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ДА ЛИ ЈЕ РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА НА ВИДИКУ?

Број 4931, година CLIII

БАЛ НА ВОДИБАЛ НА ВОДИ

Стручњаци упозоравају на могуће гужве у саобраћају, 
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НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1
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Настава почиње као некад,
наставак зависи од короне

ШКОЛЕ У ДОБА ЕПИДЕМИЈЕ

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно,
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!
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НАШИ ПАРКОВИ: МЕСТА
НА КОЈИМА СВЕ ПОЧИЊЕ

СРУШИЛИ БИ ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ,
ПА НА ИСТОМ МЕСТУ ДИГЛИ НОВИ

ПАНЧЕВАЧКА РАЗГЛЕДНИЦА

ЗАШТО РАСТУ ЦЕНЕ

БЕНЗИН СКУПЉИ УСЛЕД КРИЗЕ,
ХРАНА ПОСКУПЕЛА ЗБОГ СУШЕ
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ла је око 270.000 динара за сређива-
ње земљаних површина, па је посеја-
на трава, посађено је дрвеће и поста-
вљене су клупе. Такође, МЗ Тесла
сваке године организује куповину
новогодишњих поклона за наше
прваке. Школа често учествује у
разним акцијама које се организују
на територији наше месне заједнице
– подвукао је Барјактаревић.

Нешто раније Татјана Божић је
обилазила и вртиће на територији
Панчева. Чланица Градског већа
задужена за образовање, у дру-
штву в. д. директора ПУ „Дечја
радост” Љиљане Војнов, овог пута
је била у вртићу „Кекец”. У току
јула санирана је радна соба у којој
је пукао зид.

Васпитачица Зорица Голубовић
истакла је да је током лета вртић
„Кекец” дежурао у августу и да су у
том периоду, поред деце уписане у
овај вртић, долазила и деца из врти-
ћа „Љиљан”: у вртићу је дневно бора-
вило у просеку око четрдесеторо
деце, узраста од три до седам година.

– Васпитно-образовни рад орга-
низовали смо тако да смо се углав-
ном ослањали на активности које
можемо да обављамо на отвореном,
тј. у дворишту. То су углавном игре
такмичарског карактера, игре с
лоптама, обручевима, полигон
спретности, као и игре на реквизи-
тима које имамо у нашем дворишту
– тобоган, пењалице, љуљашке...
Такође, у овом периоду деци орга-

низујемо игре с водом. Пошто
смо у претходном периоду с
децом и родитељима направи-
ли „зелени зид” у нашем двори-
шту, деца редовно заливају цве-
ће и брину се о њему – извести-
ла је Зорица Голубовић.

Претходне недеље Татјана
Божић је посетила и вртић
„Петар Пан”, у ком је био орга-
низован спортски дан. Деца су с
васпитачима и педагогом
физичке културе Иваном Мар-
ковићем имала разне спортске
игре и такмичења. Вртић има
укупно триста тридесеторо упи-
сане деце у 15 васпитних група.
Чланица Већа задужена за
образовање нагласила је да је
објекат редовно одржаван и да
се спроводе све здравствено-
-хигијенске мере.

– Недавно је санирана и рекон-
струисана цела фасада вртића.
Ове године се радило на проши-
ривању соба билингвалне и

јаслене групе како би се добио мокри
чвор. Такође, мењане су дрвене огра-
де терасе, собе су кречене и опрема-
не телевизором, драперијама, наме-
штајем... Холове су осликали васпи-
тачи и ликовни педагог Емил Сфера
– казала је чланица Градског већа.

Директорка ПУ „Дечја радост”
Љиљана Војнов поново је потцртала
добру сарадњу с Градом, али и са
запосленима у овом објекту, уз међу-
собно разумевање, као и разумевање
потреба деце и запослених. На крају
је Јелена Топаловић, главни
васпитач, додала и то да родитељи
веома много учествују у разним
акцијама, како би услови боравка за
децу и рада за запослене били још
бољи. С. Трајковић

Уређен школски простор
ОШ „Ђура Јакшић”

У вртићима реконструкције
и санације

По целом граду у току су припремни
радови како би школе и вртићи били
спремни за „усељавање” ученика и
предшколаца. Место радова у ОШ
„Ђура Јакшић” почетком недеље оби-
шли су чланица Градског већа заду-
жена за образовање Татјана Божић,
представници МЗ Тесла Немања
Бојић, Жарко Ракочевић и Драгана
Креко, као и председница Школског
одбора Бранка Величковић. Дочекао
их је директор школе Раде Барјакта-
ревић.

Ове године Град је издвојио
500.000 динара за гасну котларницу
школе, као и 900.000 динара за уре-
ђење школске кухиње, што је у току.
Чланица Градског већа овом прили-
ком је рекла:

– У неколико последњих година
Град Панчево је издвојио значајна
материјална средства за уређење
школског простора ОШ „Ђура Јак-
шић”. Стигла је помоћ за уређење
дворишта и мултифункционалног
спортског терена. Заједно с новцем
из Покрајине, ради се о око 18 
милиона динара. За прву фазу заме-
не фасадне столарије Град Панчево
је издвојио око 5,5 милиона динара.
Надамо се да ћемо у наредном
периоду обезбедити средства за другу
фазу ових радова.

Раде Барјактаревић је истакао да шко-
ла има добру сарадњу и с месном зајед-
ницом на чијој је територији школа.

– Око уређења школског дворишта
помогла нам је и МЗ Тесла: издвоји-
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Грешно
б(ј)ела крв

И то се догодило! На велику
жалост...

Наиме, након још једног бри-
љантног успеха, овог пута с пре-
мијером филма „Нечиста крв –
грех предака”, сада додуше не
као продуцент или редитељ, већ
као тумач главног лика (Хаџи
Трифуна), Драган Бјелогрлић је,
како ствари (лоше) стоје, баш
упрскао ствар.

Човек који је годинама због
својих јавно изречених слободо-
умних мисли и прогресивних
цивилизацијских тековина често
био на удару сада је и сам изгубио
компас и бескрупулозно ударио
на неког другог. Дословно рече-
но, ударао га попут каквог разби-
јача са ужареног асфалта.

Иако се још увек не зна судски
епилог његовог напада на редите-
ља Гагу Антонијевића, због којег
је славни глумац приведен у
полицију и тамо задржан на
четрдесет осам сати, тешко је
пренебрегнути чињенице сни-
мљене сигурносним камерама
нишког хотела у којем се несва-
кидашњи инцидент одиграо.
Тешко је, дакле, наћи и реч
оправдања за виђен физички
атак, све и да је истина да му је
Гага најгнусније добацивао и нај-
дрскије га провоцирао, или му се
максимално не свиђао због сво-
јих ставова и дела(ња), велики
уметник пореклом из Баранде,
сва је неприлика, дибидус је пре-
кардашио.

Не само што је насрнуо на
човека који је у том моменту
седео и није се бранио, у вези са
чиме ће правосудни органи ваљ-
да донети правичан суд, много је
тужније то што су песнице севну-
ле из руку досад осведоченог бор-
ца за праве вредности.

И како сада да му као много
пута досад поверујемо из дубине
душа, када нам та „морална гро-
мада” поново, путем својих дела,
пошаље поруке људскости, које
су нам служиле као мелем од све-
колике дегресије, над којом се и
сам онолико пута најдубље згра-
жавао.

Наравно, људски је грешити и
можда Бјела има неке своје јаке
разлоге за такав чин. Али нека он
то сам разлучи када се осами у
ћелији и призове памети, а у сва-
ком случају нам за почетак дугу-
је најпонизније извињење и безу-
вијајуће признавање почињеног
греха.

Све испод тога сврстаће га у
друштво, и њему самом мрских,
небројених моралних пигмеја,
препуних воња од неподношљи-
вог ега и других карактерних ток-
сина, а притом лишених сваке
самокритике и интроспекције.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА ОБРАЗОВНИМ ОБЈЕКТИМА ЗА 1. СЕПТЕМБАР

Бесплатан паркинг.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

КРЕЋЕ ШКОЛСКА ГОДИНА, СВЕ СПРЕМНО

Нови атарски пут у
Банатском Новом Селу

Комисија за израду Годишњег програ-
ма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта расписала
је јавни позив којим обавештава шко-
ле, стручне пољопривредне службе и
социјалне установе да им се може
дати на коришћење површина пољо-
привредног земљишта у државној сво-
јини која је примерена делатности
којом се баве, а највише до 100 хекта-
ра, као и високообразовне установе,
факултете и научне институте чији је
оснивач држава и установе за изврше-
ње кривичних санкција да им се по
истом основу може дати на коришће-
ње земљиште површине највише до
1.000 хектара.

Уз то, обавештена су и правна лица
у државној својини регистрована за
послове у области шумарства да треба

да доставе потребну документацију
ради остваривања коришћења без пла-
ћања накнаде пољопривредног земљи-
шта у државној својини на територији
Панчева за 2022. годину, до 31.окто-
бра. Потребно је доставити Захтев за
остваривање бесплатног коришћења
без плаћања накнаде потписан од
стране одговорног лица, акт о оснива-
њу установе, односно извод из при-

вредног регистра за правно лице (не
старији од шест месеци), којим се
доказује да му је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина или
јединица локалне самоуправе.

Подносиоци захтева достављају
потребну документацију из јавног
позива у неовереним копијама које
морају бити читљиве, при чему Коми-
сија града Панчева задржава право да
у случају потребе затражи достављање
оригинала или оверене копије доста-
вљеног.

Образац захтева може се преузети
сваког радног дана од 10 до 14 сати у
просторијама Секретаријата за пољо-
привреду, село и рурални развој Град-
ске управе. Захтеви приспели после
31. октобра сматраће се неблаговре-
меним и Комисија ће их неотворене
вратити подносиоцима.

У вези с пољопривредом је и вест да
је поменути секретаријат Градске
управе, као и сваке године, да би

помогао пољопривредницима, отпо-
чео изградњу новог атарског пута,
сада у Банатском Новом Селу. Завр-
шетак прве фазе радова предвиђен је
за месец дана. Владислава Максимо-
вић, чланица Градског већа задужена
за пољопривреду, село и рурални раз-
вој, рекла је да су представници Града
претходне године разговарали с
пољопривредним удружењима и
пољопривредницима како би сагледа-
ли њихове потребе. Додала је да је
тада одлучено да се ради пут ка Вели-
кој долини у катастарској општини
Банатско Ново Село. Истовремено,
Сорин Ардељан, председник удруже-
ња „Новосељански паори”, каже да ће
овај атарски пут олакшати пољопри-
вредницима долазак до њива и повра-
так до кућа.

Град Панчево планира и изградњу
атарског пута у Јабуци дужине око 1,5
километара и у Долову дужине око 4,5
километара. С. Т.

РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛИЦА У ЦЕНТРУ ГРАДА

Радови теку брже од планираног
У тренуцима када овај број нашег
листа буде био на киосцима, и друга
фаза рехабилитације Улице Димитри-
ја Туцовића отићи ће у историју. Иако
је било планирано да се овај део посла
заврши крајем августа, одличан изво-
ђачки темпо и повољне временске
прилике довели су до тога да друга
фаза рехабилитације – од раскрснице
са Улицом браће Јовановић, преко
Улице генерала Петра Арачића и
закључно с раскрсницом са Улицом
војводе Радомира Путника – буде
окончана раније. Сада је сасвим изве-
сно да ће и трећа фаза радова кренути
пре предвиђеног датума, 1. септембра.

Досад, радници су скидали слој
дотрајалог асфалта с коловоза, а
потом га пресвлачили новим слојем
и постављали хоризонталну сигна-
лизацију. Водило се рачуна и о
замени и нивелацији шахти, као и о
стварању нових сливничких веза. У

току друге фазе изведено је и ојача-
ње топловодне мреже на местима
где је улегао асфалт. То ће се исто
радити и у трећој фази рехабилита-
ције централних градских улица: на
реду је потез од Трга слободе до
Улице Жарка Фогараша, дуж Улице

војводе Петра Бо-
јовића.
Следи, наравно,
тотална обустава
саобраћаја на овој
деоници уз измене
на следећим лини-
јама јавног градског
превоза: 5а, 6, 14, 25
и 27. Измена у тра-
си ће се састојати у
томе што се возила
неће кретати Тргом
слободе и Улицом
војводе Петра Бојо-
вића, већ Улицом

Жарка Зрењанина и даље старом тра-
сом. У трећој фази, чији је завршетак
првобитно планиран за 20. септембар,
а сада се назире да ће до њега доћи и
неколико дана раније, грађани неће
моћи да користе једно аутобуско стаја-
лиште, и то оно код „Снежане”. С. Т.

Подносиоци захтева
достављају потребну
документацију из јавног
позива у неовереним
копијама које морају
бити читљиве.

АКТИВНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

Понуђено земљиште у државној својини
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Настава у свим школама у Срби-
ји 1. септембра почиње потпуно
регуларно и нормално, у школ-
ским клупама, ђаци неће бити
подељени у групе, а часови ће
трајати 45 минута. Успоставље-
на су три модела наставе, па ће
тим за школе, ако дође до погор-
шања епидемиолошке ситуаци-
је у јединици локалне самоупра-
ве и школи, одлучивати да ли
ће неко с редовне наставе прећи
на други или трећи модел. Уво-
ди се такозвани семафор прин-
цип, па ће локалне самоуправе
бити подељене у зелене, наран-
џасте или црвене – одлучио је
Кризни штаб.

Бранко Ружић, министар про-
свете, изјавио је да је намера да
1. септембра настава почне на
традиционалан начин. Мини-
старство је иначе предвидело
три модела одвијања наставе.

– Први модел припадаће пот-
пуно сигурном окружењу где
образовно-васпитни рад може
да се одвија у школи, за све уче-
нике у одељењу истовремено.
Час траје 45 минута, деца седе
заједно у клупама, носе маску
само док разговарају или одго-
варају, а вакцинисани наставни-
ци не морају да носе маску све
док не приђу на 1,5 метара уче-
нику – казао је Ружић на кон-
ференцији за новинаре након
седнице Kризног штаба и обја-
снио како ће функционисати

децентрализовани приступ:
– Други или комбиновани

модел је такав да је за ученике
од првог до шестог разреда наста-
ва у школи, а за оне седмог и

осмог разреда и за средњошкол-
це је комбинована – одељења су
подељена на групе до 16 учени-
ка, један дан су у школи, а други
онлајн. Трећи модел је за нају-

гроженије општине, односно оне
у којима је велики степен ризи-
ка по здравље опште популаци-
је у тој конкретној средини и ту
иду на комплетну онлајн наста-
ву средњошколци, ђаци од првог
до четвртог разреда имали би
часове од 30 минута и делили
би се у групе мање од 16 учени-
ка, док би се они од петог до
осмог смењивали – дан онлајн,
дан настава. У случају двоје или
више заражених ученика та гру-
па/одељење прећи ће на онлајн
наставу на 10 дана.

Ружић је рекао и да се фор-
мира тим за школе који чине
представници „Батута” и Мини-
старства просвете и он треба да
прати и координише примену
превентивних мера у раду шко-
ла и да на недељном нивоу 
разматра ситуацију у свакој
појединачној локалној самоу-
прави и доноси одлуку који
модел наставе може да се при-
мењује. Зелена зона предста-
вља низак ризик заражавања
ковидом, жута средњи ризик,
док је црвена зона симбол висо-
ког ризика заражавања. Уколи-
ко дође до промене модела,
школе ће о томе обавестити
родитеље до петка до 12 сати –
казао је Ружић и додао да, када
су у питању предшколске уста-
нове, ту важе препоруке из јула,
по којима деца не носе маске и
даље, као ни вакцинисани вас-
питачи.

КРИЗНИ ШТАБ О ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ

ШКОЛА ПОЧИЊЕ НОРМАЛНО, 
У РЕЗЕРВИ ЈОШ ДВА МОДЕЛА

ОД 1. СЕПТЕМБРА

Нова правила за
улазак у Македонију
Страни и македонски држа-
вљани од 1. септембра за ула-
зак у Северну Македонију
мораће да имају сертификат
о имунизацији, или негати-
ван PCR тест, или доказ да су
недавно прележали ковид.

Прецизније, од 1. септем-
бра македонску границу може-
те прећи ако сте примили обе
дозе вакцине; ако ваш негати-
ван PCR тест није старији од
72 сата или ако имате потвр-
ду да сте у претходних 45 дана
прележали ковид (рачунајући
од дана оздрављења).

