Чим сам
по чео да се ба вим овим по слом,
схватио сам да је његова суштина
хуманост и спремност да се помогне другом, без обзира на то ко је у
питању. Исто као што ватра не познаје границе, оне не постоје ни за
нас ватрогасце – истакао је Дарко
Секулић.

На наше питање шта му је било
најтеже док је гасио пожаре у Грчкој, рекао је да многи људи након
позива на евакуацију пред надолазећим пламеном нису хтели да напусте своје куће. Додао је да је то било
изузетно опасно, јер нису били свесни да се ватрена стихија ширила
великом брзином.
– Сећам се да смо ми из Србије
заједно с ватрогасцима из Француске, Бугарске и с Кипра бранили једно село у коме су годинама живели
стари људи. Било нас је сигурно преко 200. Нису хтели да напусте куће
јер су, како су нам рекли, ту вековима живели. Ми смо остали да бисмо
их спасли. У томе смо на крају успели, али било је ризично – додао је
Секулић.
Он је рекао да су тадашњи пожари
били толики велики да су се видели
из свемира, о чему су сведочили сателитски снимци. Описао је да је гасио ватру у неприступачним пределима, на надморској висини већој од
1.000 метара, који су наликовали Црној Гори и Далмацији.
Због тога он и његове колеге тада
нису могли да користе технику, ватрогасна возила и црева, већ само напртњаче за ношење на леђима у које
стаје 50 литара воде. Дарко је додао
да никада неће заборавити ни захвалност коју су њему и другим ватрогасцима који су тада били ангажовани
на Пелопонезу исказивали грађани
Грчке.
Иначе, према последњим вестима,
објављеним 25. јула по подне, када
се закључује овај број „Панчевца”, у
катастрофалним пожарима у Грчкој
је погинуло 80, а рањено је око 200
људи. За многе се не зна шта је било
с њима и још увек се воде као нестали. Званичници наводе да ће број
страдалих сигурно бити већи, јер ватрогасци и спасиоци стално налазе
нове лешеве. Све је извесније да су
пожари подметнути.
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

Паризер у грлу
Пре неколико месеци купила сам за 290 динара (!!!) неки дебели
модни часопис само зато што се уз њега делила маскара која у парфимерији кошта мало више од једне црвене. Маскару сам узела, а
новине оставила да одлеже док не уграбим мало слободног времена.
И то не за читање, јер тамо и нема много текста, већ да бих проанализирала како се икоме исплати да уз сопствени производ даје гратис нешто трипут скупље.
И тако синоћ дође тај ретки час доколице и ја дохватим онај магазин. И убрзо ми рачуница буде јасна: веровали или не, од 180 страна
само на 30 су некакви текстови, све остало су рекламе. Није одокативна процена, бројала сам. Сто педесет плаћених страна. А платили „Диор”, „Гучи”, „Версаче”, све пробрано друштво. Значи, оно нису новине, него (скупи) продајни каталог. Па три маскаре да ставе,
исплатило би се!
И мада је анализа брзо била готова, стигла сам, загледајући слике,
поштено да се умусим. Прво, цене свих тих ствари. Можда их нисте
приметили – налазе се на свакој страни, али су исписане скоро па
невидљивим словима, као у уговору с банком кад дижете кредит.
Мама мија! Неке баш ружне ципеле: 74.000 динара. Најобичније
црне панталоне: 58.800, ешарпа: 10.590, мала ташна у коју ти ништа
не стане: 83.000. Е, али наочаре за сунце – 113.000 динара! Па је л’
долазе с новим очима у пакету, сестро слатка?! Застао ми у грлу залогај мог сендвича с паризером од 200 динара кило док сам гњурала кроз ону страницу и проверавала издало ли ме је око соколово па
лоше бројим нуле. И како да се не сморим, ајд сад ви реците?
Е, али то није све. До оних цица са слика још нисам ни стигла. Све
барбика до барбике, човече. Ништа стомачићи, ништа боре, широки
носеви, младежи, флеке и митесери, ништа опуштене груди и танка
коса. Јок. Све само савршенство, силикон, хијалурон, ботокс, умеци
и скупа шминка. Не можеш то да гледаш а да рефлексно не увучеш
стомак и да не почнеш да се презиреш због оног сендвича од малопре.
И сад се ја питам који садомазохиста купује те папирнате справе
за мучење којих су пуне трафике. И зашто? Ајде добро, можда у Србији и успеју да продају неколико примерака људима који стварно
могу да приуште хаљину од 121.890 динара или оне наочаре и торбу. Или чак онај позлаћени пешчани сат где уместо песка лелуја
2.000 брушених дијаманата, који такође тамо видех. А шта је с нама
обичним смртницима? Тако нешто само купиш да се докрајчиш након што су те телевизија и интернет већ убили у појам рекламама у
којима увек између редова чујеш нешто као: ниси довољно добра; он
има мишићавије тело од тебе; твој стомак је одвратан; ако имаш целулит, не заслужујеш да живиш; све породице су срећне, само твоја
није; нико се не гоји од нутеле осим тебе.
Али пре него што загризете удицу и наметнете себи осећај кривице и постиђености, сетите се да је све то једна велика лаж. Нико не
изгледа као фотка из фешн магазина. Нико, па чак ни модел са саме
фотке. Сигурно сте већ чули да је један познати ланац продавница
гардеробе недавно признао да у својим рекламама користи компјутерски генерисана тела. Дакле, те савршене фигуре с фотографија
чак и не постоје у реалном животу. Таквих примера има колико хоћете. И све се своди на чињеницу да широм света живи на стотине
хиљада маркетиншких стручњака који су скупо плаћени да нам испирају мозак, уништавају самопоуздање и продају маглу негирајући
људску биологију и креирајући нам негативну слику о нама самима.
Замислите само како би живот био сјајан да нам нико никада није рекао да је срамота имати боре, целулит и салце на стомаку. Или
да су нас у школи учили да је у реду не бити препун самопоуздања и
вечно насмејан и смирен и пун љубави према целом свету. И да је
океј имати лош дан. И да није срећа имати лове за наочаре од 113.000
нити да ће ти онај сат с дијамантима богзна како оплеменити живот.
И знате шта, можда ти магазини заправо и могу да нам користе.
Узмеш, прелисташ и подсетиш се шта све не мораш да имаш, будеш
и радиш да би био срећан. И једноставно будеш срећан без правила
и прописа и са свим својим несавршеностима које те чине људским
бићем, а не илузијом. А новине лепо спремиш за потпалу, ваљаће.

ФОТОГРАФИЈА Контраст.
У центру града, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

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

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

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

ЗАДОВОЉНИ ЗБОГ УКИДАЊА
ЦЕНЗУРЕ
„Панчевац” који је изашао 10. јануара 1871. објавио је у врху прве стране, као најважнију, информацију о томе да је усвојен Закон о слободној
штампи, којим је укинута цензура. Аутор тог текста био је оснивач, власник
и први уредник нашег листа славни
Јован Павловић.
Иако су у целој земљи тада излазила само три листа, тадашњи „Панчевац” је позитивно реаговао на ту
новост и оценио да је то важан корак за бу дућ ност. Ме ђу тим, ау тор
уводног коментара скренуо је пажњу
на то да су новине у Војводини знатно слободније од оних у Србији и
апеловао на наше земљаке преко Дунава да ураде нешто да би било другачије.

њима волеле да што боље изгледају,
што њихове родитеље ставља на велике муке.
Наш лист је у броју који је изашао
10. јануара 1871. објавио и захвалницу коју је Бранко Гајић, ђакон и про-

„Морамо се стидети и срамити такве штампе. Међутим, не можемо да
пропустимо а да не кажемо да је тако због наше браће у Србији. Штампа сама делом и радом треба да шири границе своје слободе јер без тога
никада неће доћи до ње, без обзира
на законе. Штампа треба сама да
освоји себи поља и земљиште и да као
бујица навали на све бедеме који оне-

могућавају њен слободни ток. У супротном, она ће се устајати. Зато, браћо у Београду, куцајте па ће вам се
отворити”, писало је у тадашњем
„Панчевцу”.
Наше новине су тада много водиле
рачуна о васпитавању омладине, о чему, између осталог, сведоче и чести
текстови о томе како извести тадашње
девојке на прави пут. У једном од њих
пише да је у Србији широко распрострањено веровање да су жене мање
способне од мушкараца иако то није
тачно, за шта, по мишљењу аутора
текста, постоје многи докази.
У том чланку пише и да се времена
мењају, па тако у Србији има све више девојака из сиромашних породица које би волеле да се добро удају.
Указује се и на то да би многе међу

фесор, упутио богаташу Сими Мандрину. У њој га је обавестио да му је
испуњена жеља да новчано награди
неколицину најбољих ђака из Панчева. Из текста се може закључити да је
то нека врста Мандринове захвалности за лепе ствари које су му се десиле у нашем граду.
На последњој страни тадашњег
„Панчевца”, у рубрици „Огласи”, обја-

вљена је и захвалница једног панчевачког доктора колеги из Беча захваљујући чијем леку му је брзо прошла зубобоља.
„Од ње ми је бол одмах престао. Зато сам вам неизмерно захвалан и саопштавам вам да ћу свима за које чујем да имају проблема са зубобољом
ваш лек да препоручујем”, пише између осталог у тој захвалници.
М. Глигорић
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ОД 26. ДО 28. ЈУЛА У ВОЈЛОВИЦИ

ПОЧИЊУ „ЖЕТЕЛАЧКИ ДАНИ”
На програму
изложбе, предавања
и концерти

Мађари,
на тему лета, жита и производа од жита. У дворишном простору „Ђетвана” од 19.30 до 21
сат биће приређен и културноуметнички програм. Том приликом ће се представити Дом
културе „3. октобар” из Ковачице, МКУД „Јокаи Мор” из
Новог Бечеја, КУД „Чигра” из
Пан че ва и Сеф ке ри на, хор
„Сунчана јесен” из Панчева,
као и културно-уметничко друштво из града Јањина у Грчкој.
Уколико време буде лоше, про-

Словаци и Срби заједно славе ово злато
После кошења жита дефиле
грам ће се преселити у салу
ће се наставити кроз следеће
Спомен-дома.
Централни дан манифеста- улице: Гробљанску, Петефија
ције биће субота, 28. јул, а про- Шандора, Јанка Чмелика, Јаграм ће почети у 10 сати у се- ношикову, Борачку и потом подишту МКУД-а „Тамаши Арон”, ново кроз Петефија Шандора
у Гробљанској 24, где ће бити до МКУД-а „Тамаши Арон”, где
одржана продајна изложба ра- ће се завршити, око 16 сати.
Традиционалан жетелачки бал
дова женских удружења и предузетника. Испред МКУД-а „Та- биће одржан у просторијама
маши Арон”, у 11 сати, окупи- СКПД-а „Ђетван” и МКУД-а „Таће се учесници поворке и ко- маши Арон”, а почеће у 20
сци, који ће започети косидбу сати.
на парцели близу гробља.
Д. Кожан

Решите проблем старог бувљака

нема санитарних просторија
већ су уместо правих тезги у
данима викенда, када је највећа гужва, најлони и картони
прострти по земљи.
Проблем је и то што је на
старом бувљаку подједнако угрожена безбедност продаваца и
купаца, јер се он налази поред
прометне саобраћајнице. Сва-

ког викенда ту се могу видети
велике гужве и изузетно је густ
саобраћај, па постоји опасност
да дође до саобраћајне несреће која би могла да се заврши
трагично. На неподношљиву
ситуацију у том делу града често су се жалили наши суграђани који станују тамо, али то
им није помогло.

Иако одговорни у нашем граду годинама апелују на градске урбанисте да предложе алтернативно место за стари бувљак где би продаја могла да
се одвија без проблема, још
увек није ништа урађено.
Као погодно место за бувљак
више пута је предлаган простор
старог аеродрома „Утва”, али ни
то није конкретизовано. Остаје
да се види колико ће још овакво стање трајати. Ако се узме у
обзир да су све административне формалности које је било
неопходно завршити да би почела изградња немачке фабрике на путу за Качарево завршене брзо, због чега се годинама
чека да би се решио проблем
старог бувљака?
М. Г.

САОПШТЕЊЕ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Две особе ухапшене
због једанаест крађа

Доживите спој науке
и уметности

При пад ни ци Ми ни стар ства
унутрашњих послова у Панчеву расветлили су једанаест разбојништава почињених у претходном периоду и ухапсили T.
Њ. (1973) и А. Н. (1988) из
Панчева, због постојања основа сумње да су извршили та
кривична дела.
Они су, како се сумња, од
новем бра прошле го ди не до
тренутка хапшења на подручју Пан че ва из вр ши ли осам
раз бој ни штава и три разбој -

ни штва на те ри то ри ји Бе о гра да, тако што су уз прет њу
ножем и телескоп ском пали цом од рад ни ка тр го вин ских
обје ка та од у зи ма ли днев не
па заре.

По ли ци ја је у ста но ви ма
осумњичених на више локација у Панчеву, од којих су неки
били изнајмљени, пронашла
више ножева, телескопску палицу, гардеробу и обућу које
су, како се сумња, користили у
извршењу кривичних дела.
Код њих је током претреса
пронађен и засад од седам биљака марихуане, које су послате на вештачење. По налогу
надлежног тужиоца, осумњиченима је најпре одређено 48-

-часовно задржавање, а потом
су по истеку дводневног притвора уз кривичну пријаву приведени у Основно јавно тужилаштво.
М. Г.

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

глед 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 013/2190-900 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 радиоло-

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
ИМУНОХЕМИЈСКИХ
АНАЛИЗА
АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ

PSA - цена: 700 динара
fPSA - цена: 800 динара
АНАЛИЗА ХОРМОНА
ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

FT4 - цена: 450 динара
FT3 - цена: 450 динара
TSH - цена: 450 динара
АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

АПЕЛ НАДЛЕЖНИМА У ГРАДУ
Сваког понедељка на старом
бувљаку се понавља иста слика. Чистачи „Хигијене” уклањају гомиле ђубрета које остају после најезде продаваца старих ствари и оних који су убеђени да је на том месту и даље
могуће будзашто купити нешто добро.
Иако је стари бувљак један
од дугогодишњих и највећих
комуналних проблема у нашем
граду, он ни дан-данас није решен.
Место где се налази та пијаца старих и употребљаваних
ствари, неодговарајуће је, недовољно велико и блатњаво.
Код оних који улазе у наш
град ковинским путем оставља
ружан утисак. Не само да ту

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен, и
то не са мо по ми шље њу
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 кли-

Дефиле креће
у суботу у 11 сати
Уко ли ко сте свој при ме рак
„Панчевца” купили у четвртак,
26. јула, код колпортера, а занима вас пољопривреда, онда
још имате времена да у 19.30
одете до Спомен-дома у Војловици, где се у великој сали
одр жа ва се ми нар на те му
„ИПАРД – Инструмент претприступне помоћи за рурални
развој”. Предавач је Виолета
Митковски са Института „Тамиш”.
Ово предавање заправо је први у низу догађаја у оквиру
„Војловачких жетелачких дана”, који се одржавају двадесет четврти пут и трају од 26.
до 28. јула. Војловица је надалеко позната по овој вишедневној свечаности, којом Мађари,
Словаци и Срби из тог дела нашег града већ деценијама прослављају завршетак жетве.
Сви они који реше да током
предстојећег викенда посете
Војловицу могу очекивати богат и занимљив програм. У петак, 27. јула, у 16 сати, у спомен-сали ће бити отворена изложба везова и ручних радова, а
у дворишту СКПД-а „Ђетван”
биће спроведена едукација деце

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

T3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара

РЕЗУЛТАТИ ЗА САТ И ПО ВРЕМЕНА
Максимална тачност, поузданост и брзина
Радним данима 7–14, суботом: 7–12
Вука Караџића 1

Телефон: 013/21-90-900
ника 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.
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица
Лазић из Клиничког центра
Србије. Довољно је рећи да
др Љубицу Лазић колеге сматрају једним од најбољих дијагностичара у нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу да ураде и
све врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистички преглед и ултразвук срца по цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке
ОРЛ прегледе ради др Горан
Митевски из панчевачке Опште болнице, а уролошке његов колега из исте установе
др Небојша Тасић, док је за
прегледе из области гинекологије задужен др Јован Рудић из ГАК „Народни фронт”.
Треба напоменути да су прегледи код др Небојше Тасића тренутно на акцији, па тако комплетан уролошки пре-

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

Снимање филма
„Чарапе краља Петра”
Уклоњени стубови
јавне расвете,
обустављен саобраћај
Редитељски деби Петра Ристовског „Чарапе краља Петра” снима се ових дана у старом град-

ском језгру. За потребе снимања филма у улицама: Штросмајеровој, Вука Караџића, Игњата Барајевца, Ђуре Јакшића, Николе Ђурковића и Косовској, уклоњени су стубови
јавне расвете, па до 31. јула

неће бити јавног осветљења.
Такође, у поменутим улицама
у центру града биће делимично или потпуно обустављен саобраћај до недеље, 29. јула.
Иначе, екипа која ради на филму и серији од десет епизода из
Панчева ће се преселити у Сом-

бор, а последњи кадрови биће
снимљени до средине августа,
што значи да ће продуцент Лазар Ристовски, сниматељи, костимографи, организатори, глумци и остатак тима на терену укупно провести око пет месеци.

КОНЦЕПТ
ДСС би данас да сулудим идејама о замрзавању конфликта
разори и ову државу која нам је остала. Они очигледно мисле, као што су то радили у време када се одвајала Црна Гора, да се проблеми могу решити сами од себе, забијањем главе у песак. ДСС је кумовао распаду наше земље и грађани им
неће пружити прилику да то понове.
(Душан Козарев, заменик директора Канцеларије
за Косово и Метохију, у изјави за „Информер”, 23. јул)
***
Од почетка важења Измена и допуна Закона о безбедности
саобраћаја па до 20. јула број особа које су изгубиле живот у
несрећама смањен је за 23,81 одсто. Очекујем да ће се до
краја године значајно поправити тај резултат и да ћемо успети да убедимо све учеснике у саобраћају да буду одговорнији.
(Небојша Стефановић, министар унутрашњих послова
Србије, на састанку о саобраћају с председницима општина
и градоначелницима, 23. јул )

О ГРАДОВИМА, ОПШТИНАМА И РЕГИЈАМА ЗБРАТИМЉЕНИМ С ПАНЧЕВОМ

НЕ ПОСТОЈИ ПРЕВЕЛИКА ПОРОДИЦА
Геополитичко
укрупњавање
локалних средина
Без видљивих
економских резултата
Стремимо Европи. И држава и
град. Зна ли неко с колико је
европских градова, општина и
регија Панчево у побратимским односима? Тачан одговор је петнаест. Највећи број
повеља о братимљењу потписан је деведесетих година прошлог и у првој деценији овог
века.
А колико су те везе чврсте,
односно само „папирнате”, показује садашњост: званичници
ових административних целина и нашег града више једни
другима не иду ни у куртоазне
посете. Разлога за то је неколико, а најчешћи од њих је тешка материјална ситуација и
губитак интереса да се везе продубе.
Ретка кореспонденција
Наши саговорници из Градске
управе кажу да су економске
(не)прилике у свету допринеле да се у европским локалним самоуправама све ређе организују поводи на којима би
званичници могли да се сусретну. Дакле, нема „рестрикције”
само у нашем дворишту, већ и
у другим земљама.
– Ако некога зовеш у госте,
треба да му обезбедиш адекватан превоз, пристојан смештај...
Од двехиљадите године наовамо та раз ме на је углав ном
функционисала тако што су
приликом градских свечаности, једном годишње, позивани челници из општина и градова побратима, па се онда, када се прослављају еквивалентни празници, иде у узвратну
посету. Ни тога више нема –
објашњава први од наших саговорника.
Јаки разлози за ретку кореспонденцију с градовима који
су нам на папиру побратими,
биле су и санкције нашој земљи и, касније, бомбардовање.
Ипак, од октобра двехиљадите
заживело је пружање хуманитарне помоћи. Занимљива је
сарадња са Занштадом, градом
у Холандији надомак Амстердама, препознатљивим по индустријској традицији већ четири века, а данас по произ-

рили је на регије и општине у
државама у којима се гаји какао; интересантнија им је привредна од културне размене –
каже наш други саговорник.
Последњих неколико година у госте нам долази само
Франческо Ђангранди, који је
и почасни грађанин Панчева и
истински заљубљеник у наш
град. Он је био председник Равене, провинције на североистоку Италије, важне туристичке дестинације те земље, у време када су развијани озбиљни
пројекти сарадње на пољу заштите животне средине, као
што је набавка савременог уређаја за аутоматски мониторинг
загађујућих материја у ваздуху, који је наш град добио на
поклон од Италијана. Или –
ветрогенератор.
Кад се највише сарађивало с
Равеном, Панчево није имало
потписану повељу, већ је она била резултат одличних односа.
Аутобуси на поклон
У неким другим државама, рецимо у Грчкој, дошло је до геополитичког укрупњавања локалних средина, па Неаполи,
солунска општина с којом је
Панчево збратимљено, више и
не постоји као таква. Тако, људи из тамошње локалне самоуправе који су тесно сарађивали с Пан че вом та мо ви ше,
углавном, и не раде, а до нових

***
Већ четири дана траје неописиво простачко вређање, вербално насиље и претње које на друштвеним мрежама у Хрватској доживљавају три жене, три хрватске глумице, Наташа Јањић, Лана Барић и Јелена Вељача. Оне добијају гомилу
увреда с различитих анонимних или неанонимних профила.
Ради се о болесно примитивном говору, о комуникацији из
канализације. Смучило ми се. Помислиш, шта с тим људима
не ваља да у себи носе такав бес, мржњу, завист и простаклук? Њих три су својом осудом наступа певача Томпсона на
дочеку хрватске репрезентације у центру Загреба само изразиле мишљење које је другачије од мишљења већине.
(Александра Коларић, стручњак за комуникацију
Социјалдемократске партије, у изјави за „Информер”,
21. јул)
***
Д. В., вођа пута на екскурзији у Шпанији на којој је преварено више од 100 ђака из Београда, у претходних неколико година био је власник две туристичке агенције и обе су остале
без лиценце. Надлежни органи сумњају да су он и професорка С. М. били у дослуху и да су по ђаку узимали 50 евра.
(„Блиц”, 23. јул)
***
Директор Института за кардиоваскуларне болести Милован
Бојић изјавио је да ће ступити у штрајк глађу ако се са земљишта на којем је предвиђена изградња Института „Дедиње 2” не уклони нелегални објекат брзе хране, због којег се,
како је рекао, одлаже почетак изградње те установе.
– Када сам дошао на чело Института, 30. септембра прошле године, с папирима је све било чисто. Међутим, у међувремену, тај објекат је волшебно укњижен на парцели на којој је имао само привремену дозволу за рад.
(Милован Бојић у изјави за „Блиц”, 23. јул)
***
Српска родбина нам није честитала, ваљда зато што он игра
за Хрвате.
(Јово Субашић, отац голмана хрватске репрезентације,
у интервјуу за „Курир”, 23. јул)
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Занштад

водњи какаоа и линолеума. Тај
град је излобирао да се реализује пројекат испитивања квалитета воде у Панчеву, јер је
то ишло подруку са еколошким
проблемима и њиховим решавањем.
Ипак, познанства и контакти развијали су се и тада по
приватној линији и иницијативи.
– Политичке промене у државама из којих су наши збратимљени градови, доводиле су
и до јачег или слабијег интензитета сарадње. Занштад нам
је, на пример, и званично послао обавештење да су они сарадњу са свим збратимљеним
градовима редуковали и усме-

познанстава и веза се не стиже
преко ноћи. Иначе, наш град
је потписао повељу о братимљењу с још једном солунском
општином – Ставрополи.
Једно време, почетком двехиљадитих, најактивнија сарадња одвијала се с Булоњ Бијанкуром, развијеном париском општином и најгушће насељеним
предграђем светске метрополе.
У њему су седишта великих компанија, као што је „Рено”, а производе се хемикалије, бицикли,
храна... И данас нашим градом
пролазе АТП-ови аутобуси на
којима пише да су поклон братског Булоњ Бијанкура.
А још пре тридесетак година најактуелнија сарадња, и то

културна, одвијала се с Решицом, индустријским центром
западне Румуније, који је и занимљива туристичка дестинација, јер се у близини града налазе језера и скијалиште „Семеник”. Осамдесетих година
прошлог века тамо су одлазила панчевачка културно-уметничка друштва, академски хор
„Јован Бандур”, спортисти. Наравно, Румуни су долазили у
узвратне посете.
Интересантно је да је и покушај братимљења с Тарагоном производ личне иницијативе једног нашег суграђанина
чија је друга адреса у овом прелепом приморском каталонском граду, с којим је Панчево
потписало писмо о намерама.
Ради се о граду са преко 150.000
становника, који одише меди-

од но се и ве зе са ста нов ни ци ма Ма ђар ске.
Панчево има потписане споразуме и са два града у Русији:
Ступином и Воскресенском. Првопоменути је у Московској
области, на реци Ока, а основан је 1939. године као „затворени град”. У њему се налазила
база противавионске одбране и
фабрика оружја у време када
су Амери и Совјети били у смрзавајуће хладним односима. Воскресенск је на западу Русије и
приближно је исте величине као
Панчево. Познат је по производњи ђубрива и грађевинског
материјала, али и по „производњи” одличних хокејаша.
Куманово, други по величини македонски град, препознатљив је дуванској и текстилној
индустрији. Пре седамнаест гоТарагона

теранским шмеком. У светским
оквирима је културолошки важан, јер рушевине из римског
периода у центру данашње Тарагоне припадају светској културној баштини и заштитио их
је UNESCO.
Ишли су панчевачки привредници у тамошњу градску
привредну комору, као и ону
обласну, али видљивих економских резултата није било.
Хокејаши и опсерваторије
Да „протрчимо” и кроз остале
градове и регије побратиме и
укратко их представимо.
Михаловце је економски, административни и културни центар словачке југоисточне регије, а насеље је на том месту постојало још пре седам хиљада
година. Најразвијеније привредне гране су занатство и трговина. Град Михаловце је по
броју становника дупло мањи
од Панчева.
Гра дић Боњ хад се на ла зи
у ју го за пад ној Ма ђар ској,
Има бо га то кул тур но и исто риј ско на сле ђе, па је и са рад ња с на шим гра дом јед но
вре ме раз ви ја на у том сме ру. На рав но, ва жно је и то
што на ши су гра ђа ни Ма ђа ри тре ба да има ју раз ви је не

дина у његовој близини откривена је мегалитска опсерваторија „Кокино”, коју је НАСА
сврстала међу четири најстарије опсерваторије на свету.
У Републици Српској, између
Јајца и Бањалуке, налази се још
један наш брат: Мркоњић Град.
После Другог светског рата у
њему је одржано неколико важних „авнојевских” заседања.
Данас је познат по туристичким
локалитетима – планини Лисина и језеру Балкана. У Босни и
Херцеговини је и Приједор, један од економских, културних
и образовних центара суседне
земље. Има скоро 100.000 становника, плодно земљиште, раднике и индустријалце.
Бела Слатина је градић на
северу Бугарске, на обали реке
Скит, притоке Дунава. На његовом подручју има важних археолошких локалитета.
Сестара и браће никада није
довољно, нити постоји превелика породица – само треба
развијати односе унутар ње.

Страну припремио

Синиша
Трајковић

5

ДРУШТВО

Петак, 27. јул 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАРАЖЕНИ КОМАРЦИ И ДАЉЕ ЗАДАЈУ ПРОБЛЕМЕ

ИЗНЕНАДНИ ПРОБЛЕМИ СУГРАЂАНА

ПАНЧЕВО У ВРХУ ОБОЛЕЛИХ

Уплатили аранжмане,
добили чекање на свој новац
Туристичкој агенцији
„Глобал” забрањен рад

Од понедељка, 23. јула, у Улици Жарка Зрењанина 14, испред Туристичке агенције „Глобал”, скупљају се
клијенти те фирме јер су – преварени. Наиме, неки од њих су уплатили
неколико рата, а други целокупне
износе за аранжмане и летовања у
Бугарској и Египту, као и за авион-

– Имали смо инспекцијски надзор у понедељак. Добили смо забрану рада до даљег. Ту одлуку смо и
окачили на видно место. Због тога
неће бити реализовано око 25 аранжмана. Али неће бити великих проблема, ми већ 26 година радимо у
туризму. Најпре ћемо се позабавити
повраћајем новца странкама. Сви
они треба да се јаве адвокату наше
агенције, па ће добити све потребне
информације.
На питање да ли је у контакту са
свим клијентима које треба обеште-

ске карте за Вијетнам, али су остали
ускраћени за агенцијску услугу.
Стога је неко од њих позвао републичку туристичку инспекцију, која
је истог дана реаговала. С обзиром
на то да је на терену, у просторијама
агенције, утврдила да постоје неправилности у раду, „Глобалу” је забрањено пословање до даљег.
На улазним вратима је записан и
број телефона власника агенције, па
смо га у уторак, 24. јула, позвали.
Јавио се Бранислав Богосављев, супруг Зорице Богосављев, која се води као власница „Глобала”. Он нам
је рекао следеће:

тити, одговара да јесте, односно да
га и они „као и новинари могу добити телефоном” и додаје:
– Нико из агенције није побегао,
како неки причају, а сви путници ће
бити обештећени. Нико не треба да
се боји. Знамо шта су наше обавезе,
све ће бити испуњене у кратком року.
Тако је тренд пропадања аранжмана уплаћених по разним агенцијама
за најразличитије дестинације који
је захватио целу земљу, добио и панчевачку епизоду. Желимо да верујемо да ће она кратко трајати и бити
усамљена.
С. Т.

Тренд који је узео маха

У нашем граду оболело
четрнаесторо људи, као и
у Београду
Заражени комарци
примећени на шест места
На основу података достављених Институту за јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут”, до 24. јула
на територији Републике Србије регистрован je 41 случај оболевања од
грознице Западног Нила. До сада су
забележена три смртна исхода, у Јужнобачком округу, код мушкараца
старости од 72 до 84 године. Сви су
пре тога боловали и од хроничних болести.
Број оболелих од грознице Западног Нила на територији Панчева и
Јужнобанатског округа и даље је идентичан с бројем заражених у Београду (14), што је највише у Србији.

Оболело је 27 мушкараца и 14 жена, старости од 31 до 84 године, а
већина се лечи и од хроничних болести.
Захваљујући контролама заражени
комарци су до 24. јула откривени на
шест места у Јужнобанатском округу,
и то у Војловици, Јабуци, Старчеву,
Иванову, Глогоњу и Омољици.
Вирус грознице Западног Нила није присутан само у Србији, већ и у неколико земаља Европске уније (Грчкој – 12 случајева, Италији – четири,
Мађарској – један и у Румунији –
два).
У пе ри о ду од 2012. го ди не (ка да
је ова бо лест пр ви пут ре ги стро ва на у Ср би ји), па до 2017, у Ср би ји
је од ње обо ле ло пет сто се дам де сет
че тво ро љу ди, а умр ла је ше зде сет
јед на осо ба. Нај кри тич ни ја го ди на
би ла је 2013, ка да ни је пре жи ве ло
пре ко 30 за ра же них. На кон то га се
из го ди не у го ди ну сма њи вао број
обо ле лих и умр лих. Го ди ну да на

ка сни је, по чет ком ју ла 2014. го ди не, та да шњи гра до на чел ник Пан че ва Па вле Ра да нов због ве ли ког
бро ја ко ма ра ца на те ри то ри ји на шег гра да про гла сио је ван ред ну
си ту а ци ју.
Најугроженије категорије становништва које могу да оболе од грознице Западног Нила су старије особе,
хронични болесници и труднице. Због
честих киша током овог месеца и велике влажности ваздуха предвиђа се
да ће током наредног месеца број оболелих знатно порасти, а да ће потом
почети да се смањује.
Подсећамо, грозница Западног Нила код већине инфицираних тим вирусом пролази без проблема, али је
веома опасна уколико нападне особе
са слабијим имунитетом. У тим случајевима долази до тежег облика болести, чији је неизбежни пратилац
упала мозга. Да ли ће заражена особа
преживети, зависи само од брзине лекарске реакције.
М. Глигорић

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

НАША АНКЕТА

Паљење аутомобила колеги
за осуду

КАКО КВАЛИТЕТНО ИСКОРИСТИТИ ЛЕТО УПРКОС ЛОШЕМ ВРЕМЕНУ?

„Уколико осумњичени за намерно паљење аутомобила полицајцу у Тутину
не буде био примерено кажњен, питање је да ли ће припадници Министарства унутрашњих послова и убудуће предано обављати своје послове
и ризиковати животе и имовину”, пише између осталог у новом саопштењу Синдиката српске полиције.
Оно је објављено поводом инцидента који се догодио ових дана када
је једно лице запалило лични аутомобил „рено меган” помоћнику ко-

мандира Полицијске станице Тутин.
Захваљујући брзој реакцији ватрогасаца пожар је угашен и осумњичени
за његово изазивање је ухапшен, али
је причињена велика материјална
штета. Мотиви за подметање ватре
још нису утврђени, али се сумња да

је у питању освета и да догађај има
везе с тим што је власник запаљеног
аутомобила ангажован на сузбијању
шверца преко српско-црногорске границе.
У саопштењу ССП-а пише и да његови чланови осуђују овај напад на
имовину колеге из Тутина и да очекују брзу и адекватну реакцију надлежног тужилаштва. Она треба криминалцима јасно да стави до знања да је
напад на припаднике снага безбедности истовремено и напад на државу.

Истовремено, Синдикат српске полиције очекује и реакцију Министарства унутрашњих послова. Оно треба да стане у заштиту полицајаца,
јер они свакодневно трпе нападе и
штету, коју им нико не може надокнадити.
М. Г.

Шетња и добра књига

М. АХАЧИЋ

Ц. УСТИЋ

Август нам је пред вратима, а лета
као да није ни било. У последње дветри недеље углавном је било облачно, веома често и кишовито. С обзиром на то да најтоплије годишње доба најчешће проводимо у природи,
на неком језеру или реци, када користимо сваки тренутак да се окупамо и осунчамо, судећи по претходним данима, ове сезоне нећемо моћи да се похвалимо оваквим доживљајима.
Ипак, без обзира на температуру,
сваки тренутак слободног времена
требало би искористити квалитетно
и креативно.
Питали смо наше суграђане како
они проводе ово лето без обзира на
то што нема онолико сунца колико
смо навикли за ово доба године.
МИРЈАНА АХАЧИЋ, пензионерка:
– Пензионери ни овако не могу да
проведу лето другачије него код куће, јер немају новца. Када сте у граду, можете седети у парку и дружити
се с пријатељима.

С. ЖИВКОВИЋ

Д. ОБРАДОВИЋ В. ДИМИТРИЈЕВИЋ

ЦВЕТКО УСТИЋ, пензионер:
– Када је време овако променљиво, добро је читати неку књигу и провести време у природи, шетати поред реке или по парковима. Ја боравим на селу и много времена проводим у обрађивању баште.

време је променљиво, видим да и
млади осећају потешкоће.

М. ДРОЊАК

МИРА ДРОЊАК,
пензионерка:
– Ружно време ипак може да се искористи квалитетно. Време које бисмо провели на купању, може се искористити за неке шетње или обилазак пријатеља, максимално ван куће.
Добро је удахнути мало ваздуха када
није претопло. Ја имам занимацију,
јер свакодневно чувам унуке.
СМИЉА ЖИВКОВИЋ,
правница у пензији:
– Ја сам од почетка лета већ била у
бањи, а када сам у граду, редовно шетам. Мени заиста одговара киша и када је хладније време, јер не подносим
врућине. У суштини, свако себи треба
да угоди онако како му одговара. Ово

ДАЛИБОР ОБРАДОВИЋ, зидар
и тесар:
– Ово лето проводим радно. Када
нема посла, обично сам код куће и одмарам се уз хладно пиво. Немам обичај да много шетам по граду, једино
када треба да завршим неки посао. Највише времена након посла проводим
код куће, јер сам на послу по цео дан
на сунцу. Из тог разлога могу да кажем
да ми ово хладно лето баш прија.
ВЛАСТИМИР ДИМИТРИЈЕВИЋ,
доктор стоматологије:
– Када су хладнији дани, време се
може провести уз неку добру књигу
или ТВ серију. Моја препорука је
„Гроф Монте Кристо”, веома обимна, али врло занимљива књига, или
тако неки старији романи. Ја време
најчешће проводим на послу или на
тренингу, али кад год имам времена,
читам неку књигу.
Анкетирала Мирјана Марић
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ЕКОНОМИЈА

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Хељда
Хељда је веома цењена ратарска биљка која се гаји ради плодова орашица. Ољуштена зрна су по хранљивој
вредности слична правим житима и користе се у исхрани
на више начина. Цела зрна
служе за спремање различитих кашастих јела, док се брашно, помешано с пшеничним или ражаним, користи
за справљање различитих пекарских производа повећане
сварљиве вредности. Због одсуства беланчевина хељда се
препоручује особама осетљивим на глутен. Нутриционисти је сврставају у групу биљака погодних за производњу биолошки вредније хране и као такву прогласили су
је здравствено корисном намирницом, посебно за децу
и за особе оболеле од шећерне болести, јер она утиче на
смањење концентрације шећера и масноћа у крви. Зрно
је богато есенцијалним аминокиселинама: лизином и метионином. Међутим, честа
употреба хељде у исхрани код
људи светлије пути може изазвати одређене алергијске
упале коже, због дејства пигмента фагопирина. Хељда је
важна прехрамбена намирница становника северне и
североисточне Европе, источне Азије и Северне Америке.
Поред зрна, у исхрани се користе и листови као поврће.

сточне Азије. На простору
од Хималаја на југозападу
до обала реке Амур у источном Сибиру и данас се у
спонтаној флори могу наћи
самоникли сродници гајене врсте. У Кини је гајена
још пре хиљаду година, а
на западна подручја Азије
и у Европу пренели су је
монголски освајачи у XIV
веку. Из Европе је семе хељде током XVII века пренесено у Америку и у остале
делове света. Светске површине под хељдом из године у годину се повећавају.
Иако је некада била важно
жито планинских подручја
Србије, она се данас гаји на
око 300 хектара, највише на
југозападном подручју републике, али постоји велики интерес пољопривредних
произвођача, нарочито органских, за ову биљку.
Агротехнички значај хељде је велики. Будући да има
кратак вегетациони период,
може се сејати у различитим роковима, као редовни,
накнадни или пострни усев.
Гаји се у веома различитим
земљишним условима у умерено топлим подручјима, не
подноси високе температуре, сушу, али ни мразеве. То
је усев густе сетве, добро покрива земљиште, па се често користи и као покровни
усев за различите намене.

Љуске које остају после љушћења зрна могу послужити
за пуњење јастука и покривача. Ова постељина веома
је цењена и припада групи
еколошких производа, због
присуства силицијумске киселине, која уништава гриње. У надземној маси хељде
налази се биофлавоноид рутин, који се користи у фармацеутској индустрији за израду лекова који снижавају
висок крвни притисак, заустављају капиларно крварење, смањују холестерол у крви итд.
Хељда је медоносна биљка
и представља одличну пчелињу пашу током летњег и
јесењег периода, када нема
других медоносних биљака.
Цветови су богати нектаром,
цветање дуго траје, па пчеле
у повољним временским
условима могу с једног хектара сакупити и произвести
до 300 килограма веома лековитог меда, специфичног
укуса и тамније боје. У исхрани домаћих животиња користе се ситнија и поломљена зрна, као и надземна биомаса за справљање силаже,
док је слама добра простирка за животиње.
Хељда води порекло из
широког подручја северои-

Хељда побољшава плодност
земљишта, јер ствара киселу реакцију око свог корена,
па лакше усваја хранива из
теже приступачних облика,
везује их и тиме чини доступним за наредни усев.
Надземна биомаса је велика у усеву, што је чини врло
конкурентном према коровима, па парцелу оставља
чисту за наредни усев. Хељда се може гајити на лошем
земљишту, а често се користи да оживи исцрпљено земљиште. Велика количина
биљних остатака побољшава проветравање земљишта
и поспешује активност земљишних микро и макро организама, чинећи земљиште
растреситијим и лакшим за
обраду. У покровним усевима може се користити као
зеленишно ђубриво, а најквалитетнија маса за уношење у земљиште је после цветања биљака, јер се у земљи
брзо минерализује.
Због својих употребних и
агрономских особина, нарочито добрих нутритивних
особина и повољног утицаја на земљиште, хељда је веома цењена у одрживим системима пољопривреде и често се гаји у плодоредима
органске производње.

Петак, 27. јул 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ИНТЕРВЈУ: ДР МАРКО ЋУЛИБРК, ДИРЕКТОР ПКС – РЕГИОНАЛНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ПАНЧЕВО

МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА
У ФОКУСУ
Крајем 2017. године су према
новом закону одржани редовни избори у коморском систему Србије. У том тренутку дошло је до промена на свим нивоима, па је и Регионална привредна комора Панчево добила новог директора – др Марка Ћулибрка, којег је поставио
Управни одбор Привредне коморе Србије.
ПАНЧЕВАЦ: Какви су вам утисци након више од пола године рада у Панчеву?
МАРКО ЋУЛИБРК: Могу да
кажем да је ова регионална
привредна комора увек спадала међу боље привредне коморе, што је олакшавајућа околност. Јужнобанатски управни
округ са два развијена града
као што су Панчево и Вршац,
који спадају међу једанаест у
Војводини и двадесет у Србији
по успешности, такође представља изазов за рад Привредне коморе. Овај округ је веома
интересантан и даћу максимално свој допринос у развоју
коморског система и привреде
у њему.
• Шта вам је највећи изазов?
– Највећи изазов је упознавање с новим фирмама и предузећима која послују овде, из
разних области. Био сам и директор „Клуза”, велике конфекције, где сам почео од приправника па дошао до директора, а то је била фирма са седам хиљада радника. Такође
сам био члан надзорног обора
ФК „Црвена звезда”. Радио сам
у трговини у „Атексу”, па онда
у финансијским институцијама, као што је и „Дунав осигурање”. Ово је изазов, јер овде
има предузећа из разних области: по љо при вре де, хе ми је,
нафтне индустрије, као и малих предузећа. Веома је интересантан сусрет с новим предузећима и њиховим плановима, проблемима. То је пословни изазов. У току радног века
сваки човек треба да промени
три-четири занимања како би
изнова имао жељу да нешто сазнаје и напредује.
• Колико је ваше досадашње
искуство драгоцено за тренутну позицију и шта се из конкретне праксе може применити у раду Привредне коморе?
– Принцип је увек исти када
се научи рад у организацији.
Свуда, па и у самој комори,
може се применити искуство
стечено у руковођењу, раду с
људима, фокусирању проблема и тимском раду.
• Прошле године уведен је
нови коморски систем. Како
ви видите ову промену?

– По новом закону, који је
усвојен 2016. године, комора
покушава да одговори на нове
изазове транзиционог периода
својинске структуре. Коморски
систем је обједињен у целој држави. До сада су регионалне
привредне коморе биле самостална правна лица. Сада постоји јединствена организација на целој територији Србије.
Интерес је да привредници буду у тим парламентима и скупштинама и да подносе иницијативе које њих дотичу и где
они кроз праксу виде да је неопходно да се нешто промени,
да се побољша и да се неки нови услови створе. На пример,
средином јуна је одржан састанак Управног одбора Скупштине привредне коморе Србије и послате су три иницијативе. Две иницијативе су за
Министарство финансија – да
се порез на добит предузећа
смањи с 15 на 10 одсто. Тиме
би садашњи привредници који
остварују добит с тих пет одсто могли да плаћају порез и
улажу у нове инвестиције. Друга иницијатива је била такође
према Министарству финансија – да се порези и доприноси на зараде, који износе око
63%, смање на око 46% фазно
у следећих пет година. Трећа
иницијатива је била према Министарству за рад социјална и
борачка питања. Приметило се
да у одређеним срединама има
злоупотребе с боловањима, па
да се један члан промени како
би се то смањило.

• Колико су мала и средња
предузећа упозната с радом коморе и могућностима за подношење иницијатива?
– Упозната су. Она су нешто
ново што настаје у последњих
20–30 година и њима је неопходна помоћ. То су породице
и по је дин ци. Че сто нам се
обраћају за разне савете, од
тога како да оснују фирме до
неких питања када већ имају
фирму и интересује их нешто
у вези са извозом и сл. Такође, водимо их на сајмове. Прошле године смо имали седамнаест сајмова на које смо водили мала и средња предузећа. Погодност је што је за њих
уче шће углав ном би ло бес платно или су котизације плаћали и са 50% попуста. Ми им
такође помажемо у објашњавању прописа у земљама у којима они желе да послују. Нама је у домену посла и едукација – од финансијског пословања до разних специјализација, јер комора има значај у
домену образовања.
• Какви су конкретни резулта ти РПК Ју жно ба нат ског
управног округа у последњих
годину дана?
– Привредна комора Србије
издаје одређене дозволе односно јавна овлашћења, као што
су овера исправа које прате робу при извозу, уверење о домаћем пореклу у поступцима јавних набавки, потврда да се одређена роба која се увози не
производи у земљи, мишљења

о испуњености услова и ношења назива Србија у пословном
имену, мишљења о једином понуђачу робе домаћег порекла,
потврда о чланству у Привредној комори Србије за тендере,
визе и остале намене. То је до
сада једино могло у Београду
да се добије, али од прошле године то раде регионалне привредне коморе. Више стотина
тих разних потврда и цертификата додељено је овде у Панчеву. Поред спровођења задатака Привредне коморе Србије, РПК на националном нивоу
има обавезе и према локалној
самоуправи. Град Панчево има
основан Савет за привреду, који добро функционише. Наши
привредници из свих седам општина су према том савету имали више иницијатива, тако да
је прошле године више захтева и решено. То су углавном
проблеми сиве економије, питања у вези с локалним таксама и парафискалним наметима, иницијатива „Петрохемије” у вези са опасним отпадом,
иницијатива „Гаспетрола” око
промене Закона о трговини
нафтом и сл. Поменуо сам већ
да смо учествовали на седамнаест сајмова са око 229 компанија, а потписано је око 30
уговора. Важно је истаћи и програме прекограничне сарадње
и тренутно актуелни пројекат
„Еко Тамиш”.

ПОЗИВ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ РЕГИСТРАЦИЈУ

Бржа и лакша процедура
Влада Србије упутила је позив
свим будућим предузетницима да своје делатности региструју у Агенцији за привредне регистре (АПР) електронским путем, јер је то најбржа и
најјефтинија процедура оснивања привредних субјеката.
Како се наводи у саопштењу
Владе које је објављено прошле недеље, од почетка ове године предузетници могу да се
региструју у АПР-у без доласка на шалтер, путем интернета. Електронска регистрација

Страну припремила

Мирјана
Марић

предузетника је јевтинија (износи 1.000 динара) од оне у папирном облику (1.500 динара)

и обухвата два корака: електронску пријаву и електронско
решење о регистрацији.

На сајту АПР-а постоји посебан одељак „еРегистрација оснивање предузетника” (у одељку
„Предузетник” и одељку „еУслуге”) где су постављена сва неопходна објашњења, корисничка
и видео упутства. Електронска
пријава се попуњава у апликацији преко портала АПР-а и потписује се квалификованим електронским цертификатом предузетника или овлашћеног подносиоца пријаве. Такође је омогућено електронско плаћање комерцијалним платним картицама. У саопштењу се наводи да
електронско решење о регистрацији новог предузетника АПР
доставља на имејл регистрованог предузетника или овлашћеног подносиоца е-пријаве.

Supliment multilingv al săptămânalului / Мултијезички додатак у недељнику

în limba română / на румунском језику
LA PANCIOVA , VINERI, 27 JULIE 2018 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. ЈУЛА 2018.
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SÂNZIENELE ȘI ZIUA INTERNAŢIONALĂ A IEI

ELEMENETE PATRIMONIALE CU
SPECIFIC ROMÂNESC
Deja de cinci ani la Uzdin se aniversează
două sărbători foarte importante pentru
români – Sânzienele și Ziua Internaţională a Iei. Astfel,la data de 24 iunie,
la Căminul Vânătorilor din sat, Asociaţiei Femeilor „Bunicuţele” și Asociația
pensionarilor au organizat aceste evenimente care nu au doar caracter local.
Ana Boier, președinta celor două organizaţii, a evidenţiat, între altele, semnificaţia Zilei internaţională a Iei, menţionând că ia face parte din veșmintele femeilor ca obiect vestimentar dar și costum național. La Uzdin ia este cel mai
important obiect vestimentar care și astăzi se coase cu mâna. În trecut, fetele și
femeile au purtat ii ca obiect vestimentar. Deosebit de interesante sunt motivele cusute cu mâna pe pânză alba. Predomină motive florale în multe culori.
Există și ii cusute cu figuri geometrice și
într-o singură culoare.
Evenimentul l-au onorat cu prezența
lor profesoarele de la “Universitatea de
Vest” din Timișoara și anume Diana Mihuţ și Corina E. Popa.
Diana Mihuţ, a evidenţiat, între altele că
Sânzienele și Ziua Internaţională a Iei a devenit un eveniment destul de important și
pentru ei, unul de suflet, ceea ce înseamnă
dăruirea în construire evenimentelor ale comunităţii românești care pornesc de la valorificarea unor elemenete patrimoniale spe-

cific românesc sau specific locale. Profesoara
Diana Mihuţ a mulţumit Asociaţiei femeilor
“Bunicuţele” pentru invitaţie, dorind succes
pentru a duce la bun sfârșit tot ceea ce face
această asociaţie.
Elevii Mateia Cristiana Iacșa și Andrei
David, au recitat două poezii dedicate
acestor evenimente importante.
Este cunoscut faptul că membrele
Asociaţiei Femeilor „Bunicuţele”sunt foarte active nu doar în satul lor, ci și mai

SÂNZIENELE – SĂRBĂTOAREA FE TE LOR
Sărbătoarea Sânzienelor este asociată sărbătorii creștine a Nașterii Sfântului
Ioan Botezătorul, ziua care se poate numi și ziua fetelor pentru că atunci fetele culeg sânziene și împletesc coroniţe din flori.În popor există credința că în
această zi, soarele se oprește de trei ori.
Sărbătoarea Sânzienelor este sărbătoarea patrimonilui în care românii își recunosc obiceiurile, prin care își păstrează idenitatea.
Ziua Intenaţională a Iei s-a marcat şi în ale sate din Banat dat fiindcă este cunoscut faptul că românii ţin la tradiţie şi păstrează obiceiurile din străbuni. În
lada lor de zestre ia îşi are semnificaţia sa, ca obiect de preț. Unele familii posedă
astfel de comori, ale căror vechime depășește 100 de ani.

larg, la diferite manifestări atât în țară cât
și în România.
Aceaste două manifestări sunt o importanță deosebită pentru femeile din
Uzdin.
Cu acest prilej, femeile prezente la
acest eveniment, au îmbrăcat ii. Ele păstrează cu pietate acest obiect vestimentar.
Moderatoarea acestor manifestări a fost
Stela Bulic.În încăperile Căminului Vânătorilor din sat, oaspeții au putut vedea
un număr impozant de ii, proprietatea
femeilor din Uzdin. Totodată a fost un
eveniment de suflet, de întâlnire care a
contribuit la o atmosferă plăcută
Ziua Mondială a iei își are povestea ei.
Și anume, în 2013 Comunitatea „La Blouse Roumaine” din România, a propus ca
acest minunat obiect de vestimentaţie,
care face parte din costumul popular românesc, să devină brand românesc. În
același an, s-a prilejuit și aniversarea Zilei Universale a Iei dat fiindcă ia nu este
doar un obiect vestimentar și își are și
povestea sa. Ia un simbol, o istorie a portului popular românesc ca și istoriea a
identității noastre. La aceeași dată, s-a in-

augurat și Ziua Universală a Iei pentru că
acest minunat obiect de vestimentaţie, a
devenit un simbol internațional al culturii noastre românești. Ia își are povestea
ei și este un simbol al istoriei portului
popular românesc, precum și istoria
identității noastre. În aceeași zi, la 24 iunie 2013 pe Facebook s-a marcat Ziua
Universală a Iei. Poporul roman este cunoscut în întreaga lume datorită acestui
minunat obiect vestimentar, care a devenit un symbol al culturii române.
Datorită motivelor sale decorative, de
rară frumuseţe, încântă sufletul celor care o îmbracă dar și a celor care o admiră.
Frumuseţea și elementele decorative sunt
unice, ea fiind ornamentată cu fir de mătase roșu și negru, chiar cu mărgele în diferite culori, printre care predomină
roșu, galben și albastru, precum și diferite motive geometrice, în funcţie de fantezia femeilor care au cusut-o cu multă
răbdare, pricepere și suflet. Bluza românească-ia, are ornamente decorative specifice cum sunt flori, frunze de vie, steluţe etc. În acest mod reprezentând mai
mult decât un obiect vestimentar devenind un adevărat patrimoniu cultural european și mondial cu specific românesc.
Ziua Universală a Iei a devenit un eveniment de amploare, un eveniment global care este sărbătorit în peste 50 de țări de pe
șase continente, promovând bluza tradițională și obiceiurile românești. Ziua Intenaţională a Iei se sărbătorește în aceeai zi
când românii sărbătoresc și Sânzienele.
Sărbătoarea iei nu a fost fixată de UNESCO
sau oricare altă instituție internațională, ci
este o decizie a mai multor oameni care comunică prin rețele de socializare, în scopul
promovării patrimoniului nostru cultural
inclusiv a costumului popular.
Ziua Intenaţională a Iei s-a marcat și
în alte sate din Banatul sârbesc dat fiindcă românii ţin la tradiţie și păstrează
obiceiurile din străbuni. În lada lor de zestre ia își are semnificaţia sa și se păstrează ca obiect care deține un loc de frunte.
Unele familii posedă astfel de comori,
pentru a le lăsa drept moștenire urmașilor lor.

Mu zi ca este mai
mult decât
o pa si u ne
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MANIFESTARE DE AMPLOARE

INTERVIU: SLAVCO ALMĂJAN

Zilele Uzdinului

CĂRȚLE ESENȚIALE CONȚIN ENERGIE

Manifestarea „Zilele Uzdinului” a început pe data de 7 și 8 iulie,
când a avut loc o tabără de fotografie artistică, organizată în comun
cu foto clubul din Arad și tot atunci s-a vernisat expoziţia de fotografie „Din Arad până la Uzdin”.
Trei zile mai târziu, miercuri 11
iulie, s-a vernisat expoziţia”Splendoarea portului popular românesc”,
organizată în comun cu Asociaţia
Femeilor „Bunicuţele” din Uzdin.
În aceeași zi, a fost lansată cartea

scriitorului Lorin Cimpoieru din
Oraviţa. Sâmbătă, pe 14 iulie, s-a
vernisat expoziţia de fotografie artistică „Măslinii Greciei” semnată
de Vasile Barbu și Alexandru Vasile
Barbu „Uzdinul care nu mai e”.
La data de 15 iulie, a avut loc Întâlnirile Scriiitorilor în Grai Bănăţean „Ioţa Vinca”, aflată la cea de a
XIX-a sa după care s-a marcat jubileul de 20 de ani de existenţă a Cenaclului în Grai Bănăţean „Cea
Ventilă” și prezentarea piesei în grai
bănăţean „Omul din casa pustie” de
Todor Creţu – Toșa și Ioţa Vinca, în
regia lui Adam Onciu.
Vineri, 20 iulie, s-au vernisat
două expoziţii și anume „Toate darurile noastre” și expoziţia de fotografie „În împărăţia lui Emin”. O zi
mai târziu, pe 21 iulie au avut loc

lansări de carte a autorilor: Valeriu
Grosu „Memoriuri”, Vasile Tărâţeanu „Očevi snovi, majko” Vasile Barbu, Elena Maria Murgu – „Uzdin –
albun monografic” și Antologia Lugoj – Uzdin, ediţie îngrijită de Nicolae Toma.
Adam Mezin, cunosut pictor și-a
expune lucrările în cadrul expoziţiei de pictură naivă care a fost
vernisată la data de 26 iulie.
Manifestarea „Zilele Uzdinului”
s-a încheiat vineri și sâmbătă, 27 și

28 iulie. Ziua de vineri a fost dedicată dezveliririi și sfinţirii plăcii comemorative din marmură „Laureaţi din 2009-20018”., ca în aceeași
zi să aibă loc vernisajul expoziţiei
de portrete ale laureaţilor (25) ai
Festivalului Internaţional de Poezie
„Drumuri de spice”.
S-a lansat Antologia de poezie a
laureaţilor Festivalului Internaţional de Poezie „Drumuri de spice”,
intitulată „Cu noi sunt cuvintele și
harul lor” semnată de Vasile Barbu.
Pe 28 iulie, s-au decernat premiile
ediţiei a 25-a a Festivalului Internaţional de Poezie „Drumuri de
spice” și Marele Premiu al Festivalului „Sfântul Gheorghe”, iar laureatul acestu premiu de seamă este
Grigore Leșe din București, România.

Poet, romancier, eseist, imagolog, traducător, scriitor radio/drame, eseie,
translator. S-a nšscut la 10 martie
1940. Sudii liceale la Vârșeț; studii de
literatură iugoslavă și universală la
Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filozofie. Redactor șef al revistei Lumina; și al Editurii Libertatea;
președinte al Asociaţiei Scriitorilor
din Vovidoina; președinte al Societăţii de Limba Română din Voivodina;
membru al Asociaţiei Scriitorilor din
Voivodina; membru al Uniunii scriitorilor din Serbia; membru al Uniunii
Scriitorilor din România; membru titular al Academiei Internaţionale
“Mihai Eminescu” din Craiova. Este
deţinătorul mai multor premii în ţară
și străinătate. Este tradus în mai multe limbi: engleză, franceză, italiană,
spaniolă, sârbă, maghiară, ruteană,
slovacă, albaneză, turcă, suedeză. Este prezent în mai multe antologii în
ţară și străinătate. Poeziile sale sunt
în Antologia poeziei europene contemporane, Antologia poeziei universale contemporane a sec. XX, etc.
Obține titlul de Ambasador al Poeziei. Trăiește la Novi Sad.
• Creaţia Dvs. extrem de prolifică
se caracterizează printr-un limbaj
puternic creator, specific, unic.
– Am senzația că, de la primele
mele poezii, mă aflu în fața ușilor
deschise. Pot trece, fără dificultate,
de la o realitate concretă la alta. Este
senzația omului modern, a
posibilităților ludice. Haosul nu are
ușă și nu cunoaște jocul. De când mă
știu m-a interesat personalitatea
unei literaturi întocmai cum m-ar
interesa personalitatea omului. O
poezie, un roman, un eseu fără per-

LANSARE DE CARTE

Eveniment publicistic

În cadrul reuniunii tradiţionale
științifice, Simpozionului Internațional ,,Banat – istorie și multiculturalitate”, ediția a XXIII – a, la
Institutul de Cultură al Românilor
din Voivodina, din Zrenianin, pe
22 iunie, a avut loc lansarea cărților
ale autorilor și editurilor din judeţele Alba, Caraș-Severin, Timiș și
Arad (Alba Iulia, Reșiţa, Timișoara
și Arad) și Rijeka (Croația).
Cu acest prilej au fost lansate șapte
volume, și anume: ,,Rijeka – Sudul Europei centrale” (autor Ervin Dubrović,
prezentare de Ileana Ursu Nenadić și
autorul), ,,Lucrările prezentate la Congresul Internațional al Culturii Române, ediția I, Timișoara 2018” (prezentare de Ioan David), ,,Primul Război
Mondial reflectat în presa ecleziastică
din Banat” (autor Maria Alexandra
Pantea, prezentare de Dumitru Tomo-

ni), ,,Antologie de texte literare pentru
copii”, ediție îngrijită de Felicia Colda și
Daniela Florian (prezentare de Silvan
Theodor Stâncel și coautoarea Felicia
Coldia), ,,Corespondențe culturale:
scrisorile lui Ion Lăncrăjan aflate în colecția bibliografului I.C.Rogojanu”,
ediție îngrijită de Daniela Florian,
(prezentare de autor ) și ,,Valer Butură,
Etnografie din Transilvania, vol I”, prezentată de Felicia Coldia.
Este vrednic de amintit și faptul
că la această manifestare, directorul
Instututul Culutular al românilor
din Vojvodina, Todor Ursu și omologul său, Silvian Theodor Stâncel,
directorul Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” din Alba Iulia, au semnat un protocol de colaborare referitor la aprofundarea relațiilor de
prietenie dintre cele două instituții
culturale și editoriale.

sonalitate nu mă poate fascina. Eu
sunt de partea talentului și nu a meseriei în domeniul artei. Așadar, eu
nu sunt meseriaș, sunt visător. Visez
tot timpul acelaș vis: al unui spațiu
poetic fără limite.
• Cred că nu greșesc dacă afirm că
poetul trăiește în universul său pur
poetic, în acel anturaj imaginar care
nu cunoaște graniţe. Care sunt graniţele sufletului creativ al poetului,
scriitorului, eseistului, publicistului?
– Conceptul de imaginație artistică este un aspect extrem de important pentru existența poetului. Desigur și realitatea este importantă, dar
imaginarul este cheia, deoarece la
baza imaginarului se află libertatea
deplină a expresiei poetice. De ce durează, în conștiința noastră, un Shakespeare, Eminescu, Njegoš, Laza
Kostić, sau un Vasko Popa? Pentru
că ei corespondează prin expresia
libertății poetice, prin anturajul imaginar, cum spuneți dumneavoastră.
Fiecare mare poet are, desigur, uni-

versul său în care se suprapun ideile
despre lume și contradicțiile vieții.
El își crează o anumită lume proprie,
cu un comportament al limbajului și
al discursului poetic specific. Santa
Maria della salute, de exemplu, nu
este doar o poezie reușită, echilibrată, ci și o vibrație acustică care sună
peste tot, îmbunătățind imaginea întregului cu sentimentul profund al
ființei umane. Vă puteți imagina
cum ar fi arătat istoria literaturii fără
această splendidă poezie închinată
dragostei!
• Eroul liric almăjanian mai lasă a
se crede că, într-adevăr, a găsit «răspuns la întrebările apelor și pietrelor», după cum menţionaţi într-un
vers memorabil.
– Dintre toate ființele de pe suprafața pământului numai omul scrie
poezii. Tot ceea ce există în jurul nostru, ceea ce e vizibil și chiar invizibil, pune întrebări materiei. De
exemplu, o bacterie pune întrebări
corpului uman și corpul ne comunică prin febră că avem de a face cu
dârzenia nevăzutului. Și atunci, la
sugestia medicului de familie, aruncăm o pastilă în calea nevăzutului și
liniștim febra. Deci, am găsit soluția
să răspundem nevăzutului. La fel și
poetul, având filozofia unui magicean, încearcă să răspundă la întrebările unor fenomene care nu purced din făptură omenească. Sculptorul japonez Hirotoshi Ito, de exmplu, știe să facă pietrele să râdă!
• Tonul general al creaţiei Dvs. este acela meditativ, elegiac, de o mare
puritate și profunzime artistică.
– În cărțile esențiale se ascunde o
mare energie, adică un potențial care ne pune în mișcare. Uneori chiar o
mare tristețe, pentru că și tristețea
este o energie, deși o energie de altă
proveniență. Esența e să simți energia poetică a celor care au creat înaintea ta și a celor care crează alături
de tine. Când vorbim de profunzime
trebuie spus că profunzimea artistică
ascunde o mare taină. Să nu uităm că
în adâncul oceanului zace necunoscutul și imprevizibilul.
• Tema centrală a creului poetic îl
formează curgerea inevitabilă a timpului, precum aţi menţinat într-un
interviu memorabil: „Totul vine și
trece. Vin rândunele și se duc, ploile
și vânturile vin și trec.“
– Noi trăim în timp și spațiu. Este
un lucru bine cunoscut. Timpul este
un vestit șarlatan. Nu-ți iartă chiar de
ai fi genial. Dar timpul este și un mare iubitor de poezie. Există timpul
admirabilelor vise și timpul înclinat
poeziei. Desigur, totul trece. Rămâne
senzația că a fost odată ceva.

CRI ZA TRA DU CE RII
Cum să traducem tăcerea peştelui
Cum să traducem încolţirea grâului
Să întrebăm apa şi să-ntrebăm pământul
Pe acești adevărați traducători ai peștelui și ai grâului
Cum să traducem odihna imposibilă a pietrelor
Cum să traducem interspaţiul de pe linia vieţii
Să întrebăm tăcerea de veacuri a pietrelor
Să întrebăm pulsul neodihnit al eternei speranțe

• Deseori apreciaţi că sunteţi un
scriitor care a trecut prin secolul 20,
dar aparţine secolului 21. Uneori vi
se pare chiar că veniţi din secolul 22.
– Într-un interviu, la care țin foarte mult, am spus lucrul acesta. Adevărul e că m-am născut în secolul 20
și în acest secol m-am format, alături
de modernitatea vijelioasă a acelui
secol. Multe s-au întâmplat în secolul 20: revoluții, războaie, apariția
unor curente artistice extraordinare:
avangardismul, modernismul, postmodernismul toate au adus un suflu
nou, au mișcat din loc prejudecățile,
stereotipurile. Anul 1968, pe care lam trăit intensiv, a contribuit la miracolul trezirii la realitate. Apoi povestea cu Zidul Berlinului (Berliner
Mauer), etc. Toate erau niște povești

– Un premiu este foarte important, mai ales pentru opera premiată. Premiul atrage în primul
rând atenția asupra cărții și în al
doilea rând ne comunică faptul că
tot de a u na există ci ne va ca re se
ocupă serios cu arta scrisului și că
acel cineva încearcă să ne surprindă sau să ne demonstreze că există
o speranță. N-am acordat niciodată o prea mare atenție acestui aspect.
• Arta poate da o formă coerentă
sau nu existenţei, formă definită prin
categoriile esteticii. De fapt, cât de
terapeutic poate fi scrisul?
– Literatura nu trebuie să fie medicamentoasă, terapeutică. Este
prea pretențios să te aștepți ca o poezie să-ți vindece rana provocată de

irepetabile. Desigur multe lucruri au
fost, pe parcurs, reinterpretate iar istoria evenimentelor a devenit istoria
suspiciunii. Secolul 20 ne-a demonstrat un adevăr absolut: că nu mai
trebuie să credem în utopii, că realitatea este un proces continuu și că
arta rămâne magnetizantă, capabilă
să ne comunice că există viitor. Am
devenit omul secolui 21, dar de multe ori cred că aparțin și timpurilor
necunoscute.
• Prin câte metamorfoze a trecut
creaţia Dvs.? Prin câte urcușuri și
coborâţuri aţi trecut și câte „cărămizi
creatoare” aţi adăugat zilnic?
– Anul acesta se împlinesc cincizeci de ani de la debutul meu editorial. Pantomima a apărut în vara
anului 1968 la editura Matica srpska, în fabuloasa ediție princeps –
Prima carte. Mă mândresc cu lucrul acesta deoarece volumul amintit era inițial oferit, încă în 1962,
editurii „Libertatea”, la care „cei de
atunci” au spus că este prea de timpuriu să publicăm o astfel de poezie, deorece eu m-am declart împotriva modelului tradițional și am
pledat pentru absoluta modernitate. Am fost împotriva modelului
tradiţional și am optat pentrz un
modernism absolut.
• Sunteţi laureatul numeroaselor
premii atât în ţară cât și în străinătate. Unii poeţi și scriitori afirmă că
premiile nu înseamnă nimic, că ele
vin și trec.

un cui. Literatura trebuie să ne trezească, așa cum ne trezec unele
celebrități sau unele opere cum
sunt: Ulise de James Joyce, apoi
Dostoievski, Beckett și alții. Adevărata literatură ne face să înțelegem
că tot mai există ceva în domniul
gândirii și al artei ce trebuie ariculat fără întârziere. Timpul pe care-l
trăim are un gust dulce-amar. Mai
mult amar!
• Ce vă mai motivează să scrieţi?
Nutriţi oare optimismul și iluzia că
scrisul și literatura în general poate
schimba lumea?
– Nu trebuie să exagerăm. Literatura nu poate schimba lumea și
rolul ei nu este de a schimba istoria
și mersul lumii. Rolul literaturii este, după părerea mea, de a pune în
circuit anumite invenții, insomnii,
speranțe, asociații, eliberate de regu li li mi ta ti ve. Even tual de a
îmbunătății lucrurile, întrucât ele
se lasă a fi îmbunătățile. Nu am nicio iluzie că literatura are un scop
magic. Ea este realitatea care se metamorfozează prin expresie, devenind artă.
• Creaţia, după cum este bine cunoscut, nu cunoaște graniţe. Care
sunt graniţele sufletului creativ al
poetului, scriitorului, eseistului, publicistului Slavco Almăjan?
– Nu există granițe. Tot ceea ce ne
limitează e catastrofic. La granițe ar
trebui să fie instalată Poarta sărutului, cum spunea Nichita Stănescu.

Мултијезички додатак у недељнику / Supliment multilingv al săptămânalului

на румунском језику / în limba română
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Су штин ске
књи ге са др же
енер ги ју
» страна IV

ИВАЊДАН И СВЕТСКИ ДАН РУМУНСКЕ БЛУЗЕ

Му зи ка је ве ћа од
стра сти
» страна V

ДЕО РУМУНСКЕ БАШТИНЕ
Већ пет година у Уздину се обележавају
два значајна догађаја за Румуне: Ивањдан
и Светски дан румунске блузе. Ове године,
24. јуна, у Ловачком дому, Удружење жена
„Бакице” и Организација пензионера
уприличили су обележавање ових манифестација, које излазе из оквира локалног
карактера.
Ана Бојеру, председница обеју организација, истакла је, између осталог, значај
Светског дана румунске блузе, уз напомену да је женска блуза део румунског фолклора и традиције, као и део народне румунске ношње. У Уздину je ова блуза најважнији део ношње, која се чак и данас
шије и везе ручно. У давним временима
носиле су је девојке и жене као одевни
предмет. Интересантни су везени мотиви
на белој памучној тканини. Обично преовладавају цветни мотиви у разним бојама, али и једнобојне геометријске фигуре.
Овом догађају су присуствовале Дијана Михуц и Корина Е. Попа, професорке
Западног универзитета из Темишвара
(Румунија).
Дијана Михуц је истакла да су, између
осталог, Ивањдан и Светски дан румунске блузе веома важни догађаји за румунски живаљ, јер је румунска блуза део румунске баштине. То значи да су Румуни
са ових простора посвећени традицији и
обичајима румунске заједнице и да чувају на веома специфичан начин културну

и духовну баштину завичаја. Дијана Михуц је захвалила на позиву Удружењу жена „Бакице” из Уздина, пожелевши им
много успеха у раду и очувању традиције
и обичаја.

ИВАЊ ДАН – ДЕ ВО ЈАЧ КИ ПРА ЗНИК
Ивањдан је празник посвећен светитељу Јовану Крститељу, дан који се
може назвати и девојачким празником, јер тада девојке беру ивањско
цвеће, певају и плету венце. У народу постоји веровање да се тог дана
сунце заустави три пута.
Ивањдан је и облик живог наслеђа у којем се многи Румуни препознају и на чему граде свој идентитет.
Светски дан румунске блузе обележен је и у другим селима у Банату,
јер је познато да Румуни чувају традицију и обичаје предака. У шкрињи,
где чувају мираз од давнина, овај одевни предмет је од посебног значаја. Неке жене чувају блузу као део народне ношње више од сто година.

Ученици Матеја Кристијана Јакша и
Андреј Давид рецитовали су две песме
посвећене овим важним догађајима.
Познато је да су чланице овог удружења веома активне не само у свом селу него и шире на разним манифестацијама
како у земљи, тако и у Румунији.
Ова два празника су од посебног значаја за жене из Уздина.
Овом приликом чланице Удружења
обукле су румунску блузу. Жене чувају с
пијететом традицију, као и овај одевни
предмет. Модератор овог догађаја била је
Стела Булик. У просторији Ловачког дома
посетиоци су могли да виде велики број
румунских блуза које су у власништву жена из Уздина. Била је то лепа прилика за
дружење, а добра организација допринела је пријатној атмосфери.
Светски дан румунске блузе има своју
причу. Наиме, организација „La blouse ro-

umaine” из Румуније 2013. године предложила је да овај дивни одевни предмет, део
народне румунске ношње, постане румунски бренд. Исте године прослављен је
и Светски дан румунске блузе, јер ова
блуза није само одевни предмет, него има
своју причу. Она је симбол историје румунске народне ношње, као и историје
нашег идентитета. Истог дана, 24. јуна
2013. године, на „Фејсбуку” је започето
обележавање Светског дана румунске
блузе. Румунски народ познат је широм
света захваљујући овој прекрасној одећи,
која је постала међународни симбол румунске културе.
Својим декоративним мотивима ретке
лепоте одушевљава оне који је облаче и
оне који јој се диве. Елементи су јединствени. Блуза је украшена црвеним и црним свиленим нитима, чак се користе перлице у различитим бојама, претежно црвене, жуте и плаве, као и разни геометријски мотиви, у зависности од маште жена
које су стрпљиво и с љубављу везле ову
тканину. Блуза има специфичне декоративне украсе, као што су цветићи, лишће,
звезде итд. На овај начин представља не
само одевни предмет него постаје истинско европско и светско културно наслеђе.
Светски дан румунске блузе постао је
догађај од глобалног значаја у преко 50
земаља на шест континената, промовишући традиционалну румунску блузу и
румунске обичаје. Промоција традиционалне румунске блузе дешава се истог дана када Румуни славе Ивањдан, рођење
Светог Јована Крститеља. Овај празник
није успоставио UNESCO нити било која
друга међународна институција, већ су ту
одлуку донели људи који комуницирају
путем друштвених мрежа у жељи да истакну значај румунске културне баштине,
укључујући и народну ношњу.
Румуни из српског Баната годинама чувају овај обичај посвећен најомиљенијем
одевном предмету. Румунска народна
блуза је стара преко сто година. Жене у
румунским селима шиле су је и везле да
би их оставиле у наслеђе будућим генерацијама.

Очу ва ње ру мун ске
тра ди ци је
» страна V

Че ти ри
ру мун ска
ау то ра-пут ни ка
» страна VI
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ВАЖНА МАНИФЕСТАЦИЈА

ИНТЕРВЈУ: СЛАВКО АЛМАЖАН, ПЕСНИК

Дани Уздина

СУШТИНСКЕ КЊИГЕ САДРЖЕ ЕНЕРГИЈУ

Манифестација „Дани Уздина” почела је 7. и 8. јула кампом
уметничке фотографије, организованим у сарадњи с фото-клубом из Арада, и представљањем
изложбе фотографија „Из Арада
до Уздина”.
Три дана касније, 11. јула, свечано је отворена изложба „Сјај
румунске ношње”, организована
у сарадњи са Удружењем жена
„Бакице” из Уздина. Истог дана
уприличена је промоција књиге
писца Лорина Ћимпоиеруа из
Оравице. У суботу, 14. јула, отворена је изложба уметничке фотографије „Маслине Грчке” аутора

Василеа Барбуа и одржана промоција књиге Александруа Василеа Барбуа „Уздина више нема”.
Затим, 15. јула, одржан је сусрет писаца који стварају у дијалекту „Јоца Винка”, деветнаести
пут, а након тога је обележена
прослава двадесет година од Кружока песника „Чика Вентила” и
приказан је комад „Човек у пустој
кући” Тодора Крецуа Тоше и Јоце
Винке, у режији Адама Ончуа.
У петак, 20. јула, свечано су
отворене две изложбе: наива „Сви
наши путеви” и изложба фотографија „Царство Емина”. Дан касније, 21. јула, промовисане су књиге:

„Сећања” Валерија Гросуа, „Очеви снови, мајко” Василеа Тарацеануа, „Уздин – монографски албум” Василеа Барбуа и Елене Марије Мургу и антологија „Лугож–
Уздин”, коју је уредио Николаје
Тома.
Познати сликар Адам Мезин
представио је своје радове на изложби наивног сликарства која
је отворена 26. јуна.
Манифестација „Дани Уздина” завршава се у суботу, 28. јула.
У петак је откривена и освештана спомен-плоча „Добитници
2009–2018”, да би на истом месту
била отворена изложба портрета

добитника награда 25. међународног фестивала поезије „Путеви класја”.
Такође, током манифестације
одржана је промоција Антологије поезије лауреата Међународног фестивала поезије „Путеви
класја”, под називом „С нама су
речи и њихов дар” аутора Василеа Барбуа.
У суботу, 28. јуна, додељене су
награде двадесет петог Међународног фестивала поезије „Путеви класја” и Велика награда фестивала „Св. Георге”, а лауреат
ове престижне награде је Григоре
Леше из Букурешта (Румунија).