Грађанима Северне Маке-
доније који се враћају у земљу
после 1. септембра, а немају
ниједан од та три „ковид доку-
мента” биће одређен карантин
од седам дана у кућној изола-
цији. Страни држављани који
транзитирају кроз Северну
Македонију имаће рок од пет
сати да прођу кроз државу. Они
на уласку у Северну Македо-
нију потписују изјаву коју потом
при изласку морају да предају
граничној контроли. Д. К.

КОНКУРСИ

О здрављу зуба,
исхрани и дојењу

Институт за јавно здравље Срби-
је „Др Милан Јовановић Батут”
и мрежа института/завода за јав-
но здравље расписали су кон-
курс за избор најбољих ликов-
них и литерарних радова на сле-
деће теме: „Чувам своје зубе –
поносим се осмехом”, „Дојење
је поклон за цео живот” и „Бирам
паметније, храним се здравије”.

Kонкурс није наградног карак-
тера, а намењен је деци из пред-
школских установа и ученицима
основних школа у Републици
Србији. За сваку од тема, по три
најбоља ликовна рада у категори-
ји предшколски узраст и по три
најбоља литерарна и ликовна рада
у категорији ученика од првог до
четвртог и од петог до осмог
разредаосновне школе, предшкол-
ске установе и школе из Јужноба-
натског округа могу да доставе
Одсекуза промоцију здравља Заво-
да за јавно здравље Панчево нај-
касније до 29. октобра. Детаље
конкурса можете погледати на
сајту „Батута” и на „Фејсбук” стра-
ници панчевачког завода. Д. К.

ИМА РАЗЛОГА ЗА НАДУ

Јефтинији нафтни
деривати?

Према проценама стручњака
из света нафтне индустрије,
појефтињењу нафтних дерива-
та можемо се надати ускоро, и
то за два до три динара по
литру! Наиме, од средине авгу-
ста цена барела је у паду, те је
стога нижа цена и код нас све
извеснија.

До прошле седмице цене
горива на српским пумпама
расле су два-три пута недељ-
но. Литар најтраженијег евро-
дизела достигао је сада чак 164
динара, а бензина 162 динара.
Истовремено, на светском
тржишту цена барела пала је
са 77 на око 65 долара. То
појефтињење се, кажу, већ одра-
жава и на наше тржиште, али
минимално.

Небојше Атанацковић из
Уније послодаваца Србије каже
да је логично да појефтињење
дође врло брзо и процењује да
ће гориво коштати за два до
три динара мање по литру.

Д. К.

ЗБОГ ЛОШЕГ ВРЕМЕНА

Одложен фестивал
„Fre e Dom Art”

Фестивал „Fre e Dom Art”, који
је био планиран да се одржи
у Панчеву од 24. до 28. авгу-
ста, у организацији Дома
омладине, одложен је због
најављених лоших времен-
ских прилика и кише.

„Сви програми који су пла-
нирани у оквиру фестивала
биће одржани током септем-
бра, а грађани ће о новим тер-
минима бити благовремено оба-
вештени. Једини најављенипро-
грам који ће се одржати онда
када је првобитно и планира-
но јесте изложба радова Ђорђа
Лобачева, пионира српског
стрипа. Она ће бити отворена
25. августа, у 19 сати, у галери-
ји Дома омладине”.

Биће приказан филм о Ђор-
ђу Лобачеву и одржаће се
округли сто на тему места
овог уметника и српског стри-
па у европској култури. Уче-
ствоваће Ирина Атанасије-
вић, Зоран Стефановић, Кри-
стијан Релић, Владимир Весо-
вић, Васа Павковић и Саша
Ракезић Зограф. Д. К.

Министар пољопривреде Србије
Бранислав Недимовић изјавио је
22. августа да ће хране бити
довољно упркос суши и да ће
земља бити „у плусу и те како”,
јер је ове године цена кукуруза
већа него прошле године.

Навео је да ће принос кукуру-
за бити мањи због екстремно
високих температура у јулу и
недовољно кише.

– Имаћамо шест тона по хек-
тару. Више од милион хектара
је посејано, биће доста за Срби-
ју, биће и за извоз – рекао је
министар пољопривреде за РТС.

Додао је да ће ове године моћи
више да се заради јер су цене
више.

– Бићемо у плусу што се тиче

новца и те како – нагласио је
Недимовић.

Када је реч о конкурсу из
ИПАРД програма, министар
каже да је он намењен сваком
газдинству које жели да „пређе
из нивоа један у ниво два видео-
игре зване пољопривреда”.

– Максимално је поврат
700.000 евра, за млекарство
милион евра. То су јако важне
ствари, тиме се дижете из сиро-
вине и идете у полупроизвод и
производ – навео је министар, а
преноси „Танјуг”.

Додаоједајезаконкурсзавоћа-
ре и повртаре, који је спроведен у
сарадњисаСветскомбанком, било
2.400 захтева, од којих се 90 одсто
њих односило на тракторе.

Резултати конкурса биће обја-
вљени за две-три недеље, каже
министар и подсећа да су усло-
ви конкурса били „јако лепи” –
50 одсто грант, 40 одсто кредит
и 10 одсто учешће.

Новац ће, према његовим речи-
ма, добити око 700-800 људи.

– Највећи број захтева је из
Златиборског округа, Јабланич-
ког, где се ради воће и поврће, с
новом механизацијом је и већи
квалитет – навео је Недимовић
и додао да ће новац бити испла-
ћен следећег месеца, као и да се
ускоро очекује нови конкурс за
ратаре и сточаре.

Говорећи о произвођачима
млека, који су у великом губит-
ку због скока цене житарица,

Недимовић је рекао да ће у
наредним данима бити донета
одлука о повећању премије за
млеко, са седам на 10 динара.

– То је једна од мера, остало
наредних дана. Видећемо како
ће то све да иде. Само Србија
има довољно млека у окруже-
њу, све остале земље немају
довољно млека и то је наша шан-
са. Кад се нешто појави као про-
блем, ако имате довољно паме-
ти, можете то да претворите из
0 : 1 у 2 : 1, из двојке у кеца, и
надам се да ћемо то урадити у
сектору млекарства – рекао
Недимовић.

БЕЗ РАЗГОВОРА О КОВИД ПРОПУСНИЦАМА

Епидемиолог др Предраг Кон

изјавио је да је једина тема на

дневном реду била почетак

школске године.

– Епидемиолошка ситуаци-

ја није нам баш наклоњена,

јер ће почетак школе да се

поклопи с прилично високом

активношћу вируса и врло

стриктно све треба да се

поштује. Модели показују да

се креће са ситуацијом која

подразумева да у школу дола-

зе здрави и да су наставници

што је могуће више вакцини-

сани, а ако нису, морају да

носе маске – казао је Кон и

додао да није било говора о

ковид пропусницама и обаве-

зној вакцинацији здравстве-

них радника.

Завод за здравствену
заштиту радника „Панче-
вац”, прва и једина уста-
нова тог типа у Војводи-
ни, константно ради на
проширењу богатог спек-
тра својих услуга, због
чијег је квалитета већ
постао непревазиђен, и то
не само по мишљењу број-
них Панчеваца и Панчев-
ки већ и становника чита-
вог јужног Баната.

Настављајући мисију да
постане прва приватна
клиника у Панчеву, Завод
шири и свој стручни тим,
па су се сада у њему
нашли и неки од најце-
њенијих стручњака с Вој-
номедицинске академије,
из Опште болнице Пан-
чево и са Института
„Дедиње” у Београду.

Тако, на пример, заин-
тересовани у Заводу „Пан-
чевац” могу да ураде и
кардиолошки преглед и
све врсте ултразвучних
прегледа срца. За ове
услуге су ангажовани
водећи стручњаци у тој

области dr sc. med. Сло-
бодан Томић, кардиолог,
доктор медицинских нау-
ка и магистар кардиоло-
гије са Института „Деди-
ње”, као и доцент dr sc.
med. Ненад
Ратковић и
др Миодраг
Шипчић с
Војномеди-
цинске ака-
демије.

Ендокрино-
лошке пре-
гледе обавља
др Гордана
Вељовић из
Опште болни-
це Панчево, а
колор доплер
врата, руку,
ногу и абдо-
миналне аор-
те и ултразвук
меких ткива
ради др
Ненад Марги-
тин, специја-
листа радиологије, шеф
одсека СТ дијагностике и
заменик начелника Слу-
жбе радиолошке дијагно-
стике у Општој болници
Панчево. Из Опште бол-
нице долазе и др Душан
Стојић и др Александра
Стијаковић, који раде пре-
гледе дојке (класични
односно ултразвучни), и др
Предраг Вујић, који ради
уролошке прегледе. За пре-
гледе из области гинеко-
логије задужена је др Весна

Новичић Ђоновић из Дома
здравља Палилула.

Било који од наброја-
них специјалистичких
прегледа можете заказа-
ти радним данима од 7
до 14 сати и суботом од 7
до 12 сати, путем теле-
фона 013/21-90-900 и
013/21-90-903.

Поред свега наведе-
ног, Завод „Панчевац”
издваја се и по томе што
у хематолошко-биохе-
мијској лабораторији те
установе пацијенти
већину верификованих,
контролисаних и суми-
раних резултата могу
добити за свега сат вре-
мена.

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а
све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-
вљаће др Горан Додев-
ски, специјалиста абдо-
миналне хирургије из
Опште болнице Панче-
во.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи
број Панчевки и Панче-
ваца бира Завод „Панче-
вац”, посебно онда када
је неопходно урадити

прегледе и
анализе на
једном месту
и добити
р е з у л т а т е
што пре. С
тим у вези,
треба подсе-
тити и на то
да се у Заво-
ду, примера
ради, све
врсте лекар-
ских уверења
издају за
максимално
два сата.
И овог месе-

ца су у Заводу
за клијенте
осмишљени и
нови пакети
услуга по изу-

зетно повољним ценама, а
више о томе, као и о додат-
ним погодностима које
остварују сви који поседу-
ју лојалти картице Ауто-
центра „Зоки”, погледај-
те на рекламним страна-
ма нашег листа. Додатне
информације можете
добити на 013/21-90-900
и 013/21-90-903, а ново-
сти пратите и на сајту
www.zavod pan ce vac.rs, као
и на „Фејсбук” страници
Завода.

ПРОМО

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

МИНИСТАР ПОЉОПРИВРЕДЕ САОПШТИО ДОБРЕ ВЕСТИ

Ускоро конкурси за ратаре и
повећање премије за млеко



Туристичке земље сигурно до
друге половине септембра неће
нарушити сезону, па не очеку-
јем да ће бити било каквог затва-
рања. Такође не мислим да су
угрожени аранжмани грађана
Србије који су планирали да на
одмор оду до краја овог или
током следећег месеца – изја-
вио је прошле седмице Алек-
сандар Сеничић, директор Наци-
оналне асоцијације туристичких
агенција „Јута”.

Иако је летња сезона ове годи-
не знатно каснила, услови за
улазак наших грађана у најпо-
сећеније туристичке земље били
су добри. Од отварања граница,
а уз чињеницу да се и у нашој
земљи број оболелих значајно
смањио, због чега нас је ЕУ ста-
вила на зелену листу, услови су
се само побољшавали.

Тако је највећи број наших
туриста до сада путовао уз потвр-
деовакцинацијииуглавноманти-
генске тестове, за које нису мора-
ли да издвајају веће суме новца.

У Црну Гору, Албанију и Босну
и Херцеговину могло је, а и даље
може да се путује без потврда о
имунизацији и неопходних тесто-
ва и то је разлог што се највише
туриста одмарало управо на овим
дестинацијама.

У агенцијама наводе да при-
мећују да се грађани више инте-
ресују о могућим забранама, што
је логично, јер број заражених
расте, али да засад немају ника-
кве најаве да би могло доћи до
увођења рестриктивних мера.

Да су туристичке земље мак-
симално искористиле сезону и
прилику за опоравак, показују,
примера ради, подаци Хрватске
туристичке заједнице, која је
ових дана саопштила да је на 70
одсто рекордне посете из 2019.
године, а пред њима је још цео
септембар, који је резервисан за
породице с децом која још нису

пошла у школу. Како саопшта-
ва Хрватска туристичка зајед-
ница, чине све да се „корона
бројеви” задрже на истом нивоу
и да никаквих рестриктивних
мера не буде до последњег евра
који намеравају да узму овог
лета.

Највише их посећују Нем-
ци, који су ове године ипак
махом одустајали од путова-
ња, као и Словенци и Пољаци.
Гости из Србије су такође били
на списку најбројнијих гости-
ју на Хрватском приморју, али
је реч углавном о индивидуал-
ним путовањима, а не органи-

зованим. Када су у питању
туристи из наше земље, у овом
тренутку је огромно интересо-
вање за путовања, а то показу-
ју подаци да су аранжмани за
Грчку готово распродати, као
и за Албанију, Црну Гору, Маке-
донију (Охрид) и друге дести-
нације.

За Грчку је мало слободних
места, па су многи одмор поме-
рили за септембар. Ове године
је чак тражња већа од понуде, а
разлог је и то што је сезона касни-
ла и многи власници смештаја
нису на време отворили и при-
премили објекте.

Из домаћих агенција су више
пута током претходних недеља
наглашавали да имају уверава-
ња да се Грчка неће затварати
без обзира на околности, што
значи да ће се путовања плани-
рана до краја лета реализовати.

Исти је случај и са Албани-
јом и Северном Македонијом,
па се, како кажу, надају да ће
сезону привести крају како је
планирано.

Јаз у зарадама између жена и
мушкараца у Србији износи
8,8 одсто у корист припадни-
ка јачег пола, што значи да
би жена морала да ради 35
дана више да би зарадила исту
годишњу плату као мушкарац
са истим карактеристикама
на тржишту рада.

Иако подаци из најновије
публикације Републичког
завода за статистику под нази-
вом „Жене и мушкарци у
Србији 2020” говоре да жене
чине образованији део попу-
лације (чак 60 одсто дипло-
мираних студената у академ-
ској 2019/2020. години су
жене), бројке говоре да свега
971.000 жена и чак 1.333.000
мушкараца има посао. Када
је реч о запослености, најве-
ћи родни јаз на тржишту рада
забележен је у узрасту од 55
до 64 године – подаци говоре
да свега 40 одсто жена и чак
61 проценат мушкараца те
старосне доби има радну књи-
жицу. На то упозоравају и
подаци Европског института
за родну равноправност, који
показују да је стопа запосле-
ности жена старијих од 45
година у Србији скоро најни-
жа у Европи. Скоро пола
милиона жена старијих од 45
година нема посао, нити било
какве приходе за живот, а само
Грчка и Малта имају мањи
број запослених жена те узра-
сне категорије.

Парадоксално је да су пла-
те жена ниже чак и у профе-
сијама у којима оне чине
већинску радну снагу – иако
подаци Министарства здравља
говоре да од 130.000 запосле-
них у здравству чак 100.000
чине жене, а бројке Министар-
ства рада сведоче да жене чине
чак 95 одсто запослених у
систему социјалне заштите,
цифре из публикације „Жене
и мушкарци у Србији 2020”
сведоче да жене запослене у
здравству и социјалној зашти-
ти примају 85 одсто плате
мушкарца. Без обзира на чиње-
ницу да жене чине 75 одсто
запослених у просвети, плате

учитељица, наставница и про-
фесорки су 13 одсто ниже од
плате њихових колега. И даме
запослене у државној админи-
страцији добијају свега 84
одсто плате мушких колега,
жене у трговини имају 13 одсто
мање плате у односу на
мушкарце, зараде жена у пре-
рађивачкој индустрији су десет
одсто мање у односу на
мушкарце, а чак су и уметни-
це плаћене седам одсто мање
него уметници. Очекивано, нај-
већи јаз у зарадама је у финан-
сијском сектору и сектору оси-
гурања, у којима жене имају
чак 21 одсто ниже плате у
односу на своје колеге. О род-
ној неравноправности илустра-
тивно сведочи и податак да се
свега трећина жена налази на
месту руководиоца, директо-
ра и законодавца. И када оду
у пензију, жене се налазе у
неповољнијем положају јер су
њихове старосне и инвалид-
ске пензије мање од мушких.
Изузетак од овог правила чине
кориснице породичних пензи-
ја, које добијају примања свог
покојног супруга.