Песник, прозни писац, имаголог,
писац радио-драма, есеја, преводилац. Рођен је 10. марта 1940. Завршио је гимназију у Вршцу; студирао је књижевност. Био је главни и
одговорни уредник књижевног часописа „Лумина”, а потом и издаваштво „Либертатеа”. Члан је
Удружења књижевника Србије односно Друштва књижевника Војводине и Савеза књижевника Румуније. Редовни је члан Међународне академије уметности „Михај Еминеску” из Крајове. Добитник је више значајних награда у земљи и иностранству. Превођен је
на више језика: српски, мађарски,
словачки, русински, енглески,
француски, италијански, шпански, шведски, турски, албански.
Уврштен је у Антологију европског модерног песништва XX века,
као и у Антологију савремене
светске поезије. Додељено му је
звање амбасадора поезије. Живи у
Новом Саду.
• Ваше књижевно стваралаштво карактерише моћан, јединствен начин песничког изражавања.
– Имам осећај да се, од мојих
првих песама до сада, налазим испред отворених врата. Могу без
проблема да пролазим из једне
конкретне реалности у другу. То је
сензација савременог човека, могућност игре. Хаос нема врата и не

материји. На пример, бактерија
поставља питања људском телу, а
тело узвраћа грозницом да морамо да се суочимо с нечим невидљивим. И тада, на предлог лекара, гутамо пилуле да спречимо
оно невидљиво у нама и смирујемо грозницу. Значи, нашли смо
начин да реагујемо на невидљиво.
Слично томе, песник, који има

ПРОМОЦИЈА КЊИГА

Дан публицистике

У оквиру 23. међународног
симпозијума „Банат – историја и
мултикултуралност”, одржаног
22. јуна, у зрењанинском седишту
Института за културу Румуна у
Војводини, одржана је промоција
књига аутора и издавачких кућа
из округа Алба, Караш–Северин,
Тамиш и Арад (Алба Јулија, Решица, Темишвар и Арад).
Том приликом представљено
је седам наслова, и то: „Ријека –
јужни пол средње Европe” аутора Ервина Дубровића (о књизи
су говорили Илеана Урсу Ненадић и аутор); „Зборник радова
22. и 23. међународног научног
скупа” (прво издање, Темишвар,
2018; о зборнику је говорио Јоан
Давид); „Први светски рат у
штампи еклезијаста из Баната”
ауторке Марије Александре Пантее (о књизи је говорио Думитру
Томони); „Антологија књижев-

них текстова за децу” (приредиле Фелићија Колдиа и Данијела
Флоријан; о књизи су говорили
Силван Теодор Станћел и коауторка Фелићија Колда); „Културне преписке: писма Јона Ланкранжана из колекције библиофила И. К. Рогожану” (едицију
приредила Данијела Флоријан; о
књизи је говорио Валер Бутура),
„Етнографија из Трансилваније”,
први том (о књизи је говорила
Фелићија Колдиа).
Треба споменути да су на овој
престижној манифестацији директор Института за културу Румуна у Војводини Тодор Урсу и
директор Окружне библиотеке
„Лућијан Блага” из Алба Јулије
Силван Теодор Станћел потписали протокол о сарадњи с циљем продубљивања односа пријатељства између ове две културне и издавачке институције.

познаје игру. Откад знам за себе,
занимала ме је личност књижевности, баш као што ме интересује
личност човека. Поезија, роман,
есеј без личности не може ме фасцинирати. Ја сам на страни талента, а не уметничког заната. Дакле, ја нисам занатлија, ја сам сањар. Сањам све време исти сан:
неограничен поетски простор.
• Песник живи у неком свом
свету, у том имагинарном универзуму који не познаје границе. Које
су границе креативности песника,
писца, есејисте, новинара?
– Концепт уметничке маште је
изузетно важан аспект постојања
песника. Наравно, стварност је
важна, али машта је кључ, јер се
управо у машти налази потпуна
слобода песничког израза. Зашто
Шекспир, Еминеску, Његош, Лаза
Костић или Васко Попа трају у нашој свести? Јер они одговарају изразу поетске слободе кроз имагинарни универзум, како кажете.
Сваки велики песник има, наравно, свој универзум у коме се идеје
о свету и противречности живота
преклапају. Он ствара одређени
сопствени свет, на себи специфични начин. На пример, песма
„Santa Maria della Salute” није само
сјајна, уравнотежена песма, него
ствара и акустичне вибрације које
се чују далеко, стварајући једну
целину, дубоку целину која прожима осећаје људског бића. Можете замислити како би књижевност изгледала без ове дивне песме посвећене љубави?
• Ваш лирски јунак и даље мисли да је заиста пронашао „одговор на питања вода и камења”, како сте навели у једном незаборавном стиху.
– Од свих бића на земљи, једино човек пише песме. Све што постоји око нас, што је видљиво, чак
и невидљиво, поставља питања

филозофију магичара, покушава
да одговори на питања феномена
који нису проистекли из људских
бића.
• Лични печат вашег поетског
израза је онај медитативни, елегијски, велике чистоте и уметничке дубине.
– У кључним књигама крије се
велика енергија, то јест потенцијал који нас ставља у покрет. Понекад чак и велика туга, јер и туга
је енергија, иако је енергија другог
порекла. Суштина је осетити поетску енергију оних који су створили пре тебе и оних који стварају с тобом. Када је реч о дубини,
мора се рећи да уметничка дубина
скрива велику тајну. Не заборавимо да у дубини океана лежи непознато и непредвидиво.
• Централна тема вашег стваралаштва је неизбежни ток времена,
како сте навели у једном сјајном
интервјуу: „Све долази и одлази”.
– Живимо у времену и простору. То је добро позната ствар. Време је познати шарлатан. Не опрашта ма колико био сјајан. Постоји
време дивних снова и време склоно поезији. Наравно, све пролази.
Остаје осећај да је некада било нешто.
• Често тврдите да сте писац који је само прошао кроз 20. век, али

који припада 21. веку. Понекад
вам се чини чак да сте дошли из
22. века.
– У једном интервјуу којег се
радо сећам, истакао сам ову чињеницу. Истина је да сам рођен у 20.
веку и у овом веку сам се формирао, заједно с бурном савременошћу тог столећа. Много се тога десило у 20. веку, револуције, ратови, појава ванредних уметничких
трендова – авангарде, модернизма, постмодернизма, изванредних трендова новог духа, који су
померали предрасуде, стереотипе.
Година 1968, коју смо интензивно
живели, допринела је буђењу у
стварности. Затим прича о Берлинском зиду итд. Све су биле непоновљиве приче. Наравно, историја догађаја постала је историја
сумњи. Двадесети век нам је показао апсолутну истину: да више не
морамо да верујемо у утопије, реалност је континуирани процес и
да је уметност у стању да нам каже
да постоји будућност. Постао сам
човек 21. века, али често помислим да припадам непознатом
времену.
• Колико метаморфоза је прошло ваше стварање? Колико сте
успона и падова имали и колико
„креативних цигала” сте свакодневно додали?

лагао сам се за апсолутни модернизам.
• Добитник сте бројних награда
како у земљи, тако и у иностранству.
– Награда је веома важна, посебно за награђивана дела. Награда, првенствено, скреће пажњу на
књигу, а друго, говори нам да увек
постоји неко ко се озбиљно бави
уметношћу писања и да неко покушава да нас изненади или да
нам покаже да постоји нада. Никада нисам посветио превише пажње овом питању.
• Уметност може дати кохерентну форму непостојању, облик
дефинисан по категоријама естетике. Заправо, у којој мери уметност има терапеутску улогу?
– Књижевност не сме бити терапеутска. Превише је претенциозно очекивати да ће поезија залечити рану. Књижевност треба да
нас пробуди, као неке познате
личности или дела попут „Уликса” Џејмса Џојса, затим Достојевског, Бекета и других. Права књижевност нам помаже да схватимо
да још увек постоји нешто у домену размишљања и уметности што
треба да настане без одлагања.
Време у којем живимо има горкосладак укус. Рекао бих, више горак.

– Прошло је тачно педесет година од мог поетског дебија „Пантомима за недељно поподне”.
Књига је објављена у лето 1968.
године у издању Матице српске.
Веома сам поносан на то, јер ову
књигу сам првобитно понудио
још 1962. године Издавачкој кући
„Либертатеа” и људи који су тада
водили издаваштво рекли су ми
да је сувише рано да се објави таква врста поезије, јер сам био против традиционалног модела и за-

• Шта вас мотивише да пишете?
Да ли храните оптимизам и илузију да писање и књижевност уопште могу променити свет?
– Не треба претеривати. Књижевност не може променити свет
и његова улога није да промени
историју и ток света. Улога књижевности је, по мом мишљењу, да
покреће извесне промене, изуме,
несаницу, наду, ослобођена ограничавајућим правилима. Постоји
могућност да побољша ствари.
Немам илузију да књижевност
има чаробну моћ да промени свет.
Књижевност је стварност која се
трансформише кроз израз, постајући уметност.
• Стварање, као што је познато,
не познаје границе. Које су границе креативне душе песника, писца, есејисте и новинара Славка
Алмажана?
– Нема граница. Све што нас
ограничава је катастрофално. На
границама би требало поставити
скулптуру „Капија пољупца”, као
што је рекао Никита Станеску.

КРИ ЗА ПРЕ ВО ДИ ЛА ШТВА
Како да преводимо ћутање риба
Како да преводимо клијање жита
Да упитамо воду да упитамо земљу
Они су преводиоци риба и жита
Како да преводимо зачуђујући одмор камена
Како да преводимо међупростор на линији живота
Да упитамо заспали камен
Да упитамо неуморни откуцај бескрајне наде
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ПОРОДИЦА МИК ИЗ БАНАТСКОГ НОВОГ СЕЛА

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

МУЗИКА ЈЕ ВЕЋА ОД СТРАСТИ

Путописи оплемењују
историју

Свака породица поседује нешто
специфично по чему се истиче у
односу на друге породице.Ако поред тога осећаш да су највеће богатство деца, схватиш да је с
њима круг породице комплетан.
Породица Мик из Банатског Новог Села је породица пуна топлоте и душевног испуњења. Срећи у
породици доприносе мама Наташа, тата Дорел и њихово троје
деце: Кристијан (23 године), Кристина (19 година) и Теодора (девет година).
За породицу Мик из Банатског
Новог Села музика је страст и начин живота. Троје деце одишу талентом за музику који није остао
непримећен.
Да их представимо. Кристијан
је студент Факултета за инжењеринг и менаџмент „Ефтимије
Мургу” у Решици (Румунија). Од
малих ногу је заволео музику, свирајући гитару, као члан музички
секције Основне школе „Жарко
Зрењанин” у свом месту. Воли
спорт и активан је у карате клубу у
Банатском Новом Селу, у ком је
стигао до браон појаса.
Кристина је завршила Музичку
школу „Јован Бандур” у Панчеву,
теоријски смер, а паралелно и
основну школу. Затим је завршила
и смер за клавир такође у МШ „Јован Бандур”. Кристина је ове године уписала Учитељски факултет у
Вршцу. Она је музикална и има
више интересовања. Активна је у
плесним клубовима „Диско денс”
и „Балерина” из Панчева, с којима
је освајала прва места на такмичењима у Србији.
Почевши од петог разреда
основне школе Кристина је учествовала на Дечјем музичком фестивалу фолклора. Касније, захваљујући Теодори Смољан, заволела
је забавну музику. Кристина је седам пута учествовала на познатом
фестивалу за младе „Распевана
младост” у Уздину. Њена беспрекорна интерпретација није остала
незапажена.
Цела породица учествује у активностима Дома културе и друштава ДАК и „Раду Флора” из Банатског Новог Села. Богату активност имају и у оквиру Културноуметничког друштва „Веселија”
из Глогоња. У периоду од 28. до 29.
јула чланови друштва ће се представити у Дети (Румунија), на „Данима града Дете”, где ће Кристина

Кристину често позивају на фестивале у Румунији, на којима
учествује с великом љубављу. Сваки пут освоји награду, диплому
или похвалу. На Великом фестивалу румунске народне музике и
фолклора појављивање Кристине
на сцени и њен начин интерпретације изазвали су велико интересовање жирија и публике. На том
фестивалу је освојила највише награде, а најважнија је специјална
награда коју је освојила прошле
године. Кристина наступа и на
Фестивалу румунских романси.
Најважнији је „Икс
фактор”
Најмлађа, Теодора Мик, ученица
је трећег разреда ОШ „Жарко Зрењанин” у Банатском Новом Селу.
Завршила је паралелно и први
разред основне Музичке школе
„Јован Бандур” у Панчеву, на одсеку за клавир, код проф. Маријане Миљковић.
Теодора пева од своје пете године. Први пут је стала на сцену на

„Филофтеја Лакатушу” у граду
Хорезуу (Румунија), 17. марта, где
је наступила заједно са учесницима из других румунских заједница, из Украјине, Бугарске и Републике Молдавије. На том фестивалу Теодора је освојила почасну награду за уметничко представљање, а њен отац Дорел добио је награду за изврсност.
Дорел каже да се захваљујући
музици цела породица осећа дивно, јер је музика њихов начин живота. Њихова кућа је испуњена
позитивном енергијом, дивним
звуцима музике. Свако вече се вежба. Теодора има врхунски таленат, онај икс фактор који је потребан за интерпретацију, јер с лакоћом прати ритам оркестра и зна
како се треба понашати на сцени.
Дорел је пореклом из Глогоња и
љубав према музици је наследио
од своје мајке, која је певала романсе. Заволео је музику још у
основној школи. Завршио је
Основну школу „Браћа Стаменковић” у Београду. За професора
Драгана Васовића, код ког су се
усавршавали многи врхунски хар-

моникаши, каже да је знао да пренесе ученицима љубав према музици. Кад је имао шеснаест година, Дорел је компоновао једно коло, после ког су настале и друге
песме на румунском и српском језику, које сада изводе његове ћерке Кристина и Теодора. Ове године су сви учествовали на карневалу у Панчеву с групом „Дармар”,
обучени у дивну одећу. Дорел је
освојио и неколико награда за
композицију. Посебно спомиње
треће место за композицију на фестивалу „Распевана младост”. С
великом љубављу и искуством води вокалну групу „Бобоћи” која
функционише у оквиру Основне
школе у Банатском Новом Селу и
с којом је освојио прво место с песмама из Баната. Његова жеља је
да ова вокална група у будућности
изводи песме на другим језицима,
као што су руски и македонски.
Његова најзначајнија мисија у
животу је духовно испуњење и
љубав коју преноси својој породици. Пожелимо им пуно успеха на
пољу музике и много престижних
награда у будућности.

У просторијама асоцијације
„Тачка сусретања” у Вршцу 5. јуна
одржана је промоција књиге „Румунски путници у Србији” аутора
др Мирче Марана, професора Високе школе струковних студија за
образовање васпитача у Вршцу.
О књизи су говорили др Ивана
Ђорђев, проф. Невен Даничић,
проф. Снежана Ђенић, проф. Марија Ђуричић и аутор др Мирча
Маран. Промоцији су присуствовали и високи званичници Георге
Дину, генерални конзул Румуније
у Вршцу, и Дан Константин, конзул Румуније у Вршцу. У музичком делу програма Марко Даничић је одсвирао на кларинету неколико композиција.
Посетиоци промоције књиге
имали су прилику да сазнају како
је настала ова занимљива књига, о
путовањима румунских путописаца кроз Србију током XIX и почетком XX века, под којим околностима су ти путописи настали,

обале ове велике реке, престоницу Београд, Смедеревску тврђаву
и Аду Кале.
Аутор је рекао, између осталог,
да српско-румунски односи већ
дуги низ деценија представљају
непресушну инспирацију истраживачима, а резултати истраживања које су спроводили били су
представљени на научним скуповима, округлим столовима, у монографијама, зборницима, часописима.
Маран истиче да, и поред присне сарадње Србије и Румуније,
српској и румунској историографији недостају радови једних о
другима. На промоцији смо могли
чути да му је најтеже било да преведе с румунског на српски путописе Николаја Јорге, али да му је
током рада најдражи постао Теодор Филипеску, јер је припремајући књигу открио да је он из наших
крајева, родом из Глогоња. За
Панчевце ће бити занимљиво да

зашто су их писали не само путописци већ и историчари. Румунски путници кроз Србију Николаје Балческу, Илије Гергели, Теодор
Филипеску и Николаје Јорга, који
су путовали кроз нашу земљу током XIX и почетком 20. века, описали су и природу и начин живота људи из тог времена.
Сам аутор, Мирча Маран, рекао је у свом представљању књиге
да су Србију од давнина посећивали страни путници, без обзира на
то да ли су долазили са Запада и
ишли према Константинопољу
или другим дестинацијама, или су
пловили Дунавом и успут описивали насеља и становништво са

прочитају како су ови румунски
путописци доживели Панчево
крајем 19. и почетком 20. века и
како су о нашем граду из тог времена писали.
Путописи завређују посебну
пажњу јер појачавају утисак о важности овог дела, оплемењују
историју и имају и књижевну
вредност. Вредно је напоменути
да је од посебне важности за ову
књигу избор путописаца који дочаравају на најбољи начин њихов
поглед на Србију.
Издавач ове занимљиве књиге
је Центар за банатске студије, у сарадњи са Историјским архивом
Панчева.

КУД „ВЕСЕЛИЈА” ИЗ ГЛОГОЊА

Очување румунске традиције
Основан 1938, а
ентузијастички
наставља рад

и Теодора интерпретирати народну и забавну музику. Треба да напоменемо да обе свирају клавир.
Велико искуство је било Кристинино учествовање као вокалне
солисткиње на фестивалу „Маријана Драгићеску” у Темишвару
(Румунија, 2016. године), где је отпевала мелодију коју је компоновао њен отац Дорел, а стихове је
написала Маријана Стратулат.
Њеном спремању за овај фестивал
у великој мери су допринеле Теодора Смољан и њена мама Наташа. Фестивал забавне музике у
Деви за њу је био посебно искуство, јер је тамо упознала велики
број познатих личности које су
биле у жирију за избор румунског
представника за „Песму Евровизије”.

Дечјем фестивалу музике и фолклора у Војводини који је одржан
у Ечки. Њена прва појава је награђена специјалном наградом за интерпретацију и почасном наградом.
Обе ћерке имају сву љубав својих родитеља. Мама Наташа је
увек поред њих на пробама или у
музичкој школи у Панчеву. Она
прави и избор песама које ће касније Дорел компоновати.
Теодора учествује редовно на
фестивалу „Распевано пролеће” у
Панчеву, где сваки пут интерпретира песму коју је њен отац компоновао. Ове године је освојила
прво место с мелодијом „Дармар
фестивал”.
Теодора је представљала Србију
на Међународном дечјем фестивалу

КУД „Веселија” је 26. маја наступио с фолклорним ансамблом и
оркестром у селу Гложану, недалеко од Новог Сада, на словачком фестивалу „Танцуј, танцуј”.
Према речима организатора тог
фе сти ва ла, КУД „Ве се ли ја” је
први румунски ансамбл који је
на сту пио на овом фе сти ва лу,
који постоји већ четрдесет осам
година.
КУД „Веселија” је 30. маја наступио на градској смотри у Панчеву, где се такође представио
фолклорни ансамбл – играма из
Ердеља, као и оркестар, који је извео сплет традиционалних румунских песама.
Да би овај ансамбл био успешан
у свом раду, свој допринос су дали
кореограф Лучијан Данилов, диригент оркестра Дорел Марјану,
као и председник КУД-а Корнелију Идворјан.
КУД се финансира искључиво
путем пројеката и спонзорства, а
његови чланови не сносе никакве
трошкове. Чланови тог друштва
не плаћају ни чланарину ни путне

трошкове, а ношња је такође обезбеђена путем пројеката.
КУД „Веселија” захваљује Градској управи Панчева, Покрајинском секретаријату за културу и
националне мањине, као и Министарству за Румуне из дијаспоре
са седиштем у Букурешту, који су
сагледали значај функционисања

КУД-а „Веселија” за очување румунске традиције са ових простора и који помажу рад Друштва путем одобрених пројеката.
Као и претходних година, уколико временски услови дозволе,
КУД „Веселија” ће наступити 15.
августа у вечерњим сатима у дворишту румунске православне цр-

кве у Глогоњу. У септембру ће седми пут бити одржана дводневна
манифестација „Дани Румуна у
Глогоњу”, на којој ће бити приказана изложбе народне ношње,
старих фотографија и традиционалних јела, а биће приређен и
програм са ансамблима из Србије
и Румуније.
Д. Маријану
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ИЗ КЊИГЕ „РУМУНСКИ ПУТНИЦИ У СРБИЈИ”

МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ

ЧЕТИРИ РУМУНСКА АУТОРА-ПУТНИКА

Банат – историја и
мултикултуралност

Уз дозволу др Мирче Марана објављујемо уводне напомене из недавно објављеног путописа. Књига је
привукла изузетну пажњу, јер поред историјске важности има и
велику књижевну вредност.
Српско-румунски односи већ дуги низ деценија представљају непресушну инспирацију истраживачима разних профила – историчарима, антрополозима, лингвистима, историчарима уметности,
етномузиколозима, а резултати
истраживања које су спроводили
били су представљени на научним
скуповима, округлим столовима,
у монографијама, зборницима,
часописима.
И упркос томе, изгледа да се
ова два суседна народа, који су током историје увек гајили пријатељске и добросуседске односе,
ипак недовољно познају. Још увек
има пуно неистражених или мало
познатих области, још увек има
капиталних текстова румунских
аутора који се односе на њихове
суседе Србе и обрнуто. Такве изворе она друга страна скоро и не
познаје; мало су коришћени или
потпуно неискоришћени од стране „оног другог” приликом научних истраживања, а самим тим
слабо и познати њиховим научним круговима, али и широј културној јавности. Разлог томе лежи
и у малом броју стручњака који
познају оба језика и који би из тог

Николаје Јорга је
великан румунске и
европске
историографије,
председник румунске
владе у једном
мандату.
разлога били најкомпетентнији да
презентују оној другој страни изворе које нуде. То, наравно, може,
али и не мора да подразумева и
превод таквих извора у целини
или у одломцима, али би то свакако представљало предност у смислу бољег разумевања и доступности дотичног извора „оној другој
страни”.
Путописи представљају за историчаре изворе од прворазредног
значаја када је реч о упознавању
насеља, становништва, економије,
културе, цивилизације, историјских околности у којима су се развијали и друштвенополитичког
уређења крајева кроз које су пролазили њихови аутори, а у својству
државних функционера, војних
лица, трговаца, ради обављања неких приватних послова, или просто из хедонистичких разлога. Као
земља кроз коју пролазе значајне
саобраћајнице које повезују Оријент и Окцидент, Србију су од давнина посећивали страни путници,
било да су долазили са Запада и
упутили се према Константинопољу или другим дестинацијама на
Леванту, или су пловили Дунавом
и успут описивали насеља и становништво са обале ове велике реке, престоницу Београд, Смедеревску тврђаву, Аду Кале. Било је,
свакако, и путника са Оријента који су пролазили кроз наше земље.
Сасвим је природно да је велики
број таквих путника долазио из
Србији суседних земаља, због саме
географске близине, с циљем обављања разних послова, сусретања
с другим људима, као последица
насилног протеривања из матичне
земље итд.
Румунски путници су вековима
посећивали суседне српске територије, али ће тек од XIX века почети у већој мери да записују утиске с тих путовања. Путопис се као
жанр све чешће користи код румунских аутора крајем XIX и почетком XX века како би се јавно-

Представило се 70
учесника са 64 рада
у пет секција
Двадесет трећи Међународни
симпозијум „Банат – историја и
мултикултуралност” одржан је
22. и 23. јуна у Барокној сали
Скупштине града Зрењанина.
Симпозијум су организовали
Румунско друштво за етнографију и фолклор Војводине и Институт за културу Румуна у Војводини, заједно са Универзитетом „Ефтимије Мургу” из Решице и Окружним већем Караш–
Северин из Решице, у партнерству с Румунском академијом наука – Филијала у Темишвару и с
Музејом Војводине. Симпозијум
је отворио потпредседник Скупштине Војводине Душан Јаковљев.
Овогодишњи симпозијум „Банат – историја и мултикултуралност” био је подељен у пет секција, на којима су била представљена 64 научна рада. Подела по
секцијама је била следећа: 13 радова у првој секцији („Стогодишњица 1918. – узроци и последице”); 15 радова у другој секцији
(„Књижевност и меморијалистика”); 14 радова у трећој секцији
(„Црква, новинарство и школа”);
сти саопштило оно што је путник
желео да каже, посебно када опис
није био сам по себи циљ, већ промовисање самог аутора или љубав
према писаној речи, или можда из
неких трећих разлога.
Пред нама су дела четири румунска аутора-путника, од којих
тројицу можемо слободно да сврстамо међу путописце, али не и
четвртог, истовремено и најстаријег међу њима. То је Николаје Балческу, румунски писац, историчар
и револуционар који је 1848/1849.
године, након што је протеран из
Влашке, у неколико наврата пролазио или се задржавао у српском
Подунављу и водио кореспонден-

цију са својим саборцима који су
се налазили на другим дестинацијама. Балческу је боравио у Београду, Панчеву, Доњем Милановцу и Неготину и упркос чињеници
што ту нема пуно информација о
људима и насељима у којима је боравио, његова писма представљају
интересантан извор за упознавање општих политичких прилика
које су владале на југоистоку
Европе и у Подунављу 1848/1849.
године.

Остала три аутора много су ближи један другом по самој години
рођења и припадају приближно истој генерацији, иако се ради о личностима које на први поглед немају
толико тога заједничког. Николаје
Јорга је великан румунске и европске историографије, председник румунске владе у једном мандату и
његов реноме свакако пуно одскаче
у односу на остале ауторе. Теодор
Филипеску се разликује од осталих
по томе што је рођен на просторима
тадашње Аустроугарске монархије
и што је био државни чиновник у
њеној служби, тако да је спровео
своје путовање као Румун који живи ван матичне земље, а који ће тек

након распада двојне монархије
прећи да живи у Румунији. За нас је
пак најзначајније то што је овај ру-

мунски хемичар, етнограф, публициста и, наравно, путописац, рођен
на нашим просторима, у Глогоњу
код Панчева. Трећи путописац, најмање познат, али не и најмање интересантан, био је Илије Гергел, доктор филологије, који је спровео необично путовање на бициклу по Србији, Босни и Далмацији. Због тога
његов путопис садржи и највише
елемената авантуре у себи.
И још нешто: Илије Гергел је
сплетом околности, на симболичан начин, личност кроз коју се
повезују сви остали путници које
приказујемо у овом нашем раду:
радио је као професор немачког
језика у гимназији „Николаје Балческу” у Браили, срео је приликом
путовања које описује у свом путопису Теодора Филипескуа у Сарајеву 1908. године и на више места га цитирао у свом раду и, најзад, свој путопис је објавио у листу Sаmаnаtorul (1909), где је Јорга
годинама био уредник, а 1906. је
објавио и један рад посвећен великом историчару: „Господин Јорга и видари политикантства”.
Напомињемо да су у нашем раду објављени само они одломци
из путописа Илије Гергела који се
односе на територију наше земље,
док је у случају два приказана путописа Николаја Јорге један објављен у целини, а други само у
оним деловима који се односе на
Србију, као део међуратне Југославије. Најзад, из дела Теодора Филипескуа су избачени неки одломци за које смо сматрали да имају
мању публицистичку и историјску вредност, али смо само у његовом случају, сматрајући га значајним за нас пошто је рођен на територији наше земље и посматрајући га као знамениту личност нашег Баната, објавили и одломке
који говоре о далеком Константинопољу, где је овај наш Банаћанин
боравио на свом путовању.
Покушали смо да објављивањем ових путописа у преводу на
српски језик дамо наш скромни
допринос даљем упознавању и
проучавању српско-румунских
односа кроз векове. Надамо се да
смо у томе успели и да ће ова књига представљати подстрек за даља
истраживања у овој области.
Др Мирча Маран

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

На претходна 22 симпозијума учествовало је више од хиљаду деветсто научника из више од 30 универзитетских центара, института, академија наука, културних центара и друшта ва, из Ср би је, Ру му ни је,
Хр ват ске, Ма ке до ни је, Цр не
Го ре итд. Циљ ме ђу на род ног
симпозијума који се одржава

На пленарној седници
су биле представљене
две значајне књиге.
Прва је књига
румунског академика
Еуђена Симиона, у
преводу др Марије
Ненадић на српски
језик, а друга је
књига директора
Музеја Војводине, др
Драга Његована.
једном годишње и организује
се с обе стране границе, јесте
анализа историје и мултикул-

13 радова у четвртој секцији
(„Култура од традиције до перспективе”) и 9 радова у петој секцији („Наслеђе, етнографија, туризам”).
На пленарној седници су биле
представљене две значајне књиге. Прва је књига румунског академика Еуђена Симиона, у преводу др Марије Ненадић на српски језик, а друга је књига директора Музеја Војводине, др
Драга Његована. О првој књизи,
под насловом „Млади Ежен Јонеско” Еуђена Симиона, гово-

туралности с мултидисциплинар ног ста но ви шта; ре а ли за ција потребних зборника радова монографског типа о најзначајнијим истраживачима и
ауторима који су учествовали
на симпозијуму, из истори је,
превођења, публикације с разним темама итд., као и истраживање историјских међуљудских односа, односно њиховог
стваралаштва и дела научних
ин сти ту ци ја то ком вре ме на.
Велики број радова који су били представљени на овом сим-

риле су др Јонела Менгер и ауторка превода, а о другој, под
насловом „Војводина 1918–
1938”, нешто више су рекли Драган Петровић и аутор.

позијуму објављен је у зборницима с неколико стотина страни ца, од ко јих ве ли ки број
дво је зи чан, на срп ском и на
румунском језику.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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FAMILIA MIC DIN SATU NOU

MUZICA ESTE MAI MULT DECÂT
O PASIUNE
Fiecare familie are ceva specific prin
care se deosebește de alte familii. În
sânul familiei te simţi bine și dacă
mai adaugi faptul că cea mai de preţ
comoară sunt copiii, atunci cercul fericirii este complet. Familia Mic din
Satu Nou este o familie plină de căldură, împlinire sufletească. La fericire
în familie contribuie mama Nataša,
tatăl Dorel și cei trei copiii ai lor, Cristian (23 de ani), Cristina (19 ani) și
Teodora (9 ani).
Pentru familia Mic din Satu Nou,
muzica nu este doar o pasiune, ci un
mod de viaţă.Cei trei copiii sunt deosebiţi prin harul primit de la Dumnezeu, prin talentul ieșit din comun
faţă de muzică.
Dar, să îi prezentăm: Cristian este
student de succes la Facultatea de Inginerie și Management „Eftimie
Murgu” din Reșiţa, România. De
mic a iubit muzica, cântând la chitară, fiind membru activ la secţia muzicală din cadrul Școlii Generale
„Žarko Zrenjanin” din localitate. Iubește sportul, fiind activ la Clubul de
karate din Satu Nou, ajungând la
centura maro.
Cristina a promovat Școala de
muzică „Jovan Bandur” din Panciova, secția teoretică iar paralel cu școala elementară, a promovat și profilul pian, la aceeași Școală de Muzică
din Panciova. Anul acesta, Cristina a
înscris Facultatea de Învățători, la
Vârșeţ. Cristina este foarte muzicală
și are mai multe înclinaţii. Este activă și la Cluburile de dans „Disko
dens” și „Balerina” din Panciova cu
care a cucerit locul I la întrecerile
din Serbia.
Expierienţe noi
Încă din clasa a V-a primară, Cristina,
s-a prezentat la Festivalul de Muzică și
Folclor al copiilor. Mai târziu s-a orientat spre muzica distractivă, datorită
Teodorei Smolean, de la care a îndrăgit dragostea faţă de acest gen muzical. Cristina a participat la șapte ediţii
ale Festivalului „Tinereţea Cântă“ din
Uzdin, manifestare de amploare pentru tineri. Interpretarea ei impecabilă
nu a trecut neobservată, astfel că anul
trecut devine laureata premiului întâi.
Întreaga familie este activă atât în
cadrul activităţilor de la Căminul
cultural cât și în cadrul Asociațiilor

că distractivă de la Deva a fost o experienţă deosebită pentru ea fiindcă
acolo a cunoscut perosonalităţi de
seamă din lumea muzicii din România, personalităţi care au fost în juriu
pentru selecţia reprezentanților României la Eurovision.
Cristina este mereu invitată la
anumite festivaluri din România unde participă cu drag. De fiecare dată
a cucerit multe premii, diplome și
menţiuni. La Marele Festival de Muzică Populară Românească și Folclor,
apariţia Cristinei pe scenă și modul
de interpretare. a trezit atât interesul
juriului cât și al publicului spectator.
La această emulaţie de amploare, a
obţinut premii de vârf, iar cel mai însemnat premiu îi este Premiul Special obţinut la ediţia de anul trecut.
De asemenea, Cristina se prezintă și
la Festivalul de Romanţe.
„Factorul X” atât de
important
Cea mai mică,Teodora Mic este elevă
în clasa a III-a la Ș.G. „Žarko Zrenjanin” din Satu Nou. La Școala Inferioară de Muzică „Jovan Bandur” din
Panciova, a promovat clasa I la pian
la profesoara Marijana Miljković.

Teodora a reperezentat Serbia la
Festivalul Internaţional al Copiilor
„Filofteia Lăcătușu” din Horezu, România, pe 17 martie curent, alături
de ceilalţi participanţi care au reprezentat comunitățile de români din
Ucraina, Bulgaria și Republica Moldova. La acest festival de prestigiu,
pentru prestaţia artistică, Teodora a
obţiнut premiul de onoare, iar tatăl
ei Dorel, – premiu de excelenţă.
Dorel menţionează că prin muzică, întreaga familie se simte minunat, dat fiindcă muzica este modul
lor de viaţă. Casa lor este plină de
energie pozitivă, de sunetele minunate ale muzicii. Seară de seară se
fac repetiţii. Despre Teodora spune
că este un talent deosebit, dat fiindcă are acel factor X în interpretare,
urmărește cu ușurinţă ritmul orchestrei și știe cum să se comporte pe
scenă.
Dorel este de origine din Glogoni
și dragostea faţă de muzică a moștenit-o de la mama lui care a cântat romanţe. A îndrăgit muzica încă din
băncile școlii generale. Dorel a terminat Școala Inferioară de muzică
„Braća Stamenković” din Belgrad.

Despre profesorul Dragan Vasović, care a pus bazele la mulți acordeoniști, Dorel menționează că a știut
cum să transmită elevilor săi dragostea faţă de muzică. La 16 ani, Dorel a
compus o horă după care au urmat foarte multe melodii pentru fetele lui, atât
în limba română cât și în limba sârbă.
Menţionează că au participat la ediția
din acest an a Carnavalului din Panciova cu grupul „Dar mar”, îmbrăcând o
costumaţie minunată care a trezit admiraţia publucul spectator. Dorel a obţinut mai multe premii pentru compoziţie. Menţionează în mod aparte locul
III pentru compoziţie la Festivalul „Tinereţea cântă”. Instruiește cu multă pricepere Grupul vocal „Bobocii” de pe
lângă Școala Generală din Satu Nou cu
care s-a prezentat la Festivalul de Muzică și Folclor al Copiilor obţinând locul I
cu melodii din Banat. Intenţia lui este
ca pe viitor acest grup vocal să interpreteze melodii și în alte limbi cum sunt
limbile rusă și macedoneană.
Misiunea lui în viaţă este împlinirea sufletească și iubirea pe care o
transmite familiei sale. Îi dorim mult
succes în lumea muzicii și încă multe premii de prestigiu.

LANSARE DE CARTE

Notele de drum
înnobilează istoria

La Asociaţia “Punctul de Întâlnire” din Vârșeţ a avut loc lansarea de
carte „Călători români prin Serbia” a
prof. dr. Mircea Măran, profesor la
Școala de Înalte studii pentru Educatori din Vârșeţ.
Despre carte au vorbit prof. dr.
Ivana Đorđev, istoricul Neven Daničić și autorul acestui volum deosebit.
Fragmente din volum a citit studenta Marija Đuričić iar moderatorul
evenimentul a fost Snežana Đenić

pentru cercetătorii, oamenii de
știință, iar rezultatele cercetărilor pe
care le-au desfășurat, au fost prezentate la întâlniri științifice, mese rotunde, monografii, lucrări, reviste.
Măran a subliniat că, pe lângă cooperarea strânsă dintre Serbia și România, istoriografiei sârbe și române
lipsesc lucrările de acest gen. La lansarea de carte, autorul a afirmat că
cel mai greu de tradus i-a fost notele
de călătorie semnate de Nicolae Ior-

Tânărul Marko Daničić a interpretat
la clarinet câteva melodii.
Cei prezeţi la lansare, au avut plăcutul prilej de a afla date însemnate
despre modul în care a apărut această carte deosebită, despre călătorii
români prin Serbia din secolul XIX
și la începutul secolului XX, în ce
condiții au apărut aceste note de
drum, de ce au scris impresiile lor de
călătorie etc. Este vorba despre Nicolae Bălcescu, Ilie Ghergheli, Teodor
Filipescu și Nicolae Iorga. Au călătorit prin ținuturile noastre și au descris atât natura, cât și modul de
viață al oamenilor
Autorul a menţionat că de-a lungul timpului, Serbia a fost vizitată de
călători străini, indiferent dacă au
venit din Vest și s-au îndreptat spre
Constantinopol sau alte destinații,
când au navigat pe Dunăre și au descris satele de pe malul acestui mare
râu, capitala Belgrad, Cetatea Smederevo și Ada Kales. În aceeași ordine de idei, relațiile sârbo-române
timp de multe decenii, au reprezentat o sursă de inspirație neîntreruptă

ga, dar în timpul muncii sale, l-a îndrăgit pe Teodor Filipescu, pentru
că pregătind cartea, a descoperit că
el este din regiunea noastră și că este
nativ din Glogoni.
Pentru cititorii din Panciova este
interesant modul în care acești scriitori români, la sfârșitul secolului al
XIX-lea și începutul secolului al XXlea, au trăit momente deosebite vizitând orașul nostru și cum au descris
momentele pe care le-au trăit în acea
vreme.
Cărțile de călătorie merită o
atenție deosebită, deoarece sporesc
impresia importanței acestei lucrări,
înnobilează istoria și au o valoare literară instimabilă. Este de remarcat
faptul că o importanță deosebită
pentru această carte sunt alegerea
personalităților care cel mai bine
ilustrează viziunea lor asupra Serbiei
din vremurile acelea.
Volumul este editat de Centrul de
Studii Bantice, al cărui director este
prof. dr. Mircea Măran din anul
2014, de la înființare, împreună cu
Arhivele Istorice din Panciova.

S.C.A. ”VESELIA” DIN GLOGONI

Păstrarea tradiţiei populare românești
Înfiinţată în1938
activează cu același
entuziasm

„Dac” și „Radu Flora” din localitate. O activitate însemnată o desfășoară și în cadrul S.C.A. „Veselia” din
Glogoni. De asemenea, în perioada
28-29 iulie, membrii societății se vor
prezenta la Deta, România în cadrul
Zilelor orașului Deta, unde Cristina
și Teodora, vor interpreta atât muzică populară cât și muzică distractivă.
Este vrednic de menţionat faptul că
ambele cântă la pian.
O mare experieнţă pentru Cristina este participarea ca solistă vocală
la Festivalul „Mariana Drăghicescu”
din Timișoara, România (2016) unde a interpretat melodia compusă de
tatăl ei, Dorel, pe versurile Marianei
Stratulat iar la pregătire, un spijin
preţios i-a oferit Teodora Smolean și
mama ei, Natașa. Festivalul de muzi-

Teodora cântă încă de la vârsta de 5
ani. A apărut pe scena Festivalului de
Muzică și Folclor al Copiilor din Voivodina la Ecica și prima ei apariţie pe
scenă a fost una de succes obţinând
premiul special și premiu de onoare.
Ambele fete se bucură de toată iubirea părinţilor lor, iar mama Natașa, este mereu alături de ele, însoţindu-le la repetiţii sau la Școala de
muzică la Panciova. Tot ea, selectează textele pentru melodiile pe care le
compune Dorel pentru fiicele lor.
Teodora participă cu regularitate
la ediţiile Festivalul „Primăvara cântă
(„Raspevano proleće”) din Panciova,
interpretând de fiecare dată melodiile compuse de tatăl ei. Anul acesta a
obţinut premiul I cu melodia „Dar
Mar carnaval”, compusă de tată ei.

La data de 26.mai curent S.C.A. “Veselia” s-a prezentat cu formaţia de
dansatori și orchestra în localitatea
Gložan, în apropiere de Novi Sad, la
Festivalul slovacilor “Tancuj, tancuj”.
Potrivit celor evidenţiate de organizatorul ediţiei din acest an a acestei
emulaţii deosebite a slovacilor, S.C.A.
“Veselia” este primul ansamblu românesc care a participat la aceast festival,
aflat la cea de a 48-a ediţie a sa.
Este vrednic de amintit fatpul că
membrii acestei societăţi cultural în
fiecare an se prezintă la Trecerea în
revistă a ansablurilor folclorice din
Panciova. În acest an, formaţia de
dansuri s-a prezentat cu o suită de
dansuri din Ardeal precum și cu orchestra care a interpretat un potpuriu de melodii populare românești.
O contribuţie inestimabilă la reușita interpretării ansamblului de
dansatori, are coregraful Lucian Danilov, dirijorul orchestrei Dorel Marianu precum și președintele S.C.A.,
Corneliu Idvorian.
Referitor la finanţarea societăţii
cultural-artistice, amintim faptul că
acest lucru se efectuează prin proiecte
și sponsorizări, iar membrii S.C.A. nu
suportă nici o cheltuială deoarece nu
plătesc cotizaţia și nici nu suportă

cheltuielile de drum când se deplasează în altă localitate. Costumele naţionale sunt asigurate în baza proiectelor.
Cu acest prilej, conducerea S.C.A
“Veselia” mulţumește Administraţiei Municipale a orașului Panciova, Secretariatului Provincial pentru Cultură și Comunităţi naţionale
precum și Ministerului pentru Românii de Pretutindeni din București, România, care au recunoscut

importanţa funcţionării S.C.A “Veselia” în vederea păstrării tradiţiei
românești și care contribuie la păstrarea funcţionării acestei societăţi
cultural prin acceptarea proiectelor.
Membrii S.C.A. “Veselia” activează
cu mult entuziasm, astfel că, și în anii
precedenţi, conform tradiţiei, și în
acest an, la data de 15 august, în curtea Bisericii Ortodoxe Române din localitate, se va organiza un program

cultural tradiţional. În septembrie se
va organiza cea de a șaptea ediţie a
manifestării culturale “Zilele românilor din Glogoni”, în durată de două zile, în cadrul cărora se va organiza o
expoziţie a portului popular românesc, o expoziţie de fotografii vechi, a
mâncărurilor tradiţionale iar totodată
se va prilejui și un program culturalartistic în cadrul căruia se vor prezenta ansabluri din Serbia și România.
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DIN CARTEA “CĂLATORI ROMÂNI PRIN SERBIA”

PATRU AUTORI ROMÂNI- CĂLĂTORI

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL

Banat- istorie
și multiculturalitate

Cu permisul dr Mircea Măran în
cele ce urmează vom reproduce
note introductive din cartea sa
apărută recent. Cartea a trezit un
mare interes, deoarece pe lângă
valoarea sa istorică, are și o inestimabilă valoare literară.

Au asistat peste 70
de participanți care
au prezentat 64 de
lucrări în cadrul
a cinci secţiuni

Relațiile sârbo-române de mai
multe decenii sunt inspirație inepuizabilă pentru cercetători de
diferite profiluri - istorici, antropologi, lingviști, istorici de artă,
etnomuzicologi, și rezultatele
cercetărilor care au fost efectuate
au fost prezentate la reuniunile
științifice, conferințe, mese rotunde, în monografii, cărți și reviste.
În ciuda faptul că aceste două
popoare vecine, care de-a lunul
istoriei, au cultivat întotdeauna
relații de vecinătate și prietenie,
nu se cunosc suficient. Încă mai
există o mulțime de zone neexplorate sau puțin cunoscute, există încă texte ale autorilor români
cu privire la vecinii lor sârbi și vice-versa. Astfel de surse, cealaltă
parte aproape că nu o cunoaște,
fiind puțin utilizată sau neutilizată deloc de „celălaltă parte“ în
cercetarea științifică, și, prin urmare, puțin cunoscute în cercurile științifice ale acesora dar și opiniei publice.
Motivul pentru aceasta se află
într-un număr mic de experți, care sunt familiarizați cu ambele
limbi și, prin urmare, sunt competenţi să prezinte celeilalte părţi
resursele de care dispun. Aceasta,
desigur, subînţelege și implică
traducerea de resurse, în întregime sau doar unele fragmente, ceea ce cu siguranță este un avantaj
în ceea ce privește o mai bună
înțelegere și accesul la sursele relevante „ale celeilate părţi“.
Cărțile de călătorie sunt pentru
istorici surse inestimabile atunci
când dorim să cunoaștem o localititate, o populație sau economia, cultura și civilizația, circumstanțele istorice în care s-a dezvoltat un popor și organizarea
social-politică a regiunilor prin
care au trecut, în calitate de oficiali guvernamentali, personalul
militar, comercianți, în scopul de
a efectua unele afaceri private,
sau pur și simplu din motive hedoniste.
Ca țară, intersectată de drumurile principale care leagă Orientul
și Occidentul, Serbia a fost vizitată de pasageri străini, indiferent
dacă au venit din Vest și s-au îndrumat sprea Constantinopol sau
alte destinații din Levant, sau au
călătorit pe Dunăre și în acest
mod au descris zonele și populația de țărm a marelui fluviu, capitala Belgrad, Cetatea din Smederevo sau Ada Kaleh.
Acești pasagerii care au venit
din țările vecine și au trecut prin
Serbia, au venit cu scopul de a
efectua o varietate de sarcini, de a
se întâlâlni cu alte personae sau
ca urmare a expulzării violente
din țara lor de origine etc.
Timp de secole călătorii români au vizitat teritoriile sârbe,
dar abia din secolul al XIX-lea
încep să scrie mai multe impresii
despre aceste călătorii. Note de
călătorie sunt folosite din ce în ce
mai mult de către autorii români
la sfârșitul secolului al XIX-lea și
începutul secolului al XX-lea de a
face cunoscut public ceea ce călătorul scrisese, mai ales atunci
când descrierea nu era un scop în
sine, ci promovarea a autorului
sau dragostea faţă de cuvântul
scris sau probabil din alte motive.
În această carte sunt lucrările a
patru scriitori români, dintre care trei dintre ei îi putem clasifica
liber printre scriitorii de note de
drum. Cel de al patrulea și în același timp cel mai mai în vârstă
dintre ei, este Nicolae Bălcescu,
un scriitor, istoric și revoluționar
român, care în perioada 18481849 după ce a fost expulzat din
Vlaška, a trecut în mai multe rân-

Simpozionul a fost organizat de
Societatea română de etnografie și
folclor din Voivodina și Institutul
de Cultură al românilor din Voivodina împreună cu Universitatea
,,Eftimie Murgu“ și Consiliul județean Caraș-Severin din Reșița,
în parteneriat cu Academia Română-Filiala Timișoara și Muzeul
Voivodinei.
Ediţia din acest an a Simpozionului Internațional ,,Banat - istorie și multiculturalitate”, a fost inaugurată de Dušan Jakovljev, vicepreședintele Adunării Voivodinei.
Ediţia din acest an a reuniunii
științifice ,,Banatul – istorie și
multiculturalitate” a fost împărţită pe cinci secţiuni, cuprinzând 64
de comunicări știinţifice, prezentate oral sau în scris. Repartizarea
pe secţiuni a fost următoarea: 13
lucrări la secţiunea I, ,,Centenar
1918 – premise și consecințe”, 15
lucrări la secţiunea a II-a, ,,Literatură și memoralistică“, 14 lucrări la
secţiunea a III-a, ,,Biserica, presa
și școala”, 13 comunicări și lucrări
la secţiunea a IV-a, ,,Cultura de la
tradiție la perspective “ și 9 comu-

duri sau a rămas în regiunea dunăreană sârbă și a purtat corespondența cu colegii săi care se
aflau în alte destinații. Bălcescu
era în Belgrad, Panciova, Donji
Milanovac și Negotin și, în ciuda
faptului că nu există prea multe
informații despre oamenii și
așezările în care a locuit, scrisorile sale reprezintă o sursă interesantă pentru situația politică ge-

nerală care a predominat în Europa de Sud-Est și în regiunea Dunării în perioada 1848-1849.
Ceilalți trei autori sunt mult
mai apropiați unul de celălalt
prin anul de naștere și aparțin
aceleiași generații, deși sunt persoane care la prima vedere nu au
atâtea lucruri comune. Nicolae
Iorga este o personalitate cunoscută a istoriografiei românești și
europene, președintele guvernului român într-un mandat, iar reputația lui este deosebită faţă de
alți autori. Teodor Filipescu dife-

ră de ceilalți prin faptul că s-a
născut în sediul monarhiei austro-ungare de atunci și a fost un
funcționar de stat, astfel a trăit în
afara țării sale de origine, care,
după prăbușirea monarhiei, a reveinit în România. Pentru noi,
cel mai important lucru este că
acest etnograf, publicist și,
bineînțeles, un scriitor de călătorie român, s-a născut în zona

noastră, în Glogoni. Cel de-al
treilea scriitor de călătorie, cel
mai puțin cunoscut, dar nu mai
puțin interesant, a fost Ilie
Ghergheli, doctor filolog care a
efectuat o călătorie neobișnuită

cu bicicleta prin Serbia, Bosnia și
Dalmația. De aceea, cartea sa de
călătorie conține cele mai multe
elemente de aventură. Și încă ceva: Ilie Ghergheli este print-o coincidenţă, într-un mod simbolic,
persoana care are elemente comune cu toți ceilalți călători pe
care îi prezentăm în această lucrare: a fost pe post de profesor de
germană la Liceul “Nicolae Bălcescu” din Brăila, l-a întâlnit pe
Teodor Filipescu într-o călătorie,
pe care o descrie, la Sarajevo în
1908 și îl amintește în multe alte
lucrări ale sale, și, în final, notele
sale de călătorie le-a publicat în
ziarul “Sămănătorul” (1909), a
cărui redacator a fost ani în șir. În
1906 a publicat o lucrare dedicată
marelui istoric, domnului Iorga.
Trebuie remarcat faptul că în
lucrarea noastră au fost publicate
doar fragmente din cartea de călătorie a lui Ilie Ghergheli referitoare la călătoriile prin țara noastră, în timp ce în cazul a două jurnale de călătorie ale lui Nicolaie
Iorga, unul a fost publicat în întregime, iar celălalt doar acolo
unde se amintește Serbia, ca parte a Iugoslaviei interbelice.
În cele din urmă, din opera lui
Teodor Filipescu s-au eliminat
câteva fragmente considerate ca
fiind mai puţin împortante referitor la valoarea istorică și publicistică. Doar în cazul lui considerându-l semnificativ pentru noi dat
fiindcă s-a născut pe teritoriul
țării noastre și l-am văzut ca faimoasă personalitate a Banatului
nostru, am publicat și fragmente
care vorbesc despre îndepărtatul
Constantinopol, unde bănăţeanul
nostru călătorise.
Prin publicarea acestor jurnale
de călătorie în limba sârbă, am
încercat să oferim o contribuție
modestă la cunoașterea și cercetarea relațiilor sârbo-române de-a
lungul secolelor. Sperăm că am
reușit acest lucru și că această carte va fi un stimulent pentru continuarea cercetărilor în acest domeniu.
Dr Mircea Măran
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1938 “ prezentată de Dragan Petrović și de autor.
La cele 22 de ediții anterioare ale
simpozionului, au participat peste o
mie nouă sute de oameni de știință
și de cultură din peste 30 de centre
universitare, institute ale academiilor de știinţă din Serbia, România,
Croația, Macedonia și Muntenegru,
asociaţii și centre culturale. Simpo-

La şedinţa în plen, au
fost lansate două cărți
impor tante. Cea dintâi
aparţine
academicianului Eugen
Simion, traducere în
limba sârbă dr. Maria
Nenadić, iar a do ua lui
dr. Drago Njegovan,
directorul Muzeului
Voivodinei.
zionul internaţional, manifestare
știinţifică anuală, organizată succesiv de ambele părți ale frontierei, are
drept scop realizarea unei periodizări și o analiză din perspectivă pluridisciplinară
a
istoriei
și

nicări și lucrări la secţiunea a V-a,
,,Patrimoniu, etnografie, turism“.
La ședinţa în plen, au fost lansate două cărți importante. Cea
dintâi aparţine academicianului
Eugen Simion, traducere în limba
sârbă dr. Maria Nenadić, iar a doua lui dr. Drago Njegovan, direc-

multiculturalității; realizarea antologiilor necesare și a lucrărilor de tip
monografic despre cei mai importanţi cerectători și autori participanți la reuniune, despre istorie, traduceri, publicaţii pe teme prezentate
etc., precum și cercetarea relaţiilor
istorice interumane, respectiv a

torul Muzeului Voivodinei. La finalul evenimentului științific a
avut loc dubla lansare de carte ale
cărților ,,Tânărul Eugen Ionescu“
de Eugen Simion, prezentată de dr.
Ionela Mengher și autoarea traducerii, precum și ,,Voivodina 1918-

creaţiilor acestora și ale instituţiilor
științifice de-a lungul timpului. Majoritatea lucrărilor susţinute au fost
publicate în volume masive, cu câteva sute de pagini, multe dintre acestea bilingve, în limbile română și
sârbă.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ – ПОГЛАВЉЕ 27

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД ЈЕ НУЖАН

Четири дана
у ЦЕРН-у

Преговарачки процес
мора бити пажљиво
припремљен
С јасним планом
пред ЕУ
Република Србија је Европској
комисији почетком јуна послала Нацрт преговарачке позиције за Поглавље 27. У њему је
акценат стављен на две најтеже области – управљање отпадом и управљање отпадним водама, у чије ће усаглашавање
са европским прописима Србија морати на инвестира око
6,4 милијарде евра. Занимљиво је да државни органи нису
урадили све специфичне планове имплементације, али се
зна да се сценарио прилагођавања протеже чак до 2040. године.
Стратегија Србије је јасна –
преговарачки процес мора бити пажљиво припремљен и све
је усмерено ка том циљу. Тек
када буду готови сви специфични планови, кад Србија буде знала с колико новца из фондова ЕУ располаже и колико је
наших пара опредељено за зелени фонд за решавање питања отпадних вода, држава ће
моћи прецизније да испланира рокове за испуњење наших
обавеза према ЕУ. А све горенаведено је предуслов за утврђивање коначне преговарачке
позиције.
Имплементација закона
Надлежни у држави тврде да
ће стратешки планови за имплементацију програма за решавање проблема заштите вода и токове отпада бити завршени до јесени, а план решавања индустријског загађења
до краја године. Убеђени су да
ће Србија бити спремна за преговоре за годину дана, а онда
од ЕУ зависи када ће бити отворено еколошко поглавље. Процењује се да се то неће догодити пре новембра или децембра
2019.
Према тврдњама надлежних
из Министарства заштите животне средине, у јеку су припреме за реализацију плана имплементације Директиве о индустријским емисијама ЕУ. Реч
је о законским одредбама које
се односе на регулисање рада
ин ду стриј ских по стро је ња у
складу са еколошким стандарди ма ко ји ва же у зе мља ма
Европске уније. То се нарочито односи на усклађивање нивоа емисија загађујућих мате-

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
упутило је јавни позив наставницима физике да конкуришу за учешће у четвородневном програму стручног усавршавања Европске
лабораторије за нуклеарна
истраживања (ЦЕРН). Про-

стручним школама и основним школама.
Кандидати треба да попуне електронски пријаву, која
се на ла зи на адре си:
http://upitnici.mpn.gov.rs. Њихове пријаве разматраће комисија коју ће формирати министар просвете, науке и тех-

грам се реализује од 9. до
15. септембра, а трошкове
превоза, хране и смештаја
обезбеђује ЦЕРН. Право на
подношење пријаве имају наставници физике запослени
у гим на зи ја ма, сред њим

нолошког развоја. Рок за подношење пријава је 19. август,
а додатне информације могу
се добити на број телефона
011/36-16-527, или пре ко
имејл
адре се:
srednje@mpn.gov.rs.

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ИВАНОВЧАНИ НАЈБОЉИ”,
„ПАНЧЕВАЦ” 4772, ОД 13. ЈУЛА
рија и прилагођавање привреде новим условима које прописује европско законодавство.
Овај посао реализује се у сарадњи с Центром за чистије
производње Технолошко-металуршког факултета у Београду
и њиме су обухваћени сектори
енергетике, металске, прехрамбене, прерађивачке индустрије итд. Сврха овог документа је
дефинисање прелазних периода за усклађивање за сваког
оператера појединачно, као и
дефинисање потребних финансијских улагања за испуњење
ових обавеза. Он ће бити основа за преговарање о прелазним
роковима за индустрију.
Тренутно држава разговара
са сваком компанијом (оне које по важећем закону морају
да поседују интегрисану дозволу) о роковима прилагођавања, као и о томе колика улагања су потребна да би се производни системи довели на ниво
који ће задовољити стандарде
ЕУ. Вреди истаћи да се усклађивање односи на примену нај-

бољих доступних техника и достизање граничних вредности
емисија опасних и загађујућих
материја.
Искуства других
Став државе је веома јасан: не
смемо доћи у ситуацију да плаћамо пенале или да поједина
постројења треба да буду затворена јер нисмо испунили
стандарде у предложеним роковима, који ће бити дефинисани током самих преговора.
Србија намерава да избегне судбину Бугарске и Румуније, које плаћају милионске пенале
сваке године, или Словеније,
која је била принуђена да затвори рафинерију нафте јер
није добро проценила и испреговарала прелазне рокове.
Делегација Европске уније у
неколико наврата упознала је
српску јавност с тим да је ЕУ
свесна комплексности Поглавља 27 и да је за државе у приступним преговорима тешко да
испуне високе стандарде. Европа је јасно дала до знања да
управо због тога и постоји пре-

лазни период, када ЕУ сарађује с тим државама како би се
оне прилагодиле европским
захтевима. Упозорили су надлежне да онда када држава постане чланица, Европска комисија има механизме да је
финансијски казни уколико не
испуњава директиве Европске
уније у области заштите животне средине.
Пре две године Србија је добила зелено светло да без мерила, односно додатних услова, започне припреме за отварање Поглавља 27 о животној
средини. Реч је о једном од најтежих поглавља у приступању
ЕУ. Процењује се да је потребно донети 700 прописа и уложити десет милијарди евра да
би се Ср би ја у пот пу но сти
ускладила с правилима ЕУ, па
је ово једна од ретких области
у којима Србија може да очекује прелазне периоде, односно могућност да у неким областима прилагођавање настави
и након завршетка преговора,
па чак и након што постане
чланица ЕУ.

Није све у бројкама и
статистици
Аутор текста „Завршена борба за бодове” (објављеног у
„Панчевцу” бр. 4770) у уводном делу навео је део статистичких података који се односе на резултате које су панчевачке основне школе постигле на недавно завршеној
малој матури.
Иако је према званичној
статистици ОШ „Моша Пијаде” из Иванова била „убедљиво прва у Панчеву по броју бодова на сва три теста”,
аутор оспореног текста није
узео у обзир овај податак, јер
званична статистика не пока-

уписне комисије Горана Боканића”, али не у контексту
који је изнет у тексту „Ивановчани најбољи”. Наиме, координатору је у разговору речено какав став заузима уредник стране, односно аутор
оспореног текста када је реч
о званичној статистици овогодишње мале матуре. Дакле,
у извештају „Завршена борба
за бодове” новинар није прикрио податке, већ их није узео
у обзир.
„Панчевац” је угледан лист
који поштује „правила новинског изражавања” и у коме

зује реалну слику стварних
постигнућа мале матуре остварених на територији града
Панчева. Наиме, у горепоменутој школи завршни испит
радило је седам ученика, док
је у другим панчевачким школама тај број десетоструко већи и став потписника „непрофесионалног” чланка је да одличан резултат ОШ „Моша
Пијаде” не може да се вреднује у истој категорији, по
истим статистичким параметрима, с постигнућем других
школа. Аутор се позивао „на
речи координатора Окружне

новинари и грађани имају
право да искажу своја мишљења и ставове. Синтагму
„мала школа” не желим да
коментаришем, јер сматрам
да ниједна васпитно-образовна установа није мала и да
свака, колико год ђака имала, игра велику улогу у развоју наше заједнице.

АКТИВНОСТ МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Подршка невладином сектору
Министарство заштите животне средине донело је одлуку о
из бо ру про је ка та за до де лу
средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине
у 2018. години и на основу коначне листе вредновања и рангирања пријављених пројеката држава ће суфинансирати
73 пројекта. Вреди истаћи да
је на адресу еколошког министарства стигло око 300 различитих програма невладиних
организација.
Недавно је министар заштите животне средине Горан Триван потписао уговоре с представницима невладиних организација о додели бесповратних средстава за подршку пројектима у области заштите животне средине. Том приликом
он је изјавио да нема развијеног друштва без развоја невладиног сектора, чији је значај
непроцењив у стварању друштвене климе у којој ће заштита животне средине бити један

од приоритета. Указао је на то
да ће битка за здраву животну
средину и достизање ЕУ стан-

дарда трајати тридесет година:
– У тој борби важна нам је подршка свих, владиног и невла-

диног сектора, медија, представника науке и струке, привреде,
младе генерације, али нам је
драгоцено искуство старије генерације, пензионера. Циљ је да
сви будемо зелена војска.
Са свечаности је упућен јавни позив друштвено одговорним компанијама да подрже
и помогну активности цивилног друштва. Држава је за ову
намену издвојила 35 милиона
динара, што је више него лани, али према речима државних званичника, то није довољно да се подмире све потребе. Панчевачка удружења
ове године нису прикупила довољан број поена, па се тако
нису нашла на листи Министарства. Покрет горана и центар волонтера аплицирали су
пројектом „Живот и заштита
Потамишја”, а Удружење грађана за развој еколошке свести и заштиту животне средине „Екопан” предложило је програм „Дечја еколошка мрежа”.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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Х РАНА З А Д У ШУ

ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ ВОЈВОДИНЕ ОБИШАО БОЛНИЦУ

(О)праштање

КРАЈ РАДОВА НА ИНТЕРНОМ У ОКТОБРУ

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Истине и заблуде о
кокосовом уљу

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Кокосово уље је последњих
година постало врло популарно за негу лица и тела, али с
њим, као и с многим другим
уљима, треба бити опрезан и
знати како и на ком делу тела могу да се користе.
Кокосово уље није прикладно за наношење на лице, јер
зачепљује поре, оптерећује
лице и спречава кожу да дише. У основи, кокосово уље
је веома засићено и уместо
да се апсорбује, остаће на кожи. Посебно се не препоручује особама које су склоне
акнама и митесерима. Иако
је богато витамином Е и линоленском киселином, која
смирује иритирану кожу, није се показало као добро у
борби против акни и бубуљица. Ипак, постоје типови ко-

же којима уље од кокоса прија (углавном је реч о сувој
кожи), али у тим случајевима генетика игра битнију улогу од лековитости самог производа.
Кокосово уље можете користити за косу као маску тако што ћете га нанети на крајеве косе, увити у кесу и пешкир и држати на глави бар
пола сата, а потом уобичајено опрати косу. Уље опоравља испуцале крајеве власи и
негује. Такође се може користити за бржи раст обрва и
трепавица (као и чичково уље),
али се мора водити рачуна да
не доспе у очи. Увече, пре
спавања, ово уље можете нанети на усне како бисте их
нахранили и омекшали.
Приликом сунчања никако не треба наносити кокосово или маслиново уље, јер
се онда ваша кожа понаша
као месо у тигању – гори.
Евентуално, ако желите, можете намазати кокосово уље
на чисту кожу тела након
сунчања. Ако имате заноктице, можете утрљавати кокосово уље двапут дневно по
целом нокту. Имаћете неговане и здраве прсте и нокатну плочу. Овај начин неге је
изузетно битан када скинете
гел или надоградњу ноктију
како би се нокти брзо опоравили.

Завршене две
трећине посла
Реконструкција кошта
око 500 милиона
динара
Обновљена и опрема
– Иако је било неочекиваних
проблема који су успорили ток
радова на реконструкцији Интернистичког блока Опште болнице Панчево, око две трећине посла је обављено, па се завршетак радова на том делу
зграде очекује крајем октобра
– изјавио је Игор Мировић,
председник владе Војводине, у
понедељак, 23. јула, приликом
посете панчевачкој болници.
Болницу је, поред Мировића, обишао и доц. др Зоран Гојковић, покрајински секретар за
здравство, а госте су дочекали
Предраг Живковић, заменик
градоначелника, и директор
Болнице др Слободан Овука с
помоћницима др Драженом Јелачом и др Слободаном Продановићем.
Добре вести
– У радове на реконструкцији
уложено је око 500 милиона
динара и то је тренутно један
од наших највећих и најважнијих задатака. Осим тога, панчевачка болница је у протеклих годину дана добила и савремену медицинску опрему у
вредности од преко 40 милиона динара. Наставићемо с набавком опреме за ову и за све
друге болнице у покрајини.
Наш циљ је да обновимо здравствени систем, да реконструи-

Промене су очигледне
шемо све регионалне болнице, све клинике и све институте који се налазе у Војводини
– истакао је Игор Мировић.
Он је с јавношћу поделио и
информацију да ће локална самоуправа у Панчеву у договору
са управом Болнице издвојити
новац и за припрему пројектне
документације за реконструкцију остатка болничке зграде.
– У зависности од тога колики
ће бити обим радова, део средстава за тај посао можда би могла обезбедити влада Војводине,
али ћемо тим пројектом конкурисати и код Канцеларије за јавна улагања – најавио је Мировић.
Остали само зидови
Према речима директора Болнице др Слободана Овуке, од по-

ЗГРА ДА ЗА ВО ДА ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ
ДО ГО ДИ НЕ?
Упитан да ли Влада Војводине има неке конкретне планове
у вези са завршетком нове зграде панчевачког Завода за
јавно здравље, на који се чека већ читаву деценију, Игор
Мировић је рекао да би тај проблем можда могао бити решен догодине.
– У више наврата смо разговарали с представницима локалне самоуправе у Панчеву и са управом Завода. Радићемо на том проблему и верујем да ћемо већ следеће године
имати решење и за пресељење и за изградњу нове зграде
– рекао је председник Покрајинске владе.
Закупљен простор

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, одрастање свих
нас, без изузетка, праћено је
учењем кроз избегавање казне, страхом од понављања
грешака и све ређе, како постајемо старији, неким обликом награде одређене од
стране важних, вољених одраслих, заслужних за наше
васпитање.
Опрост усва ја мо то ком
жи во та нај пре као по јам
„угуран” у све религије као
најпогодније средство за држање „непожељних” реакција или понашања под контролом. Везано за сопствени осећај кривице и добру
вољу и милост других, опраштање не доживљавамо као
процес, већ као свршен чин
и нешто што треба заслужити.
У случају да смо битни у
нечијем животу толико да се
од нас тражи опрост, можемо постати „важни” у сопственим очима и заслепљени осећајем моћи у који нас
ставља позиција некога ко је
„изнад” других и самим тим
без грешака и кривице. Својим мислима градимо слику
о себи која стоји на крхким
темељима илузије моћи и
незаситог eга. Шепурећи се
у стално растућем осећају
самоважности, рушимо „мостове” које смо изградили ка
другима, јер постајемо мајстори у смишљању нових разлога за њихове грешке и наше праштање.
Илузија моћи, као свака
животна (само)обмана, не
тра је веч но, већ са мо до
тренутка када дође време
да се осети силина разједања од стране сопствене са-

вести. Спознаја да смо повредили вољено биће и прешли давно постављене личне границе хранећи самопоуздање постављањем себе изнад других, доводи нас
у позицију тражења опроста од људи, више силе и
од себе самог.
Само неко ко (на)учи да
воли себе и живот такав какав је, има снагу да схвати
пра во зна че ње пра шта ња.
Опростити значи научити како се преузима одговорност
за своје поступке, речи и понашање; не кривити никога
за личне невоље, јер је једино наша пројекција заслужна за све што видимо добро или лоше у некоме или
нечему. Опраштање је најделотворније када је упућено ка унутра, према својој
суштини. Треба да покушавамо да опростимо себи незнање и све што је из њега
настало. Тада смо спремни
за учење новог и другачијег.
Препознавање у другим људима особина и поступака
који су вредни похвале и
признања представља јасан
показатељ да то исто развијамо у себи. Бављење собом
учи нас како да опростимо
слабости које су нас усмеравале на критике и осуђивања других.
(О)праштање је дуг и непрекидан процес који је најтеже покренути. Стално треба имати на уму да нам пристижу програми из прошлости на основу којих стварамо уверења водиље. Учимо
како да опростимо себи поступање по устаљеним шаблонима који нам одавно не
служе. Када једном почне да
се одвија процес праштања,
почиње и упоредни процес
љубави према себи који као
неисцрпна искра распаљује
све остале љубави.
Праштање као појам или
процес – одлука је на вама.

АКО ВАМ ТРЕБА ОРТОПЕДСКО ПОМАГАЛО

„Ортобајк” – за лакши
и безболнији живот

Сви они који су били принуђени да набаве било какво ортопедско помагало, знају колико
је тешко пронаћи квалитетан
производ по доброј цени. Све
и да у томе успете, може се десити да продавац не уме да вам
објасни како да користите оно
што сте купили.
Да бисте избегли нежељене
ситуације, купујте на провереним местима и бирајте радње
с дугогодишњим искуством.
Ако питате Панчевце, већина
ће вам препоручити „Ортобајк”.
Реч је о продавници ортопедских помагала и медицинске опреме која у понуди има
мидере, протезе, појасеве за
кичму и килу, стезнике, ортозе, ходалице, штаке, штапове,
кревете, антидекубиталне душеке и јастуке, инвалидска колица, лонгете, томас крагне,
ортопедске улошке по мери и
многе друге ствари.
„Ортобајк” издваја не само тридесетогодишње искуство у области ортотике и протетике већ и

Страну
припремила
Драгана

Кожан

чињеница да им је истински стало до тога да ефикасно реше проблеме сваког пацијента.
– Ми се не бавимо само трговином, већ и едукацијом људи који се први пут сусрећу
са оваквим проблемима, па
тако обезбеђујемо стручну консултантску помоћ лекара специјалиста ортопедије и физикалне медицине. Посебну пажњу посвећујемо раду с децом, која нам све чешће долазе због равних табана, неправилног држања, деформитета грудног коша или рамена, као и због кифозе, сколиозе и других проблема – кажу
у „Ортобајку”.
Поред најмлађих, право на
погодности имају и пензионери. Сви производи које нуди
ова специјализована продавница испуњавају европске стандарде, а цене су најниже на тржишту. „Ортобајк” издаје помагала на оверен налог Републичког фонда, врши доставу
на кућну адресу, а ради и сервис помагала. Продавница се
налази у Улици Светозара Милетића 41, а додатне информације могу се добити путем
те ле фо на 013/35-33-35 и
064/17-65-008.

четка радова у октобру прошле
године до данас Интерно одељење је задржало само бетонску
оплату, а све остало је ново. Реконструкција је обухватила све
инсталатерске, термомашинске
и грађевинске радове на приближно 8.000 квадратних метара
простора. Мајстори раде на свих
шест етажа зграде – од подрума,
преко Пријемно-ургентне службе, па све до четвртог спрата.
Груби радови су завршени,
замењени су кров и комплетна
инсталација, као и звучна изолација, озидани су зидови. Сада ће свака соба имати своје
купатило, а радови на овим
просторијама приводе се крају. Постављају се сетови у свакој од соба, а треба да буде
уграђен и нови, трећи лифт.
– У објекат није уложено ништа скоро педесет година и јако добро знате у каквом је стању био пре почетка радова. Износ од 500 милиона динара,
колико вреди читав пројекат,
довољно говори о томе колики
је био степен запуштености
објекта. Наша је брига и обавеза да до краја октобра завршимо комплетну реконструкцију. Засад радимо у пола зграде и функционишемо добро –
рекао је Овука.
Реконструкцију Интерног финансира Управа за капитална
улагања АП Војводине, а радо-

ве изводи предузеће „Модулор”
из Београда.
Стижу нови уређаји
Када је реч о набавци опреме,
ваља подсетити на то да је само на основу јавног конкурса
за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа чији је оснивач
АП Војводина у 2018. години
панчевачкој болници додељено више од 32 милиона динара. Уговор је потписан пре нешто више од месец дана и расписане су јавне набавке за куповину нових апарата и инструмената.
– Добићемо нови дигитални
рендген, апарат за анестезију,
као и респиратор за вентилацију плућа одраслих и деце. Биће
замењен комплетан хируршки
инструментаријум у вредности
од око седам милиона динара.
Обезбеђен је и један стерилизатор за потребе Очне болнице,
што ће подићи квалитет операција и допринети додатном смањењу листа чекања. Нову опрему добиће и одељење ортопедије – најавио је Овука.
Он је захвалио Покрајинској
влади на томе што је великим
улагањима у реконструкцију и
опремање Болнице допринела
квалитетнијој здравственој заштити свих грађана јужног Баната.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Сладолед од ваниле
Ово је основни рецепт за припрему укусног домаћег сладоледа од
ваниле, који се по жељи може обогатити укусима чоколаде, свежег
воћа, кафе, лешника...
Састојци: 2,5 децилитра млека,
2,5 децилитра слатке павлаке,
штапић ваниле, шест жуманаца и
125 грама шећера.
Припрема: Ставити у посуду млеко и слатку павлаку и додати штапић ваниле. Загрејати да проври, па склонити с рингле и оставити
десетак минута. Умутити пенасто жуманца и шећер, док смеса не
побели, па затим пажљиво сипати у вруће млеко.
Вратити на ринглу и загревати поново на лаганој ватри док не почну да се појављују мехурићи, још око пет до десет минута. Да бисте
проверили да ли је густина одговарајућа, повуците прстом по спољној страни дрвене варјаче коју сте провукли кроз смесу – ако остане чиста линија, можете склонити с рингле.
Смесу сипати у металну модлу за сладолед и оставити неко време на собној температури да се охлади, па затим ставити у замрзивач. Можете покрити фолијом или масним папиром да се не би
створили кристали леда. После два сата смесу извадити из замрзивача и промешати, па вратити на хлађење.
Ово је основни рецепт за сладолед од ваниле. По жељи можете
додати и растопљену чоколаду, измиксано воће (малине, банане и
сл.), орашасте плодове, кафу, цимет, грилијаш... Уживајте у новим
укусима.
Напомена: За пуни укус сладоледа, пре служења пребаците смесу у обичан фрижидер да се мало опусти и тек онда сервирајте.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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ТРАДИЦИОНАЛНИ ЛЕТЊИ КАМП СПОРТСКОГ САВЕЗА ПАНЧЕВА

С ДИВЧИБАРА У НОВЕ ПОБЕДЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Пета девојчица, Марја”
Градимира Стојковића
Пра ва љу бав ни кад ни је
обична успомена. „Учитељица је одредила да седим с
новопридошлом девојчицом
Марјом, у трећој клупи. Испред нас је распоредила Ивану и Тању, а иза Насту и Лану. У четвртом разреду фазон девојчица постао је да се
заљубе и све четири, две испред и две иза, одмах су се у
мене заљубиле. А ја нисам
ни у једну. Чак ни у Марју,
која се није заљубила у мене. Гледао сам своја посла, а
њих четири су гледале моја
посла.” Александар иде у
четврти разред и између њега и Марје, нове другарице
из клупе, развија се посебан
однос. Уз веселе догодовштине и драматичне ситуације,

Одлични услови
у одмаралишту
Тренинзи, забава,
дружење...
Тек нешто више од сто километара потребно је превалити
како би се стигло у праву природну оазу. На обронцима планине Маљен смештено је месташце много познатије као
Дивчибаре, где мали спортисти из нашег града већ годинама тренирају, друже се и уживају са својим вршњацима. Традиционални летњи камп одржава се и ове године, захваљујући одличној сарадњи Спорт-

ског савеза Панчева, ЈП-а „Урбанизам” и Града Панчева.
Од 13. до 20. јула у другој
смени овогодишњег летњег кампа на Дивчибарама боравило
је деведесет двоје клинаца и
клинцеза из клубова из насељених места Панчева. У правој природној оази, у готово
идеалним условима, вежбали
су, али и уживали, рукометаши и рукометашице из Долова, Јабуке и Качарева, чланови
Кошаркашког клуба „Борац” из
Старчева, али и најмлађи џудисти качаревачког „Јединства”.
О њима су бригу водили координатори кампа, а малишани су свакодневно вредно вежбали са својим тренерима.