Организација за економску
сарадњу и развој недавно је
објавила податак да јаз у зара-
дама између жена и мушка-
раца у земљама чланицама
OECD-а износи 13 одсто у
корист јачег пола. На врху
земаља с најмањом разликом
у зарадама налазе се Луксем-
бург, Белгија, Данска, Норве-
шка и Мађарска, а од свих
земаља бивше Југославије нај-
боље је пласирана Словенија,
у којој је платни јаз пет одсто
у корист мушкараца. Највећи
платни јаз забележен је у
Кореји, у којој су плате жена
за трећину мање од плата
мушкараца, а доста разлога
за незадовољство имају и жене
у Јапану, Израелу и Летони-
ји, јер је њихова зарада за
четвртину ниже од плата
мушкараца. Процене Светског
економског форума још су
песимистичније: они оцењују
да ће бити потребно 118 годи-
на да се на глобалном нивоу
изједначе плате жена и
мушкараца.

Истраживање Клаудије Гол-
дин, професорке економије

на Универзитету Харвард,
показало је да цена рада у
некој професији пада када
жене постану већинска рад-
на снага у њој, пише „Полти-
ка”. То се десило са занима-
њем дизајнера – када су при-
паднице лепшег пола „пре-
плавиле” ову професију, посао
дизајнера постао је плаћен 34
одсто мање. Биолозима је пла-
та пала за 18 процената када
су у лабораторије масовније
ушле научнице, а зарада дома-
ра смањена је за петину када
су и жене постале кућепази-
тељи. Јаз у зарадама постоји
и у оквиру исте професије –
примера ради, лекарка зара-
ђује 71 проценат плате
мушког лекара, а жена адво-
кат 82 одсто плате свог коле-
ге. Студија Универзитета у
Индијани, спроведена на узо-
рку од 1.080 новинара, пока-
зала је да жене годишње зара-
ђују 5.000 долара мање него
мушкарци. Наиме, просечна
годишња плата новинарки у
Америци износи 44.342 дола-
ра и чини 83 одсто плате
мушких новинара.
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Увек сам добијала еснафске награде, односно награде од
колега. Немам ниједну државну награду и овог тренутка
сам јако поносна на то. Постоје времена невремена када
гласнији потисну тихе, непаметни надгласају мудраце,
уметност занеми пред навалом буке и беса, силиконских
варвара и њиховог примитивизма, када истинску лепоту
и таленат, снагу стваралаштва прогласе за странпутицу.
Зато ми је важна ова награда „Павле Вуисић”, коју доде-
љује Удружење филмских глумаца за животно дело, јер
се наслања на ауторитет онога чије име носи, снагу њего-
вог талента, раскош његовог умећа. И све док иза себе
имамо Тврђаву, чији је један од бастиона био Павле Вуи-
сић, лакше нам је у тој борби, знамо да ћемо победити.

(Глумица Љиљана Благојевић, 
„Данас”, 22. август)

* * *
Када сам ишао у средњу школу, ми смо имали ликовно
само годину дана. Не ја, већ читаве генерације. То је
образац и данас. Значи, у средњој школи годину дана
ликовног – то ти је доста, гледај од чега се живи! Упоре-
дите то с Немачком, где младе водају по музејима од
првог разреда основне школе, или с било којом другом
западном земљом. Државе се свуда труде да формирају
укус публике. А овде се трудило од 1945. године наова-
мо да се разори укус публике. Једини циљ био је да се
створи одвратност маса према интелектуалцима. И сви
мисле – па, да они нешто знају, не би били интелекту-
алци. Нажалост, то је и постигнуто. То је тако и кога год
да је интересовала култура имао је један пут – да се
самообразује. А колико му је успело, питање је. Лепо је
што постоје колекционари, штета што нису још образо-
ванији, али то је до њих…

(Ликовни уметник, стрип цртач и музичар
Срђан Ђиле Марковић, „Нова”, 23. август)

* * *
Да се разумемо, није лако опростити. Не завршава се
песма случајно стиховима, којима иначе наш филм почи-
ње: „Помало је такијех јунака ка што беше Страхињићу
Бане”. Потребно је или да прође време или да будете
изузетно људско биће. Или да друштвена клима фавори-
зује такву племенитост. А наша доминантна реторика је
да смо ми константне жртве. Историјске, геополитичке,
па спортске жртве, јер судије увек суде против нас. И
тако се добија преовладавајући утисак да је цео свет про-
тив нас. А ми не праштамо, већ злопамтимо, чекамо да
се једног дана правда задовољи. Па да им покажемо.
Чекамо освету. А освета рађа освету и тако укруг. Није то
ништа ново ни ништа баш специфично само наше. То је
један систем манипулације који политичари форсирају
јер им доноси лаке политичке поене.

(Редитељ Стефан Арсенијевић, 
„Данас”, 21. август)

* * *
Када су Американци (са све „савезницима”) пре две деце-
није тријумфално ушли у Авганистан, ове рубрике у
„Политици” није било, а неки од читалаца овог текста
још нису били ни рођени. Хоћу рећи – прошло је много
времена и не би било претерано изненађење да су се
Авганистанци акомодирали на окупациону власт, пого-
тово с обзиром на оно што јој је претходило. Али то се
ипак није догодило. А противљење америчкој окупацији
с временом је само расло чак и код оних који су је у
почетку доживљавали као „ослобођење” од талибанске
страховладе. Прва поука гласи: свака окупација дође и
прође – само ако се довољно дуго издржи, сачува страте-
шки фокус и демографски потенцијал. И друга: свака
окупација је мучна, чак и када окупатор наступа у пли-
шаним рукавицама и са – бар декларативно – хуманим
мотивима. Заправо, практично сваки окупатор ће рећи
да је ту за ваше добро. Није искључено ни да учини
нешто позитивно, сагради понеки пут, мост или пругу –
али не треба имати ни трунку сумње да је увек ту из свог
интереса и своје рачунице, била та рачуница економска,
војна или геополитичка. И да ће, ако се та рачуница у
међувремену промени, дићи сидро и отићи без милости
и освртања... И последња, можда и најважнија, по(р)ука:
у авиону, кад дође стани-пани, никада нема места за све.

(Новинар Ђорђе Вукадиновић, 
„Политика”, 21. август)

КОНЦЕПТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

А КАЖУ ДА ЈЕ ОВО 21. ВЕК...

ЖЕНЕ У СРБИЈИ ПРИМАЈУ У ПРОСЕКУ
8,8 ОДСТО МАЊУ ПЛАТУ ОД КОЛЕГА

И У СЕПТЕМБРУ НА ОДМОР БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА

Туристичке земље не очекују увођење
рестриктивнијих мера, нити затварање граница



Само од почетка јула у Србији је поску-
пела храна, посебно месо, воће и повр-
ће, али скупљи су и нафтни деривати,
цигарете и републичке администра-
тивне таксе. Исто тако, постоје раније
најаве да би можда могло да дође и до
увећања цена кафе и такси превоза.

Последњих дана возачи у Србији се
суочавају с новим поскупљењем гори-
ва, а поједини деривати су ових дана
у поређењу с почетком године скочи-
ли и за 28 динара, попут бензина.
Цена дизела је ових дана већа за 21
динар у односу на почетак године, а
ТНГ-а за 11,62 динара.

Тако возачи ових дана издвајају чак
162,27 динара по литру бензина, који
је почетком јануара био 134,39, а само
од маја до данас цена овог деривата
скочила је за скоро 10 динара.

Раст је велики и код дизела и данас
га возачи на пумпама плаћају 163,48
динара, док је прве недеље јануара
био 142,48, а само од маја до данас
цена овог деривата је порасла за ско-
ро шест динара.

Дуготрајна суша и екстремно висо-
ке температуре последњих дана поди-
гле су цену воћа и поврћа на бео-
градским пијацама. Највише је поску-
пео парадајз, који је за 60 и више
динара скупљи и више не може да се
нађе испод 100 динара. Скупља је и
боранија.

Када се ради о воћу, у набавци су
последњих дана највише поскупеле
нектарине, кајсије и брескве, чија је
цена скочила за 20 до 30 одсто, али и
малине и боровнице.

Потрошаче у Србији почетком овог
месеца изненадиле су и цене свињ-
ског меса, само неколико недеља
након што је месо већ једном поску-
пело. Тако је свињетина скупља и за
15 одсто у односу на период од краја
јула, а чак 20 одсто више у односу на
јун и мај.

Тако се почетком августа килограм
свињетине у великим београдским
маркетима продавао за 450 до 600
динара по килограму, док је крајем
јула био 500 динара. За свињски филе
се мора издвојити чак до 770 динара.

Поред свињетине, поскупела је и
пилетина, па је почетком августа пиле-
ћи филе у односу на јул био скупљи за
60 и више динара, а батаци за око 30
динара.

Драстичне промене цена меса једи-
но нису забележене код јагњетине и
говедине.

Од 1. јула у Србији су поскупеле и
републичке административне таксе.
Минимално је повећање за опште так-
се на поднесак, чија је цена с 320
динара повећана на 330. Када је реч о
цени уверења, она сада износи 660
динара, док је пре била 640 динара.

Почетком јула у Србији су поскупе-
ле и цигарета због редовног усклађива-
ња акциза, па је за паклицу потребно
издвојити 10 динара више него у јуну.

Иначе, поскупљење би ускоро могло
да се одрази и на цену такси превоза,
јер нека удружења већ траже повећа-

ње цене превоза због раста цена наф-
те и регистрације. Таксисти у Београ-
ду, тако, траже да старт вожње са сада-
шњих 170 динара поскупи на 300.

Поред тога, можемо очекивати и
вишу цену кафе јер, како су раније
најавили дистрибутери, кафа ће поску-
пети у малопродаји због увећане цене
сирове кафе.

Средином јула цене сирове кафе
биле су за око 70 одсто више него
почетком године, а њена цена уче-
ствује са преко 90 одсто у формирању
цене финалног производа.

Према подацима које је саопштило
Министарство трговине, потрошачке
цене у јуну 2021. године, у поређењу
са истим месецом претходне године,
повећане су за 3,3 одсто, док су у поре-
ђењу с децембром 2020. године пове-
ћане у просеку за 3,5 одсто. Цене про-
извода и услуга личне потрошње у
јуну 2021. године, у односу на мај ове
године, у просеку су повећане за 0,3
одсто.

Потрошачке цене у јуну ове године,
у поређењу са истим месецом прет-
ходне године, повећане су за 3,3 одсто,
показали су у јунском пресеку подаци
Републичког завода за статистику.

Иако је про шле сед ми це гас поску пео
на 585 дола ра, захва љу ју ћи уго во ру с
„Гаспро мом” купу је мо га по упо ла нижој
цени, каже Душан Баја то вић.

Срби ја и даље купу је гас по 260 дола ра
за 1.000 куби ка од „Гаспро ма” и та цена
је резул тат дуго роч них уго во ра које наша
земља има с руским снаб де ва чем. Пра -
ти ће се ситу а ци ја у наред ном пери о ду и
виде ће мо каква ће цена гаса бити када
дође вре ме за пот пи си ва ње новог дуго -
роч ног уго во ра о испо ру ци, потвр дио је
за „Поли ти ку” Душан Баја то вић, гене -
рал ни дирек тор „Срби ја га са”, комен та -
ри шу ћи нај но ви је вести о дра стич ном
ско ку цене гаса, која је пре два дана
пре ма ши ла 585 дола ра за 1.000 куби ка.

Ина че сагла сност за поску пље ње гаса
„Срби ја га су” даје  Аген ци ја за енер ге -
ти ку, тако да крај ња цена за куп це не
зави си од овог јав ног пред у зе ћа.

– Уко ли ко до било каквих про ме на
дође, јав ност ће о томе бити оба ве ште -
на, а ина че руски гас је за Срби ју био и
пре овог поску пље ња јеф ти ни ји за око
160 дола ра за 1.000 куби ка од остат ка
Евро пе – каже он.

Баја то вић при зна је да је реч о вели -
ком ско ку цене, каквог није било ни
2008. годи не, када су нај ве ћи део Евро -
пе и Срби ја дани ма били без гаса због
про бле ма са Укра ји ном и када се није
пита ло за цену само да се купи, али га
тада није било.

Он наво ди да ова кве ско ко ве нерет -
ко дик ти ра ју бер за и тргов ци који уме -
ју да пла си ра ју при че о вештач ким
неста ши ца ма гаса, што одмах дово ди
до пове ћа ња цене.

Како пре но си „Спут њик”, до поску -
пље ња је дошло након одлу ке „Гаспро -
ма” да резер ви ше мини мум солид них
додат них тран зит них капа ци те та тран -
спорт ног систе ма гаса Укра ји не. Ују тро
је цена на чво ри шту холанд ског ТТФ
изно си ла ско ро 550 дола ра за 1.000 куб -
них мета ра. Након обја вљи ва ња резул -
та та аук ци је дости гла је 586,3 дола ра,
ско чив ши за отпри ли ке 2,5 одсто.

Ина че, „Гаспром” је за сеп тем бар
купио само чети ри про цен та оби ма
додат них капа ци те та које је пред ло -
жио Кијев, иако је прет ход них месе ци
купио све.

Упи тан да ли би овај скок цена могао
да ути че и на Срби ју, Срећ ко Ђукић,
позна ва лац гасних при ли ка у Евро пи,
одго ва ра да су ова ква поску пље ња нор -

мал на лети, када се гас ина че купу је и
пра ве резер ве за зиму, а нема га довољ но.

Осим тога, Евро па пуни сво ја гасна
скла ди шта и спре ма се за зим ску сезо -
ну, што је додат но пове ћа ло тра жњу и
дове ло до пови ше ња цена.

– Тра жња расте, а „Гаспром” се не
тру ди да задо во љи те зах те ве, наста вља
да избе га ва допун ски тран спорт гаса
пре ко Укра ји не из позна тих поли тич -
ких раз ло га. С дру ге стра не, „Север ни
ток два” још није завр шен. Оту да тако
ено рм ни скок цена гаса од зимус, а
пого то во у поре ђе њу с нул том ценом
угљо во до ни ка од пре годи ну дана –
обја шња ва Ђукић.

Оче ку је да ће доћи и до поску пље ња
гаса за потро ша че у Срби ји.

– Нису ми позна та реше ња из дуго -

роч ног уго во ра која би могла да
гаран ту ју ниже цене гаса. Да ли је
то поли тич ко обе ћа ње или нор ми -
ра на прав на оба ве за? Ово упр кос
чиње ни ци да је руски „Гаспром”
већин ски вла сник гасо во да и гаса
по Срби ји и кроз Срби ју (Тур ског
одно сно Бал кан ског тока).

Ина че, цена гаса у нашој земљи одре -
ђу је се на осно ву фор му ле – кре та ње
цене наф те у послед њих шест месе ци
(позна то је да је од окто бра до јула ове
годи не барел поску пео за 108 одсто),
што је сва ка ко додат но ути ца ло на ово -
ли ко пове ћа ње цене гаса. На раст је
ути ца ла и вест о пожа ру од 5. авгу ста у
„Гаспро мо вом” постро је њу за пре чи -
шћа ва ње кон ден за та у Јамал-Ненет ској
ауто ном ној обла сти, који је лока ли зо -
ван без повре ђе них.

Из „Гаспром екс пор та” су пору чи ли
да ком па ни ја наста вља да под ми ру је
све зах те ве у скла ду с пре у зе тим оба -
ве за ма пре ма европ ским потро ша чи -
ма. Након хлад не зиме и рекорд них
повла че ња гаса из руских под зем них
скла ди шта зали хе су сву да испра жње -
не, укљу чу ју ћи и Евро пу. Тре нут но је
при мар ни зада так „Гаспро ма” да напу -
ни руска под зем на скла ди шта гаса за
гото во 61 мили јар ду куб них мета ра,
пише аген ци ја ТАСС. Осим тога, на
свет ском тржи шту посто ји недо ста так
утеч ње ног при род ног гаса (ЛНГ), што
оте жа ва опо ра вак резер ви овог енер -
ген та истро ше ног током зиме.

Из тих раз ло га, цене на европ ском
тржи шту већ су пре ма ши ле 500 дола ра
за хиља ду куб них мета ра, пре но си ТАСС.

(„Поли ти ка”)
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СТРУЈА И ГАС НЕЋЕ ПОСКУПЕТИ

Министарка рударства и енергети-

ке Зорана Михајловић изјавила је

јутрос да гас неће поскупети до

краја године, а да се о поскупљењу

струје сада и не размишља, нити

има захтева за то.

– Цене нафте на светском тржи-

шту дивљају, али гас код нас неће

поскупети до краја године, јер има-

мо дугорочни уговор с „Гаспромом”

– навела је министарка за РТС.