У другој смени летњег кампа
на Дивчибарама боравили су
и: Љубомир Стевковски, Ми-

на Дивчибарама захваљују изузетно љубазном особљу, супер
куварицама, а посебно Јовану

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Огрлица кнегиње
Татјане” Џил Пол

Слепчевићу, управнику поменутог одмаралишта, јер су током боравка у овом објекту

имали све неопходне услове за
несметани рад.
Дивчибарска бајка се наставља...
А. Живковић

За најбољи плакат 50.000 динара
Суботића 5, 11000 Београд, с
назнаком „за ликовни конкурс”
(под шифром). Рок за слање
радова је 1. новембар. Уз рад
је обавезно приложити затворену коверту с јасно исписаном шифром на полеђини, која ће садржати одштампану или
читко штампаним словима попуњену пријаву за конкурс, која се може добити при предавању радова или на захтев електронском поштом путем мејла
tatjana_nov@yahoo.com.
Стручни жири ће одабрати
12 најуспешнијих плаката, чијим ће ауторима припасти нов-

Велика руска кнегиња и енглески новинар повезани једном од највећих мистерија
свих времена. Љубав. Сломљено срце. Медаљон који
скрива тајну.
Година 1914. Русија се налази на ивици пропасти, док
се породица Романов суочава с врло неизвесном будућношћу. Велика кнегиња Татјана заљубљена је у коњичког официра Дмитрија, али
догађаји добијају катастрофални преокрет стављајући
њихову романсу и животе у
опасност.
Пролеће 2016. Након што
је открила да је муж вара,
Кити је решила да побегне
из Лондона у малу брвнару у

Америци, коју је наследила
од прадеде. Тамо, на обалама језера Аканаби, она открива величанствени медаљон и креће на путовање које ће спојити прошлост и садашњост у незаборавној љубавној причи.

Два читаоца који до среде, 1. августа, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Да
ли имате комад накита који вам је посебно драг?”, наградићемо по једним примерком књиге „Огрлица кнегиње Татјане”
Џил Пол. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

КОНКУРС ИНСТИТУТА „БАТУТ”

могу поднети само један ауторски рад у оригиналу и он
не сме бити претходно објављиван, излаган или на било
који начин публикован и не
сме кршити права трећих лица. Поднети радови треба да
буду одштампани у формату
Б2 (50 x 70 цм), у колору. Одабир жанра и ауторски приступ
потпуно су слободни.
Радове треба доставити лично или по сла ти по штом на
адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, за Канцеларију за
превенцију пушења, Улица др

Два читаоца који до среде, 1. августа, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Које књиге вас сећају на детињство?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Пета девојчица, Марја” Градимира Стојковића. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

лош Павић, Никола Јаневски,
Вања Луковић, Саша Анђеловић, Зоран Кокановић и Душан Шајин. Они су се потрудили да клинцима и клинцезама и овај боравак на Дивчибарама остане у лепом сећању.
Као и сваке године, после седам дана боравка у овој природној оази, панчевачки малишани се својим кућама враћају пуни утисака, али и „пуних
батерија” за све оно што их
очекује почетком јесени. Челни људи Спортског савеза нашег града, али и сви посетиоци панчевачког одмаралишта

Центар за промоцију здравља
Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” расписao je прошле недеље наградни конкурс за идејно
решење плаката на тему „Заштитимо се од дувана”. Право
учешћа имају студенти уметничких факултета у Србији.
Идејно решење плаката треба да укаже на потребу за заштитом од коришћења разноврсних дуванских производа и
на неопходност очувања здравља појединца и друштва у целини, без обзира на узраст, пол,
расу и вероисповест. Кандидати

њихово другарство прерашће
полако у љубав, али њу ће
прекинути болест, због које
ће Марја морати да отпутује
у Русију.

ча не на гра де. Пр ва из но си
50.000 динара, друга 40.000,
трећа 30.000, а девет осталих
– по 10.000 динара. Резултати
конкурса биће објављени на
сајту www.batut.org.rs до краја
2018. године.
Ако одлучите да се пријавите, на сајту „Батута” обавезно
погледајте и детаљне пропозиције конкурса. Додатне информације могу се добити код Татјане Шљивар, путем имејла
tatjana_nov@yahoo.com или путем телефона 011/26-84-566,
локал 178.
Д. К.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Замало да добијем
брата
У прошлом броју нашег листа питали смо вас да ли имате строга правила у животу.
„Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Правила више не
важе” Џона Сандфорда за два
наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Имам нека правила, али
изгледа да нису баш строга.
Да јесу, био бих једно 20
ки ло гра ма
мр ша ви ји.”
064/3198...
„Имам и строга и лабава.
Лабава су за мене, а строга
мора да поштује мој муж.
Шта ће јадан, тако му је карта пала.” 064/3162...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање када су први пут нацртали

Чича Глишу. Они ће освојити по један примерак књиге „Чича Глиша” Си Џеј Тјудор.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Први пут нацртах Чича
Глишу кад су ме питали шта
бих за рођендан. Замало да
добијем брата уместо оног
’чу да
од
слат ки ша’.”
063/1622...
„Први пут сам га случајно
нацртала у предшколском и
до дана данашњег ми се појави на цртежу сваки пут кад
покушам да нацртам човека. Баш је до са дан.”
064/5775...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

СТАТИСТИКА КОЈА МОРА ДА ЗАБРИНЕ

Нападнути саобраћајци
из Алибунара

ЈОШ УВЕК МНОГО ИЛЕГАЛНОГ ОРУЖЈА
КОД ГРАЂАНА

Возач аутомобила О. В. и
његов сувозач Б. М. (обојица
из Владимировца) ових дана су напали двојицу полицајаца из Алибунара у саобраћајној патроли која их је
зауставила у раним јутарњим
сатима.
Како је саопштио Синдикат српске полиције, О. В. је
том приликом више пута ударио у главу једног од саобраћајаца, а Б. М. је најпре вербално напао његовог колегу,

па га је потом гурнуо и насрнуо на њега. Затим је другом
нападнутом полицајцу пришао О. В., који га је ударио у
главу, после чега је побегао
с лица места у непознатом
правцу. Нападнутим полицајцима је указана лекарска
помоћ у Општој болници у
Панчеву. Тамо је констатовано да су лакше повређени
и након прегледа су пуштени кући.
Један од нападача, Б. М.,
доведен је на алкотестирање
у Полицијску станицу у Алибунару. Тамо је утврђено да
је имао 1,21 промил алкохола у крви. Због тога је по налогу основног јавног тужиоца задржан.
Претресен је и аутомобил
у коме су затечени О. В. и Б.
М. и том приликом је пронађена мања количина дроге „спид”.
Б. М.-у су због тога стављена на терет кривична дела напад на службено лице у

вршењу службене радње и
неовлашћено држање опојних дрога, а за О. В.-ом је
расписана потерница.
Синдикат српске полиције
дошао је до информације да
су О. В. и Б. М. повратници у
вршењу оваквих и сличних
кривичних дела, што је још
један доказ у прилог томе да
је казнена политика правосудних органа блага.
Иначе, кривично дело напад на службено лице у вр-

ше њу слу жбе не ду жно сти
предмет је члана 323 Кривичног законика Србије. Под
тим преступом се подразумева предузимање радњи које су усмерене ка телу и физичком интегритету службеног лица. То је најчешће физички контакт између починиоца кривичног дела и особе која је мета његовог напада. Затворске казне за вербални или физички напад на
службено лице крећу се у распону од три месеца до три
године, а у случају да је у нападу коришћено и ватрено
оружје, казна може износити од шест месеци до пет година.
Уколико је мета напада
било службено лице које је
припадник јавне или државне безбедности и ако се напад одиграо док је та особа
била на дужности, онда ће
на па дач би ти ка жњен за творском казном у распону
од једне до осам година.

АКО ПУТУЈЕТЕ ПРЕКО ГРАНИЦЕ

Обавезно проверите
пасоше
Министарство унутрашњих
послова Србије апеловало је
на све наше грађане који се
спремају да иду у иностранство на летовање да пре поласка обавезно провере ва-

жност пасоша, као и важност
путних исправа деце.
Уколико се спремају да путују у земље Европске уније,
неопходно је да им пасоши
важе минимум 90 дана у односу на дан повратка. За Тур-

ску тај период износи 150
дана од уласка у земљу.
Они који се спремају да путују у Црну Гору, Македонију
или у Републику Српску, у те државе могу да уђу само уз личну

карту, али је и за тај докуменат
битно да је важећи. Грађани
Србије који намеравају да путују у друге државе треба да се
обавесте о неопходним условима на званичним сајтовима
њихових државних органа.

То је озбиљан
безбедносни проблем
јер се оно користи за
вршење кривичних
дела
Процењује се да у Србији има
1,5 милиона илегалног лаког и
малокалибарског оружја и 1,1
милион легалног, што представља озбиљан безбедносни проблем, с обзиром на то да се оно
користи за криминал, нападе
на друге особе и породично насиље – упозорава се у новом
истраживању Београдског центра за безбедносну политику.
Наша земља није у томе изузетак, јер грађани чувају у кућама пиштоље, аутоматске и
ловачке пушке и друго оружје
и у Црној Гори, на Косову и у
Македонији. Да би се решио
овај проблем, на недавно одржаном Самиту о западном Балкану у Лондону усвојена је тзв.
мапа пута (списак мера које је
неопходно предузети да би овај
проблем био ублажен, а потом
и решен).
Проблем илегалног поседовања ватреног оружја настао је
почетком деведесетих година,
у време ратова на нашим просторима. Због страха за личну
безбедност, неповерења у државне институције и отежане
процедуре за добијање дозвола
које омогућују легално ношење оружја, велики број људи је

осетио потребу да га илегално
набави и потом држи у кући
или стално носи са собом.
Када је реч о мерама усвојеним у Лондону које треба предузети да би се ублажио овај
проблем, Министарство унутрашњих послова једну већ примењује. Полиција је до сада у
више наврата позивала грађане Србије који илегално чувају
оружје да га легализују или донесу у полицијске управе и полицијске станице, али је њихов
одзив био незадовољавајући. Током прве акције, која је спроведена 2003. године, грађани су
вратили полицији 82.769 комада ватреног оружја, а на крају

прошлогодишње легализације
само 1.104!?
Међутим, без обзира на то,
наша држава је предузела много у решавању проблема илегалног оружја код грађана –
изјавио је на самиту у Лондону
министар унутрашњих послова Небојша Стефановић.
– Током прошле године припадници МУП-а су поднели
1.269 кривичних пријава и ухапсили више од 170 особа. Од
њих су одузели 1.881 комад ватреног оружја, 24,27 килограма експлозива и 47.727 комада
муниције различитих калибара. Од почетка 2018. године полиција је поднела 747 кривич-

них пријава и ухапсила 54 особе. Од њих су одузети 815 комада ватреног оружја, 33.264
метка различитих калибара и
13,3 килограма експлозива –
рекао је Стефановић.
Он је додао да је МУП током
прошле године уништио 18.000
комада оружја, чиме је такође допринео да се ситуација ублажи.
Међутим, кријумчарење оружја није заустављено. То је и даље уносан посао, о чему говори
следећи пример: цена једне аутоматске пушке „калашњиков”
на црном тржишту у Србији износи од 150 до 200 евра, а у
скандинавским државама за њу
се може добити и до 2.000 евра.

ЗБОГ ГРЕШАКА У ПРАВОСУЂУ

Исплаћени високи износи неосновано оптуженима
Они који су били неосновано у
затвору или су оптужени, па накнадно ослобођени сваке кривице, имају право да од државе
добију одштету, што је могућност коју готово сви користе.
Министарство правде Србије исплатило је током прошле
године, на основу 170 захтева,
14 милиона динара за одштете због неоснованих осуда, што
је за чак 2,4 милиона динара
више него током 2016. године.
Начин поступања у таквим
случајевима предвиђен је члановима Кривичног законика од
583 до 595, а висину одштета
које се исплаћују оштећенима
одређују чланови комисија које одређује Министарство правде. Пре исплате о висини сваке накнаде мора претходно да
се после преговарања постигне споразум између оштећеног
и комисије.

У случају да оштећени није
задовољан висином суме која
му је одређена, може тражити
више новца. Међутим, да би
то остварио, најпре мора да
поднесе тужбу за накнаду штете против Републике Србије.
Предвиђено је да накнада
штете за ослобођене кривице
или неоправдано притворене

по једном дану износи од 1.500
до 20.000 динара. При одређивању висине одштете узима
се у обзир више критеријума,
а првенствено се разматрају
последице које је оштећени
имао због неоснованог осуђивања.
Битни критеријуми су и врста кривичног дела због којег

је оштећени осуђен, да ли је
због тога био изложен омаловажавању на послу и презиру
средине, да ли су о пресуди која му је изречена писали медији итд.
До сада је највећа накнада
штете, у износу од 145 милиона динара, исплаћена Угљеши
Гргуру, власнику детективске
агенције „Гвозден”, ухапшеном
2008. године у афери „Грађевинска мафија” заједно с Гораном Кнежевићем, бившим
министром привреде. По шест
милиона динара добили су генерали ЈНА и Војске Југославије Владо Трифуновић и Ацо
Томић, који су дуго били иза
решетака без разлога. Бившем
директору БИА Радету Булатовићу, који је био 90 дана у
притвору, исплаћена је одштета која је износила око 670.000
динара.

ПОВОДОМ ДОГАЂАЈА ПОСЛЕ ПРОШЛОНЕДЕЉНЕ УТАКМИЦЕ „ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ”

Полиција опет жестоко ратовала с навијачима
После прошлонедељне фудбалске утакмице између „Црвене
звезде” и „Спартака” избили су
нереди, у којима је повређен
велики број полицајаца и приведено доста навијача.
Поводом тих немилих догађаја Независни полицијски синдикат Србије саопштио је да је
то још један доказ да се не назире крај дивљању навијачких
група на стадионима. Због тога ће још упорније инсистирати на пооштравању казни за
изгреднике који нападају полицајце док су на дужности.
„Утакмица између ’Звезде’ и
њеног ривала је, као и многе
друге, остала у сенци међусобног сукоба навијача и њиховог
напада на припаднике МУП-а.
Прво су се на платоу северне
трибине сукобиле две групе навијача београдског клуба па су
ин тер ве ни са ли при пад ни ци
Жандармерије и раздвојили сукобљене стране. Међутим, на-

вијачи су се тада реорганизовали и усмерили су сав бес на
полицију. Хулиганског дивљања није био поштеђен ни саобраћајни полицајац који је био
ангажован на регулисању саобраћаја, јер је дивљачки претучен. Након тога већи број навијача побегао је у оближњи
кафић, али су жандарми ушли

унутра и све их привели”, пише између осталог у саопштењу Не за ви сног по ли циј ског
синдиката Србије.
У њему се може прочитати
и да се навијачке групе често
сукобљавају и међусобно, кад
нема спортских догађаја. Истиче се да се и у тим ситуацијама, као и на спортским дога-

ђајима, јасно види њихова нетрпељивост према полицајцима, јер је ни сами не прикривају.
– Управо је из тих разлога
важно да сваки напад на полицајце буде најоштрије санкционисан. Инсистираћемо на доследној примени казнене политике докле год то буде било
потребно, јер сматрамо да је
то важан чинилац безбедности.
Припадници МУП-а у обрачунима с хулиганима ризикују
своје животе, а након поступака правосудних органа тај ризик постаје узалудан. Због тога
морају да реагују сви надлежни – рекао је Милош Јеленковић, председник Независног
синдиката Србије.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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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
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево
Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

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

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе
Цена: 350 динара

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА CRP

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

Цена: 400 динара

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

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

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

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

•

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

др Небојша Тасић

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

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

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

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

12

КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 27. јул, 21 сат, летња сцена Дома омладине: џем-сешн
дружење „НаранЏемовање”.
Субота, 28. јул, 21 сат, летња сцена Дома омладине: музичко вече „Just R’n’B”.

Изложбе
Уторак, 31. јул, 18 сати, Народни музеј: изложба фотографија Чедомира Милосављевића под називом „Знате шта јесмо, али не знамо шта смо могли бити”.

СЕДМО ЛИКОВНО САБОРОВАЊЕ ПАЛЕ

„Сликарско писмо”
за Хусара

У прекрасном амбијенту на
Палама, у кући домаћина и
љубитеља уметности др Горана Шиника и његових пријатеља, од 14. до 22. јула одржано је седмо Ликовно саборовање, у организацији Удружења
љубитеља уметности Пале.
Ове године су учествовали
сликари Чедомир Кесић
(Панчево), Олгица Марковић
(Панчево), Драгослав Хусар
(Панчево), Маја Јагодић (Краљево), Маја Везорти (Нови
Сад), Радуле Бошковић (Нови Сад), Јелена Бјелица (Но-

МОЈ

ви Сад), Нина Тодоров (Ниш),
Веша Нишовић (Н. Пазар),
Ненад Несторовић (Брчко) и
пет сликара с Пала.
Драгослав Хусар је и овог
пута својим пејзажем привукао пажњу публике и колега
сликара, који су му уручили
„Сликарско писмо”, које се
за најбољи рад сваке године
додељује сликарима учесницима овог саборовања.
– Заиста је права почаст
бити у таквом окружењу пријатеља и љубитеља уметности – рекао је Хусар.

избор МОЈ

Ноћ младог месеца

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА У МУЗЕЈУ

УМЕТНОСТ РУЧНЕ ИЗРАДЕ ПАПИРА
Обуку завршило
тридесет полазника
Народни музеј Панчево организовао је радионицу за ручно
прављење папира, која је одржана од 10. до 26. јула, у оквиру програма „Културно лето”.
Радионица је била намењена свим узрастима, али првенствено тинејџерима и старијим полазницима. Око тридесет заинтересованих радило је
с дипл. конзерватором-рестауратором Александром Ксенијом Милосављевић, која је их
упознала с техником израде
папира старом преко 2.000 година.
– Сам начин производње се у
Кини чувао као национално благо читавих седам векова, да би
после неког војног инцидента
ухапшени Кинези под претњом
смрћу открили тајну. Тај рецепт
и сам начин прављења папира
проширио се преко Месопотамије и мале Азије све до Европе. Неколико векова после тога
су већ постојале мање фабрике. Произведени папир је у почетку био много јефтинији од
папируса и од пергамeнта. Било је много јефтиније произвести папир и писати или штампати на њему – рекла је Ксенија Милосављевић.
Она је објаснила да се у средњем веку у Европи скоро три-

ФИЛМ: Највише волим да
гледам комедије и лаганије
филмове уз које могу да се
опустим, али је један од најновијих филмова, „Дракула
– неиспричано”, оставио снажан утисак на мене. У овој
акционој авантури која убрзава пулс, поново је оживљена једна од легендарних личности из прошлости. Главни
ју нак је пред ста вљен као
вредна очинска фигура, су-

-четири века правио од крпа
односно од памучних влакана,
што је представљало својеврсну рециклажу. То је и био други циљ тренинга, јер су полазници користили отпадни папир који су могли да пронађу у
свом окружењу. На радионици
су научили да тај материјал
припреме и направе од њега
нови папир.
– Правили смо га и од комадића свиле, џинса и биљака.
Доносила сам припремљену
пулпу од биљних влакана, јер
су ипак потребна 24 сата за
прикупљање биљака, да се ис-

туку влакна, да се блендирају,
а затим помешају с другим пуниоцима листа. Онда смо правили папир и од биљака, а могућности су заиста бескрајне –
рекла је менторка.
Она је нагласила да онај ко
има уметничке склоности, с
папиром може много да експериментише, а то је био и циљ
трећег сегмента радионице –
креативност.
Након завршене обуке полазници ће моћи сами да праве
папир, који могу да користе за
израду честитки, свезака, фото-албума, паспартуа за слике

и фотографије, али и да сликају по њему.
Полазници су радили три дана у недељи по два сата. Резултат рада, око двеста тридесет
папира у разним варијантама,
биће у наредном периоду представљен на изложби.
Александра Ксенија Милосављевић истакла је да је веома задовољна резултатом и да
је њој био циљ да обука буде
разноврсна у технолошком и
уметничком смислу како би се
полазници на најбољи начин
упознали с техником ручне израде папира.

ЗАВРШЕНА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА РАДИОНИЦА У ПЕШЧАРИ

Дружење тамбураша
Од 16. до 22. јула у Делиблатској пешчари је одржана друга
интернационална тамбурашка
радионица (ИТР) „Чардак”, у
организацији Тамбурашког центра „Тамбураторијум” Панчево,
на којој је учествовало тридесет
пет полазника из шест земаља.
Радионица је осмишљена с
циљем да окупи младе тамбураше узраста од десет до осамнаест година из земаља у окружењу и шире. Ове године на
њој су учествовали тамбураши
из Чешке, Македоније, Босне,
Црне Горе, Хрватске и Србије.

С њима су радили еминентни
тамбураши: проф. Марко Сесар из Осијека, проф. Дамир
Бутковић из Славонског Брода, проф. Златан Мирић из Бањалуке и редовни професор новосадског универзитета Зоран
Мулић. Радионицу су чинила
три сегмента: солистички, камерни и оркестарски.
– У предивном амбијенту
СРЦ-а „Чардак”, који је и предвиђен за овакве едукације, деца су уживала и стицала знања
кроз групне вежбе чији је циљ
да обједине тамбурашки звук

и приступ тамбури – рекао је
председник Тамбурашког центра „Тамбураторијум” Будимир
Стојановић.
Полазници су имали предавања два пута дневно, а на крају радионице одржан је концерт у сали Дома културе Мраморак.
– Тамбурашки центар постоји три године и има циљ да повеже тамбураше и створи услове да тамбура буде што више
присутна у уметничком свету.
Центар има дечји оркестар и
оркестар одраслих, који је до-

сад постигао завидне резултате на концертима широм Србије и управо остварује визију
да тамбура треба да се подигне на још виши ниво – закључио је Стојановић.
Наредног викенда Тамбурашки центар „Тамбураторијум”
учествоваће на концерту поводом четрдесет година постојања и рада Музичког друштва
„Ковински бећари” у оквиру
„Ковинског лета”, а након тога
ће наступити на Фестивалу малих там бу ра шких са ста ва у
Приједору.

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА У МУЗЕЈУ

Наташа Николић,
дијететичар-нутрициониста
КЊИГА: „Ноћ младог месеца” Линде Лаферти је одлична књига која иза романтичног наслова има врло јаку
причу. То је аутентична прича о догађајима на двору турског султана Махмуда II, чија је полусестра била султанија Есма, велики борац за
људска права. Главни јунак
је јаничар Иван Стаменић.
Ауторка је веома верно представила историјске белешке,
личности из тог времена, уз
речник турских појмова. Њена машта је додатно употпунила и уверљиво дочарала
живот у Цариграду почетком
19. века. Роман је изузетно
занимљив, јер нам описује
како је било живети у престоници турског царства пред
почетак реформи, уз интригантне приче о члановима
царске породице.

Петак, 27. јул 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

Лажи ме

пруг без премца, који ће ђаволу закуцати на врата. Тако
добар и праведан продаје своју душу да би спасао породицу и народ. Љубав према
најближима, тешка позиција приликом освајања и одлуке владара – главне су теме овог атрактивног филма.
Он доноси нове детаље о животу књижевног лика Влада
III, рођеног у Трансилванији 1431. године, око којег се
и данас нагађа да ли је постојао или није.
МУЗИКУ бирам према расположењу и прилици, тако
да би моја листа песама некоме била конфузна и чудна. Ипак, препоручићу инструментале гитаре и клавира, јер када радите нешто,
читате или учите, веома пријатно утичу на ментално и
физичко опуштање.

У дворишту Народног музеја
Панчево у петак, 27. јула, у
оквиру програма „Културно лето”, биће одиграна представа
„Лажи ме” у режији Драгослава Дабија.
Позоришни комад „Лажи ме”
инспирисан је црнохуморним
поетско-прозним записима о
људској свакодневици Саше
Симоновића „О љубави, смрти
и још неким ситницама” („Српска књижевна задруга”, 2012).
Замишљен је као комедија карактера са елементима гротеске. Главни и једини протагонисти су Лепомир (Александар Дунић) и Ружица (Сандра

Бугарски), који глуме средовечан брачни пар. Он је хипохондар који све више губи корак са убрзаним друштвеним
променама и савременом стварношћу која са собом носи неизвесност и страх од будућности. Она је жена јаког карактера, храбра и предузимљива,
спремна да се акцијом и ризиком бори против свакодневне
рутине и песимизма који јој
угрожава брак.
Када су посустали, после двадесет пет година, решили су
да отпутују у бању у којој су
провели медени месец, а тада
на површину почињу да изла-

зе лажи – оне свакодневне, наивне, беле лажи на које се обич-

но и не осврћемо и оне црне,
тешке, судбоносне и „смртоносне” лажи које су покидале толике везе.
Заглављени на сеоској железничкој станици, чекајући
воз који никако не долази, супружници све више упадају у
лавиринт сумњи, полуистина,
инсинуација и интрига које их
доводе на ивицу апсурда. Из
тог вртлога у коме су се нашли, једини спас је љубав –
она исконска, права и лековита љубав због које се газе морални принципи и због које
се, када је то једини излаз, и
лаже.

ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА БАРБАРЕ ЛАКОВИЋ

Раскошни таленат панчевачке уметнице
У галерији Дома омладине
Панчево у четвртак, 19. јула,
отворена је прва самостална
изложба цртежа младе панчевачке уметнице Барбаре Лаковић.
Како је на отварању изложбе речено, њен дар за уметност је развијан од раног де-

Страну припремила

Мирјана
Марић

тињства, а овом изложбом је
добио своју потврду. Разноли-

кост самих цртежа, од портрета и људских фигура до живо-

тиња и мртве природе, указује на раскошност талента ове
младе уметнице. Истакнуто је
и то да је Барбарино посебно
интересовање вајарство, а да
је вајарству пришла преко сликарства.
Барбара Лаковић је студенткиња друге године Факултета
ликовних уметности у Београду. Своје радове је представљала на годишњим и групним изложбама, а ово јој је први самосталан наступ.
Н. П.
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СТАРТУЈЕ ПОЗНАТА СТАРЧЕВАЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА

ПОЧИЊУ „ДАНИ ДРУЖЕЊА”

АРХИВЕ

ИЗ

Двадесет трећи „Дани дружења”, у организацији Месне заједнице, Дома културе, удружења и спортских клубова, биће одржани по обичају крајем
јула и почетком августа, у периоду око две сеоске славе –
Огњене Марије и Светог Пантелејмона.
Богат програм стартоваће у
петак, 27. јула, у 16 сати, када
ће у Клубу инвалида рада бити
приређен турнир у доминама,
а два сата касније у кафеу „Зеро-бет” кренуће и надметање у
пикаду 501. Увече, на Тргу неолита, ди-џеј Гуле пуштаће некадашње хитове диско-музике.
Наредног дана, у 10 сати, у
кафеу „Печурка” почеће такмичење у кувању пасуља, затим изложба возила „алфа ромео” у 18
сати на платоу испред клуба
„Чаплин”, а три сата касније на
истом месту креће салса журка.
Истовремено, Трг неолита биће

„ПАНЧЕВЦА”

Седамдесетак
програма од 27. јула
до 12. августа

поприште наступа истоименог
тамбурашког оркестра.
Гађање глинених голубова на
хиподрому, од 9 сати, отвориће предславску недељу, након
чега ће од 18 сати на стадиону
бити приређен тријагонал ветерана из Долова, Глогоња и
домаћег „Борца”. Сат касније
на терену у школи играће кошарку сениори старчевачког
клуба и Пландишта, а у исто

време биће уприличена презентација зумбе на Тргу неолита, где ће потом наступити
познати акустичар Тођа.
Огњена Марија биће обележена у понедељак, 30. јула, уобичајеним резањем колача у Месној заједници, да би од 17 сати
на Тргу неолита била отворена
изложба пчелињих производа,
вина, рукотворина, голубова и
других ситних животиња… Сат

касније на стадиону почеће ревијална утакмица „Борац” – БСК
из Борче; у исто време у ККК-у
биће одржано предавање Спасоја Влајића под називом „Моћ
у мислима”, а у 19 сати на Тргу
ће уследити наступ дечјих аниматора под називом „Чигра”.
Сутрадан од 18 сати у Клубу
инвалида стартоваће такмичење у јамбу, два сата касније на
стадиону снажни момци бацаће камење с рамена, а од 20
сати на Тргу ће бити одржан
концерт КУД-а „Неолит”.
Шаховски турнир је на програму у среду, 1. августа, од 16
сати, у угоститељском објекту
„Код Терзе”; сат касније на пијачном платоу уследиће такмичење у полигонској вожњи аутомобила за децу до пет година, а
у 19 сати у ККК-у биће приређена видео-пројекција о Старој планини. Прво такмичење у певању
под називом „Златни микрофон
Старчева” почеће у 21 сат, у кафеу „Мекс М”, када ће на Тргу
засвирати и бенд „Полумрак”.
Али, узбуђења тек следе на
„Данима дружења”...

СЕОСКЕ БИБЛИОТЕКЕ – ОМОЉИЦА (4)

Стогодишња традиција и богат књижни фонд
Током најтоплијег годишњег
доба и летње шеме „Панчевац”
се бави актуелним стањем сеоских библиотека, које годинама функционишу под окриљем домова културе.
С тим у вези биће речи и о
интересовању житеља насељених места за књигу, о томе колико и шта се чита, као и о
перспективама у будућности.
Библиотека у Омољици формирана је 1924. године, а тридесет година касније премештена је у зграду новооснованог Дома културе, тачније на
њен спрат. У тој великој просторији с много прозора и погледом на центар села доминира копија слике „Сеоба Срба” Паје Јовановића, коју је насликао омољички учитељ Матија Палек још при самом настанку библиотеке, чијем развоју су веома допринеле некадашње књижничарке Милка
Петровић и Јожица Васић.
И данас се њихова актуелна
наследница Ксенија Јованов
труди да одржи дуго стицани
реноме. Томе у прилог говори
број од 466 прилично актив-

них чланова, међу којима је
сто деведесет четворо деце.
Фонд би бли о те ке са др жи
12.183 наслова, од чега је 1.639
стручних књига и 3.809 дела
за млађе узрасне категорије.
– Трудимо се да пратимо акту ел ну про дук ци ју књи га и
услишимо жеље читалаца. Прошле године смо набавили 368
књига, које углавном купујемо
на октобарском Сајму књига
или преко интернета. Све то
финансирамо из сопствених
извора, а дотрајале и оштећене књиге обнављамо новим издањима, док смо се пре две године проширили за шест полица. Неретко нам и сами читаоци поклањају дела из лич-

них библиотека, а издвојила
бих породицу Илић и Саву Димитријевића – навела је књижничарка.
Поред лектира, деца највише траже смешне и „страшне”
приче, попут оних из серијала
„Џеронимо Стилтон” и „Пет
пријатеља”. И даље је актуелан Хари Потер, а од домаћих
писаца популарни су Урош Петровић и Влада Стојиљковић.
– Поред садржаја саме књиге, битну улогу у одабиру има
дизајн, па се често догоди да
деца затраже неко дело, али се
предомисле када им се не свиде корице. Иначе, ђаци су активнији док траје школска година и обично долазе у група-

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО У БРЕСТОВЦУ?

Ништа без Поњавице
На питање како проводе најтоплије годишње доба у свом месту, најчешћи одговор насумично одабраних Брестовчана јесте да им је омиљена дестинација
оближња Поњавица.
Једна од њих је Радмила Орешковић
(75), која тамо просто ужива за време најтоплијег годишњег доба. А то се огледа у
лежању на поњавичкој плажи, лаганој

пловидби чамцем или шетњи преко мостића и околног живописног зеленила.
Речју, за њу је то прави мали рај. Она ни
увече не седи „скрштених руку”, већ оде
до Панчева на неку вечеру, а често и у
неку акцију са удружењем пензионера.
Њен добар пријатељ и случајни партнер
у овом разговору – Миломир Анђелковић, некад морепловац, а данас такође
пензионер, већину топлих дана користи
за узгој цвећа. Будући да живи тик уз
Поњавицу, он је тамо изградио личну

плажицу и симпатичну марину где је
укотвио чамац; воли и да пеца, а увече
обавезно – шетња. Миломир би волео да
с Поњавице једног лепог дана буде уклоњен вишедеценијски талог муља, јер је
испод њега песак, што би веома допринело квалитету тог купалишта.
Драган Николић (59) током лета – како
каже – мало ради, мало не ради. На несрећу, ове године је време нестабилно, па није погодно за купање, али он воли и да пеца, а за ту намену сасвим су му прикладне
бабушке, којих је тамо у солидном броју.
Драган увече наврати на неку културну активност Дома културе, премда сматра да
би требало мало поспешити културни и
спортски живот, али и додаје да то није лако, јер данашња омладина гравитира ка граду. Милка Чурић (62) лето проводи радно,

ма. С друге стране, одрасли се,
поред белетристике, интересују и за популарну психологију
и историјске књиге, нарочито
оне које се баве нашим просторима. Најпопуларнији су Нора
Робертс, Николас Спаркс, Гијом Мусо, Стивен Кинг и Паоло Коељо, а од домаћих Љиљана Хабјановић Ђуровић, Јелена
Бачић Алимпић, Вања Булић,
Бранислав Јанковић, Дејан Стојиљковић... Читаоце имају и Умберто Еко, Тери Брукс, Светислав Басара, Драган Великић, а
неки људи се враћају Кишу, Пекићу, Црњанском, Андрићу...
Имамо и веома активне чланове као што су Маја Исаиловић, Нада Јездимировић и Биљана Лукић, а од деце – Анђела Лупинка и Милица Ковачевић – истакла је Ксенија Јованов.
Све у свему, двадесетак читалаца дневно посети библиотеку, која нема читаоницу у
смислу физички одвојеног простора, али постоји кутак са седење и читање, у којем су заинтересовонима на располагању „Вечерње новости”, „Панчевац” и „Старт 013”.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Локално омладинско удружење је
путем конкурса обезбедило
двадесет канти за смеће. И
даље је у току прикупљање
књига за сеоску библиотеку.
Радници ЈКП-а „Комбрест”
косе школско двориште.
Банатско Ново Село: У току
је постављање гасне цеви између Новог Села и Долова.
Такмичење у кувању говеђег
гулаша под називом „Бангул”
биће одржано у недељу, 29.
јула, од 8 сати, а сви заинтересовани за учешће могу се
пријавити на број телефона
062/616-436.
Долово: Културно-забавно вече КУД-а „Банатски вез” одржано је у оквиру летњег програма Дома културе у суботу,
21. јула, на тргу у центру. Летње едукативне радионице које организује Град Панчево, а
воде студенти у оквиру студентске летње праксе, одржавају се у Дому културе.
Глогоњ: Отварање понуда за
уређење атарског пута заказано је за петак, 27. јул. Дом
културе је добио решење о
озакоњењу. Летња лига у малом фудбалу, која се свакодневно одржава на школском
терену, завршава се у петак,
када је на програму финале.
КУД „Веселија” за викенд путује у румунску Дету.
Иваново: Изградња атарског
пута ка Старчеву је у завршној фази. На стадиону су у
току постављање ограде и изградња купатила за судије.
Јабука: Трају радови на Храму Све тог Или је. Тре ћи
„Илинденски турнир у малом
фудбалу” почео је у суботу,
21. јула, а пријављена је чак
двадесет једна екипа, због чега ће турнир потрајати до 5.
августа. На СРЦ-у „Победа”
постављене су три справе за
вежбање. У току су припреме
за предстојећу сеоску славу
Свети Илија.