Када је реч о ценама нафтних

деривата, рекла је да држава са

своје стране, дакле кроз државне

дажбине, неће подизати њихове

цене, али да држава не може да

утиче на цену нафте у свету, која је

у последња два месеца повећана с

50 на 70 долара по барелу, јавља

„Танјуг”.

Говорећи о цени струје, навела је

да засад нема захтева за њено

поскупљење, нити се о томе разми-

шља.

– Много је важније да наредних

пар година смањимо потрошњу

електричне и топлотне енергије и

да помогнемо грађанима да кроз

зелену енергију имају мање рачуне

– навела је Зорана Михајловић.

Истакла је и да ће градња гасо-

вода Ниш–Софија почети до краја

године, а да се очекује да овај гасо-

вод буде готов 2023. године.

ЊИВЕ

Цене ораница у Војводини
као у Шпанији и Грчкој

Цене пољопривредног земљишта
у Јужнобачком округу и даље су
највише у Србији. Према најно-
вијим подацима Републичког гео-
детског завода, за други квартал
ове године просечна цена хекта-
ра у овом делу Војводине била је
11.700 евра, што је раст у односу
на 10.400 евра у истом периоду
2020.

Следи Севернобачки округ, где
су цене биле, у просеку, 9.550
евра, у Севернобанатском су 7.600
евра за хектар, у Јужнобанатском
износе 7.250, а у средњем Банату
6.900, што је мало скупље него
прошле године, али јефтиније него
2019.

Ови износи за плодну војвођан-
ску земљу све су ближи, ако не и
виши, у поређењу с многим држа-
вама Европске уније. Према
последњем извештају европске
статистике, цене пољопривредног
земљишта у државама чланица-
ма знатно се разликују.

Како је недавно објавио портал
„Агроклуб”, у Хрватској се и даље
могу купити оранице за мање од
4.000 евра по хектару. Просечна
цена у тој земљи је 3.395 евра и
најнижа је у Европској унији.

Истовремено, хектар у Холан-
дији, према последњој европској
статистици, у просеку кошта гото-
во 70.000 евра. У Италији је 34.156,
док је у Словенији већ упола нижа
цена. Хектар земље у Шпанији и
Грчкој креће се у просеку око
12.000 евра, а у Бугарској и Руму-
нији око 5.000. За мање од 4.000
евра земљиште се може купити у
Летонији и Естонији.

РЕЧ СТРУЧЊАКА

Увоз диже
цену меса

Најновије поскупљење меса
последица је драстичног смање-
ња броја грла стоке у нашој
земљи, као и увоза меса који је
резултат великог броја споразу-
ма о слободној трговини, посеб-
но са Европском унијом, оцењу-
је агроекономиста Милан Про-
страна и напомиње да је увоз
сада нешто смањен, због кризе у
производњи свињског меса, али
да још негативно утиче на дома-
ћу пољопривреду, па и цену меса
у Србији.

Према његовим речима, на лош
положај сточарске производње, а
у крајњој ситуацији и на цену
меса, утицале су и разне боле-
сти, посебно када је реч о свиња-
ма и њиховом оболевању од
афричке свињске куге.

Простран истиче да су у окол-
ностима које смо у пољопривре-
ди имали последњих деценија
најлошије пролазили произвођа-
чи, а од пре годину дана дошло
је и до наглог раста цена сточне
хране.

РАСПИСАН КОНКУРС

„Моја прва плата” 
за 2021. годину

Национална служба за запошља-
вање расписала је јавни позив за
реализацију програма запошља-
вања младих „Моја прва плата”,
у који ће бити укључено до 10.000
младих до навршених 30 година.

Током прве фазе, од 20. авгу-
ста до 20. септембра, пријављи-
ваће се заинтересовани послодав-
ци преко сајта www.moja pr va pla -
ta.gov.rs, а затим у другој фази,
од 1. октобра до 31. октобра, при-
јаве ће на исти начин слати неза-
послени млади људи.

У трећој фази послодавци ће
бирати кандидате, а коначан избор
за послодавце из приватног сек-
тора планиран је за период од 1.
до 15. новембра, док ће посло-
давци из јавног сектора коначан
избор кандидата обавити у пери-
оду од 16. до 30. новембра – саоп-
штио је НСЗ.

ДУГО РОЧ НИ УГО ВО РИ НАШЕ ЗЕМЉЕ С РУСКИМ СНАБ ДЕ ВА ЧЕМ

Цена гаса за Срби ју оста је 260 дола ра за 1.000 куби ка

СВЕ ЈЕ ПОСКУПЕЛО У ПОСЛЕДЊИХ МЕСЕЦ ДАНА

НАФТА СКУПЉА ЗБОГ КРИЗЕ, ХРАНА ЗБОГ СУШЕ
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Сусрет лекара с пацијентом
који се жали на вртоглавицу
обично започиње недоумицом
о природи тегобе због које се
тражи медицинска помоћ. На-
име, често смо у прилици да
чујемо како се нестабилност
при ходу или осећање несве-
стице дефинише вртоглави-
цом и зато је веома важно по-
ставити јасна питања како би
се добили прецизни одговори
важни за дијагнозу. Тек тада
можемо пажњу усмерити на
одређене органске системе и
патофизиолошке механизме
који проузро-
кују неугодно
осећање поре-
мећаја оријен-
тације и крета-
ња у простору.

Равнотежа
тела постиже
се савршеном
усклађеношћу
сигнала који
долазе из уну-
трашњег уха,
ока, коже, ми-
шића и згло-
бова, правил-
ног рада слу-
шног нерва,
одговарајућих нервних путе-
ва и малог мозга, који упра-
вља свим овим процесима.
Довољно је да закаже било
који део овог механизма, па
да обрада сигнала с перифе-
рије не буде одговарајућа у
централном делу нервног си-
стема, а да пацијент има осе-

ћање пропадања, кретања
предмета пред очима или
окретања сопственог тела у
простору. Подела вртоглави-
ца на оне централног и пери-
ферног порекла олакшава нам
дијагностику и терапијске
приступе решавања стања за
које је утврђено 300 могућих
узрока.

Поједностављено речено,
периферно вртоглавицом на-
зивају се оне вртоглавице на-
стале поремећајем структура
периферних од можданог ста-
бла. Запаљење вестибуларног
нерва манифестује се наглим
почетком вртоглавице, прису-
ством мучнине и повраћања,
али без губитка слуха. Најче-
шћи узрок је вирусна инфек-
ција, а вртоглавица траје од
неколико дана до неколико не-
деља. Када је вертиго праћен
губитком слуха, тада треба да
посумњамо на лабиринтитис,
то јест упалу средњег уха. Та-
козвану Менијерову болест ка-
рактеришу нагли напади вр-
тоглавице, губитка слуха и буб-
њања у ушима (тинитуса). Код
старијих се најчешће јавља по-
ложајна вртоглавица проузро-
кована одређеним покретом

главе или тела.
Она обично
траје минут или
краће.

Централне
вртоглавице на-
стају постепено
уколико су про-
узроковане ту-
морима можда-
ног стабла или
слушног живца,
а нагло када је
у питању ин-
фаркт малог
мозга и струк-
тура које спро-
воде сигнале с

периферије. Требало би спо-
менути и друге узроке врто-
главице, као што су повреде,
напрезање мишића врата, на-
петост, стрес, мигрена, трова-
ње никотином или алкохолом.

Дијагностика и терапија вр-
тоглавица биће наша следе-
ћа тема.

Нису све 
вртоглавице исте

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Подела вртоглавица
на оне централног и
периферног порекла
олакшава нам 
дијагностику и 
терапијске приступе
решавања стања за
које је утврђено 300
могућих узрока.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Током врелих летњих дана
веома је важно да останемо
добро хидрирани. Има људи
којима вода није најомиље-
није пиће, па прибегавају не-
здравим соковима пуним ше-
ћера или, још горе – алко-
холним или енергетским на-
пицима.

Уместо тога, размислите о
неком укусном леденом чају
који ћете сами направити од
пажљиво одабраних састоја-
ка. Не само да ћете уживати
у сјајним укусима већ ћете и
свом организму обезбедити
добру хидратацију и обиље
преко потребних витамина и
минерала. Предлажемо два
рецепта које вероватно до са-
да нисте испробали.

Биљни чај. Састојци: три-четири кесице зеленог чаја,
један лимун, свежи матичњак, коцке леда и две кашике
меда за заслађивање. Припрема: прелијте врећице зеле-
ног чаја топлом водом и кувајте три минута, па их изва-
дите и убаците свеже листове матичњака. Оставите да се
охлади. Хладан чај помешајте с медом и додајте кришке
лимуна. Охладите два-три сата у фрижидеру, ставите
коцкице леда у високе чаше, сипајте чај и послужите.

Зачински чај. Састојци: четири шоље кипуће воде, че-
тири врећице вама омиљеног чаја, штапић цимета, че-
тири цела каранфилића, четири кашичице шећера, све-
жа мента и кришке лимуна. Припрема: у шерпицу ста-
вите врећице чаја, цимет, каранфилић и шећер, па све
прелијте кипућом водом. Оставите поклопљено 15 ми-
нута. Процедите, па оставите да се напитак охлади. Слу-
жите га с ледом, а украсите ментом и лимуном.

Расхладите се
чајем

Да ли се и вама с времена на
време деси да заборавите јесте
ли искључили пеглу или шпо-
рет? Или се можда вечито вра-
ћате по телефон или кључеве
које сте негде „посејали”? Знате
и сами да за забринутост нема
места: овакве „рупе” у памћењу
с времена на време догоде се
свакоме. Разлози су разни: или
смо под стресом, или обављамо
више ствари истовремено, па не
знамо где нам је глава од обаве-
за, или нам је просто попустила
пажња. А можда је и до „године
производње”...

Број можданих ћелија се заи-
ста смањује с годинама и мозак
с временом производи све мање
супстанци познатих као неуро-
трансмитери, који преносе сиг-
нале од једне до друге нервне
ћелије. На срећу, истраживања
су показала да постоје намир-
нице чијим редовним конзуми-
рањем можемо успорити „ста-
рење” мозга и очувати или по-
правити памћење.

Познат вам је сигурно онај осе-
ћај када уђете у неку просторију
и не можете да се сетите због
чега сте ту дошли. У том случа-
ју, најбоље би било да се запути-
те право у кухињу (уколико већ
нисте у њој). Ту ћете пронаћи
обиље „хране за мозак”, која би
вам и те како могла помоћи да
се решите заборавности.

Такве намирнице обилују за-
штитним нутријентима попут ан-
тиоксиданаса, који неутралишу
слободне радикале, затим вита-
мина Б-комплекса, који се ста-
рају о томе да тело производи
довољно неуротрансмитера, и уља
и зачина који смирују упале.

Навалите на антиоксидансе

Мождане ћелије зване неурони
нарочито су подложне оксида-
цији која је резултат рада сло-
бодних радикала. Ови молекули
нападају телесне ћелије као што
кисеоник „напада” свеже расе-
чену јабуку, терајући је да по-
тамни и „остари” пре времена.

Антиоксиданси, којих има
много у већини воћа и поврћа,
као и у махунаркама и језгра-
стом воћу, неутралишу слобод-
не радикале. Када једете довољ-
но ове хране, антиоксиданси се
скупљају у мозгу и штите разне
делове мозга, укључујући хипо-
кампус, који је задужен за фор-
мирање и задржавање памћења.
Антиоксиданси такође допри-
носе превенцији атеросклерозе
(очвршћавања артерија), која
ограничава доток кисеоника и
хранљивих састојака до мозга.
Можете унети довољне количи-
не трију нарочито важних анти-
оксиданса – витамина Ц и Е и
минерала селена – тако што ће-
те сваког дана појести од седам
до десет порција воћа и поврћа
и шаку језграстог воћа.

Боровнице

Ове
слатке
плаве куглице обилују фитохе-
микалијама званим антоцијани-
ни – једињењима која боровни-
цама дају боју, делују као јаки
антиоксиданси и која, како го-
воре испитивања, могу да по-
бољшају памћење. Одрасли тре-
ба да једу 125 г боровница днев-
но.

Омега 3 масне киселине

Мозак садржи велике количине
масти, па не чуди што су здраве
масти добре за мозак. Мождане
ћелије су обложене омега 3 ма-
сним киселинама, које смирују
упале. Исте ове масти одржава-
ју крвне судове еластичним, та-
ко да крв и нутријенти могу нео-
матано да путују до мозга.

Научници су открили да је
опадање менталних способно-
сти за 13 одсто спорије код оних
који једу рибу два пута недељ-
но. Знате шта вам је чинити...

Маслиново уље

Доказано је да уношење релатив-
но великог броја калорија из мо-
нонезасићених масти, попут оних
у маслиновом уљу, доприноси
очувању можданих функција.

Још бољи ефекат постиже се
кадасеовемастиконзумирајукао
део типичне медитеранске исхра-
не (много поврћа, интегралних
житарица, махунарки и рибе).

Јаја

Јаја су једна од ретких намирни-
ца које садрже холин, једињење
налик витамину, неопходно за
ваљано обављање ћелијских функ-
ција. Нарочито су важна у ис-
храни трудница, јер омогућавају
правилан развој мозга њихових
беба. Холин је важан за развој
хипокампуса, дела мозга у којем
је смештен центар за памћење.
Ипак, не претерујте с јајима: јед-
но дневно је сасвим довољно.

Бели лук

Поред тога што су сумпорна је-
дињења белог лука јаки антиок-
сиданси, ови чешњеви интен-
зивног мириса такође доприно-
се смањењу холестерола и висо-
ког крвног притиска и сузбијају
упале – а управо то су три фак-
тора који повећавају ризик од
настанка срчаних обољења и де-
менције. Једите најмање један
чешањ дневно.

Користан савет: када користи-
те бели лук у припреми јела,
исецкајте га и оставите да од-
стоји 10–15 минута пре кувања,
да би се ослободила његова ак-
тивна једињења.

Цимет

Узмите жвакаћу гуму с циме-
том следећи пут када будете мо-
рали да полажете испит или да
напамет изрецитујете песму. Јед-
но истраживање показало је, на-
име, да су добровољци који су
тако поступали пре решавања
различитих задатака на тесто-
вима постигли боље резултате
од оних који нису користили

жваке или су жвакали гуме с
другим укусима.

Цимет поседује и антизапа-
љенска својства која вам могу
помоћи да задржите оштрину
ума, ако га будете користили у
припреми јела. Циметом може-
те зачинити исецкано воће, то-
пле цереалије које једете за до-
ручак, кафу с млеком, па чак и
супе и гулаше.

Јабуке

Једна јабука дневно може вам
помоћи да побољшате памћење,
нарочито ако једете и кору, где
се налази највећа количина квер-
цетина.

Најмање једно испитивање је
показало да овај антиоксиданс
боље штити мождане ћелије од
оксидативног оштећења него ви-
тамин Ц.

Алкохолна пића

Премда је превише алкохола ло-
ше за мозак, поједина истражи-
вања говоре да је код људи који
пију једно или два пића дневно

присутан мањи ризик од губит-
ка памћења него код оних који
уопште не пију алкохол. Разлог
за ово можда лежи у чињеници
да алкохол разређује крв, чиме
спречава појаву крвних угруша-
ка који могу да зауставе доток
кисеоника до мозга.

Ипак, нека вам овај податак
не буде изговор да претерате!
Дозвољено је највише једно пи-
ће дневно за жене, односно два
за мушкарце. Једно пиће може
бити 150 мл вина, 45 мл јаког
алкохола или 360 мл пива.

Црни и зелени чај

Неколико студија је доказало да
антиоксиданси из црног и зеле-
ног чаја могу да неутралишу не-
колико ензима који утичу на на-
предовањеАлцхајмеровеболести.

Истраживања такође говоре
да чај може да спречи настанак
протеинских наслага које успо-
равају комуникацију између не-
урона, чиме закрчују „канале
памћења” у мозгу.

Ипак, неопходно је спровести
још истраживања да би се са-
знало која количина чаја допри-
носи очувању памћења. У међу-
времену, неће шкодити да пије-
те неколико шоља дневно.

КОЈЕ НАМИРНИЦЕ ВАМ ЧУВАЈУ ПАМЋЕЊЕ

ПУТ ДО БИСТРОГ УМА ВОДИ
ПРЕКО СТОМАКА

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ШТА ИЗБЕГАВАТИ

Да бисте одржали бистар

ум, али и добро здравље

читавог организма, неке

намирнице морате уклони-

ти с трпезе.

То се пре свега односи на

масно месо, путер и друге

изворе засићених масти.

Храна богата засићеним ма-

стима у највећем броју слу-

чајева одговорна је за пови-

шење холестерола, који мо-

же да зачепи артерије и оте-

жа доток крви до мозга.

Непожељни су и бели хлеб

и брашно, бели пиринач,

кромпир и храна са шећером.

Ове намирнице изазивају на-

гли пораст и опадање шећера

у крви, а мозгу је за прави-

лан рад неопходан равноме-

ран доток шећера.

САВРШЕН ПРЕПАРАТ: ЈАЧА ВИЈУГЕ И ТОПИ САЛО

Овај природни препарат ћете

сигурно обожавати! Сваки од

његових састојака одличан је

за памћење, а када се овако

удруже, поред тога што ће оја-

чати ваш ум, помоћи ће вам и

да отопите сувишне масне на-

слаге. Шта више човек да по-

жели?

Састојци: 125 г рена, чети-

ри лимуна, три кашике меда,

две кашике цимета и комадић

ђумбира (око 2 цм).

Припрема: У блендеру

испасирајте рен и ђумбир.

Исцедите сок из

лимуна, додај-

те у блендер,

пасирајте

да се сје-

дини, па

додајте и

цимет и мед.

Све добро сједините, па

преспите у стаклену по-

суду.

Примена: Два пута дневно

узимајте по једну пуну кашику

смесе пре

оброка, а ако

в е ж б а т е ,

пре тре-

н и н г а .

Практи-

кујте ово

три недеље и

нећете се покајати кад

видите феноменалне

резултате!
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La biserica ortodoxă română din Glogoni se
păstrează o relicvă deosebită: veșminetele Cu-
vioasei Maici Parascheva, primite cadou de la
Catedrala Mitropolitană din Iași, unde se gă-
sesc moaștele sfintei.

Glogoniul este o localitate prosperă din
apropierea Panciovеi, în care trăiesc în relații
de prietenie numeroase etnii: sârbi, români,
macedoneni ș.a.m.d. Românii din Glogoni,
cu toate că reprezintă o comunitate etnică
mică, care la momentul actual numără în jur
de 100 de locuitori, se pot mândri cu un tre-
cut cultural de invidiat și cu o identitate
națională puternică și bine formată. Din
această localitate este originar Teodor Fili-
pescu (1870-1940), chimist, etnolog, publi-
cist și profesor, un nume important al cultu-
rii românești din primele decenii ale secolu-
lui al XX-lea.

Date istorice

Primele date statistice despre Glogoni provin
deja din perioada celui mai vechi sat atestat,
în anii 1688-89, când localitatea avea 40 de
gospodării. Mai târziu, în 1717, ca urmare a
operaţiunilor militare din zonă dintre arma-
ta austriacă și cea otomană, numărul locui-
torilor scade, fiind înregistrate doar 10 gos-
podării. În urma reînfiinţării localităţii, la
Glogoni se amintesc 37 de gospodării (în
anul 1737). Colonizările care au urmat în ul-
timele decenii ale secolului al XVIII-lea și la
începutul secolului al XIX-lea au contribuit
la creșterea numărului de locuitori. În 1869,
Glogoniul număra 2773 de locuitori, dintre
care 751 români. La  recensământul popula-
ţiei din anul 2002 s-a constatat următoarea
situaţie: numărul total al locuitorilor este de
3281, dintre care 2400 sârbi, 367 macedo-
neni, 156 români și restul alte naţionalităţi.
La ultimul recensământ, din 2011, se consta-
tă o ușoară scădere a numărului locuitorilor
– 3012.
Unul dintre simbolurile comunității
românești din Glogoni este edificiul bisericii
ortodoxe române. La începutul secolului al
XIX-lea, enoriașii ortodocși români din Glo-
goni aparțineau de parohia ortodoxă din Sef-
cherin. Parohia ortodoxă din Glogoni a fost
înfiinţată în 1806, când a fost ridicată și pri-
ma biserică. Al doilea edificiu ecleziastic a
fost ridicat în anul 1848, iar cel actual, pe lo-
cul celui vechi, în anul 1911, având hramul
Adormirea Maicii Domnului. Iconostasul
acestei biserici a fost pictat de Jovan Popović.

Primul paroh ortodox al Glogoniului a fost
Isac Teodorovici (1806-1813), originar din
Șipeţ, azi în România. Dintre preoţi, demn
de menţionat este Martin Petrovici (Marti-
nian Moraru), originar din Uzdin, paroh în-
tre anii 1837-1841. Despărţirea bisericească
a avut loc pe timpul preotului Vasile Bosică
(1854-1905), parohiei din Glogoni fiindu-i
afiliaţi și românii ortodocși din Iabuca, situa-
ţie care s-a menținut până în zilele noastre.
Realizările cele mai notabile le-a avut Valeriu
Perin (1905-1942), pe timpul căruia s-a ridi-
cat biserica actuală, iar cea mai lungă perioa-
dă a fost preot Iulius Zgârgea (1942-1997),

care de altfel deținea și funcția de protopop
al Panciovei. După aceea, parohia din Glo-
goni și filia Iabuca au fost păstorite de preo-
tul Roman Hegean, originar din Ofcea. 

Cuvioasa Maică Parascheva

Una din curiozitățile acestei biserici constă
în faptul că în ea se păstrează, ca o adevărată
relicvă, veșmintele Cuvioasei Maici Paras-
cheva, una dintre cele mai respectate sfinte
ale lumii ortodoxe. Veșmintele au fost primi-
te cadou de la Catedrala Mitropolitană din
Iași, unde se păstrează moaștele acestei sfin-
te. Cuvioasa Parascheva a trăit în prima ju-

mătate a secolului al XI-lea, fiind originară
din Asia Mică, dintr-o familie de oameni
înstăriți. După moartea părinților, și-a
împărțit moștenirea care i-a revenit săraci-
lor, iar ea s-a dedicat vieții duhovnicești. În
urma vizitei la Constantinopol, a petrecut
cinci ani în mânăstirea Maicii Domnului din
Heracleea, în Pont, în nordul Asiei Mici, du-
pă care a plecat spre Țara Sfântă, unde s-a
stabilit la o mânăstire de călugărițe, în
deșertul Iordanului. Spre sfârșitul vieții s-a
întors în ținutul natal. După moarte,
moaștele ei au fost mutate în mai multe lo-
curi, printre care și Belgrad, pentru ca în fi-
nal, în anul 1641, să fie aduse la Iași, fiind de-
puse la Mânăstirea Sfinții Trei Ierarhi, iar
mai târziu în Catedrala Mitropolitană, und
se găsesc și azi.
Moaștele Sfintei Parascheva se înveșmântează
în Catedrala Mitropolitană din Iași, în cadrul
unui adevărat ritual la care participă câțiva
preoți și diaconi ai acestei biserici. Această
înveșmântare are loc de cinci ori pe an, după
o ceremonie strict stabilită. Nimeni din exte-
rior nu poate asista la desfășurarea ritualului,
care se petrece la orele serii. Ceremonia
înveșmântării are loc la cinci date calendaris-
tice diferite: în seara dinaintea pelerinajului
„Calea Sfinților”, în ziua de după sărbătorirea
Cuvioasei Parascheva (14 octombrie), de
Crăciun, la începutul Postului Mare, în ajunul
Învierii și după perioada sărbătorilor închi-
nate Învierii (inclusiv a Rusaliilor). Spre de-
osebire de aceste veșminte care se schimbă de
cinci ori pe an, vechiul acoperământ, în care
a fost adusă sfânta la Iași, se păstrează până în
zilele noastre, sigilat de domnitorul Moldovei
Vasile Lupu și de mitropolitul Moldovei Var-
laam, care au meritul de a fi adus moaștele de
la Belgrad la Iași.
Veșmintele sunt fabricate în diferite centre
mânăstirești din România, din materiale fo-
losite în general la confecționarea
veșmintelor preoțești sau din catifea. După
schimbarea veșmintelor, acestea sunt oferite
spre păstrare parohiilor ortodoxe române
din diferite părți ale României, dar și celor
din străinătate. Аceastă practică a apărut
după Revoluția din Decembrie 1989,
menținându-se până azi. În acest fel, un ast-
fel de veșmânt a ajuns de la Iași și la parohia
ortodoxă română din Glogoni, păstrându-se
în biserica din această localitate ca un obiect
sacru, dar și ca o adevărată curiozitate pen-
tru cei care vizitează acest edificiu eclezias-
tic. Mircea Măran 

O RELICVĂ INTERESANTĂ LA BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN GLOGONI

O CURIOZITATE MAI PUȚIN CUNOSCUTĂ A BANATULUI



Anul acesta aniversăm 150 de ani de
activitate corală neîntreruptă în cea
mai mare comunitate românească din
Serbia – localitatea Satu Nou. Corul
din Satu Nou, condus într-o primă fa-
ză de învățătorul Petru Mioșcu, a re-
prezentat de la bun început una dintre
cele mai puternice și mai valoroase
formații muzicale ale românilor din
Banatul sârbesc.

Arta cântecului este podoaba cea
mai de preț cu care Dumnezeu a în-
nobilat sufletul omului. Acest dar
devine și mai valoros atunci când
toate talentele muzicale își unifică
forțele.
La Satu Nou, în pusta bănățeană, cân-
tecul plutește, înfrățit cu țăranul, prin-
tre lanurile de grâu, fiind scos la iveală
de cântăreții satului sub auspiciile bise-
ricii și ale școlii. În anul 1870,
învățătorul Petru Mioșcu a unificat
forțele muzicale și a pus bazele primei
formații corale. 

Coriștii țărani – adevărați apostoli

Dragostea față de cântec și de cultura
muzicală i-a încurajat pe țărani,
meseriași și intelectuali să vină seară
de seară la repetiții.
Dacă la început scopul principal al
corurilor sătești nou înființate în Ba-
nat l-a reprezentat cultivarea și pro-
movarea muzicii corale bisericești,
cu timpul compozitorii Ion Vidu, Ti-

motei Popovici, Gheorghe Dima, Sa-
bin Drăgoi și alții, în afara partituri-
lor liturgice, au transcris pe note
partituri de piese corale laice din fol-
clorul românesc și îndeosebi din cel
bănățean, inspirate din bogăția satu-
lui bănățean. Acestea oglindeau, de
altfel, componența primelor coruri,
care erau în mare parte formate din
rapsozi populari țărani.
Chiar dacă în cadrul corului s-a
trecut la o educație muzicală mai
avansată, s-au păstrat până în pre-
zent rădăcinile cântecului popular
străvechi, prin care coriștii confir-
mau continuitatea spirituală speci-
fică a vieții lor, a dragostei, a
suferințelor și a tot ce aparține
vieții de la sat.
De la petrecerile și mesele de ospăț

ale coriștilor nu lipseau cântecele
noastre populare vechi, cântate de cei
mai buni interpreți, secundați de în-
treaga formație corală. Niciodată de
la aceste ospețe nu lipseau „Balada
lui Bubița”, „Cântecul lui Ciota”, „Voi-
nicul care-i voinic”, „Dân-sară,
Doamne, dân-sară”, „Cântecul lui
Stanciu”, capodopere ale folclorului
popular local. 
Putem reproduce aici cuvintele pline
de miez și adevăr ale compozitorului
Ștefan Paulian, care spunea că
„corișitii țărani nu fac doar artă, ci fac
și apostolat, și mă închin lor cu toată
smerenia și cu toată admirația”.

Păstrători ai tradițiilor populare

În ceea ce privește perioada veche, tre-
buie să amintim numele unor coriști

de seamă – rapsozi populari, precum
Ștefan Jenariu, care a activat acum 120
de ani, cantorul Vasa Găvrilă-Vuia,
Florian Bogdan, dar și rapsodul Tra-
ian Paripu, de la care ne-au rămas o
mulțime de cântece, precum „Bace
vântu-n paie uge”, „Ziua-i nor, noap-
cea-i senin” și altele. Nu trebuie uitat
nici Iovan Bugarin-Bogami, dar și ne-
potul său Sima Mălaimare Cambeț,
interpret vocal datorită căruia s-au
păstrat cele mai vechi piese muzicale
din sat.  
Din pleiada artiștilor anilor 1920-
1950 îi amintim pe dirijorii Nicolae
Fiștea și Vasile Lazăr-Slacină, precum
și pe cântărețul în strană Sava Gașpăr-
Vancă, cu vocea sa caldă de bariton. În
anii 1950 s-au remarcat doi cântăreți,
Sava Stoian și Gheorghe Radovancev-

Piri, care au ajuns să înregistreze în
1952 cântece populare românești la
Radio Novi Sad, transmițând pe unde
radio frumusețea cântecelor noastre
populare până departe. Mai amintim
și numele altor trei coriști – Petru Je-
nar, Stevan Mălaimare-Cambeț și Pe-
tru Bogdan-Modoni, buni cunoscă-
tori ai folclorului românesc, în special
al celui local autentic. Și, nu în ultimul
rând, îi amintim pe rapsozii Ionel
Păunescu-Goricu, Ghiță Mic-Bornău
și Ilie Rusovan.
De neuitat a rămas doina „Vară, vară,
primăvară”, interpretată de cantorul
Costa Mărghiticean, susținut de
coriști, o doină cu nuanțe de dragoste,
despre plugărit.
Șirul cântecelor continua când cu un
cântăreț, când cu altul, până la mie-
zul nopții, iar cântecul preferat și
cântat de toți coriștii era „Nană, zori-
le se varsă”. Fiecare corist avea cânte-
cul său preferat prin care își exprima
dorurile și visurile. Muzica lor s-a
transmis tinerelor generații de
coriști, care vor prețui în continuare
doina, această floare minunată, răsă-
rită din sufletul poporului nostru și
lăsată urmașilor drept amanet de o
valoare incontestabilă.
Târziu, când noaptea acoperă satul,
cântecul coriștilor se domolește trep-
tat, până la o nouă întâlnire cu muzi-
ca ce te înalță peste vârtejul vieții de
zi cu zi. Ilie Baba

Despre colonizarea românilor în locali-
tatea bănățeană Deliblata și despre pri-
mele familii românești care s-au stabilit
în acest sat, o mărturie de o inestimabi-
lă valoare istorică ne oferă Vera Meza,
învățătoare pensionară, autoarea mo-
nografiei acestei localități bănățene. Re-
producem în continuare un fragment
din această monografie, intitulată „De-
liblata – urme ale trecutului”, care se re-
feră chiar la stabilirea primelor familii
românești la Deliblata.  