Качарево: Представа „Свлачење” изведена је у петак, 20.
јула, на летњој сцени Дома
омладине. КУД „Вељко Влаховић” учествовао је у недељу, 22. јула, на седмом Фестивалу фолклора „Маркови
дани” у Букову и том приликом освојио прво место у конкуренцији за најбољу кореографију. Нова књига афоризама Зорана Т. Поповића биће промовисана у петак, 27.

јула, од 19 сати, у свечаној сали Месне заједнице. Већ сутрадан, од 10 сати, на СРЦ-у
„Језеро” биће представљена
румунска култура и традиција, у виду културно-уметничког програма, радионице веза, изложби ношње, хране,
пића...
Омољица: Жирирање филмова за предстојећи фестивал
„Жисел” одржано је у уторак,
24. јула, а дан касније то је
учињено и када је реч о уметничкој фотографији. Почеле
су припреме за снимање емисије „Знање–имање” у Омољици. Школска фудбалска
екипа у четвртак, 26. јула,
играла је финале „Спортских
игара младих” на Ади Циганлији. Фудбалери домаће „Младости” су у пријатељској утакмици у суботу, 21. јула, победили ОФК Београд с 1 : 0.
Старчево: Изградња атарског
пута ка Иванову је у завршној фази. Овогодишњи „Дани дружења” почињу у петак, 27. јула, и трајаће до 12.
августа, а за то време биће
приређено седамдесетак програма.

ЛЕТЊИ ПРОГРАМИ ДОЛОВАЧКОГ
ДОМА КУЛТУРЕ

КУД „Банатски вез”
показао умеће

јер је председница локалног Актива жена
„Соса”, па учествује у припремама за предстојеће манифестације, а упоредо с тим
ангажована је и на реализацији хуманитарних акција прикупљања чепова и књига. У остатку времена она производи здраву храну, пре свега поврће, али планира и
одлазак на одмор, а у међувремену се окупа на поњавичкој води, која је недавно
проглашена за исправну.

Слободан Бајић (68), некад машински инжењер специјализован за израду грејања, сада пензионер пореклом из Београда, пре релативно кратког времена купио је овде стару
кућу (из 1880. године) за одмор, са жељом
да сачува оригиналан изглед, јер она, како
каже, има историјски значај за Брестовац. У
њој он проводи сваки викенд; ту производи
и органску храну, у шта, поред поврћа, спадају и вијетнамске свиње мешане с домаћима. И његове три ћерке воле да му долазе,
пре свега зато што није загађено. Једна од
њих је једанаестогодишња Александра, којој
је у Брестовцу све супер; има и другарице с
којима вози бицикл и ролере, а на Поњавици се по обичају купа већ од 1. маја.

На новом тргу у центру Долова у суботу, 21. јула, одржан је други програм у оквиру летњег програма Дома културе. Бројни мештани искористили су лепо време како
би испратили фолклорашко
вече КУД-а „Банатски вез”,
који је овом приликом наступио са четири ансамбла –
млађом и старијом групом
деце, као и извођачким и првим ансамблом с вокалним
солистима.
Доловачко друштво, које
три године као кореограф води Зоран Радоичић из Старчева, представило се играма
из Србије, Баната, Лесковца,
Шу ма ди је, Пи ро та, за тим

„Шопским играма” и кореографијама „Врањско поље” и
„Седенка”.
Вокалне солисткиње Милица Николић и Тамара Костић отпевале су песме „Врбице, врбо зелена” и „Ђимђири”. Председница КУД-а
„Банатски вез” Драгана Пендић изразила је задовољство
бројношћу деце и младих који учествују у раду тог друштва и приказују своје играчко умеће.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ пежо 307 ХД,
2005. хитно 065/956-05-00
(СМС)
ПУНТО металик плав,
2009, кука, ас, радио, гаражиран, 55.000. 064/24093-84. (263497)
НА ПРОДАЈУ пежо 3008,
1.6 ХДИ, 2010. годиште,
повољно. 063/850-96-45.
(263538)

ПРОДАЈЕМ опел корсу 1.4,
66.000 км, бензин, 2010,
први власник. 063/354-221.
(263723)

ГОЛФ 5, 2.0 дизел, 2005,
фабричко стање, 4.200.
062/504-504. (263743)
ВИТО 120 ТДИ, 2007, теретни, на име. 061/590-2470.
ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2009,
петора врата, атестиран
плин, 126.000 км. 064/13036-02. (263775)
ФОЛКСВАГЕН фокс 1.2,
2005, 102.000 км, фул
опрема, власник. 064/13036-02. (263775)
КЛИО 1.2, 2001, децембар,
троје врата, фул опрема.
064/130-36-02. (263775)
РЕНО МЕГАН, караван,
1500 ДЦИ, 2007, власник,
од 2011, сервисна књижица. 064/290-81-41.
(263604)
ДАЧИЈА логан 1.4 бензин,
2005. годиште, регистрован до маја 2019. 064/88840-92. (263633)
ОПЕЛ астра 2004. годиште,
ТДИ 1.7 дизел, мотор у одличном стању, звати после
18 сати. 061/611-71-11.
(263644)
КАМИО ивеко ривал,
1998. годиште, подајем
екстра повољно. 062/465777. (263692)
ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9
ТДИ, није регистрован,
власник. 065/610-45-67.

ВОЗИЛА

ПРОДАЈЕМ укњижену
гаражу на Котежу 2,
на углу код Пиваре.
063/354-221.
(263523)

ГАРАЖУ дуплу издајем, испод зграде, струја, грејање
гратис, Тесла.
061/295-40-84.
(263683)

АДРИА камп-приколица,
први власник, звати после
14 сати. Тел. 066/408-426.
(263714)
ПРОДАЈЕМ сеат ибицу
1977, регистрован, исправну, 700 евра. 065/311-1181. (263700)
ПРОДАЈЕМ голф 3, 1994.
годиште. Тел. 064/963-6091. (263724)
МАЗДА 5, 2.0 дизел, седам
седишта, клима, темпомат,
2009. годиште. 061/200-7309. (263747)

КУПУЈЕМ аутомобиле –
стање, изглед и исправност
нису битни, од 70 до 1.800
евра. 062/193-36-05.
(263768)
КУПУЈЕМ аутомобиле, стање и годиште небитно, до
1.800 евра. 063/165-83-75.
(4774)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

БУКВА, цер, багрем. Услужно сечење и цепање. Босанац. 064/357-82-08.
(263001)
ВЕШ-МАШИНА, судо-машина, нов трокрилни орман, гроф лежај, двосед,
тросед, комоде, сточићи,
душеци. Тел. 063/861-8266. (263718)

СВЕ врсте огревног дрвета,
исечено и исцепано.
064/080-86-99. Повољно.
(263001)
ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим услужно
печење на дрва, ражањ,
повољно. 064/997-79-09.
(263108)
ДЕТЕЛИНА, прасићи на
продају. Мића, 064/30328-68. (263372)

АПАРАТИ

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у
био ком стању, 90 до 1.000
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (263522)

marketing@pancevac-online.rs

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм и све врсте видео касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (263510)
ТВ половни, 37, 54, 66, 72.
066/348-975. (263593)
ВЕШ-МАШИНА, замрзивач, и половни делови од
веш-машине. Тел. 013/25205-10, 063/703-76-07.
(263675)
СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, даљинских. „Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463, 063/877-38-21

КОЗЈИ сир, млеко, сурутка
и прасићи. 063/838-67-02,
064/217-79-22, 013/26381-21. (263138)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна, мешачи,
луле. 331-586, 063/805-7460. (262356)
БАЛИРАНА детелина, прасићи на продају. Мића,
064/303-28-68. (263099)
ПРОДАЈЕМ замрзивач са
фиокама и алат за клање
свиња. 062/655-244.
(263493)

ПРОДАЈЕМ половне салонит плоче. 066/633-66-71.
МАШИНА за одвајање коштица из воћа. 064/20172-16. (263772)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи са доставом и
монтажом. Имамон све величине, прихватамо старе
за ремонтовање. 063/70518-18, 335-930. (263665)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи од 2 до 6 кв, достава, монтажа, гаранција.
064/366-57-87. (263665)
ПВЦ кесе свих врста пластика. Гробљанска 5., Војловица. (263671)
ПРОДАЈЕМ гробницу на
Старом католичком гробљу. Тел. 355-970.

ПРОДАЈЕМ: јечам, пшеницу и тритикал. Тел.
064/129-45-43.
(263627)
АГРЕГАТ хонда 5 кв, култиватор 506, пента четворка одлична. 060/304-54-50.
(263644)
ПРОДАЈЕМ кухињу, годину
дана стару. 063/801-60-43.
(263757)
ПРОДАЈЕМ две крмаче за
клање и прасиће. 064/94083-09. (263787)
ПРОДАЈЕМ половну вешмашину горење. 013/632995. (263788)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине и остали отпад. 063/101-11-47,
064/158-44-10. (261590)
КУПУЈЕМ фрижидере, замрзиваче, старо гвожђе,
веш-машине и остали отпад. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (263331)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе итд. 061/32204-94.

КУПОПРОДАЈА
КАЗАН за печење ракије
издајем. Дуле. 064/163-5885. (263558)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стари намештај комбинована соба,
књиге, аутомеханичарски
алат. Тел. 063/690-569
(СМС)
ПРОДАЈЕМ прасад, могућност клања и печења.
063/314-454. (СМС)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
Кухиња 10.000 динара нова. 374-568, 063/773-4597. (263504)
КРЕВЕТ метални, болнички, подесив за седење/лежање, 18.000 динара.
063/894-84-23. (263529)
ПРОДАЈЕМ домаћу живину: кокошке, патке, мутаве,
пачићи, гуске, морке.
063/894-84-23. (263529)
ПРОДАЈЕМ трпезаријски
сто и шест столица, масив,
договор. Teл. 063/713-5259. (2637190)
УЏБЕНИКЕ за V, VI, VII и
VIII разред. Комплетно.
063/814-26-27.
МАНГУЛИЦЕ дебеле, од
100 – 150 кг, прасад мангулице од 25-30 кг, цена
2.5 евра. 064/552-59-49.
(263545)
ШЉИВА, крушка, бресква
за ракију, продајем и довозим. Тел. 061/142-23-69.
(263553)
ПРОДАЈЕМ прасад и јагњад. 064/611-37-09.
(263555)
ЈАРИЋИ на продају.
013/312-443, 063/766-5192. (263556)
ПРОДАЈЕМ пластенике 5,5
х 20 и 8 х 25. 062/885-4107. (263574)
ПРОДАЈЕМ стари цреп кикинда 272, мала кикинда.
Тел. 064/612-81-40.
(263576)
НА ПРОДАЈУ фрижидер,
замрзивач и смедеревац.
013/311-886, 061/250-1228. (263783)
ПРОДАЈЕМ нова два кревета 200 х 90. 064/370-7947. (263784)

МАЛО коришћен шпорет,
фрижидер, двосед, брачни
кревет, ТВ сто, клуб сто,
тепих и остало. 066/33892. (263610)

ЈАГАЊЦИ 300 динара.
Јабука. 062/108-77-03.
(263794)

ПАНЧЕВАЦ

КУПУЈЕМ приколицу (траилер), за чамац, пецарошки,
може и нерегистрована,
али лакише оштећена.
066/511-58-30. (263519)
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КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА ТА пећи,
поправка, фарбање, откуп
старог гвожђа. 062/150-6854, 066/900-79-04.
(263521)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове, пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-1477. (263575)
КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, старе сифон
флаше, бижутерију, старе
играчке, старо покућсво.
063/705-18-18. (263665)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, веш-машине,
телевизоре, бакар, месинг.
061/231-77-93. (263781)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
алуминијум, бакар, месинг,
фрижидере, замрзиваче.
061/206-26-24. (263781)

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ХИТНО продајем кућу
Стрелиште, 98 м2 , паркет,
ЦГ, гаража, подрум, власник. 064/162-46-87 (СМС)
НА ПРОДАЈУ кућа Стрелиште, власник. 062/816-1646 (СМС)
ПРОДАЈЕМ лепу спратну
кућу шири центар. 066/93700-13 (СМС)
ПРОДАЈЕМ легализовану
кућу на Кудељарцу, на 9
ари плаца. 064/040-82-72.

ПАНЧЕВО, центар, кућустан 67 м2, укњижено, власништво. 063/765-65-63,
061/295-40-40.
СТАРА МИСА, плац 601 м2,
струја, вода, телефон, излази на две улице. 064/41845-66. (263056)
МРАМОРАК, хитна продаја
или замена комфорне куће.
069/255-87-86. (262885)
ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову,
29. новембра бр. 80.
062/415-359. (262567)
ПРОДАЈЕМ укњижену кућу,
Тесла, две јединице, 170 м2,
3.8 ари, сређена. 063/74303-71. (262424)

ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште, 30 ари,
дозвољена градња, Братства јединства, други просек. 366-234. (262471)
ПЛАЦ површине 40 ари, у
првом просеку Братства јединства. 064/832-46-38.
(263275)

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 062/976-85-76.
(263323)
ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица, 6 ари, етажно грејање
на дрва. 064/168-84-32,
013/618-652. (263177)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 95 м2,
подрум, гаража, шупа
(огрев), 3 ара. 064/407-7377. (И)
СТАРА кућа, 10 ари плаца,
Старчево. 064/167-75-93.
(263491)
КУЋА, Тесла, екстра локација за приватан бизнис,
инвеститоре и становање.
066/001-050. (263487)

ИВАНОВО, мања старинска кућа, као етно, са вртом и воћњаком, комфорна, легализована. Идеална
за одмор на селу. Тел.
063/372-428. (263476)
ХЕКТАР грађевинског земљишта, северна зона, инфраструктура, само 16.000
евра. 063/894-84-23.
(263529)
КУЋА, Баваништански пут,
160 м2, на 21 ар плаца.
061/205-47-56.
(263531)
КУЋА, Бања Врујци, 60 м2,
6 ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (263539)

ПРОДАЈЕМ башту са кућицом на Караули, рибарска
37. Тел. 064/903-70-73.
(263543)
НА ПРОДАЈУ укњижени
грађевински плацеви.
Стрелиште. 064/119-04-31.
(263567)
КУЋА, Цара Душана, 90 м2,
2 ара, 86 м2 плаца, 50.000
евра. Звати од 18 до 20 сати. 064/832-13-35.
(263568)
БАВАНШТАНСКИ пут, 56
ари, викендица, помоћне
просторије, воћњак, струја,
вода, до пута. 064/280-6053. (263607)

ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу 15,5 ари,
повољно. 062/885-41-07.
(263574)
ПЛАЦ 4 ара, 8.000 евра,
барака служила за становање 200 евра. 069/213-9737. (263579)
МЕЊАМ 18 ари плаца на
Кудељарском насипу за
гарсоњеру.
Тел. 064/951-75-67.
(263580)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
нова кућа, укњижена, 5
ари, 26.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(263581)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ВОЋЊАК 20 ари, у зони
градског грађевинскго земљишта, Новосељански пут
169, вода, струја, излази на
Надел. 064/866-21-18.
(263583)
ПОЛОВИНА спратне куће
80 + 40 м2, по вертикали,
60.000, договор, лично.,
064/584-75-39. (263584)
ИВАНОВО, кућа, Војвођанска 71. 013/629-343,
063/763-62-12, звати од 14
до 16 сати. (263589)
МАРГИТА, пет ари плаца,
комунално опремљен са
старијом кућом 110 м2.
065/357-81-38. (263596)
ОМОЉИЦА, 6.5 ари, помоћни објекти 1/1, усељива. 064/961-00-70.
(263598)
БАВАНШТАНСКИ пут, 56
ари, викендица, помоћне
просторије, воћњак, струја,
вода, до пута. 064/280-6053. (263606)
ДЕВОЈАЧКИ бунар, викендица-кућа, 200 м од центра, легализовано.
061/206-30-46. ((263617)
КУЋА, 100 м2, са помоћним објектима, 4 ара плаца, 31.000 евра, 1/1, Козарачка 10. Тел. 063/804-0785. (2631039
ПРОДАЈЕМ кућу без посредника, Панчево, Новосељански пут, 80 м2,.
063/153-37-70. ()263625)
ПРОДАЈЕ се кућа у Војловици, од 124 м2 и 4 ара
плаца. 064/537-75-16.
(263639)
ПРОДАЈЕМ воћњак, уређен, 18 ари, 1/1, Кудељарски насип. 063/472-669.
(263657)
МОНАЖНА кућа 70 м2, нова, усељива, 3 ара плаца,
19.000 евра, Козарачка 10.
Тел. 063/804-07-85.
(263103)
ВОЈЛОВИЦА, кућа 120 +
70 м2, 8 ари плаца.
063/256-207. (263671)
КУЋА, центар, бруто 160
м2, нето 120 м2, власник
1/1, приватно власништво,
37.999. Тел. 064/005-2520. (263672)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу,
Максима Горког, плац 3.8
ара. 063/301-360. (263673)
ДОЛОВО, кућа на продају.
061/696-38-78. (263686)
КУЋА, старија, Ослобођења 44, продајем 3,2 ара,
власник. 062/465-777.
(263672)
ОМОЉИЦА, нова кућа 94
м2, 5,25 ари, двособна, излази на Поњавицу, 27.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (263710)
ХИТНО кућа, Горњи град,
80 м2, на три ара. 065/51387-30. (263716)
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, две стамбене јединице,
ЦГ. 062/348-137, 013/348137. (263669)

ПРОДАЈЕМ кућу са окућницом, легализовано, Глогоњ, Ослобођења 116. Тел.
063/886-85-48. (263785)
КУЋА центар, нова луксузна, за садржајан живот и
креативан бизнис, власник,
176 м2, 125.000, договор.
063/156-44-20. (263744)
НА ПРОДАЈУ 25 ари под
воћем, викендица, Рибарска, Панчево. 064/447-5397. (263753)
ЈАБУКА, на продају један
хектар земље. Тел.
063/173-23-84. (263770)
КУЋА, Кудељарски насип,
140 м2, легализована, два
стана (новоградња), Београд, Браће Јерковић.
061/590-24-70. (263773)
ПРОДАЈЕМ усељиву кућа,
стара Миса. Тел. 069/22324-25. (263762)
САЛОНСКА кућа 1/1, на
3,15 ари, Максима Горког
60-а. 063/771-46-98.
(263780)
УЖИ центар, 130 м2, 5 ари,
прелепа кућа за уживање,
65.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (263581)
ПЛАЦ 40 ари са кућом на
Караули, струја, вода, гаража. 064/205-53-32.
(263756)
ТЕСЛА, кућа 55 м2, 1.84
ара, 36.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-6267, 346-392. (263776)
ГОРЊИ ГРАД, кућа 80 м2,
3.8 ари, новија, 52.000, договор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(263776)
ПРОДАЈЕМ кућу близу кафане „Ацин ранч” или замена у Панчеву и ТА пећ.
069/274-81-21, 013/377715., (263777)

КУЋА, Старчево, 95 м2,
комплетно реновирана,
власник, 1/1. 064/348-0568 (263784)
КУЋА, стан, комплетно реновирана, 7. јула, договор.
064/424-71-26. (263786)
ОМОЉИЦА, плац 11.5 ари,
струја, вода, гаража, започет објекат. 064/260-05-34.
(263796)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТАМИШ КАПИЈА, гарсоњера, II спрат, 34 м2 + остава, 32.000 евра, власник,
поглед на Тамиш. 063/338332 (СМС)
ТАМИШ КАПИЈА, нов,
троипособан, III спрат, 72
м2+остава, 66.000 евра,
власник, поглед на Тамиш.
063/338-332
(СМС)
ДВОСОБАН стан сређен
продајем, Горњи Град.
060/359-54-39
(СМС)
ПРОДАЈЕМ леп двособан
стан , Котеж 1 и 2, станове
на Тесли, свих структура.
066/937-00-13 (СМС)
ПРОДАЈЕМ двособан стан,
Тесла, Авив, I, ЦГ, тераса.
062/112-33-70 (СМС)
ТЕСЛА: трособан, ЦГ, IV
спрат, 80 м2, терасе, усељив, власник. 013/331-079,
063/770-45-55. (260945)
СТАН Миса, 66 м2, 23.500,
34 м2, 13.500. 063/377-835.
(262828)
СТАН од 70 м2, продајем
повољно, могућ договор.
Тел. 064/276-04-08.
(263408)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, Жарка Зрењанина, власник. 061/382-8888. (263139)
ПРОДАЈЕМ локале у центру града у завршној фази,
може као стан. 060/63401-26. (263184)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (2634989
НОВА МИСА, стан 85 м2,
сређен. Продајем.
063/272-594, 063/225-928.
ХИТНО продајем стан, договор, екстра место.
064/159-99-45, 064/38692-86. (263524)
56 КВМ, центар, преко пута
Суда, 12. спрат, 32.000
евра. Око цене договор са
власником. 062/353-688. (и)
ЦЕНТАР, 47 м2, II спрат,
лифт, паркинг, нова градња, гас, укњижен, власник.
063/449-798. (263553)
СТАН, Тесла, близина Авив
парка. 39 + 26 м2, 26.000
евра. 069/507-08-88.
(263540)
ПРОДАЈЕМ реновиран
стан, 54 м2, Тесла и часови
немачког, професорка.
Тел. 064/208-91-21.
(263549)
ДВОИПОСОБАН стан, 64
м2, строги центар. 063/17250-19. (263551)
КОТЕЖ 1, 61 м2, ЦГ, I, усељив, Радова зграда. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(263581)
СОДАРА, 61 м2, ЦГ, V, прелеп, поглед на Тамиш,
37.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (263581)
СТАН у центру Старчева,
улични део куће, 65 м2, са
помоћним објектима, баштом. 063/774-62-13.

ДВОСОБНИ, 55 м2, Тесла,
32.000; Стрелиште, Тесла,
28.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(263630)
СТРЕЛИШТЕ, 49 м2,
24.000; Тесла, Миса, једноипособан, 25.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (263630)
ЈЕДНОСОБНИ, 40 м2, Стрелиште, 23.000; 7. јули, усељив, 16.500. (324), „Медиа”, 315-703, 064/223-9920. (263630)
ХИТНО стан на Котежу 2,
74 м2, 45.000 евра.
063/858-47-53. (263631)
ХИТНО, лукс стан у центру,
136 м2, 85.000 евра.
(263631)
ЈЕДНОСОБАН, велики 44
м2, ЦГ, Стрелиште, усељив
одмах. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(263646)
ДВОСОАН, Содара, од
28.000 евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(263646)
ДВОСОБАН, Котеж, ЦГ, од
30.000 евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(263646)
ДВОИПОСОБАН, Содара,
од 38 .000 евра. (470),
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (263646)
ТЕСЛА, трособан, 69 м2,
две терасе, ТА, IV, 29.000,
договор. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (263648)
СТРОГИ центар, дуплекс,
44 + 15 м2, тераса, II, TA,
31.000. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (263648)
КОТЕЖ 2, 60 м2, V, 37.000,
договор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-9605. (263656)

КОТЕЖ 2, III, 54 м2,
33.500, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (263656)
ЦЕНТАР, 47 м2, IV, 33.000,
хитно, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (263656)
САМАЧКИ, 25 м2, ПР,
15.500. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-9605. (263656)
СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, I,
35.000, новоградња. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (263656)
СТРЕЛИШТЕ, 74 м2, III, ЦГ,
36.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-9605. (263656)
СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, III,
58.000, новоградња, смарт
блок. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-9605. (263656)
СТРЕЛИШТЕ, 100 м2, ПР,
четворособан, ЕГ, 42.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(263656)
ПРОДАЈЕМ стан на Содари, трособан, 74 м2, I
спрат, ЦГ. Власник. Тел.
064/616-47-67. (2366669)
ЦЕНТАР, једнособан, IV,
ЦГ, 39 м2, 24.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (263684)
НОВА МИСА, једноипособан, II, 46 м2, ТА, 20.000.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (263684)
СОДАРА, једноипособан,
II, 45 м2, ЦГ, 25.500. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (263684)
СОДАРА, двособан, 56 м2,
ЦГ, VI, 27.000. (353), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (263684)

КОТЕЖ 1, двособан, III, 57
м2, ЦГ, 31.500. (353), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (263684)
МАРГИТА, једноипособан,
ВПР, 42 м2, гас, ПВЦ,
27.000. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(263684)
МЛАДОСТ, 71 м2, I, трособан, 33.000, локал, Карађорђева, 14 м2, 14.000.
063/864-06-52. (263688)
ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА, двособан, ТА, III, 28.000; Пепељаре, трособан, ЕГ, ВП,
27.000. „Лајф”, 061/66291-48. (263687)
СОДАРА, сређиван трособан, ЦГ, 42.000 и ТА,
40.000; двоипособан поглед на Тамиш, ЦГ, 40.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
СТРОГИ центар, двособан,
II, ЦГ, лифт, 40.000; Содара, двоипособан, сређен,
IX, 32.500, IX, 32.500.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(263687)
СТРОГИ, центар, двособан,
II, ЦГ, лифт, 40.000; Содара, двоипособан, сређен,
IX, 32.500. „Лајф”,
061/662-91-48. (263687)
ТЕСЛА, двособан, 61 м2,
VII, ЦГ, 29.000, договор.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (263690)
ЦЕНТАР, трособан, салонски, II, TA, 76 м2, 42.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (263690)
ЦЕНТАР, дворишна гарсоњера, 20 м2, ТА, 9.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (263690)
СОДАРА, трособан, 75 м2,
ЦГ, VI, добра зграда, два
лифта, 38.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(263690)

Петак, 27. јул 2018.

СТАНОВИ
ПОНУДА

КОТЕЖ 1, двособан, квалитетан, изворан, IV, лифт,
58 м2, ЦГ, 34.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(263690)
КОТЕЖ 2, двособан, ВП, 57
м2, 30.000 фиксно. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(263690)
ЦЕНТАР, велики двособан,
74 м2, II, салонски, квалитетан, ЕГ, 36.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(263690)
ТЕСЛА, троипособан, ВП,
77 м2, ЦГ, добар, 45.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (263690)

ЦЕНТАР, стан 55 м2, двособан, 36.000, хитно. „Гоца”,
063/899-77-00. (263743)
КОТЕЖ 2, 60, двособан,
леп, хитно, 35.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (263743)
ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
53 м2, ЦГ, лифт, власник.
063/250-416. (263577)
НА ПРОДАЈУ гарсоњера,
18 м2, у центру града. Потпуно реновирана. 063/10734-03, 064/247-76-64.
(263578)
ПРОДАЈЕМ стан 48 м2, Карађорђева 13, 40.000 евра.
066/235-752. (263774)
СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, II, ЦГ,
28.000, договор. (242),
„Кварт”,064/125-62-67,
346-392. (263776)
КОТЕЖ 1, 57 м2, I, 35.000,
договор.(242), „Кварт”,064/125-62-67, 346392. (263776)
ЦЕНТАР, леп стан, 55 м2, I
спрат, ТА, 27.000. 063/253593. (263783)
СТРЕЛИШТЕ, дуплекс, 170
+ 70 м2, 70.000 евра.
060/535-94-49. (263793)

СТАНОВИ
КОТЕЖ 1, двособан, ВП,
ЦГ, 58 м2, 32.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(263690)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама. (679),
„Трем 01”, 063/746-79-95м
963/836-23-83. (263581)
ПОТРЕБНЕ некретнине на
свим локацијама града.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(263656)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

КОТЕЖ 2, мањи двоипособан, 60 м2, V, ЦГ, 36.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (263690)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
1, први спрат, 54 м2.
061/169-87-92. (263766)
НОВ трособан стан од 57
м2, преко пута „Авива”.
065/800-90-04. (263782)
КОТЕЖ 2, двособан, 62 м2,
VII спрат, ЦГ, договор.
063/185-26-95. (263704)
ПРОДАЈЕМ зграду 1650 м2,
10 ари плаца, може замена. 064/143-52-98.
(263701)
МИСА, 37 м2, једнособан,
20 м2 терасе, III, 20.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (263710)
ТЕСЛА, 38 м2, једноипособан, нов, ВП, ЦГ. 060/55164-50. (263710)
ЦЕНТАР, 2.0, 74 м2, 33.000;
шири центар, 1.0, 33 м,
16.000, Котеж 1.0, 33 м,
12.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (263720)
НОВА МИСА, 43 м2, I, једноипособан, новоградња
хитно, 21.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (263721)
СОДАРА, 74 м2, трособан,
леп, хитно, 37.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (263721)
СТРОГИ ЦЕНТАР, трособан, 80 м2, II, ЦГ, двостран,
64.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (263696)
НОВ стан, Лава Толстоја,
двостран, трособан, I, ЦГ,
усељив, 880 евра/квадрат.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (263696)
ТЕСЛА, једноипособан, 38
м2, III, ЦГ, 22.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (263696)
ЗЕЛЕНГОРА, 38 м2, једноипособан, IV, TA, сређен,
22.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (263696)
ПРОДАЈЕМ дворишни једнособан стан у центру.
060/721-21-04. (263751)

ПОТРЕБАН ненамештен
стан за издавање, 60 м2 и
већи. Шири центар.
064/105-59-91. (СМС)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(263495)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Новосељанском путу. Тел.
064/390-34-91. (263477)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
Михаила Обреновића 10б/6 код Максија, бивша
Пролетерска. Тел. 371216, 371-291. (263485)
ИЗДАЈЕМ једнособан и
двособанс тан, новосаграђени, лукс опремљени, Светог Саве 133. 065/283-5301. (263500)
ИЗДАЈЕМ стан са грејањем
на Тесли, I спрат, 62 м2.
069/291-02-07. (263501)
ИЗДЈЕМ намештен стан на
новој Миси. 063/839-56-81,
013/370-398. (263506)
ИЗДАЈЕМ стан, кућа, центар. 064/140-52-81.
(263512)
ИЗДАЈЕМ фул намештену
гарсоњеру, преко пута
„Авив парка”, дуже време,
ЦГ. 066/494-900. (263514)
ПОТРЕБНА намештена гарсоњера ближе центра. Тел.
061/181-19-09. (263518)
ТАМИШ капија, ненамештен, 30 м2, II, ЦГ, 100
евра. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(263656)
СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, V
спрат, полунамештен, 120
евра. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(263656)
ИЗДАЈЕМ кућу празну, етажно грејање. 066/807-1040. (263612)
СТАН за раднике на новој
Миси. Тел. Л371-677.
(263621)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан у центру Панчева. 063/663-628. (263616)
ИЗДАЈЕМ собу са заједничком употребом кухиње и
купатила. Тел. 060/031-0726. (263634)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, лепо
намештену, засебан улаз,
нова Миса. 013/373-027,
062/161-48-74. (263640)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, у центру, са ЦГ,
клима, интернет и кабловска. 063/118-22-09.
(243659)
РЕНОВИРАН двособан
стан, 56 м2, Содара, 140
евра. 063/868-02-06.
(263678)
ПОЛУНАМЕШТЕН двособан стан, Котеж 2, звати
после 16 сати. 062/117-6362. (263670)
ИЗДАЈЕМ дворишну кућу
трособну, полунамештено,
мирно, центар, Жарка Зрењанина. 061/295-40-84.
(263683)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру самцу
или самици. Тел. 060/76111-81. (263758)
ИЗДАЈЕМ или продајем кућу, 160 м2, у ширем центру.
065/335-32-37. (263759)
ИЗДАЈЕ се намештена соба
са купатилом у центру.
063/761-03.56. (263711)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
двособан, ТА, празан.
063/814-72-39. (263698)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, први спрат,
централно грејање, блиндирана врата, Стрелиште, 100
евра месечно. Тел.
065/315-15-55. (263725)
ДВОИПОСОБАН стан у
центру, полунамештен, грејање ТА. 060/131-29-08,
звати после 16 сати.
(263727)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
полунамештен, гарсоњеру
намештену, центар, депозит обавезан. 061/131-7904. (263745)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локале од 81 и 39 м2, центар
Стрелишта. Тел. 064/26771-74. (262462)
ХИТНО, локал 40 м2, издајем код Зелене пијаце, Кочина 1-а, поред Аутоопреме „Марган”. 069/266-9820. (263482)
ИЗДАЈЕМ локал, излог, 18
м2, новоградња, изолован,
клима, близу Максија, договор. 063/752-04-00.
(263466)
ИЗДАЈЕМ објекат погодан
за све делатности. 063/257792. (263530)
ИЗДАЈЕМ пословни простор 107 м2, Тамиш капија
до реке. 063/338-332.
(263465)
ПОТРЕАН магацин, око
150 м2. 063/213-797.
(263603)
ИЗДАЈЕМ локал 45 м2 и
канцеларијски простор.
„Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.
(263610)
ИЗДАЈЕМ локале 15 м2 и
25 м2, у пролазу, Војводе
Путника 29. 063/278-250.
8263610)
ИЗДАЈЕМ локал 30 м2, близу Дома омладине.
064/359-55-44. (263618)
ИЗДАЈЕМ локал 34 м2, ужи
центар, излог, паркинг.
062/830-10-73.(263624)
ИЗДАЈЕМ стоматолошку
ординацију у Панчеву.
061/209-18-00, 063/72073-96. (263632)
ЦЕНТАР, продајем ординацију са станом и вртом, ЦГ,
договор. 063/751-07-79, од
18 до 20 сати. (263647)
ПРОДАЈЕМ локал у Ж. Зрењанина, употребна, власник. 345-534, 064/246-0571. (263646)
НОВА ХАЛА, 220 м2, за издавање, Новосељаснки пут
94. 062/309-370. (263785)
ИЗДАЈЕМ локал и прелепо
уређен простор за ординацију, салон, канцеларију, у
ширем центру Панчева.
066/110-870. (263767)
ИЗДАЈЕМ локал, Жарка
Зрењанина 25. Тел.
064/211-50-59. (263761)
ПРОДАЈЕМ локал 21 м2,
угао Карађорђева 15 и Бр.
Јовановића, 14.000.
065/849-71-94. (263774)
ИЗДАЈЕМ локал 30 м2 у
Његошевој, некадашња оптика „Атина”. 063/815-4448. (263778)
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ПРОДАЈЕМ локале у Браће
Јовановић, 17 м2, разрађен.
062/885-41-07. (263574)
ИЗДАЈЕМ локале, 100, 150,
200, 250 м2. 060/312-90-00.
(263701)
У СТАРОЈ Утви издајем
зграду 206 м2 за више намена (смештај радника,
канцеларије. Тел. 063/233558. (263694)
ИЗДАЈЕМ локал, Светог Саве 67. 064/668-87-38.
((263729)
ИЗДАЈЕМ локал код Аутобуске станице. 063/725-7170. (263702)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН радник са искуством за рад на отпаду.
065/551-17-22 (СМС)

ПОТРЕБНА жена за чување
двоје деце. 061/320-38-27.
(263557)
ПОТРЕБАН радник за рад
на бувљаку. 065/368-34-45.
(263561)
ПОТРЕБНИ возачи Д категорије. Инфо на тел.
066/371-101. (ф)
КАФЕУ „Пацифико” потребне конобарице.
060/319-05-77, 061/236-3287. (263623)
РЕСТОРАНУ „Poco-Loco”
потребни: кувар, пекар, помоћне раднице и радници у
продаји. 013/355-222.
(263636)
ПЕКАРИ потребна продавачица. Тел. 063/193-7530. (266654)
РАДИМ професионално
масажу релакс, терапеутску. Тел. 064/00055-39.
BEDEM ENERGY SOLUTI(263655)
ONS d.o.o. потребан точилац за рад на гасној станици. Конкурс је отворен од
9., августа. Пријаве на
060/663-64-63. (263796)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-2500. (253520)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНИ возачи Б или Ц
категорије у дистрибуцији
пица Weifert. Кон. Тел.
062/446-285 (СМС)
СУР „Ђерам” тражи куварицу са искуством.
013/631-872, 062/478-394.
(263629)
ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер/фризерка.
064/380-55-41. (263329)
ПОТРЕБНЕ раднице са искуством за рад на индустријским шиваћим машинама. 064/110-16-66.
(263380)
ПОТРЕБАН возач са искуством и дозволом за камион (Ц категорије).
Стовариште „Голија” Панчево. 013/252-06-64 (ф)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за дистрибуцију штампе. Звати од 9 до 15 сати.
069/867-72-07. (262657)
ПОТРЕБНЕ жене за рад у
кухињи, ћевабџиници „Хало Лесковац”. 063/897-5504. (262738)
ПОТРЕБНИ момци и девојке за рад на шалтеру и на
роштиљу, ћевабџиници
„Хало Лесковац”. 063/89755-04. (262738)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан возач. 063/820-87-61.
(263002)
АУТОПЕРИОНИЦИ „Бибац”, потребан радник са
искуством. 066/001-050.
(261652)
ПОТРЕБНИ физички радници. Јавити се на тел.
065/203-32-56. (263503)
ПОТРЕБНО особље за производњу и продају у пекари. CV слати на mail: pekarasmiljanic@mts.rs или на
адресу Иве Курјачког 87.
(263534)
ДОО „Ауто оаза”, сервис и
продаја акумулатора, потребан радник. 062/317028. (263550)

ФАСТ ФУДУ „Грил бум”,
потребне жене за рад на
роштиљу. 064/323-92-77.
(263636)
ПОТРЕБНИ конобари и
спремачице у објекту за
смештај, до 40 година.
060/043-52-98. (263709)
ПОТРЕБАН радник за рад у
продавници, ноћна смена.
Звати од 14 до 18 сати.
063/550-166. (263697)
ПОТРЕБАН радник за рад
на паркингу у Максију.
064/699-66-99. (263697)
ПОТРЕБАН радник и мајстор у производњи намештаја. 064/510-87-14.
(2637309
РЕСТОРАНУ домаће кухиње потребне конобарице за
стални радни однос. Тел.
064/349-93-43. (263736)
ПОТРЕБНА радница са искуством за прехрамбену
продавницу. 062/493-580.
(263741)
ПОТРЕБНА куварица и конобарица. „Винарија Ђурић”, 063/329-340.
(263746)
ПОТРЕБАН сервисер беле
технике. Сервис „Горење”,
063/329-340. (263746)

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером,
до два кубика. 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)
ИЗДАЈЕМ казан за печење
ракије, 120 литара, са превозом и монтажом.
063/315-381 (СМС)
ДУБИНСКО прање намештаја, тепиха, душека, аутомобила. Наташа, 361474, 060/361-47-41,
066/361-474. (262631)
ЦЕПАМ и сечем дрва на
дизел. 063/833-12-14.
(262915)
ВАСПИТАЧИЦА у пензији,
за чување деце у вечерњим
сатима. 064/590-22-29.
(263005)
КОСИМ траву тримером
воћњаке, дворишта, повољно. Зоран. 061/683-67-48,
064/438-12-46. (262771)
АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, радим,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09.
КАЗАН за печење ракије
издајем. Дуле. 064/163-5885. (262206)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (262136)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-2615.(262136)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке
бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора, инсталација. Мића, 064/31044-88. (262735)
НЕГОВАТЕЉИЦА, мењам
пелене дискове и на сате
РЕСТОРАНУ „Rojal Burger” кувам. 060/421-05-91.
у „Авив парку” потребни
(263183)
кувари и конобари. Тел.
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
063/216-788. (263749)
бетонирање, реновирање,
САЛОНУ намештаја потре- кровови, стиропор, бавалит
бан продавац. Пожељно ис- фасаде, кречење. 063/865куство и неопходно позна- 80-49. (262498)
вање рада на рачунару
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
(word, exel). CV донети
лично у суботу, од 10 до 14 радови. 065/842-84-29,
сати, Ул. Војводе Петра Бо- 063/842-84-29. (263490)
јовића 12. (263790)
ПАРКЕТАР, поставка паркета, бродског пода, ламиBEDEM ENERGY SOLUTIONS d.o.o. потребан возач ната, хобловање, фуговање, лакирање старог паркетеретног возила са ADRom, TAHO karticom, возач- та. 060/625-80-61.
ком дозволом Ц и Е катего- (2634169
ријом и минимум две гоТВ и сателитске антене:
дине радног искуства. Кон- монтажа, дигитализција вакукрс је отворен до 9. авгу- шег ТВ-а и IPTV и антена
ста. Пријаве на 060/663плус, СББ. 064/866-20-70.
64-63. (263796)
(263513)

ДОО „Хидровод”, Панчево
Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црна мачке)
013/341-292

тражи
– руковаоца багером-скипом
– возача Ц и Е категорије
– водоинсталатера
– зидара-тесара
– физичког радника
Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима. Доћи лично.