Românii s-au stabilit la Deliblata înce-
pând cu anul 1765 din zona
Sighișoarei și Alba Iulia, iar în 1771
din împrejurimile Orșovei, Goruii,
Jurjovei și Rachitovei. În acest context
amintim familiile cu nume derivate de
la denumirea locului de proveniență:
Rachitovan, Goruian, Gurian, Jurjo-
van și, din Jebel, Jebelean. Dr. Gligor
Popi afirmă că în jurul anului 1800 ro-
mânii din Șoșdea, Ilidia, Răcășdia, Iam
și Năidaș au emigrat în Deliblata.
Există informații că românii s-au sta-

bilit în sud-vestul Banatului în două
valuri. Primul grup s-a stabilit în 1765-
1768, în timpul colonizării tereziane
mijlocii a germanilor, iar al doilea a
ajuns aici la începutul secolului al XIX-
lea. După aceea s-au stabilit la Petrova-
sâla, Uzdin, Kozjak, Samoș, Deliblata
și Maramorac. Uzdinul și Petrovasâla
sunt colonizate de români din Jamul
Mare și Clopodia, iar Deliblata, din ve-
cinătatea Oraviței. Potrivit unei surse,
românii din Deliblata și Maramorac
sunt așa-numiți mocani, denumire fo-
losită pentru a face referire la păstorii
transilvăneni. Motivele emigrației sunt
economice. Românii părăsesc
așezările subcarpatice și încearcă să
coboare spre pășunile bogate ale Bana-
tului cu turmele lor. 
Stabilirea românilor la Deliblata poate
fi urmărită prin studierea Protocolului
Botezaților Parohiei Deliblata, care
acoperă perioada 1779-1783, de când
datează folosirea registrelor bisericești.
Acestea menționează cele mai vechi fa-
milii românești: Filip Ardelean, Nicola
Butoarcă, Lazăr Jebelean, Pavel Bălan,
Nicola Miuța, Iancu Lăpădat, Petru
Șorgean, Samuilă Remeneac, Martin
Truia, Costa Fira, Pavel Goruian și fa-
miliile Gogoașă, Guțu, Opra și Jurjo-
van. 
În conscripția parohială, care acoperă
perioada 1813-1819, începând cu nu-
mărul 75 sunt înscrise următoarele fa-
milii românești: Chiril Truia (n. 1743),
Mateu Jurjovan (1750), Ilia Jurjovan
(1753), Pavel Lăpădat (1754), Marco
Butoarcă (1756), Străin Ardelean
(1756) și Lazăr Guțu (1856), Străin și
George Guțu (1759), Simeon Drago-

mir (1759), Păun Jurjovan (1760),
Ioan Roxa (1762), Petru Trailov
(1764), Jivan Jeravliev (1766), Lazăr
Cornea (1768), Adam Rachitovan
(1770), George Augustin (1770), Lazăr
Bălan (1771), Pavel Domoșlean

(1772), Simeon Toma (1773), parohul
Andrei Ivacicovici (1773), Pavel Ada-
mov (1780), Pavel Rotar (1780), Lazăr
și Todor Guțu (1782), Mateu Gherga
(1782), Jivan Trailov (1785), Paul Ter-
ziul (1788), Georgiu Lupșa (1786), Ge-

orgiu Ciochin (1783), Dimitrie Lupșici
(1792), Ilia Duda (1792) și Ioachim
Miuța (1797). 
Această conscripție are o vechime de
mai mult de 200 de ani și se află în sta-
re proastă. Lipsesc foile până la numă-

rul 79, unele file sunt rupte, iar
conscripția se termină cu numărul
340, astfel încât datele nu sunt comple-
te. Nu este menționat locul nașterii
acestor persoane, ci doar anul nașterii
și al morții. Nu există informații nici
despre preotul care a ținut evidența.
Multe familii aveau mai mult de 20 de
membri. Conform acestei conscripții,
familia Păun Jurjovan, înregistrată la
numărul 129, are următorii membri:
Păun Jurjovan (1760), urmat de Lazăr
(1771), Todor (1774), Tadei (1784),
Mateu (1798), Dimitrie (1799), Nico-
lae (1797), Aura (1802), Mateu (1805),
Vasile (1811), George (1813), Andrei
(1817), Smilca (1752), Ana (1777), Sa-
ra (1792), Maria (1801), Maria (1796),
Ana (1792), Ana (1812), Sofia (1816),
George (1819), Maria (1801), Hristina
(1821), Eliseu (1820), Eugeniu (1818),
Andrei (1824), Vasile (1826), Nicolae
(1813), Stefan (1827), Marta (1827),
Elisaveta (1804), Jivca (1834), Jivota
(1834), Ioachim (1836), Maria (1836)
și Atanasiu (1838). 
Stabilirea ulterioară a familiilor
românești poate fi urmărită cu ajuto-
rul Protocolului botezaților, care aco-
peră perioada 1840-1843. Acest docu-

ment oferă mai multe date din care se
poate observa că numărul familiilor a
crescut semnificativ. De asemenea,
sunt înregistrate și numele și prenu-
mele părinților care și-au botezat copi-
ii în această perioadă: Iovan Almăjan;
Avram și Iosif Augustin; Sofroniu și
Atanasiu Bogdanov; Toma Bălan, Ge-
orge și Jivan; Antoniu și Petru Bece-
neag; Nicolae Borcea; Atanasiu Bu-
toarcă; Jiva și Jivan Toma; Toma Beciu;
Iovan Boleanaț; Georgiu Gogoș, Petru,
Teodor, Iosif și Lazăr; Georgiu și Iosif
Guțu; Toma Guțu, Ilie, Nestor, Maxim,
Dimitrie, Petru, Iovan, Atanasie, Sava,
Andrei și Mihail, Drăgoi Iovan; An-
drei, Teodor și Constantin
Domoșlean; Toma și Nicola Jebelean;
Vasile, Sava, Andrei, Iovan, Constan-
tin, Isaie, Dimitriu Ardelean; Nestor
Jurjul; Ilie Jurjovan; Iovan și Iosif Jur-
ca; George Jeravliev, Ilia Iligean; Arse-
nie Iancea; Adam și Ion Lința; Sava și
Ioan Jiva; Atanasiu și Andrei Zăria;
Dănilă Lupșici; Lazăr și Gabriel Lăpă-
dat; Iosif Lupu; Achim Chebleș; Geor-
giu Meza; Georgiu Muncean; Avram
Moșescu; Ieremia, Mihail și Eftimie
Miuța; Iovan și Toma Magința; Moisă
Oprea; Iosif Pența; Costa și Andrei Ra-
chitovan; Lazăr și Ilie Robu; Andei Ro-
xa; Atanasie și Matei Simeon; Pavel
Cinca; Simeon Fira; Sava Terziu; Efti-
mie și Ilia Trbanos; Pavel Lenuica din
Lugoj și Chiril și Pavel Sârbul. Ca
moașe sunt menționate: Petria, soția
lui Iovan Jurca, Iovanca, soția lui Isaia
Ardelean, Maria, soția lui Lazăr Robu,
Ecaterina, soția lui Toma Magința,
Ana, soția lui Dimitrie Ardelean, Ma-
ria, soția lui Moisă Oprea, și Ana, soția
lui Pavel Cinca. Se poate observa că fa-
miliile cele mai numeroase erau Bu-
toarcă, Gogos, Guțu, Ardelean. 
În Conscripția nr. 3, făcută de preotul
paroh Petar Arsenijević, sunt înregis-
trate și familiile care nu au botezat co-
pii în această perioadă: Eftimiu Ada-
mov, Iacov Balnojan, Stefan
Ghedremenț, Arseniu Butoarcă, Vasi-
le, Luca și Sofronie Guțu, Panteleimon
Gogoș, Toma și Nistor Jeravliev, Iovan,
Iosif și Panteleimon Zăria, Sofronie
Chebles, George Cornea, Ilia Cocora,
Sava Moșescu, Todor Petrișor, Iovan
Strainov, Atanasiu Fara și Stefan
Fișcea. În Conscripția din 1895, paro-
hul localității Deliblata, Jovan Grigori-
jević, pe lângă familiile menționate, în-
registrează și altele noi: Andrei și So-
fronie Duda, Clăbăț, Curdul, Cârni-
cean, Ivcov, Medacov, Pascu, Șuclea ...

(Fragment din monografia

Deliblatа - urme ale trecutului,

Cuvin, 2021

Autor: Vera Meza)
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JUBILEU: 150 DE ANI DE MUZICĂ CORALĂ LA SATU NOU

Corul vocal român – păstrător al folclorului autentic

O NOUĂ MONOGRAFIE DESPRE LOCALITĂȚILE BĂNĂȚENE

COLONIZAREA ROMÂNILOR LA DELIBLATA



РУМУНСКА ЦРКВА У ГЛОГОЊУ ЧУВА ЗАНИМЉИВУ РЕЛИКВИЈУ

МАЊЕ ПОЗНАТА ЗНАМЕНИТОСТ БАНАТА

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  27.  АВГУСТА 2021.  /  LA  PANCIOVA ,  V INERI,  27  AUGUST 2021

Мултијезички додатак у недељнику / Supliment multilingv al săptămânalului

на румунском језику / în limba română

Румунски вокални
хор – чувар
народног 
фолклора

» страна IV

Панчевачки Румуни
у 18. и 19. веку

» страна V

Дајмо људима 
уметност!

» страна V

Свечано отворено
ново седиште

» страна VI

У румунској православној цркви у Гло-
гоњу чува се вредна реликвија: оде-
жда Преподобне мајке Параскеве, по-
знатије као Света Петка, поклон ми-
трополијске Саборне цркве у Јашију,
у којој се налазе мошти ове светице.

Глогоњ је напредно село у близини
Панчева, у коме живе у пријатељским
односима разни народи: Срби, Руму-
ни, Македонци... Румуни у Глогоњу,
иако представљају малу етничку за-
једницу, која у овом тренутку броји
стотинак припадника, могу се похва-
лити богатом културном прошлошћу
и добро искристалисаним и снажним
националним идентитетом. Из овог
места је родом Теодор Филипеску
(1870–1949), хемичар, етнолог, пу-
блициста и професор, значајно име
румунске културе у првим деценија-
ма 20. века.

Историјски подаци

Први статистички подаци о Глогоњу
појављују се још за време старог села
– 1688/89. године – када је место има-
ло 40 домаћинстава. Мало касније,
1717. године, сигурно као последица
војних операција које су се водиле у
тој области између аустријске и осман-
лијске војске, број становника се сма-
њио, тако да је регистровано свега 10
домаћинстава. Након поновног осни-
вања места у Глогоњу је било 37 до-
маћинстава (1737). Колонизације ко-
је су следиле током последњих деце-
нија 18. века и почетком 19. века ути-
цале су на повећање броја становни-
ка. Године 1869. село броји 2.773 ста-
новника, од којих је 751 Румун. По-
пис становништва из 2002. даје сле-
деће стање: укупан број становника
био je 3.281, од којих 2.400 Срба, 367
Македонаца, 156 Румуна, док су оста-
ли других националности. На послед-
њем попису из 2011. констатован је
благи пад броја становника, којих је у
том тренутку било 3.012.

Један од симбола румунске заједни-
це у Глогоњу јесте свакако храм румун-
ске православне цркве. Почетком 19.
века румунски православни верници из
Глогоња били су у саставу филијале су-
седне православне парохије у Сефке-
рину. Православна парохија у Глогоњу
основана је 1806. године, када је подиг-

нута и прва црква. Други храм је изгра-
ђен 1848. године, а садашњи на месту
старог, 1911. године, посвећен Успењу
Пресвете Богородице. Иконостас ове
цркве је осликао Јован Поповић.

Први православни парох Глогоња
био је Исак Теодоровић (1806–1813),
родом из Шипета, данас у Румунији.
Од свештеника ћемо поменути и Мар-
тина Петровића (Мартинијан Мора-
ру), родом из Уздина, пароха у перио-
ду 1837–1841. Црквена деоба се оди-
грала за време пароха Василеа Боси-
ке (1854–1905), а румунској парохији
у Глогоњу су припали и православни
Румуни из Јабуке, што је ситуација
која је присутна до данашњих дана.
Највећа остварења имао је свештеник
Валерију Перин (1905–1942), у чије
време је подигнута садашња црква, а
Јулијус Згрђа је најдуже био свеште-

ник у овој парохији (1942–1997). Он
се налазио и на функцији панчевач-
ког румунског православног проте. По-
сле њега свештеничку функцију за па-
рохију Глогоњ и филијалу Јабука пре-
узима Роман Хеђан, родом из Овче.

Преподобна мати Параскева

Једну од занимљивости везаних за ову
цркву представља чињеница да се у
њој, као права реликвија, чува одежда
Свете Петке, једне од најпоштовани-
јих светица у православном свету. Пре-
подобна мати Параскева (познатија
као Света Петка) живела је у првој по-
ловини 11. века, а била је родом из
Мале Азије, из добростојеће породи-
це. Након смрти родитеља она је свој
део наследства поделила сиротињи, а
сама се посветила духовном животу.
Након посете Константинопољу про-

вела је пет година у Богородичином
манастиру у Хераклеји, у Понту, на
северу Мале Азије. После тога је кре-
нула према Светој земљи, где је бора-
вила у једном женском манастиру, у
пустињи Јордана, али се пред крај жи-
вота вратила у родни крај. Након упо-
којења њене мошти су преношене ви-
ше пута с једног места на друго, сти-
гавши и до Београда, да би најзад
1641. године биле пребачене у Јаши,
где су се у следећем периоду налази-
ле у манастиру Света три јерарха, а
касније су пребачене у митрополијску
Саборну цркву, где се налазе и данас.

Мошти Свете Параскеве облаче се у
посебну одежду у митрополијској Са-
борној цркви у Јашију у склопу посеб-
ног ритуала у коме учествује неколи-
ко свештеника и ђакона који служе у
тој цркви. То облачење се практикује
пет пута годишње, према строго утвр-
ђеним правилима и церемонији. У то-
ку те церемоније, која се одвија у ве-
черњим сатима, нико споља не може
присуствовати том ритуалу. Церемо-
нија облачења моштију одвија се пет
пута годишње: вече пре ходочашћа
„Пут светаца”, након празника Свете
Петке (14. октобар), за Божић, почет-
ком Великог поста, дан пре Васкрса и
након периода празника који су веза-
ни за Васкрс (укључујући и Духове).
За разлику од одежде, које се мења
пет пута годишње, стари покривач у
којем је светица донета у Јаши чува се
до наших дана и носи печате молдав-
ског војводе Василеа Лупуа и митро-
полита Варлаама, чијом заслугом су
мошти пренете из Београда у Јаши.

Одежда се производи у разним ма-
настирским центрима у Румунији од
материјала од којих се обично прави
свештеничка одежда, или од сомота.
Након пресвлачења стара одежда ко-
ја је скинута с моштију поклања се
румунским православним парохија-
ма широм Румуније, али и онима у
иностранству. Ова пракса је започета
након Децембарске револуције из 1898.
и задржала се до данас. На тај начин
једна таква одежда је из Јашија сти-
гла у румунску православну парохију
у Глогоњу и чува се у овдашњој цркви
као светиња, али и као прави курио-
зитет за странце који посећују овај
храм. Мирча Маран
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Ове године се обележава јуби-
леј: 150 година непрекидног хор-
ског деловања у највећој румун-
ској заједници у Србији – Банат-
ском Новом Селу. Румунски хор
из Банатског Новог Села, који је
у првој фази водио учитељ Пе-
тру Миошку, представљао је од
самог почетка једну од најјачих
и најквалитетнијих музичких
формација међу Румунима из
српског Баната.

Уметност певања, али посебно
хорско певање, најлепши је украс
којим је Бог оплеменио човеко-
ву душу. Овај дар такође постаје
вредан када сви музички тален-
ти уједине своје снаге.

У Банатском Новом Селу, на
овом простору банатске равни-
це, песму су међу житним по-
љима открили певачи села под
покровитељством цркве и шко-
ле. Учитељ Петру Миошку је
1870. ујединио музичке снаге и
поставио темеље прве румунске
хорске формације.

Апостолска улога

Љубав према песми и музичкој
култури подстицала је сељаке,
занатлије и интелектуалце да
сваке вечери долазе на пробе.

Ако је на почетку оснивања
сеоских хорова у Банату главна

сврха била неговање и промови-
сање црквене хорске музике, с
временом је, захваљујући ком-
позиторима Јону Видуу, Тимо-
теју Поповићу, Георгу Дими, Са-
бину Драгоју и другима, изван
литургијских партитура, ноте до-
било мноштво световних хор-
ских дела из румунског фолкло-
ра, а нарочито из банатског, на-
дахнутих богатством банатског
села, као и композиција првих
хорова, углавном састављених од
народних певача – сељака.

Иако се у хору прешло на са-
вршеније, напредније музичко
образовање, ипак је у срцу хора
до сада сачуван корен древне на-
родне песме кроз коју су хорови
потврдили свој специфичан ду-

ховни континуитет живота, љу-
бав, патње и све што припада се-
оском животу.

На скуповима и вечерима хо-
риста изводиле су се наше старе
народне песме које су певали
најбољи певачи хора, а пратио
их је цео хор. На овим гозбама
увек су се радо певале песме по-
пут „Бубичине баладе”, „Чотине
песме”, „Храброг момка”, „Када
падне ноћ”, „Станчине песме” –
ремек-дела локалног народног
фолклора.

С правом можемо цитирати
речи композитора Штефана Па-
улијана да „сељачки хорови не
само да се баве уметношћу већ
имају и апостолску улогу, и ја
им се клањам са свом пони-

зношћу и дивље-
њем”.

Чувари народне
традиције

Сазнали смо имена не-
ких хориста – народ-
них певача, попут Ште-
фана Женарјуа, који
је живео пре 120 го-
дина, певача Васе Га-
врила Вује, Флорија-
на Богдана, али и рап-
содаТрајана Парипуа,
од кога нам је остало
пуно песама, као што

су „Дан је облачан, ноћ је ведра” и
друге. Не можемо заборавити Јо-
вана Бугарина Богамија, али ни
његовог унука Симу Малајмареа
Камбека, вокалног певача захва-
љујући којем су сачувани најста-
рији музички комади из села.