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета. 063/369846. (263526)
КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог
црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима
екстра попуст. 013/404560, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/845-9626. (263536)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0 - 24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-2000, 062/845-96-26.
(263536)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена врибли, вентила,
батерија, санитарије, све за
воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/811-7489. (263536)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови. Гипс, керамика,
најповољније у граду. Проверите. 061/141-38-02.
(263547)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, спуштени плафони, повољно.
Пензионерима попуст.
061/626-54-06. (263547)
СЕЛИДБЕ, превоз секундарних сировина, откуп беле технике. Јован, 061/61527-87. (263586)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (263586)
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге, брзо повољно и квалитетно. Позовите.
063/848-62-45 или
065/659-58-01. (263585)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (263597)
НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица. 063/86804-51. (263601)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене, повољно. 013/331657, 064/495-77-59.
(263637)
БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ, монтажа конструкције, ограде,
надстрешнице... Репаратурно заваривање. 060/42429-93. (263635)

Фирми из Панчева

потребни радници,
на више позиција у производњи.
Искуство није потребно.
CV послати на: stampasistem@yahoo.com
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ОЗБИЉНА и одговорна жена чувала би и неговала
старију особу. 065/624-7623. (263691)

ОГЛАСИ

ЧИСТИМ таване, подруме,
шупе, гараже, комплет
услуге, најповољније у граду. 061/322-04-94. (263781)

УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац од
1 до 5 м³, одвоз шута са
утоваром, рушење.
063/771-55-44. (263351)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправке, преправке, бојлери,
славине, вентили, одгушење
канализације одмах.
061/193-46-42. (263462)
СВЕ врсте браварских радова, капија, ограда, тераса,
надстрешница, дугогодишње искуство, договор.
064/842-92-42. (263608)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(262514)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или без
њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-7438.
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (262964)
АНТИБАКТЕРИЈСКО и дезинфекцино прање намештаја у вашем стану. 066/001050. (261652)
БАЛТОКАД када, обнова
ПАРКЕТАР, поставка парке- глазуре, пластифицирање,
та, бродског пода, ламина28 година с вама, гаранцита, хобловање, фуговање,
ја. www.baltokad.co.rs.
лакирање старог паркета.
065/347-55-02, 011/288-30060/476-81-55. (2634169
18. (и)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
РАДИМО: зидање, бетонирадови, ламинат, столарија. рање, оправке старих, но061/283-66-41, 062/156-02- вих кровова, разне фасаде.
07. (1263153)
013/664-491,
МОЛЕРАЈ, фасаде, столари- 063/162-53-89.
(263374)
ја, гипс, обраде око прозора, комплетне адаптације.
КОМБИ превоз и селидбе
063/893-39-94. (263668)
кошница и опреме.
061/169-87-92, Бата.
(263227)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (262964)
ШЉУНАК, песак, сејанац од
1 до 5 м³, одвоз шута са
утоваром, рушење.
063/771-55-44. (261469)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. 064/317-10-05,
ТЕПИСИ, квалитетно прање, 062/976-18-42. (263613)
акцијска цена у Аутоперионици „Бибац”, бесплатан
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
превоз. 066/001-050.
Борис, све релације по Ср(261253)
бији с комбијима, камиониПРЕВОЗИМ кипером пома, екипа радника, кутије,
вољно: шљунак, песак,с еја- фолија за заштиту наменац, одвоз/утовар шута.
штаја, 0-24, сваког дана и
Борис, комбијем и камио064/354-69-94. (263486)
недељом. Бесплатан доланом, Војводина, Србија, са
зак
и
про
це
на
по
сла.
Пла
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, ме- ћање могуће чековима и
или без радника. 013/352талне подупираче, мешали- преко рачуна. Борис.
536, 063/253-028, 064/444це за бетон. 064/351-11-73. 013/352-536, 063/253-028,
66-74.(263626)
064/444-66-74. bombonСЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
cicb@gmail.com, www.seБорис – комбијима, камиоСЕЛИДБЕ, транспорт робе,
lidbe-bomboncic.com
нима, професионално, екимонтажа и демонтажа напа радника, све релације
мештаја, паковање и зашти- (263626)
по Србији, откуп намештата ствари, одношење непоСЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
требних ствари са радницима и без њих, 00-24 сата.
064/047-55-55. (263650)
У складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС,
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарни98/2013-УС, 135/2014 и 145/2014) и Правилником о
ци, венецијанери, све завесадржини, начину и поступку израде докумената просе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
сторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС”
013/351-498. (263297)
бр. 64/2015)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације купатила,
сервис, одмах, повољно.
013/377-930, 064/586-8539, 063/115-71-67. (263670)
КРЧЕЊЕ корова тримером,
кошење траве косилицом.
Шишање ограде, дворишта,
викендице. 061/301-49-58.
(263664)
ЧИШЋЕЊЕ олука, висинки
радови, замена поломљеног
црепа. 065/535-24-56.
(263682)
КЛИМА, уградња, сервис,
допуна, повољно. 064/52048-980. (263791)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 065/334-2338. (263798)
КОМПЈУТЕРИ: сервис, чишћење, одржавање, уградња нових компоненти, брзо,
повољно. 060/351-03-54.
ПОЛИРАМ фарове у фабричком стању, Панчево,
Радничка 1-а., 063/240691., (263572)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања,
професор. Центар.
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (262984)

ОБАВЕШТЕЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
СЛЕДЕЋЕГ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

о доношењу решења о обиму и садржају студије о
процени утицаја на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине је дана 20. 07. 2018. године, донео
решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Реконструкција
погона за гранулацију у фабрици ПЕВГ, уградњом нове линије дораде „Д” и цевовода помоћних флуида у
склопу „ХИП Петрохемија” - Панчево.
Носилац пројекта је ХИП-Петрохемија а. д. Панчево,
Улица Спољностарчевачка бр. 82, Панчево.
Решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни пројекат
може се добити на увид радним данима од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања
овог обавештења.

19. јула 2018, у 84. години преминула је наша драга

ЉУБИЦА СРЕМАЦ
Заувек у нашим срцима.
Породице ТАГАСОВИЋ и ПЕТРОВИЋ

Нацрт Плана детаљне регулације за подручје
Стара Утва у Панчеву
Нацрт наведеног планског документа, излаже се
на јавни увид у згради Градске управе Града Панчева,
Ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у трајању од 30 дана,
почев од 27. 07. 2018. године.
За пружање информација у вези са наведеним планским документом обратити се Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске управе Града Панчева, на тел. 353-304.
Представници обрађивача плана даваће обавештења
везано за плански документ за време трајања јавног
увида, сваког петка, у времену од 11 до 12 сати.
Заинтересована правна и физичка лица, могу да
поднесу примедбе на Нацрт плана, за време трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 07. 08. 2018. године у 13 сати, у Малој сали зграде Градске управе
Града Панчева.
Јавна седница Комисије за планове биће одржана
04. 09. 2018. године, са почетком у 13 сати, у Малој
сали зграде Градске управе Града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће
се нови термин и место одржавања седнице Комисије.

(33/263582)

ОДГУШЕЊЕ купатила, кухиња, канализационих цеви,
машинским путем. 062/640741. (263701)
АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, радим,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09.
КАМИОНСКИ превоз до
два кубика, песак, шљунак,
шут, 1.400 динара.
062/355-154.
ХЛАДЊАЧА 630 цм за издавање, Панчево. 065/90090-04. (263782)

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

потребни радници

Последњи поздрав

БОШКУ
ВЕЗЕНКОВИЋУ

Аутомеханичар, техничар друмског
саобраћаја и машински техничар,
за рад на техничком прегледу

Колектив ЈКП „Хигијена” Панчево
(34/ф)

CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

ја. 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
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, 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com(263626)

РАЗНО

УДОВАЦ, усамљен, 61/168,
тражи усамљену, дружење/брак. 061/193-00-09.

ТУРИЗАМ
БАЊА ВРУЈЦИ, повољно,
одличан смештај, Слоба.
064/438-12-35. (263201)
СОКОБАЊА, апартмани и
собе, близу центра и Соко
терме, ново. 061/636-0857, 063/768-32-68. www.soko-banja.org. Зорица

ВРЊАЧКА БАЊА, издајем
мањи двособан апартман
са терасом, нов и лепо
опремљен, у апартманском
насељу, 200 метара пре извора Снежник. 066/624-0400. (262450)
ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора, повољно.
063/709-44-97. (263193)
ПОВОЉНО летовање: Шушањ, пун пансион, превоз,
собе, апартмани.
064/193-15-92. (263571)
СОКОБАЊА, издајем
апартман у центру, цена по
договору. 065/205-45-48,
Виолета. (263592)
ПОВОЉНО издајем: апартмани хармонија Стоиљковић. Сајт www.apartmani.harmonija.sokobanja.
Тел. 018/837-717, 065/61681-97 (2636149
ВРЊАЧКА БАЊА, издајем
апартман, центар, клима,
тераса, интернет, паркинг.
036/631-784,
065/288-20-83.
(263360)
СОКОБАЊА, нови апартмани код парка Борићи.
Резервишите на време.
064/507-20-84,
064/993-72-07.
(263712)

„BEOKOM” DOO BEOGRAD, Ul. Čika Miše Đurića 67

za rad u Pančevu traži:
Radnik na savijanju stakla – poželjno iskustvo
–1 izvršilac
Radnik na autoklavu – poželjno iskustvo – 1 izvršilac
Radnik na ulaganju folije za stakla – poželjno iskustvo
– 1 izvršilac
Prijave dostaviti lično od 08 do 16 sati na adresu:
Prvomajska 10-a Pančevo
ili mejlom na beoplex@yahoo.com
najkasnije do 06. 08. 2018.
Informacije na telefon 013/365-000.

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

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта, ЈКП „Аутотранспорт – Панчево”, Војводе Радомира Путника бр. 33, Панчево, поднео захтев за одлучивање о потреби израде процене
утицаја на животну средину за пројекaт „Постројење
за третман отпадних вода” на кат. парц. бр. 11457/5,
11457/9, 11457/10, 11762/2, 11763/2, 11452 и 11759/1,
на територији Града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617 у
периоду од 27. јула до 06. августа 2018. године радним
даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном
року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

Петак, 27. јул 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Драги наш анђеле

Вредни за живота – живота су вредни

БАНЕ
Поносни што смо те имали,
а тужни што смо те изгубили.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Твоји: ујка МИША, ујна БРАНКА са МИЛАНОМ
и МИЛИЦОМ

БРАНИСЛАВ УРОШЕВ
1982–2018.

Драги зете

(29/263565)

Колектив „House Meister Bobby”
Заувек колеге и пријатељи: BOBBY, МИЉАНА, МОША, ВИД,
ШОНЕ, ИЛИЈА и ЈАДРАНКА
(27/263562)

БАНЕ
Памтићемо те... по шириком осмеху, разиграним очима и великим делима.
Памтићемо и носити у души сву доброту и веселост која те је красила.
Заувек нам остајеш у срцима.
Твоја бака ЗОРА и ујка ЗОРАН с породицом

Последњи поздрав

Зете, пашо, куме, брате

БРАНИСЛАВ УРОШЕВ

(30/263565)

1982–2018.
Једином сину, мом првенцу.
Последњи поздрав од мајке МИЛИЦЕ ЦИЦЕ
и сестре МАЛЕ МИРЕ

БАНЕ
Твој изненадни одлазак оставио је у шоку све
нас. Био си велики човек и пријатељ, увек спреман да помогнеш. Сада ћемо ми теби помоћи јер
ћемо бринути о твоја два сунца.
Заувек у нашим срцима.
Твоја сваја ВЕСНА и паша ВЛАДА
(28/263564)

(79/263707)

БРАНИСЛАВУ
УРОШЕВУ
Зете наш
од породица ШАПОЊА

БРАНИСЛАВ
УРОШЕВ

(36/263590)

1982–2018.
Вољеном брату, шураку
и ујки последњи
поздрав од сестре
ИВАНЕ, сестричине
АНАСТАСИЈЕ и зета
ПЕТРА

15. јула 2018. напустио
нас је наш драги

Теби моја мазо
Теби моје срце припада

БАНЕ

БРАНИСЛАВ УРОШЕВ

ДУШАН
МАРЈАНСКИ

МАЗИЦЕ
Бебо, срећо, животе мој! Молим те не брини, чуваћу наше принцезе као и до сада, а тебе ћу волети док моје срце буде куцало! Твој осмех, поглед и додир ће ми бити урезани у сећању.
Заувек твоја МАЗА
(24/263561)

22. јула 2018. године заувек нас је напустио вољени брат, шурак и ујак

1954–2018.
Ожалошћени: супруга
ЉИЉАНА, ћерке
ДАНИЈЕЛА и МАЈА, зет
СЛАЂАН, унук НИКОЛА
и унуке САРА,
КРИСТИНА,
ВИКТОРИЈА и УНА

Отишао си у нови живот као што пријатељи прелазе преко мора заувек боравећи једни у другима.
Небо је добило још једног анђела.
Воле те тетка БИЉА, теча БОБА, сваје
МИРЈАНА и БОЈАНА и паша ЕГА

БРАНИСЛАВ
УРОШЕВ БАНЕ
1982–2018.
Последњи поздрав од
јединог стрица
СИНИШЕ, брата
МИЛАНА, сестре ТАЊЕ
и њихове деце и стрине
и бабе ЗАГОРКЕ
(80/263707)

(19/263552)

Са бескрајном тугом опраштамо се од наше вољене маме

(26/263562)

Најбољем тати на свету!

(8/263507)

МИРЕ МИЛОВАНОВИЋ

Зете и сине мој

1952–2018.

ТАТИЦЕ

ДУШАН
МАРЈАНСКИ
последњи поздрав од сестре ЛЕЛЕ и сестричине
ВЕРОНИКЕ с децом

БАНЕ
6. IX 1982 – 22. VII 2018.

Одрастање без тебе ће бити тешко. Знај да иако
ниси поред нас заувек ћеш бити у нашим срцима.
Сећаћемо те се осмехом и мислити о теби само најлепше. Твојим унуцима ћемо радо причати о теби.
Нека те анђели чувају.
Твоје ћерке НАТАША и МАРИЈА

Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима.
Твоји најмилији: МАРКО, БРАНКА,
ИВАНА и ДАРКО

(23/263561)
(15/263541)

(103/2637719

Био си наш ослонац и достојно си заменио свог
таста и пазио на све нас. Хвала ти, а ја ћу
бринути о твоје три принцезе док живим.
Воли те твоја ташта СНЕЖА

23. јула престало је да
куца срце наше мајке,
баке и прабаке

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој драгој прији

(25/263561)

БОЖИДАР
РАДАНОВ
БОЖИДАР РАДАНОВ
Последњи поздрав Божидару од супруге МАРИЈЕ
и синова РОБЕРТА и ВАСЕ, и унука АЛЕКСАНДРА
и ИРЕНЕ
(69/263691)

Последњи поздрав свом
добром другу
од ДУЛЕТА и ЉИЉАНЕ
ПЕТРОВИЋ с децом
(93/263752)

МИЛИНИ

МИЛИНЕ
ВЕЛИЧКОВ

МИРИ МИЛОВАНОВИЋ

ВЕЛИЧКОВ

Ожалошћени: син
ДУШКО, снаја
ЉУБИЦА, унуци
ДЕЈАН и ДЕЈАНА, зет
ПЕЂА, праунуци НИНА
и МАРКО
(88/

од брата САВЕ, снаје
ЈЕЛИЦЕ, сестре НАДЕ
и БРАНКЕ
(87/

од БОЖАНЕ и ЗОРАНА
(16/263542)
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Драгој снаји и ујни

Последњи поздрав мојој мами Љиљи

Са великим болом, 23. јула 2018. опростили смо се од наше вољене мајке, баке и прабаке

ЉИЉАНА НОВКОВИЋ
СМИЉИ ЈАРИЋ

СМИЉЕ ЈАРИЋ

Пуно смо те волели.

Када оде неко кога волиш, једино што желиш је да вратиш време. Да га загрлиш, пољубиш и кажеш све оно неизговорено, недоречено... Да кажеш колико ти је стало!
Остаћеш заувек у нашим срцима, сећању, причама....
Твоје ћерке: МАРИЈА, СТАНА, СНЕЖАНА и МИЛЕНА
са породицама ЈОВАНОВИЋ, ЂУРИЦА, ВЈЕШТИЦА
и РАДОНИЋ

последњи поздрав од МАРИЈЕ
КРКОБАБИЋ с породицом

Твоја ћерка ЈАСМИНА и зет КОСТА

(74/263695)

(98/263760)

23. јула 2018. преминула је наша мама и нана

Последњи поздрав мојој доброј пријатељици

(71/263695)

Драгој стрини

Драгој стрини

СТОЈНА МУНИЋ
1933–2018.
Сахрана је обављена 26. јула, на гробљу Котеж.
Почивај у миру.

ЉИЉАНИ НОВКОВИЋ
1936–2018.
Хвала ти на лепом дружењу.

Син МИЛАН и унук МИЛОШ

СМИЉИ

СМИЉИ

СМИЉА ЈАРИЋ
Нашем анђелу, нашој
тетки

последњи поздрав од
МИЛЕНЕ и НЕБОЈШЕ

последњи поздрав од
МАРЕ ЕКМЕЏИЋ
с породицом

МИЛЕНА и ТАЊА
с породицама

(72/2636954

(73/263695)

(75/263695)

МИЛАН

(65/263685)

(7/263502)

23. јула 2018. године, после краће и тешке болести напустила нас је наша вољена

Последњи поздрав својој баки

ЉИЉАНИ НОВКОВИЋ
од унуке МАРИЈЕ с породицом

СТОЈНА МУНИЋ

(99/263769)

Чуваћемо те од заборава.
Нека те анђели.

СТОЈНА МУНИЋ

Последњи поздрав драгој баки

Ћерка НАЦА и зет МУГИ с децом и унуцима
(66/263685)

Последњи поздрав најдражој Нани.
Била си велики део нашег детињства.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји унуци: МАЈЧЕ, ЛОЛА и МИЛОШИЦА
(61/263678)

Драгој комшиници

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

СТОЈНА МУНИЋ
Ујна!
Увек када смо долази код тебе ти си се радовала
нашем доласку, то је била љубав која неће истећи из нас.
Сада када си ти отишла у Царство небеско, успомена на тебе ће у нама живети толико дуго колико и ми будемо живели.
Последњи поздрав од ЛАРИСЕ и ПУНИШЕ
(67/263685)

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

(100/263769)

Последњи поздрав својој прабаки

СТОЈНА
МУНИЋ
Хвала Вам на свему.
Почивајте у миру.

ЉИЉАНИ НОВКОВИЋ
од праунуке АЛЕКСАНДРЕ
(101/263769)
(68/2636899)

Последњи поздрав

Последњи поздрав.

(82/263714)

од унуке ЈЕЛЕНЕ с породицом

КАЈА, ДАЦА и ЉИЉА
СТОШИЋ

СТОЈНИ
МУНИЋ

Станари Вршачке 10

ЉИЉАНИ НОВКОВИЋ

Последњи поздрав својој прабаки

ЉИЉАНИ
НОВКОВИЋ
тетка ЉИЉИ
од сестре ВУКОСАВЕ
с породицом

Хвала за све.
ГОЦА и НЕША

(35/263578)

(59/263674)

ЉИЉАНИ НОВКОВИЋ
од праунука АЛЕКСЕ
(102/263769)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 27. јул 2018.

Последњи поздрав

24. јула 2018. преминула је наша драга

БОЈА ДУМИТРАШКОВИЋ

Њени: ДРАГИ, ЖЕЉКО, ИНГРИД,
САРА и МИЛЕНА
(43/263605)

ИЛОНКИ
КОЈИЋ
од ћерке ЈЕЛЕНЕ,
унуке НАТАШЕ, зета
ДРАГАНА и унука
БРАНИСЛАВА
с породицом
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Наш драги

ПАСЕР

ЂОРЂЕ КРСТИЋ ЂОЛЕ
већ три године није са нама.
Време не лечи све, оно нам само помаже да губитак мало мање боли.
29. јула 2018, у 11 сати, окупићемо се у знак сећања, на Старом православном гробљу.
Његови најмилији

Последњи поздрав

ДУШАН

1944–2018.

1948–2009.

(47/263719)

(52/263650)

После кратке болести преминуо је наш

ЦВЕТАНКА

2. августа си нас заувек
оставио да тугујемо за
тобом

Две године како није с
нама мој драги брат

Прошло је тужних четрдесет дана и девет
година откада нисте са нама. Заувек ћете
бити у нашем сећању.
Ваши: син ЈОВАН, снаја ЉИЉАНА, унук
МИХАИЛО и унука ЈЕЛЕНА
(81/263713

Две године није с нама

ИЛОНКИ
КОЈИЋ

ЖИВКО СРЕДОЈЕВИЋ
1950–2018.

ЂОЛЕ
ЈОСИМОВ

Нека Ти је лака панчевачка земља.
Почивај у миру.

1967–1987.

Породица
(92/263750)

од унука МИШЕ,
праунука МИХАЈЛА
и снаје ФЛОРИНЕ
(53/263651)

СЕЋАЊЕ

Кажу да време лечи све,
сем болне истине да те
више никада нећемо
угледати.
Тужни док су живи:
мајка СЛОБОДАНКА,
отац КОСТА и сестра
ЉИЉА с породицом

РИСТА
КАРАВЛА
3. VIII 2016 – 3. VIII 2018.
Драги

брате,

срцу моје породице.
С великим поштовањем

МИЛИЦА
ШЕРБАХ

ГОРАН ЈОКИЋ
ГОГО

Последњи поздрав
драгој мајци, баки и
прабаки од ћерке
СЛАВИЦЕ с породицом
и сестре МИЛАНКЕ
с породицом

Последњи поздрав
стрини Милици
од САВЕ ЋИРИЛОВА
с породицом

1981–2001–2018.
Године пролазе, бол и
туга остају анђеле наш
вољени.
Твоји: тата РАДИША,
мама МИРА и брат
ГРАДИМИР с ВЕСНОМ

(95/263763)

(96/263763)

(54/263653)

РИСТА КАРАВЛА

твој брат ЦВЕЛЕ
с породицом

(85/263734)

МИЛИЦА
ШЕРБАХ

заувек

ћеш бити у срцу мом и

(42/263602)

31. јула 2018, у 10 сати, даваћемо четрдесетодневни помен нашем

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.

СОФИЈА, БАНЕ, ИВАНА, ДЕЈАН, ЈЕЛЕНА
и МАРИЈА КАРАВЛА
(37/263594)

Прошла је тужна година откао нас је напустио
наш

СРБИСЛАВУ ШАБИЋУ БУЦИ
Тужна године прође без
нашег

СЕЋАЊE

Пуно нам недостајеш.
Воле те твоји: супруга ДУШИЦА, син ДЕЈАН,
снаја МАЈА и унук ТЕО
(55/7263661)

МИЛОШ ВАСИЉЕВИЋ
1955–2017.

МИЛОШ ЋУП
С љубављу и поносом
чувамо успомену на тебе.

МИРОСЛАВА
ПЕТРОВИЋА

Породица ЋУП

1951–2017.
Годишњи помен биће
одржан 28. јула 2018, на
Новом гробљу, у 10 сати.
Његови најмилији

(105/263793)

(57/263666)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

РАНКО
ИЛИНЧИЋ

Десет година је прошло, али утехе нема, заборав
не постоји

Време пролази, али бол је све већа и већа.
Много недостајеш твојој породици
(21/263558)

25. VII 1995 – 25. VII 2018.
Време пролази, а бол и
туга остају.
Твоји НАЈМИЛИЈИ
(4/2634949

Прошло је тужних шест
месеци

НИКОЛА ЈАНИЋИЈЕВИЋ
У нашим срцима твоје место заувек стоји. Остају
туга, празнина и бол коју нико не разуме. Сећања и успомене на тебе не бледе, јер их с љубављу
и поносом чувамо у нашим срцима и души.
Твоји: тата, мама и брат МАРКО с породицом

ВЕСНА БАТАЊСКИ
Другарице, недостајеш.
Твоје: ОЉА, НАДА и МИРА

(51/263649)

(10/2635119

ТЕРЕЗА
ШВЕФЕЛБАУЕР
МИЛОЈКА
МАРКОВИЋ

ДРАГИША
АНТОНИЈЕВИЋ
1. VI 1944 – 18. VII 2018.

Син МАРИНКО
МИЋАНОВИЋ
с породиоцм

Живео си тихо, тихо си
нас и напустио.
Заувек у срцу.
Твоји најдражи: кћерка
РУЖИЦА с породицом

(13/2635)

(83/263726)

2. VIII 2006 – 2. VIII 2018.

1938–2018.

Прошло је тридесет година, а у мислима и срцу и даље
је с нама наш драги

Мајчино срце није мо-

МИЛИВОЈ НАДРЉАНСКИ

гло да преболи погибију

1988–2018.

сина.

НИКОЛА ЈАНИЋИЈЕВИЋ
Снаја ГАБРИЈЕЛА
и унука АННА

1990–2018.
Време пролази а бол и туга остају.
Бака ЈЕЛА и деда РАТО
(49/263638)

(84/263726)

Сећамо га се с љубављу.
Његови: супруга НАДА, син САВА и ћерка МИРЈАНА
с породицама
(91/263748)
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Петак, 27. јул 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 28. јула 2018. године, у 10.30, на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо четрдесетодневни помен мом вољеном сину

Прошло је шест месеци откако није с нама наша вољена и племенита мајка, бака и прабака

СЕЋАЊЕ
У четвртак, 2. августа
2018. године навршавају се четири године откако ме је напустила
моја драга и вољена
мајчица

ЗОРКА ВУЈОВИЋ
КАТИЦА
РЕПЕК

14. I 1926 –3. II 2018.

МИЛАНУ ЈЕРЕМИЋУ
После тебе остала је велика празнина и бол. Пуно нам недостајеш...
Твоји најмилији

Мајка РАДМИЛА

(47/263619)
(9/2635089

14. VIII 1935 – 2. VIII 2014.
Време пролази, а туга и
даље остаје. Не постоје
речи утехе....
У мом срцу и души, вечни бол и туга...
Недостајеш и пунооо....
Твоја ћерка ЛИДИЈА
(20/263554)

Прошло је осам година...

С тугом јављамо да је 24. јула 2018. године преминуо наш вољени

ДРАГАНА
ЈАКОВЉЕВИЋ

ВОЈИН БОГДАНОВИЋ

2016–2018.
И даље много недостајеш....
Твоје другарице:
САЊА, ЈЕЛЕНА
и ЛИДИЈА

ЖИВАН БОГИЋЕВ
1934–2018.

1948–2010.

(76/263703)

Бол и туга заувек остају.

Сахрана ће се обавити 26. јула 2018. године, у 12 сати, на Православном гробљу у Панчеву.

Син АЛЕКСАНДАР, снаја АНА и унуци МАРКО и АЛЕКСАНДАР

Породице БОГИЋЕВ и ВЕЛИМИРОВ

(56/263662)

СЕЋАЊЕ

(104/26)

27. јула 2018. навршавају се две године откада
није с нама наша

Прошло је шест месеци
откад није с нама

Прошло је годину дана
откад није с нама

ЂОРЂЕ
ШУШЊАР
2011–2018.
Бол није у речима и сузама, него у души и нашим срцима у којима
ћеш вечно живети.
Син БОЈАН и ћерка
БОЈАНА са мамом

АЛЕКСАНДАР ПРИЈОВИЋ
1923–1993.

СТЕВАН

СНЕЖАНА МУНИЋ

С поносом и поштовањем чувамо успомену на
тебе.

КРСТЕВСКИ

МИЛЕ и ЗОРАН

Син МИЛОШ и супруг МИЛАН

(44/263610)

(64/263685)

ВЕРА
ВИГЊЕВИЋ

Породице КРСТЕВСКИ
и ВИГЊЕВИЋ

Породице ВИГЊЕВИЋ
и КРСТЕВСКИ

(89/263742)

(90/263742)

(1/263473)

29. јула брзо прођоше
две тужне године како
нас је напустила наша
вољена

Сећање на

ДРАГАН ТРИМОВСКИ
11. XI 1956 – 27. VII 2014.
Године пролазе, на умањују бол и тугу за тобом.
Твоји најмилији

СНЕЖАНУ МУНИЋ
НАЦА и МУГИ

31. VII 2007 – 31. VII 2018.
Време пролази, а туга и бол заувек остају.
Твоји најмилији: мајка БИСЕРКА, отац ЂУРИЦА,
сестра НАТАША и син УРОШ

(63/263684)

(40/263599)

Време пролази, а успомене остају.
Много нам недостајеш.

(62/263681)

Сећање на наше драге

ПОМЕН

СУБОТИЋ

МОЈСИЈЕ

НЕБОЈША ПОТКОЊАК

Шестомесечни помен нашој вољеној

МИРОСЛАВА
ШПИЦА
Њени најмилији
(2/263489)

Шестомесечни помен

мом вољеном сину

ЉУБИЦА

АЛЕКСАНДРУ АЦИ ПАНТЕЛИЋУ

1999–2018.
2002–2018.
С љубављу: син ЗОРАН, снаја СМИЉАНА
и унуци ДЕЈАН и ВЛАДИМИР
(58/244259)

ЉИЉАНИ ЖИВКОВИЋ

ЉИЉАНИ

С тугом и болом мама

Њени најмилији

(48/263622)

(41/263600)

Брат ЖЕЛИМИР
с породицом
(60/263676)

Петак, 27. јул 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Прошло је десет година како ниси с нама
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ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЂОРЂЕ
ШУШЊАР

МИЛАН СТУПАР

ЂОЛЕ
Мики, драги сине, брате, 28. јула је десет
година откако ниси с нама.

МИЛАН СТУПАР
1986–2008.

Време пролази, успомене остају на твоју
доброту и лепоту.
Твоја мама одлази стално и обилази твоју
вечну кућу.

Недостајеш нам.

Твоји најмилији: мама СТАНА, отац
ДРАГО и брат ДРАГАН

Твоји другари: ДАЦА, ИВАНА, ЖИКА,
ТОКА, СЛАВКО, ПЕРА и МИРКО

(3/263492)

(97/263767)

30. јула 2018. године, у 11 сати, на Новом гробљу
у Панчеву, дајемо десетогодишњи помен нашој
драгој

27. VII 2011 – 27. VII 2018.
Прошло је седам тужних година откако си
нас напустио и оставио
неизбрисив траг, тугу и
успомене.
Никада те нећемо заборавити.
Твоја супруга БРАНКА
и ћерке ЈАДРАНКА и
НАТАША с породицама
(11/263516)

28. јула 2018. навршава се десет година откако
није с нама наш

ДЕЈАН СТАНКОВИЋ
Време пролази, бол и туга остају.

Прошло је десет тужних година откако ниси с
нама

Отац РАДЕ и ДУШКА
(12/263522)

СЕЋАЊЕ

САШКИ МИЛУНОВ
2008–2018.
Време пролази, а бол и туга заувек остају.
Успомену на тебе чувају: тата ЈОВИЦА, бата
АЦА, ЕМИНА и НЕША
(70/263693)

АЛЕКСАНДРА МИЛУНОВ
САШКА
волимо те и у срцу чувамо.
Супруг ПРЕДРАГ и синови МАРКО и СТЕФАН
(31/263568)

АЛЕКСАНДАР
ПАНТЕЛИЋ
У мислима и срцима.
Породице ВУЧКОВИЋ
и СПАСИЋ

ДЕЈАН СТАНКОВИЋ
2008–2018.

(78/263706)

Сећање на наше родитеље

2. августа је годину дана од смрти

Петогодишњи помен нашем

РАДЕВИЋ

Године пролазе, а туга и бол не. Вечно си у нашим срцима.
Брат МИОДРАГ и мајка ВЕРА
(45/263611)

Сећање на

НЕНАДУ СИМИЋУ
КОСА

БОЖИДАР

1939–2008.

1933–2002.

Хвала вам за сву љубав, бригу и изузетну доброту које сте нам даровали.
Ваши синови МИЋКО и БОБАН с породицама
(17/263544)

31. VII 2013 – 31. VII 2018.
Постојиш у свакој сузи која падне, у сваком
тренутку кад ти име изговоримо, кад пожелимо
да те загрлимо, пољубимо. Ниси нестао али ипак
те нема тамо где нам највише недостајеш, у животу.
Твоји најмилији: мама, тата, бата и чикини
СТЕФАН и СОФИЈА
(50/263644)

ЕВЕ
КОВАЧЕВИЋ
Успомену на њу чува
породица ЈОВАНОВИЋ
(94/263754)

МИЛАН
МИЛА
ЂОЛЕ
ВУКОВИЋ ВУКОВИЋ МУТАВЏИЋ
1988–2018.

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Три године туге и бола

1984–2018.

2008–2018.

Време пролази, сећања и успомене остају.
Ваши најмилији
(5/263496)

Прошле су две године откако није с нама

МИЉАНА
МИРЧЕТИЋ

СТЕВА
СТАНИМИРОВИЋ

2004–2018.
Док је нас живеће и сећање на тебе.
Син ЈОВАН и снаја
ЉИЉАНА с породицом

1998–2018.
Док је нас живеће и сећање на тебе.
Ћерка ЉИЉАНА и зет
ЈОВАН МИРЧЕТИЋ
с породицом

27. VII 2015 – 27. VII 2018.
Пролазе дани, године, живот... али не пролази
бол, недостајање, туга, У нашим срцима све је
исто, ништа се променило није. Не постоји време које бол склања, нити време може уклонити
оно што ноћу срце сања...
Сестра НЕЛА, зет РИЛЕ и сестричине АНА
и ТЕА

(38/263594)

(39/263594)

(32/263570)

ЈУГОСЛАВ АЛИМПИЋ ЈУГА

СЕЋАЊЕ

ЈУГОСЛАВ
АЛИМПИЋ
ЈУГА
27. VII 2015 – 27. VII 2018.
Заувек са нама у нашим
срцима и нашим мислима.
Твоји: супруга
БРАНКИЦА, син
НИКОЛА, ћерка
ВАЛЕНТИНА и ташта
МАРА

ВАСО ЂУКИЋ
Увек ћеш бити у нашим срцима и сећању.
Воле те и чувају од заборава твоји најмилији
(6/263499)

(77/263705)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

НАТАЛИЈА
БАБИЋ

КАТАРИНА РУЖИЧИЋ

НИКОЛИЋ

ЈУГОСЛАВ АЛИМПИЋ
БИСЕРКА
1920–2009.

JОВАН
1940–2016.
Ваш РАДИСАВ
(22/263559)

27. VII 2015 – 27. VII 2018.
У петак, 27. јула, у 10.30, даваћемо трогодишњи помен
нашем никада непрежаљеном сину Југи.
Отац ЈОВА и мајка МИРА
(14/263537)

2003–2018.
С љубављу, тата
(86/263737)

2001–2018.
Само време пролази, туга и бол никада... Недостајеш.
Твоји најмилији
(18/263548)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ

3

4

5

6

Пише: Талида talida.kv@gmail.com

Добили ћерку

Пословни план је динамичан,

Добијаћете подршку која ће
вам отворити многа врата за даље напредовање. Мирно покажите колико сте способни и креативни. Недеља обећава веома
активан друштвени живот и много забаве, па за партнера остаје
мало слободног времена.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Будите обазриви при анализи

Ангажујете се на више страна и

8. јуна: Рељу – Марија Танев и Зоран Роглић; 1. јула: Матеју – Надица Стојановић и Дејан Тол; 2. јула: Вукана – Катарина Стаменић и Марко Апостоловић, Филипа – Мартина Иванић и Иван Стојменовић; 9. јула: Константина –
Зорана Стефанов Станишић и Горан Стефанов, Вукашина – Биљана и Душан
Поповић; 10. јула: Матеју – Сунчица Станојевић и Бошко Николић; 11. јула:
Мијата – Ивана и Младен Драганов; 13. јула: Петра – Верица и Саша Илић,
Јакшу – Милица Мрдаљ Куртовић и Милош Куртовић, Стефана – Тамара и
Драган Филиповић, Петра – Марина и Душан Танасијевић; 14. јула: Лава –
Сена и Алекса Влајковић; 16. јула: Алексу – Марија и Ференц Сабо; 17. јула:
Вука – Андријана и Никола Тадић, Вукшу – Нина и Горан Додевски.

свог тренутног статуса. Имате
опробану формулу кад постављате циљеве, али овог пута то би
могла да буде и грешка. Превише очекивања понекад донесе
много разочарања. Можда сте
бацили око на погрешну особу.

расипате енергију. Нисте тимски
играч – најбоље одлуке доносите
сами. Следите свој инстинкт. Могућа је нова пословна понуда, али
будите на опрезу у вези с тим.
Турбулентна седмица у породици,
мањи неспоразуми с партнером.

ВЕНЧАНИ

око вас – све указује на то да сте
на добром путу да остварите велики финансијски успех. Добро
процените своје могућности и држите језик за зубима. Много нових познанстава ће вам заголицати машту.

14. јула: Ахметшина Лилија Фаритовна и Ђорђе Коцић, Сандра Папић и
Милош Алексовски; 15. јула: Александра Стевановић и Небојша Олар; 19.
јула: Душица Димитријевић и Слободан Ђорђевић, Вања Станојевић и Дејан Хрћан, Тамара Стојановски и Далибор Зелић.

13. јула: Мирјана Мудрић (1944), Душанка Малиновић (1929), Никола Хофман (1950), Лина Недељков (1939), Бојан Бели (1998); 14. јула: Марјан Величковски (1967), Милорад Илиевски (1968), Александар Илић (1978); 15.
јула: Душан Марјански (1954); 16. јула: Миодраг Гајић (1962), Душанка
Стојановић (1973); 17. јула: Ана Ардељан (1945), Миладија Марковић
(1926), Борислав Петровић (1940), Бошко Везенковић (1957); 18. јула: Мира Миловановић (1952), Жива Миоков (1946), Руса Нешковић (1952); 19.
јула: Љубица Сремац (1934), Јован Узел (1932), Иштван Гулић (1930); 20.
јула: Ђура Павлов (1948).

КОКТЕЛ

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Идеје, контакти, нови тим људи

УМРЛИ

КВАДРАТ 7 х 7

5

АНАГРАМ

6

Амерички редитељ

7

СМЕРАН КОЗЕРИСТ

Склони сте да себе прецените и
преузмете превише обавеза.
Овог пута вам је потребна помоћ
сарадника, јер ће посао бити
обимнији од очекиваног. Пружите партнеру мало више љубави, а
заузврат ћете добити велику и
преко потребну подршку.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Веома је битно да сачувате сво-

Мноштво нових пословних при-

ју енергију за предстојеће догађаје. Можда губите подршку надређених, али већ имате своје место. Не таласајте, гледајте свој
интерес. Ново емотивно познанство ће вам дати додатну снагу и
мотивацију.

лика, позива од странаца, обнављања сарадње. Правилно
усмерите своју снагу и одредите
приоритете, па ће успех бити загарантован. Партнер пролази
кроз тежак период. Подржите га
и уверите га у своја осећања.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Практични сте и ангажовани на

4

3

(23. 9 – 22. 10)

Добили сина

Слогови: ЗИ, ЗИЋ, МЕ, МО, НА, НАР, НИ, НИ, О, ПЕ, ПРО, ПУСТ,
РА, РЕ, РИ, СА, ТЕТ, ТИ, ТИ, ТРА, ЋИ, У.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. жлеб или канал за отицање воде, 2.
занатлија који прави ремење, каишар, 3. спарина, запара, 4. поп
певачица (Марина), 5. осрамотити, понизити, 6. здравствена служба, 7. улудо трошити.

2

Вага

(21. 3 – 20. 4)
али будите опрезни ако радите с
новим особама. Битно је да вас
не понесе тренутак, јер су могуће
погрешне одлуке. Нисте сигурни
одакле долази ваш немир. Можда је време за промене.

7

1

Ован

18. марта: Амелију – Михаела и Слободан Ваневски; 14. јуна: Ему – Јелена Микља и Золи Фејер; 29. јуна: Мињу – Гордана Вуловић и Жељко Вујановић; 30. јуна: Андријану – Цветана Попетру и Миодраг Костић; 3. јула:
Миу – Ксенија и Даниел Плван; 4. јула: Софију – Милица и Петар Радуловић; 5. јула: Катарину – Татјана Ђенић и Ненад Перкошан; 7. јула: Хану –
Милица и Игор Витас; 8. јула: Јану – Данијела и Дејан Георгиевски; 9. јула: Срну – Тамара и Бранислав Бошковић; 10. јула: Сару – Сања и Душан
Исаков; 11. јула: Марију – Снежана и Владимир Ивков; 12. јула: Софију –
Соња и Бранко Иванић, Николину – Драгана Петровић и Никола Ускоковић; 13. јула: Анастасију – Сабдра и Бранко Дудуковић, Емилију – Елена и
Владо Шимек; 15. јула: Неду – Милица Потукић и Синиша Секулић; 19. јула: Наташу – Софија Јовановић и Александар Пандуров.

ЕНИГМАТСКИ
2

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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сто страна, једино још да се концентришете на приоритете и ето
успеха без много муке. Вешти сте
и окрећете воду на своју воденицу. Пред вама је страсна веза,
али и могућ губитак сталног
партнера ако се сазна.

Немојте делити идеје са сарадницима. Одредите своје место у
свему и тога се чврсто држите,
не дозволите да се други ките вашим перјем. Емотивно сте нестабилни. Разговарајте отворено с
партнером о свему што вам лежи
на срцу.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Ваша очекивања не само да су
превелика већ су срамно безобразна. Спремни сте да загризете и више него што можете. То ће
се исплатити финансијски, али
коштаће вас неког пријатељства.
Пазите да вас не заболи то што
седите на две столице.

Уз много мудрости и помало лукавости успећете да завршите више
послова и потпишете неки важан
уговор. Све полако креће набоље.
Уз мало такта, враћате се на позиције које су биле пољуљане. Породица нема много разумевања за
вас. Ипак не дижите зид око себе.

КОЊИЋЕВ СКОК
Део
Београда

Симбол
иридијума

Обличје

Елипсасти
послужавници

Убирати
приход од
камате

ПИСАЦ СА
СЛИКЕ
Насилно
наплаћивати дуг
Заразна
болест
говеда

Део пушачке луле
Наталија
одмила
Име глумице Тарнер
Име глумца
Марвина

Британски
SF филм
КЊИГА
Племенити
ПРИЧА
гас
„РАНИ ЈАДИ”

Монета
Европске
уније

Река у
Италији

Ознака за
рендген

Увећање
становништва
У које
време
Издавачка
радна орг.
(скр.)
Чин, дело

Не инатити
се
Обавештење
о приспећу
робе
Мера за ел.
отпор

Гле, ено

Организација рада
(скр.)
Име
лингвисте
Чомског

Круна египатских
краљица
Анкона
Име
Куросаве
Други вокал

Просторија
Први вокал
Грађевински
материјал

Ауто-ознака
Ивањице

Опис пута
(мн.)

Манастир у
Срему

Aкo правилно повежете дате слогове скоковима шаховског коња, почев од посебно обележеног поља, добићете један леп афоризам Марине Раичевић, младе
афористичарке из Бора, из њене управо објављене
књиге „Лалилинт”.

-РИ

-КОМ

-МА

-ЈИ

НАЈ-

О-

КО-

ГО-

ЛЕ-

-ГА-

ТАН-

ПОД

-НИ-

-ВИ-

СУ

-МА

-ШЕ

НА

НО-

-ДУ.

РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: пропуст, ременар, оморина, Перазић, унизити, санитет, траћити. Анаграм: Мартин Скорсезе. Коњићев скок: највише гори под ногама онима који су на
танком леду. Скандинавка: Данило Киш, утеривати, шап,
камиш, „Анон”, Лана, наталитет, не пркосити, Иро, ево, авиза, атев, ор, одаја, Акира, Ноам, цемент, иц.

РОМАН
„МАНСАРДА”

ЗапоВладика
шљавање
Милешевски
рођака
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ДЕВЕТНАЕСТИ МОТО-СУСРЕТИ ПРОТЕКЛИ У САВРШЕНОМ РЕДУ

ВРЕМЕ МОТОРА, РОКЕНРОЛА И „КОЈОТА”
Још једном је средина јула у
Панчеву протекла у знаку тутњања врхунских машина на два
точка, звуцима познатих рок
нумера и традиционалној гужви на тамишком кеју покрај
моста.
Ко се неким чудом ту први
пут задесио, вероватно није могао очима да верује, будући да
је поменути простор прошлог
викенда добио потпуно другачије обличје – велика бина, сијасет шароликих штандова и
разасутих шатора по травњаку
и надасве много људи и паркираних мотора.
И све то деветнаести пут у
беспрекорној организацији Мото-клуба „Coyote”.
„Hej, тонац, дај мало појачај
бас у ове мониторе...”, проламало се с моћног разгласа у
топло предвечерје, док су неке
„дуге косе” толиле глад пљескавицама, други опуштено квасили браде пивом, трећи ћаскали о моторима, а један снажан момак у кожном прслуку
начичканом амблемима затурирао машину на „празан” гас.
Но тај помало какофоничан
звук није се допао Фифимури,
једној од легенди мотоциклизма & рокенрола Панчестера,
па је помало изнервиран, уз
речи: „А сад мало да чујете
прави мотор”, пришао свом
моћном „харлију”, који је секунду касније тек овлаш забрундао као лав који најављује
ураганску рику. С друге стране, то нимало није тангирало
кршне делије „од Брчког”, које
су уз „џек” и мезе „терали шеге” са старим јараном и једним од првих „којота” – Колетом Леонардом.
А како би им сметало кад је
то оно због чега су, као и годинама, једва дочекали средину
јула и оно што се никако не „фула” – мото-сусрет у Панчеву.
„YU grupa” воли Панчево
Претходно наведено требало је
да дочара делић атмосфере
пред свирку на једној од две
рок вечери, колико панчевач-

овим просторима, а није се трудио да демантује гласине када
је реч о размишљању да се настани у нашем граду, који га
неодољиво подсећа на његов Земун.
Игрице за смех до суза
Након дефилеа програм у суботу, 21. јула, настављен је вратоломним и до суза комичним
бајкерским игрицама. Да би
дошли до омиљене им награде
у виду пива, такмичари су морали да везани за веома затегнуту сајлу трче по клизавој подлози, да се уз помоћ штита боре против сурово снажног ватрогасног млаза, да гађају лименке куглама...
Један од најактивнијих у прикупљању поменутих пивских

ки „Којоти” сваке године приреде трећег викенда у седмом
месецу.
И овог пута су већ од поднева у петак, 20. јула, разне раскошне машинерије на два точка почеле да пристижу у град

на делти Рио Тамиша. Убрзо је
камп уз реку надомак моста
био пристојно испуњен гостима како из целе земље, тако и
из свих ексјугословенских република, као и из Италије, Румуније, Мађарске, Аустрије...

Легенде – Жика и Фифимура

И тако, миц по миц, до увече
је формирана критична маса,
коју су поштено загрејали изузетно инспирисани чланови
клупског бенда „Blues Delivers”.
Добра атмосфера је настављена свирком групе „Стоп” и легендарног састава „YU grupa”,
који је одушевио преко хиљаду и по фанова.
Интересантно је да се и сутрадан једна од ходајућих икона београдског састава Жика Јелић појавио и приватно на двоточкашу јер, многима је познато, спада у ред најстаријих моториста на овим просторима.
Након густирања незаобилазног
„бајкерског” пасуља у кампу он
је са својим „харлијем дејвидсоном” – модел „еволушн” од
1.345 кубика – учествовао у спектакуларном дефилеу главним
улицама Панчева. Иначе, Жика
је возио један од првих мотора
поменутог америчког бренда на

веома допада, као и Петру из
Београда, који заједно с клупским другом Срећком из Глогоња здушно подржава „којоте”. Исто мисле и комшије из
Мото-клуба „Неолит” Златко
Танев и Зоран Милинковић
Ситни, као и Панчевац Дуле
Савин, Пеђа из београдског МКа „Црна река”...
И многи други расположени
љубитељи мотора и рокенрола
су се с њима у потпуности сложили, на шта је битно утицао
и музички програм другог дана, који је отворио панчевачки
„Trouble Heart”, наставио чувени Најда с групом „Трибјут
Смак”, а завесу на деветнаести
мото-скуп спустио је београдски „ProRock”.

„Пржење” гума
награда био је Владимир из Долова, који је од распада тамошњег клуба постао соло возач.
С друге стране, компактна
екипа из Дебељаче сваке године овамо навраћа у репрезентативном броју, а на скупу има
и девојака с вишегодишњим
бајкерским искуством, попут
Тине из Инђије. Њој се овде

Напослетку, важно је истаћи и то да је, према речима
члана Управног одбора Мотоклуба „Coyote” Атиле Бисака,
овогодишњи мото-сусрет протекао без икаквих инцидената
и у кампу и на путевима, пa
није било вожње без кациге или
у пијаном стању. И нека тако
остане и убудуће...

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.

Тешко до пива – бајкерске игрице

Још увек у пуном гасу – „YU grupa”

НА ЛЕТЊОЈ СЦЕНИ У КАЧАРЕВУ

„Свлачење” за овације
Веома садржајно културно вече уприличено је у петак, 20.
јула, на дупке пуној летњој сцени Дома културе.
Реч је о савременој комедији под називом „Свлачење”, чија се радња догађа у једном
модном салону. Прича почиње када средовечна жена дође
код познате модне стилисткиње, како би преобразила имиџ
и изгледала млађе, привлачније и модерније за свог мужа,
који је такође жртва терора
младости, физичког изгледа и
трке за успехом.
Комад се бави браком, истинама, лажима и општим мести ма ов да шње ствар но сти.
Према речима сценаристе и

Страну припремио

Јордан
Филиповић

обучен, ко свучен, а ко пресвучен, остаје публици да види –
каже ауторка.
То су и речи којима је она
на ја ви ла пред ста ву, ка да је
представила и свој нови роман
„Мушка азбука”.
Главне роле у комаду бриљантно су одиграле легендарне Катарина Жутић и Јелица
Сретеновић, на шта је дуготрајним аплаузима и овацијама реаговала многобројна качаревачка публика.
редитеља представе Мирјане
Бобић Мојсиловић, ово је комедија наших нарави, у којој
се подсмеху излажу многи савремени концепти „модерности”, али се упоредо одвија и
драма између две жене које се
први пут срећу.
– Ова прича се бави облачењем, пресвлачењем и свлачењем, у буквалном, али и у пренесеном смислу. Ко ће бити

Маргићанин
Млад псић, стар око седам-осам
месеци, појавио се ниоткуда у Маргити, на крају Улице Матије Гупца, код старе продавнице плина.
Овај лепотан је разигран и ухрањен; изгледа као да је избачен, али
је можда и успео да шмугне из неког дворишта у поменутом крају
града.
Ако га неко препозна или жели
да га удоми, може да се јави на телефон 060/687-41-44.

Лабрадорка
Ова добра и дружељубива женка
лабрадора пронађена је поред пута
између два села недалеко од Панчева. Била је уплашена, гладна и
дезоријентисана и тражила је некога ко би могао да јој помогне и
пружи склониште.
Захваљујући хуманим суграђанима ова куца је привремено збринута, али хитно тражи нове власнике који ће боље бринути о њој.
Све друге информације могу се
добити на телефон 066/67-23-777.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ЛЕТО У ПРИРОДИ

НАКОН ЗАВРШЕТКА ГЛАВНЕ СЕЗОНЕ
МЕДОБРАЊА

Скуп јужнобанатских
пчелара у Старчеву
Након што су окончане главне
пчелиње паше у овим крајевима, попут багремове и сунцокретове, произвођачи меда окрећу се другим активностима.
Један од њих је и Стеван Петровић из Старчева, који, када је
реч о сумирању биланса овогодишњих приноса, каже да су неки задовољни, а неки баш и нису.
– Панчевци који су носили
пчеле у Пешчару на багремову

пашу, након две „мршаве” године, углавном су прошли добро, с најмање петнаестак килограма у просеку. То се не
може рећи за оне чије су пчеле у то време биле у Хомољу, а

прилично лоши резултати забележени су у време цветања
сунцокрета. Ова биљка воли
топло време, па и топле кише,
али су ноћи биле изузетно хладне, јер су температуре падале
испод десет степени, што нам
није погодовало. Ситуација је
погоршана за оног ко се налазио у нездравој средини, не само када је реч претераном прскању сунцокрета већ и о тре-

тирању кукуруза – каже овај
пчелар.
Он наводи да ће сада у кошнице бити стављани лекови,
које су Старчевци набављали
преко свог друштва, иначе познатог по веома доброј организацији, а сам Петровић је и
секретар те организације, па у
њено име најављује традиционално окупљање произвођача
меда у понедељак, 30. јула.

– Већ годинама, на дан сеоске
славе Огњене Марије, правимо
манифестацију која се састоји од
изложбе и саветовања јужнобанатских пчелара. Тако ћемо наше производе приказивати од 16

сати на тргу, а два сата касније у
свечаној сали Месне заједнице
почеће скуп на којем ће учествовати и Радомир Влачо, председник Савеза пчеларских организација Војводине, Милутин Петровић, потпредседник Савеза
пчеларских организација Србије, и Љубо Пејовић, пчелар из
Мраморка, који пропагира повратак аутохтоне банатске жуте
матице – најављује Петровић.

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА УДИЦЕ

КЕЧИГА С БЕЛИМ ЛУКОМ
Потребно: једна очишћена кечига тешка око 1,5 кг, со, млевени бибер, сок од пола лимуна, 400 г маргарина, главица белог лука, главица црног лука и две кашичице јабуковог или винског сирћета.
Припрема: Ухватите кечигу за врх главе и зароните је
накратко у кипућу воду како
бисте лакше одстранили тврду кожу. Одсеците главу и
реп, а труп пресеците уздуж,
па одстраните кости.
Од меса направите четири
шницле, па их посолите, побиберите и прелијте соком од
лимуна и оставите да одстоје
десетак минута. Потом их три
минута пржите на маргарину

на средњој температури, уз
учестало окретање.
У међувремену ситно исецкајте црни и бели лук и помешајте са сирћетом. Испржену рибу оцедите и поређајте на тацну, па свако парче премажите преливом од
лу ка. Слу жи те с ба ре ним
кромпиром.
Пријатно!

Петак, 27. јул 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО САЧУВАТИ ПРИРОДНЕ ЛЕПОТЕ БАНАТСКЕ РЕКЕ

ЕНТУЗИЈАЗАМ ЗА СПАС ТАМИША
Тамиш је река која плени својом природом.
Међутим, сведоци смо да су
годинама те лепоте угрожаване с разних страна, пре свега
од несавесних људи.
На срећу, има и оних којима
је веома стало да све то благо
буде сачувано и за поколења
која долазе.
Иако је Тамиш веома инспиративан дуж целог тока, једна
од најлепших деоница налази
се у делу који протиче надомак Глогоња.
Ту се, пре свега, мисли на
чувену плажу „скела”, чији назив потиче из времена када су
туда превожени радници на посао у ПКБ. Ипак, ово место
славом су овенчале антологијске сцене из филма „Ко то тамо пева”, када чувени аутобус
фирме „Крстић” баш стаје на
паузу за ручак.
Међутим, дуго након тог периода с почетка осамдесетих
година прошлог века готово нико се није бринуо да та оаза сачува свој рајски изглед, а ништа боље није било ни када је
реч о остатку Тамиша.
Рибља млађ била угрожена
Један од оних који су схватали
да овај природни драгуљ почиње да „хвата рђа”, јесте и Јовица Загорац, који се као житељ Глогоња, у једном периоду
и као његов први човек, а пре
свега као безусловни заљубљеник у природу, трудио да на
разне начине поврати стари сјај
банатске реке.
– Желео сам да са истомишљеницима урадим све што је
у мојој моћи не бисмо ли спасли оно што се спасти може,
јер је озбиљно био угрожен екосистем откад је шума посечена. Ситуација је била оваква:
ШИК газдује на шестсто хектара под шумом, а то је уједно и

на мрест, а вода касније не може да се повуче због тих препрека и тамо се предуго задржава. То значи да имамо више
комараца, а рибља млађ, кад се
излегне, не може да се врати у
своје станиште, већ остане заточена и угине. А због истог
проблема ни запослени у ШИКу не могу тако брзо да уђу у шуму како би наставили радове,
па су сами себи посекли грану
на којој седе – наводи Загорац.
И онда је понудио надлежнима из тог шумског газдинства
нешто што би било од вишеструке користи.
– Предложио сам им да својим тешким машинама до тих
депресија направе канале с мостићима, где је то неопходно, како би вода отицала у Тамиш, а с
њом и млађ. Тиме бисмо је спасли, притом би било неколико
генерација комараца мање, а сам
ШИК пре може да уђе у посао
кад се просуши терен. Њима се
то свидело, па су уложили 11
милиона динара у израду тих
канала. Нажалост, посао није до-

вљена брана код Опова; муљевит је и више не „цвета”, као
на пример око Јаше Томића.
– Пре двадесет година код нас
је тај природни феномен био
фасцинантнији него на чувеној
Тиси. Али сада више нема ни
трага од тих прелепих инсеката, што је, према мом мишље-

као бих и да је вода све чистија,
па ни купање више није ретка
појава. Жеља ми је да искористимо природни потенцијал овог
краја; потребно је посути ризлом приступне путеве, а у перспективи би могли и туристички бродићи да пролазе овуда до
Опова – истиче Загорац.

њу, последица загађења. Стога
смо се пре десетак година трудили да неодговорне људе призовемо свести, па је по налогу
Месне заједнице очишћено хиљаду петсто килограма смећа.
Откад смо подигли ниво хигијене, и сами корисници ове лепе реке су то поштовали. Тако,
рецимо, једне године након првомајског уранка нисам нашао
ниједан папирић ван канти. Ре-

А чувена „скела” и даље изгледа лепо, иако је од куће у
којој је некад живео скелеџија
остала тек понека цигла, док
је огромна бела топола потпуно пропала пре неколико година.
Ипак, ен ту зи ја сти ула жу
ве ли ке на по ре ка ко би ов де
одр жа ли при род ни склад
овог небрушеног бисера приро де.

Загорац
највеће мрестилиште рибе у
околини. Поменуто предузеће
тамо плански по сегментима
сади и сече дрвеће и наилази
на природне депресије и неке
старе канале који носе воду у
те мртваје, па да би туда могли
да прођу, због блата, пред машине набацују трупце и мало
земље, након чега то нико не
отрпава. У неком моменту с
пролећа та вода је висока и прелије се у те мртваје, риба изађе

вршен, а и проблем је то што су
цеви на мостићима малог промера, па долази до загушења, будући да их нико не отпушава.
Ипак, и толико колико је одрађено представља пример добре
праксе који би многи пожелели
у свом природном окружењу –
каже овај љубитељ природе
И овде било „цветања”
Загорац наводи и то да је Тамиш успорен откад је напра-

Овако је некада изгледала „скела”.
Нацртао Круне Бошковић

УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКЕ ТАКМИЧАРКЕ У ОРИЈЕНТИРИНГУ

Јелена Станковић друга на Копаонику
По завршет ку ше сто днев не
тр ке у ори јен ти рин гу, ко ја
се бо ду је и за свет ску ранг-ли сту, Је ле на Стан ко вић из
пан че вач ког клу ба „Оса”
осво ји ла је сре бр но од лич је
и по ста ла ви це шам пи он так ми че ња под на зи вом „Ко па о ник опен 2018”, иза Бу гар ке Еле не Ди ми тро ве. Тре ба
ис та ћи да ова ста за ва жи за
једну од најкомплекснијих, а
трчи се по етапама.
Јелена је и поред досадне
кише и изузетно лоших услова за такмичење већ првог дана заузела друго место, које је
чувала и у наредна три надметања.
Иако је умор учинио своје, па је
Станковићева у петој етапи пала

Њен тренер Миодраг Видовић истакао је да је Јелена у
изузетној кондицији.
– Она одлично напредује, па
се надамо још бољим резултатима на предстојећим такмичењима. Што се других клупских активности тиче, предстоји нам дводневни куп Фрушке горе у месту Андревље, где
је стаза нешто лакша од оне на
Копаонику, па ће на то такмичење изаћи млади такмичари
„Осе” – навео је Видовић.

Страну припремио

„Сребрна” Јелена, прва слева
на пето место, ова борбена Панчевка је последњег дана скупила

сву расположиву снагу и изборила пласман за сребрно одличје.

Јордан
Филиповић
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БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У АТЛЕТИЦИ

НОВА ПРИЗНАЊА ЗА АК ТАМИШ

ЗОРАНА У БРОНЗАНОЈ ШТАФЕТИ

САЊА И АЛЕКСИЈА МЕЂУ
ОДАБРАНИМА

Жестока конкуренција
Норма опет умало
измакла
Прошлог викенда у бугарском
месту Стара Загора одржано је
Првенство Балкана у атлетици
за сениоре, мада је ово надметање имало много шири карактер од шампионата нашег полуострва, јер су учествовали
такмичари из 19 земаља које
територијално не припадају
Балкану, као што су Украјина,
Молдавија, Јерменија, Израел... У питању су све саме атлетске велесиле, па је конкуренција била заиста жестока.
Наша суграђанка, атлетичарка Динама Зорана Барјактаровић имала је шест трка у два
дана, што је изузетно напоран
ритам такмичења. Морала је
да наступи у четири дисциплине и у свима је била изузетно
конкурентна.
Највећи успех је освојена
бронзана медаља у трци штафета на 4 x 400 метара, у којој
је Зорана Барјактаровић заједно с Мајом Ћирић, Тамаром
Салашки и Бојаном Каличанин
оборила државни рекорд стар
готово двадесет година и он сада износи 3:34,64. То је једно
од најбољих остварења у Европи, тако да је готово извесно да
ће се девојке у овом саставу

надметати и у Берлину на Првенству Европе за сениоре.
Зорана је имала и четири изузетно напорне трке. Најпре
ону на 100 м, у којој је као најбржа ушла у финале, али је потом такмичење окончала на четвртом месту. Готово идентична ситуација виђена је и у надметању на дупло дужој деоници. У свим тркама Зорана је
против себе имала и ветар који

је дувао у груди, тако да је то
додатно исцрпљивало такмичаре.
– И поред најбоље истрчаних
трка у овој сезони, Зорана је поново, за свега неколико стотих
делова секунде, остала без норме за учешће на европском шампионату. Иако је све ближа задатом критеријуму, њен умор је
већ очигледан. Ипак, близу је
циља и нема одустајања. Она је

прави борац и верујем да ће следеће недеље остварити наш првобитан циљ за ову сезону – рекао је тренер панчевачке атлетичарке Љупчо Цветкоски.
Већ следеће недеље Зорана
Барјактаровић ће учествовати
на још два изузетно јака атлетска митинга, на којима ће покушати да оствари норму за одлазак на првенство Старог континента.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ПЛИВАЊУ

у три трке у протеклом периоду у категорији сениорки, на
3.000 м, освојила две златне
и сребрну медаљу. У атлетској селекцији професионалних војних лица у кампу учествују и велики атлетски шампиони, као што су: Невена Јовановић, Ивана Петровић, Ђуро Борбељ и многи други.
Поред најбољих атлетичара из Србије, на Копаонику
ће боравити и војни спортисти из десет европских земаља, а 6. августа биће одржана
велика трка на 5.000 метара.

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ
У МИНИ-КАЈАКУ

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ У АПАТИНУ

ВАЊА ГРУЈИЋ ШАМПИОНКА
Крагујевац је од 20. до 22. јула
био домаћин првенства Србије у пливању у јуниорској и апсолутној категорији.
У конкуренцији 327 такмичара из 38 клубова сјајне резултате остварила је пливачица ПК-а
Динамо Вања Грујић, коју је
предводила Влатка Комленац.

Млада атлетичарка АК-а Тамиш Сања Марић биће од 26.
јула до 2. августа учесник репрезентативног кампа перспективних атлетичара у Крагујевцу, где ће поред ње боравити најталентованији млади атлетичари из целе Србије у дисциплинама: спринт,
средње пруге, скокови и бацања.
Услов за позив у овај камп
био је резултат остварен на
државном првенству у текућој години. Сања Марић је
ка те го ри са на атле ти чар ка
АСС-а, званична је шампионка Србије до четрнаест година у дисциплини 600 м
(1:40,27), као и првакиња Војводине у конкуренцији девојчица од 14 и 16 година.
Готово у исто време на Копаонику се одржава камп у
коме учествују активни врхунски спортисти Министарства одбране и Војске Србије
у атлетици, војном пентатлону, оријентирингу, борилачким спортовима и футсалу.
Чланица АК-а Тамиш Алексија Коцић, одлична ученица (питомац) другог разреда
Средње стручне војне школе,
добила је позив за учешће у
атлетској сениорској репрезентативној селекцији. Она је

Ва ња је у ди сци пли ни 200
м леђ но осво ји ла злат не ме да ље и у ју ни ор ској и у ап со лутној конкуренцији, а у надме та њу на ду пло кра ћој де о ни ци, истим сти лом, оки ти ла се ви це шам пи он ском ти ту лом у кон ку рен ци ји ју ни ор ки.

С ПРИПРЕМА ПАНЧЕВАЧКИХ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА

ПРЕЛАЗНИ РОК И УТАКМИЦЕ У ПРВОМ ПЛАНУ
Фудбалски колективи из нашег града и околине увелико
се припремају за почетак нове
првенствене трке за бодове.
Сходно ранговима у којима се
надмећу, клупским буџетима
и плановима, тако се „кроје” и
амбиције за нове шампионате.
„Фудбалска пијаца” ради пуном паром, играчи долазе и
одлазе, а увелико се одржавају
и контролне утакмице, на основу којих стручни штабови одлучују на кога ће од играча рачунати када првенство буде званично стартовало.
Очи поклоника најважније
споредне ствари на свету у нашем граду највише су упрте у
Динамо 1945 и Железничар,
клубове који се такмиче у Српској лиги група „Војводина”. Та
два колектива су сигурно највише допринела да се фудбал
на велика врата врати у наш
град. Ни у новом шампионату
не желе да буду на маргинама
дешавања...
После Милоша Средојевића, који је дошао из Графичара, и Стефана Кркобабића,
доскорашњег члана Радничког из Нове Пазове, нови члан
Динама 1945 постао је и Милан Ђорђевић, који је дошао
из ОФК Београда, играо је и
за Шумадију из Аранђеловца, Младеновац и БАСК, а
био је и интернационалац у
Албанији.
Момци које предводи тренер Петар Дивић прошлог викенда су одмерили снагу са
омладинским тимом Чукаричког, од кога су изгубили с 1:0,
а једини погодак је постигнут
из једанаестерца.

Динамо 1945 играо је у саставу: Чановић, Марковић, Дашић, Недучић, Средојевић, Кркобабић, Стојановић, Вуковић,
Арнаутовић, Јањовић и Арбутина, а прилику су добили и:
Томић, Војновић, Мирковић,
Јовковић, Терзић, Павловић и
Петровић.
С много елана вежбају и фудбалери Железничара, под ко-

мандном палицом шефа стручног штаба Горана Мрђе. Популарна панчевачка „дизелка”
остварује врло добре резултате у
овој фази припремног периода.
Железничар је у суботу, 21.
јула, гостовао у Белој Цркви,
где је савладао домаћи БАК са
2:0, а голове за тим из нашег
града постигли су Савков и Шалипуровић.
Тренер Мрђа је у овом мечу
проверио велики број играча,
па су тако дрес Железничара
носили: Николовски, Симоновић, Вучетић, Агић, Аничић,

Чоловић, Павловић, Лукић, Станојковић, Сарић и Радојичић,
а играли су и: Катанић, Руњајић, Трипковић, Драган Ђорђевић, Душан Ђорђевић, Шобат,
Савков, Целин, Шалипуровић,
Радисављевић и Ковачевић.
Већ у недељу, 22. јула, „дизелка” је имала и други контролни меч, овог пута с много
јачим противником. На игра-

лишту у Борчи снагу је одмерила с БСК-ом, који предводи
наш суграђанин Небојша Петровић. Била је то одлична
провера за оба тима, у којој су
се боље снашли фудбалери Железничара, јер су головима Радојичића и Агића, у финишу
сусрета, победили са 2:0.
У суботу, 28. јула, „дизелка”
гостује у Качареву.
У протеклој сезони у Првој
јужнобанатској лиги фудбалери из Иванова остварили су запажене резултате, па су првенство окончали на петом месту,

са 48 бодова. Током прелазног
рока клубу је приступио Миливој Исаиловић (дошао из Звездаре), а отишао је само Алекса Динић, који ће у новом шампионату бранити боје Будућности из Банатског Брестовца.
– Постигли смо резултате изнад очекивања, а верујем да
ћемо и следеће сезоне, за када
је планирана и реорганизација
лиге, бити на висини задатка и
остварити пласман међу првих
осам екипа на табели. Што се
тиче долазака и одлазака, ми
као аматерски клуб не желимо
никог да задржавамо по сваку
цену. Тако је било и с младим
Динићем, који је изразио жељу да оде и желим му све најбоље у новој средини. Имамо
довољно времена да се добро
припремимо. Најважније је да
смо сви на окупу и уз један добар рад верујем у још једну
успешну сезону. Наш циљ је да
првом тиму прикључимо неколико младих играча из Иванова како би они у скорије време били носиоци игре. Водимо
разговоре с тројицом играча и
близу смо договора да они приступе нашем клубу – рекао је
Милорад Рајковић.
У првом контролном мечу
Стрела је на свом терену савладала Колонију из Ковина са
6:1, а голове за тим из Иванова
постигли су: Петровић, Савковић, Михајловић (два) и Мачак (два).

Отворено првенство Војводине у мини-кајаку за дечаке и
девојчице рођене од 2005. до
2008. године одржано је 21.
јула у Апатину.
Организатори такмичења
били су Кајак-кану савез Војводине и ККК Панонија. Најмлађи кајакаши у нашој покрајини надметали су се у
двадесет трка на деоницама
од 500 и 1.000 метара.
Тренер ККК-а Панчево Зоран Живковић повео је на ово
надметање десет такмичара,
који су показали добру форму и завидну вештину у конкуренцији с вршњацима из
петнаест клубова.
Најбољи резултат остварио
је дво сед у са ста ву Мар ко
Живковић – Владимир Бојанић, освојивши сребрно одличје на 500 метара, у трци
дечака рођених 2005. године.
Мини-кајак четверац, који су

чинили: Марко Живковић,
Огњен Цветић, Владимир Бојанић и Милош Јовановић,
освојио је бронзану медаљу у
трци на 500 метара.

Следећи изазов за ове младе
такмичаре биће Првенство Србије у мини-кајаку, које ће бити одржано у Бачкој Паланци.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Александар
Живковић

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх6)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Почела је сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним
подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs
фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена.
Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази
21. септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Мноштво
Родиш се сам.
Иако ти при доласку на свет помажу.
Окружују те и док растеш.
Касније сам бираш друштво.
Додуше, уме и оно да изабере тебе.
А и ти умеш да изгубиш себе.
Да постанеш део безличне гомиле.
Кад си у мноштву, сети се да си се родио сам.

Не ужива
Сурфовање на таласима. Без даске. Поздрав из
Чања од Уроша и Невене!
Радмила Стојчић
Улица Маршала Тита 85, 26201 Јабука

Радмила, Милане, честитамо!
Од првог октобарског броја „Панчевац”
ће стизати на вашу адресу.
Редакција

Уживати...
У поветарцу и сунчевим зрацима који лагано нестају.
У мислима које се роје.
У добром вајбу.
У музици, сликама пред очима, речима у ушима.
И на језику.
На њиховом путу од душе, преко мозга, до вербализације.
Не ужива само онај ко то не зна. Или неће.

Поверење
Верујеш људима.
Па се опечеш.
Онда схватиш да нисмо сви исти.
Да је дивно када се ради о нијансама.
Као кад сликар импресиониста поређа по платну неколико
скоро истих боја.
Понекад је неопходно да се мењаш да би заслужио поверење
оних по нијансама најближих себи.

Поздрав с Мадагаскара!
Милан Николић
Улица Рашка 41/1, Панчево

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Јован
Анђелковић,
ватрогасац:
– Лето проводим
радно, а када имам
мало слободног времена, трудим се да
максимално уживам.

Драгана Ербес,
радница на
миксању
ауто-боја:
– Крајем недеље путујемо у бању Врујци, где
ћемо се купати на базену сваког дана ако
буде било лепо време.

Далибор
Станојевић,
металостругар:
– Проводим се супер. Излазим с друштвом, а када је лепо време, одлазим
на базен.
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