Из плејаде певача 1920–1950.
године помињемо диригента Ни-
колаја Фиштеуа и Василеа Лаза-
ра Слачина, као и појца Саву Га-
шпара Ванку, с топлим барито-
ном. Почев од педесетих година
истакла су се два певача: Сава
Стојан и Георге Радованчев Пи-
ри, који су захваљујући гласов-
ним способностима дошли 1952.
године и снимили румунске на-
родне песме на Радио Новом Са-
ду, ширећи надалеко преко ра-

дио-таласа лепоту наших народ-
них песама. Помињемо и имена
још тројице хориста: Петруа Же-
нара, Стевана Малајмареа Кам-
бека и Петруа Богдана Модони-
ја, добрих познавалаца румун-
ског, посебно локалног аутен-
тичног фолклора. И, на крају,
помињемо и вокалне извођаче
Јонела Паунескуа Горикуа, Ге-
оргеа Мика Борнауа и Илију Ру-
сована. Незаборавна је остала
песма „Лето, лето, пролеће” коју
је изводио певач Коста Марги-
тичан уз подршку хора, песму са
израженим нијансама љубави и
земљорадничког живота.

Низ песама наставља се поне-
кад с једним певачем, понекад с
другим, до поноћи, а омиљена
нумера коју сви певају је „Драга,
зора је осванула”. Сваки хориста
је имао омиљену песму у којој је
изразио своје чежње и наде. Њи-
хова песма је пренета младим
генерацијама хориста који ће и
даље неговати песму/дојну, тај
дивни цвет који извире из душе
нашег народа, остављен као зао-
ставштина неоспорне вредности.

Касније, када ноћ прекрива
село, песма певача постепено
се ублажава све до новог сусре-
та с песмом која нас уздиже
над вихором свакодневице.

Илије Баба

О колонизацији Румуна у ба-
натском селу Делиблату и о
првим румунским породица-
ма које су се ту населиле све-
дочанство непроцењиве исто-
ријске вредности оставља нам
учитељица у пензији Вера Ме-
за, ауторка монографије о овом
важном банатском селу. На-
водимо одломак из ове моно-
графије, под насловом „Дели-
блато – трагови прошлости”,
који се односи на долазак пр-
вих румунских породица у Де-
либлато.

Румуни су се доселили у Дели-
блато почев од 1765. године из
области Сигишоара и Алба Ју-
лија, а 1771. године из околине
Оршаве, Горује, Ђурђове и Ра-
китове. Отуда се наводе поро-
дице које су носиле презимена
по месту досељавања: Ракито-
ван, Горујан, Гурјан, Журжован
и, из Жебела, Жебелеан.
Др Попи Глигор наводи пода-
так да су се око 1800. године у
Делиблато доселили Румуни из
Шошдеа, Илидије, Ракашдије,
Јама и Најдаша.

Постоји податак да се Руму-
ни досељавају у југозападни Ба-
нат у два маха. Прва група је
настањена 1765 1768. године у
исто време када се вршила сред-
ња терезијанска колонизација
Немаца, а друга је дошла по-
четком 19. века. Тада насеља-
вају Владимировац, Уздин, Ко-
зјак, Самош, Делиблато и Мра-
морак. Из Великог Жама и Кло-
подије насељени су Уздин и
Владимировац, а из околине
Оравице Делиблато. Румуни из
Делиблата и Мраморка су по
једном податку Мохани, што
је назив за ердељске пастире.
Мотиви досељавања су економ-
ски. Румуни напуштају поткар-
патска насеља и теже да са сво-
јим стадима сиђу на богате па-
шњаке Баната.

Досељавање Румуна у Дели-
блато можемо пратити увидом
у Протокол крштених дели-
блатске парохије који обухва-
та период од 1779. до 1783. го-
дине, када су устројене цркве-
не матрикуле где се помињу
прве најстарије румунске по-
родице: Филип Ердељан, Ни-
кола Буторка, Лазар Жебељан,
Павел Балан, Никола Миуца,
Јанко Лепедат, Петар Шорђан,
Самуила Ремењак, Мартин Тру-
ја, Коста Фира, Павел Горујан

и фамилије Гогоаша, Гуцу, Опра
и Журжован.

У Домовном протоколу де-
либлатске парохије, који обу-
хвата период од 1813. до 1819.
године, од броја 75 уписане су
следеће румунске породице:
Кирил Труја (рођен 1743. го-
дине), Матеу Журжован (1750),
Илија Журжован (1753), Па-
вел Лепедат (1754), Марку Бу-
торка (1756), Страин Ердељан
(1756) и Лазар Гуцу (1856),
Страин и Георге Гуцу (1759),
Симеон Драгомир (1759), Па-
ун Журжован (1760), Јоан Рок-
са (1762), Петар Траилов (1764),
Живан Жерављев (1766), Ла-
зар Корња (1768), Адам Раки-
тован (1770), Георге Аугустин
(1770), Лазар Балан (1771), Па-
вел Домошљан (1772), Тома
Симеон (1773), парох Андреи
Ивачковић (1773), Павел Ада-
мов (1780), Павел Ротар (1780),
Лазар и Тодор Гуцуљ (1782),
Матеу Герга (1782), Живан Тра-
илов (1785), Паул Терзиул
(1788), Георгиу Лупша (1786),
Георгиу Чокин (1783), Дими-
трије Лупшић (1792), Илија

Дуда (1792) и Јоаким Миуца
(1797).

Књига је стара више од 200
година и у лошем је стању. Не-
достају листови до броја 79, не-
ки листови су исцепани, а књи-
га се завршава бројем 340, та-
ко да подаци нису потпуни.
Није уписано где су лица ро-
ђена, само година рођења и
смрти. Чак нема ни податка о
свештенику који је водио еви-
денцију. Многе породице бро-
је више од 20 чланова. Према
овој књизи, породица Пауна
Журжована, уписана под бро-
јем 129, има следеће чланове:
Паун Журжован (1760), затим
следе Лазар (1771), Тодор
(1774), Тадеи (1784), Матеу
(1798), Димитрие (1799), Ни-
колаие (1797), Аура (1802), Ма-
теу (1805), Василе (1811), Ге-
орге (1813), Андреи (1817),
Смилка (1752), Ана (1777), Са-
ра (1792), Мариа (1801), Ма-
риа (1796), Ана (1792), Ана
(1812), Софиа (1816), Георгие
(1819), Мариа (1801), Христи-
на (1821), Елисеј (1820), Еуге-
ниу (1818), Андреи (1824), Ва-

силе (1826), Николаи (1813),
Стефан (1827), Марта (1827),
Елисавета (1804), Живка (1834),
Живота (1834), Јоаким (1836),
Мариа (1836) и Атанасиу
(1838).

Даље насељавање румунских
породица пратимо по докумен-
ту „Написанија крштених” ко-
ји обухвата период од 1840. до
1843. године. Овај документ
пружа више података из којих
се види да се број породица
знатно увећао. Са сигурношћу
можемо навести имена и пре-
зимена родитеља који су у то
време крстили децу: Јован Ал-
мажан; Аврам и Јосиф Аугу-
стин; Софрониу и Атанасиу Бог-
данов; Тома Балан, Георге и
Живан; Антониу и Петар Бе-
чењаг; Николаие Борча; Ата-
насиу Буторка; Жива и Живан
Тома; Тома Бециу; Јован Бо-
љанац; Георгиу Гогош, Петар,
Теодор, Јосиф и Лазар; Геор-
гиу и Јосиф Гуцу; Тома Гуцуљ,
Илие, Нестор, Максим, Дими-
трие, Петар, Јован, Атанасие,
Сава, Андреи и Михаил; Дра-
гој Јован; Андреи, Теодор и

Константин Домошљан; Тома
и Никола Жебељан; Василе, Са-
ва, Андреи, Јован, Константин,
Исаие, Димитриу Ердељан,
Журж; Нестор Журжул; Илије
Журжован; Јован и Јосиф Жур-
ка; Георгие Жерављев; Илиа
Илиђан; Арсение Јанча; Адам
и Јован Линца; Сава и Јоан Жи-
ва; Атанасиуи Андреи Зариа;
Данило Лупшић; Лазар и Га-
врил Лепедат; Јосиф Лупул;
Аким Кеблеш; Георгиу Меза;
Георгиу Мунчан; Аврам Моше-
сцу; Јеремиа, Михаил и Ефти-
мие Миуца; Јован и Тома Ма-
ћинца; Моиса Опра; Јосиф Пен-
ца; Коста и Андреи Ракитован;
Лазар и Илие Робул; Андеи Рок-
са; Атанасие и Матеи Симеон;
Павел Ћинка; Симеон Фира;
Сава Терзиу; Ефтимие и Илиа
Трбанос; Павел Ленуика из Лу-
гожа и Кирил и Павел Србул.
Као бабице забележене су Пе-
триа, супруга Јована Журке, Јо-
ванка, супруга Исаие Ердеља-
на, Мариа, супруга Лазара Ро-
буа, Екатерина, супруга Томе
Маћинце, Ана, супруга Дими-
трие Ердељана, Мариа, супру-

га Моиса Опре и Ана, супруга
Павела Ћинке. Уочава се да су
бројне породице биле Бутор-
ка, Гогош, Гуцу, Ердељан.

У „Домовнику” бр. 3, који је
водио парох Петар Арсеније-
вић, из горе поменутог перио-
да, уписане су породице које
нису у том периоду крстиле де-
цу: Ефтимиу Адамов, Јаков Бал-
ножан, Стефан Гедременц, Ар-
сениу Буторка, Василе, Лука и
Софроние Гуцул, Пантелеимон
Гогош, Тома и Нистор Жера-
вљев, Јован, Јосиф и Пантеле-
имон Зариа, Софроние Кеблеш,
Георгие Корња, Илиа Кокора,
Сава Мошеску, Тодор Петри-
шор, Јован Страинов, Атана-
сиу Фара и Стефан Фишћа. Де-
либлатски парох Јован Григо-
ријевић је у „Домовнику” из
1895. године, поред наведених
породица, забележио и нове:
Андреи и Софроние Дуда, Кле-
бец, Курдул, Крнићан, Ивков,
Медаков, Паску, Шукља...

(Одломак из монографије 

„Делиблато – трагови 

прошлости”, Ковин, 2021; 

aутор: Вера Меза)
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ТРИ ВЕКА НА ОБАЛАМА ТАМИША

ПАНЧЕВАЧКИ РУМУНИ У 18. И 19. ВЕКУ
Румуни представљају етничку
заједницу која је у прошлости
била прилично бројна у граду
на Тамишу, о чему сведоче мно-
гобројни историјски извори. На-
водимо одломак из монографи-
је која је посвећена овој етнич-
кој заједници, под насловом „Ру-
муни у Панчеву 1733–2013”, чи-
ји су аутори Мирча Маран, Или-
је Баба и Валентин Мик.

Најстарији подаци 
(1733–1865)

О присуству румунског станов-
ништва у Панчеву до средине 18.
века може се говорити само на
хипотетичкој основи, полазећи
од идеје да је Банат увек био мул-
тиетничко подручје и од чиње-
нице да постоје документарни 
извори који потврђују присуство
румунског становништва у неким
насељима у близини овог града
још од османског периода. Чи-
њеницу да Румуни представљају
једну од најстаријих етничких
група настањених у Панчеву и да
су били присутни у граду непо-
средно након ослобођења Баната
од османске власти потврђују и
аутори који су истраживали де-
мографско кретање у граду.

У самом граду први извор ко-
ји потврђује постојање овог на-
рода, истина у малом броју, ка-
ко се чини, представља домов-
ник православне парохије из
1733. године. Међу 60 глава по-
родица у оквиру православне па-
рохије су Влаја Ченчан, Радул
Влах и Преда Мали, за које ве-
рујемо да су први Румуни по-
сведочени у Панчеву у докумен-
тима из периода хабзбуршке вла-
сти. Ердељановић тврди да је
прво румунско име у домовни-
цима православне парохије Ник.
Вла, без прецизирања године у
којој се памти овај становник
Панчева. Насеље се као српско
појављује и у пописима насеља
у Банату из 1753. године, доку-
менту у којем се, на пример, Вр-
шац појављује као румунски град.

Следећи попис, из 1764. го-
дине, доноси низ имена несум-
њивог румунског порекла, што

нас наводи да верујемо да су се
у међувремену (после 1733. го-
дине) догодиле нове колониза-
ције у којима су учествовали и
Румуни. Даље репродукујемо
имена грађана Панчева у овом
домовнику (1764), за које сма-
трамо да су, највероватније, би-
ли Румуни.

Немачко Панчево – милита-
ри: Mi haj Stan, Gu smann Nig gol
(Ni a gol); коморни поданици: Pe -
tar Wal lach, Ja nia Pra e da, Stan

Csis hmash, Mi haj Da bak, Con -
stan tin Ne gor za, Bar bul Ta bak,
Stan Vo lak, Mi haj Ser bul, Jo van
Ta bak, Pe tar Wla i ka, Pe tar Mun -
dian, Nja ga Bar bul, Vla dul Sto i -
kov, Bar bul Kla i na, Ra dul Stan,
Kon stan tin Pe tru, Ni ko la Di ma,
Jo va Bu kur, Stan zul Mun tian,
Stan zul Ra da, Ra dul Ra do je, Ge -
or ge Ta bak, Ne da Za ran, Stan La -
u tash, Schursh Schu le sko.

Српско Панчево – милитари:
Ivan Vlain, Wo ic ka Wla; коморни

поданици: Stan Er de lian, Jo van
Er de lian, Lup pul Mil csan, Bar bul
Si meon, Ma nia Bog da nescko, The -
o do sia Alaj Joan, Opra Ko sta, Nic -
ko Ama rescko, Ra dul Do mi trof,
Petcko Mo rischtian, Ig na ti Kosk -
ha kar, Voin Aluj Staan, Sto ic ko
Ser bul, Scer ban Un di asch, Sa van
Kra jo van, Ra dul Ser bul, Io van Wla,
Jo van Er de lian, Jo van Ru mun,
Kratschun Mi tro vith, Ta dia Aluj
Stan cko, Do mi traschcov Ma ri ne -
sco, Vla dul Za ran, Ra dul Oc knar,

Lu pul Pe tjar, Jo van Be ric zan, Do -
mi tro Bog neschko, Bar bul Bo ar,
Mat ha Er de lian, Con stan din Pra e -
da, Jan ckul Buc kur, Pe ter Buc kur.

Почеци еманципације
(1865–1899)

Прве конкретније акције нацио-
налне и конфесионалне еманци-
пације Румуна из Панчева јавља-
ју се у другој половини 19. века,
подстакнуте нарочито црвеном
деобом из 1864. и, конкретније,
у нашем случају, успостављањем
Панчевачког румунског право-
славног протопрезвитерата, 1865.
године. Наиме, свештеник Си-
меон Димитријевић из Овче по-
зван је у Карансебеш, где је 31.
августа 1865. године учествовао
на пленарном конзисторијалном
састанку, имајући на дневном ре-
ду привремену организацију Епар-
хијске конзисторије у Карансе-
бешу. На овом састанку имено-
ван је за протопрезвитера-адми-
нистратора Панчевачког прото-
презвитерата. Тако је практично
основан Панчевачки румунски
православни протопрезвитерат,
који ће играти веома важну уло-
гу не само за румунску право-
славну цркву у овом делу Баната
већ и у активностима буђења на-
ционалне свести Румуна у око-
лини и у самом Панчеву.

У основи, успостављање овог
протопрезвитерата један је од
кључних момената у историји
Румуна на том подручју, чин ко-
ји отвара нове хоризонте у бор-

би за националну еманципаци-
ју и на тај начин пресудно до-
приноси националном опстан-
ку овог становништва, дуго вре-
мена изложеног асимилацији.
Као доказ у овом смислу послу-
жиће чињеница да је у местима
у којима су живели Румуни, али
у којима нису успели или нису
желели да оснују парохију која
би била укључена у Панчевачки
румунски православни прото-
презвитерат, асимилација убр-
зана и завршена потпуним не-
станком Румуна из таквих насе-
ља. Истина, ни црквено одваја-
ње ни оснивање румунских па-
рохија нису могли зауставити
асимилацију у мешовитим на-
сељима, али су је бар успорили,
нудећи Румунима у том подруч-
ју небројене могућности да кроз
школу и цркву испоље сопстве-
ну духовност, матерњи језик и
православну веру, кроз култур-
не активности у саставу култур-
них друштава итд.

Из ових разлога, ниједно дру-
го национално достигнуће се не
може упоредити са успоставља-
њем протопрезвитерата, чије су
позитивне последице присутне
до данас.

(Наставиће се)
(Одломак из монографије Мир-
че Марана, Илије Бабе и Вален-
тина Мика „Румуни у Панчеву
1733–2013” (Românii din Pan ci -
o va 1733–2013), Завод за култу-
ру војвођанских Румуна, Зрења-
нин, 2014)

У строгом центру Вршца – умет-
нички атеље. Улазим унутра, до-
чекује ме власница атељеа и
школе ликовних уметности Ра-
мона Магда. Иако сам већ мно-
го година професор у Вршцу, до
сада нисам имао прилику да је
упознам. На зидовима, са свих
страна, окачене су слике које
приказују различите теме. Ау-
торка и власница је родом из
Вршца, али је детињство прове-
ла у Пландишту, где је њен отац
био запослен. Рамона је похађа-
ла основну школу на српском
језику у овом банатском месту.
Касније се породица вратила у
Вршац, тако да је будућа сли-
карка могла да настави школо-
вање на румунском језику, у вр-
шачкој гимназији.

Ово је прича о борби, упорно-
сти, таленту, истрајности, о то-
ме да, уколико нешто заиста же-
лимо, имамо велике шансе да
то и постигнемо.
ПАНЧЕВАЦ: Рамона, одакле ин-
тересовање за ликовну уметност?

РАМОНА МАГДА: Интересо-
вање потиче још од малих ногу.
Прво сам открила оловку и ви-
ше је никад нисам оставила. То
су биле шкработине по зидови-
ма, а после тога се прешло на
папир, па се ишло даље и даље.
У основној школи сам имала је-
дан проблем за који се тада није
знало, а то је дислексија. Кажу
да је дислексија проблем учења,
наопако писање, споро читање.
Током свог живота, заправо с 35
година, открила сам шта је то
дислексија. Заправо, то је 

размишљање у другом смеру.
Значи, људи који су дислектич-
ни могу да се концентришу у
једном правцу, потпуно, могу
брзо да читају, али размишљају
просторно, широко, и јако је ве-
лики проблем да се фокусирају
на нешто што је уско, као што су
слова, рецимо повезивање јед-
ног слова с гласом, мада се с
временом то научи, али треба
доста времена. И тако, у основ-
ној школи, због мог проблема,
имала сам проблем с наставни-
цима, а касније и с вршњацима,
јер су ми се подсмевали. Е, онда
сам нашла начин да зароним
дубоко у себе и да откријем не-
што по чему ћу бити боља од
њих. А то је сликарство.

• Да ли се пре вас неко у вашој
породици бавио сликарством,
односно да ли је то наследно или
сте први уметник у њој?

– Цела моја породица је воле-
ла уметност. Знам да је моја се-
стра имала таленат, а имале су
га и моја мајка, моја бака, моја
друга бака и моја прабака, али
га нису користиле. Таленат који
се не користи закржљава. Ни-
сам завршила ликовну академи-
ју. Немам ниједног дана струч-
не школе, ја сам потпуни ауто-
дидакт. Нећу да кажем аматер,
јер аматер је извикана реч, ја
сам неко ко је самоук и радим
као професионални сликар.

• Којим темама се бавите у
сликарству?

– Док сам била млађа, бавила
сам се више духовношћу, када
сам тражила себе, а у последње
време радим углавном докумен-

тарне слике, пејзаже, али уба-
цујем ту духовност. Углавном, у
последње време то су докумен-
тарне слике, рецимо град. Во-
лим да описујем град, волим да
препричавам град у различито
доба дана. Желим да кроз своје
слике објасним који је то дан,
који је то месец, које је то годи-
шње доба, доба дана, какво је
светло напољу, да кроз једну сли-
ку кажем све.

• Колико сте слика до сада
насликали?

– До сад сам продала око хи-
љаду слика. То је само мали део

мојих слика.
• Да ли сте имали неке изло-

жбе до сада?
– Имала сам 14 самосталних

изложби. Прву сам имала у План-
дишту, с дванаест година, затим
у Румунији, у Панчеву, четири-
пет у Вршцу, у Америци... У Аме-
рику сам стигла игром случаја.
Имала сам шансу. То је била са-
мостална изложба, а касније сам
отворила атеље. Имала сам и та-
мо атеље, као и школу цртања и
сликања.

• Што се тиче тих школа цр-
тања и сликања, видим да орга-

низујете и неке радионице. Да
ли радите само с децом или и са
одраслима?

– Радионице су и за децу и за
одрасле; сад у току лета је по-
мало ванредна ситуација. Сезо-
ну започињемо регуларно у сеп-
тембру, када имамо часове, по-
сле пар месеци прикупљам ра-
дове, правим изложбе, прво ко-
лективне, а ђацима који иду не-
колико година организујем са-
мосталне изложбе. Од 2005. до
2015. имала сам неки други ате-
ље у Вршцу, имали смо школу
и ђаци су заједно имали 19 са-
мосталних изложби и око 30 ко-
лективних изложби у склопу
атељеа.

• Да ли сте можда открили
неки таленат међу тим ђацима?

– Сви су они таленти, али их
делим на суперталенте. Има су-
перталената и с њима је лако, али
истовремено и тешко радити.

• Да ли је неко од њих одлу-
чио да се професионално бави
сликарством?

– Пошто сам се вратила из
Америке, где сам провела пет

година, и поново отворила ате-
ље, долазе ми ђаци да ми се по-
хвале да су уписали академију,
дизајн, архитектуру, рестаураци-
ју. Око 80 одсто њих је отишло у
том правцу, ка уметности, што
ме баш фасцинира. У ова време-
на отићи према уметности пред-
ставља јако велики ризик, тако
да се ја њима дивим.

• Која је ваша порука младим
талентованим ђацима који же-
ле да се баве сликарством?

– Радите, радите и само ради-
те! А видећете шта ће из рада
изаћи.

• Који су ваши планови за бу-
дућност што се тиче ове ваше
професије?

– Да имам много изложби,
много ђака, да пробијемо онај
зид који је направљен испред
уметности, да обичном човеку
покажемо што више уметности,
зато што уметност буди осећа-
ња у људима, а сада су таква
времена да се осећања у људи-
ма убијају. Желим да дамо љу-
дима трунке наде и пуно боја.

Мирча Маран

ИНТЕРВЈУ: РАМОНА МАГДА, СЛИКАРКА ИЗ ВРШЦА

Дајмо људима уметност!



Академик Коста Рошу 
(1947–2021)

Овог лета напустио нас је један од најцењенијих представника ру-
мунске интелигенције у Србији, публициста, лексикограф и фол-
клориста Коста Рошу, почасни члан Румунске академије.

Рођен у Великом Торку, Коста Рошу је похађао основну
школу у свом родном селу, гимназију у Вршцу – одељење за
румунски језик и Вишу педагошку школу у Зрењанину, по-
ставши 1970. новинар НИП-а „Либертатеа” из Панчева. На-
редних година и деценија био је на важним позицијама у овој
институцији, као уредник рубрика „Живот на селу” и „Оп-
штински живот”, затим главни уредник часописа „Трибина
младих”, главни уредник недељника „Либертатеа” (1987–1989.
и 2006–2011)...

Поред рада у овој установи, Коста Рошу је био укључен и у
друге аспекте културног и идентитетског живота Румуна у Војводини, као председник
Фестивала музике и фолклора Румуна у Војводини, оснивач и председник Друштва
(Фондације) за етнографију и фолклор Румуна у Војводини, генерални секретар Дру-
штва српско-румунског пријатељства Републике Србије, а 2008. је постао директор За-
вода за културу војвођанских Румуна, са седиштем у Зрењанину, што је функција на
којој је остао до пензионисања.

Аутор је импресивног броја монографија, лексикона, речника, библиографија, чланака и
студија објављених у нашој земљи и у Румунији. Организовао је од 1996. године српско-ру-
мунске симпозијуме „Банат – историјска и културна прошлост”, одлучно доприносећи њихо-
вом добром раду. Уређивао је „Зборник симпозијума”, у којем су објављени радови с помену-
тих симпозијума, уређивао је часопис „Традиција”, годишњак Завода за културу Румуна у
Војводини, часопис „Пирамида” и бројна друга издања која промовишу културу и идентитет
Румуна у Војводини. Поред истраживача из Србије и Румуније, сарађивао је и с научницима
из Хрватске и Црне Горе, промовишући вредности румуно-
фоних заједница које су некада живеле на тим просторима.

Због посебних заслуга у промовисању румунске културе
и идентитета, 2015. године је изабран за почасног члана
Румунске академије.

Одласком академика Косте Рошуа румунска мањина у Ср-
бији изгубила је једног од својих најактивнијих и највредни-
јих представника, чије ће одсуство осетити све институције и
удружења која промовишу афирмацију и очување румунског
идентитета у Републици Србији.

Петак, 27. август 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Младе музичаре 
води диригент 
Александру Фрјанц

Румунска мањина 
у Србији има много
чувара традиције

Национални савет румунске на-
ционалне мањине основао је
оркестар у новембру 2020. го-
дине, како би окупио музича-
ре из свих румунских села и
промовисао нашу културу, фол-
клор, традицију и румунске
вредности. Оркестар чини три-
десет седам инструменталних
извођача, који својим једин-
ственим талентом и песмама
које изводе нуде јавности све
најлепше што имамо и оно што
нас представља као народ, а то

је наш фолклор. Песме на ре-
пертоару оркестрално обрађу-
је диригент Александру Фр-
јанц.

Прво представљање оркестра
било је на фестивалу зимских
празника, где је 37 инструмен-
талних извођача из 20 насеља
заједно изводило коледарску
песму „Какве дивне вести”. Ле-
по уметничко искуство дого-
дило се и 7. марта, у сали Кул-
турног центра у Алибунару, на
првом концерту оркестра, овог
пута без публике, због мера ко-
је су власти увеле ради зашти-
те од коронавируса. Tада је кон-
церт био емитован путем ин-
тернета и пратио га је велики
број гледалаца.

Први јавни концерт Орке-
стра народне музике Нацио-
налног савета румунске наци-
оналне мањине одржан је 19.

јуна текуће године на летњој
позорници у Селеушу. Тада је
окренут нови историјски лист
за овај оркестар, а предивни
звуци који су одзвањали те ве-
чери одвели су нас у свет му-
зике. Румунска мањина у Ср-
бији има много талентованих
извођача, чувара традиције, убе-
ђених да је њихова дужност да
промовишу наслеђе стечено од
предака. И на онлајн концер-
тима и на концерту с публи-
ком чланови оркестра, вокал-
ни солисти и инструментални
извођачи показали су таленат,
добру припрему и уметничко
мајсторство.

Кроз музику са ових конце-
рата на почетку пута понуди-
ли су гледаоцима пре свега до-
бру музику и пријатну атмос-
феру и успели су да се уздигну
до високог нивоа. Емил Сио-

ран је рекао: „Да нисмо имали
душу, музика би је створила”,
а душа нема начина да про-
цвета и преживи ако нема љу-
бави, доброте и добре музике.
Испоставило се да се Румуни
могу ујединити кроз културу.

Већина чланова овог орке-
стра има много диплома и при-
знања које су стекли на такми-
чењима у земљи и иностран-
ству. Диригент овог оркестра
је Александру Фрјанц, а коор-
динатор Жанијел Шубља. Сви
чланови оркестра заједно нас
идентификују као нацију, они
су попут личног документа за
сваког Румуна који воли и це-
ни румунску народну музику.
Дивно је што ови уметници
имају ону потребну дозу скром-
ности, па поред тога што су
уметници, знају и да буду љу-
ди. Адриjана Петрој

УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „ГРЕБЕНАЧКИ МИРАЗ”

Свечано отворено 
ново седиште

Ново седиште удружења же-
на „Гребеначки мираз” свеча-
но је отворено 18. јула ове го-
дине, у селу Гребенац код Бе-
ле Цркве, у кући госпође Еле-
не Стошић. Оно се налази у
Улици Васка Попе, унутар дво-
ришта где је и месни вртић.
Седиште има четири простра-
не просторије, у којима ће же-
не које чувају и промовишу ру-
мунску културу са ових про-
стора обављати своје активно-
сти.

Отварању су присуствовали
Марина Томан, начелница Ју-
жнобанатског округа, Виолета
Симић, председница општине
Бела Црква, и Александра По-
па, председница поменутог
удружења.

Марина Томан је овом при-
ликом рекла:

– Драго ми је због овог по-
стигнућа, можете видети на-
поре ових жена које су део
удружења „Гребеначки мираз”
да седиште буде у етно-стилу.
Као начелница Јужнобанатског
округа, поносна сам на сва на-
сељена места која се труде да
одрже и промовишу румунску
културу. Увек смо подржавали
све етничке групе: Румуне, Сло-
ваке, Мађаре, јер нас спајају
управо те разлике међу нама и
само заједно можемо изгради-
ти бољу будућност.

Догађају је присуствовао Да-
нијел Магду, председник На-
ционалног савета румунске на-
ционалне мањине. Он је захва-
лио домаћинима на срдачној
добродошлици и рекао:

– „Гребеначки мираз” је успео

отворити ризницу блага како
би је сви присутни могли ви-
дети. Велики је то успех, то је
етно-кућа које сада води удру-
жење жена, а оно је ово седи-
ште сачувало у правој аутен-
тичности. Одушевљен сам што
су успели да заврше овај пред-
ложени пројекат, а Национални
савет га је подржао и помогао
да се реализује.

Виолета Симић је напоме-
нула да је од самог почетка по-
државала приступ и иниција-
тиву за реализацију овог про-
јекта. Она је изјавила и да је
ова иницијатива, која је успе-
шно окончана, добра промо-
ција Румуна са ових простора.

Румунске народне традици-
је остају наше најдрагоценије
благо и морамо учинити све
што је могуће да их сачувамо.
Културно наслеђе мора се бо-
гатити и преносити с колена
на колено. Циљ оваквих дога-
ђаја, попут овог у Гребенцу, је-
сте упознавање с нашим кул-
турним и морално-духовним
вредностима, обнова, капита-
лизација и очување традиција,
као и коришћење потенцијала
народних обичаја и навика.

Отварање седишта финан-
сијски су помогли општина Бе-
ла Црква, Национални савет
румунске националне мањи-
не, као и Гребенчани који жи-
ве у месту или у земљама као
што су САД, Немачка, Фран-
цуска, Аустрија... Удружење же-
на „Гребеначки мираз” осно-
вано је 22. октобра 2019. и има
двадесет активних чланица.

Адријана Петрој

Родика Урсулеску Миличић 
(1969–2021)

Дана 27. јула ове године напустила нас је Родика Урсулеску Миличић,
један од најзначајнијих румунских лингвиста и професора на Фило-
зофском факултету у Новом Саду. Рођена је 12. маја 1969. године у
Панчеву. Основну школу је похађала у Букурешту и Панчеву, а потом
Гимназију „Урош Предић” у Панчеву. Дипломирала је на Филозофском
факултету Универзитета у Новом Саду, Oдсек за румунски језик и књи-
жевност и српски језик и књижевност. Године 2009. одбранила је маги-
старски рад под насловом „Предлошко-каузалне просторне конструк-
ције у румунском и српском језику” и стекла звање магистра филоло-
шких наука. Њена велика страст био је превод, посебно симултани и
узастопни превод, таленат наслеђен од њеног оца Флорина Урсулескуа.

Учествовала је на бројним међународним научним симпозијумима
и конгресима у Новом Саду, Суботици, Темишвару, Решици, Букуре-
шту, Баја Мареу, Братислави, Сарајеву. Саопштења представљена на овим конференцијама би-
ла су из области фонетике, морфологије, лексикологије, синтаксе и дијалектологије, као и
бројни радови из области контрастивне анализе између румунског и српског језика. Била је
члан Друштва примењене лингвистике Србије, Румунског друштва (Фондације) за етнографи-
ју и фолклор Војводине, Друштва за румунски језик из Војводине, председник Управног одбо-
ра НИУ „Либертатеа” (2007–2015), члан Управног одбора Завода за културу Румуна у Војводи-
ни (2008–2016). Била је главни и одговорни уредник часописа „Традиција”.

Коауторка је књиге „Румунске библиотеке и књиге у Војводини”, у издању Завода за кул-
туру војвођанских Румуна (2009). Сарађивала је у изради монографије села Јанков Мост,
под насловом „Јанков Мост – Јанкаид – прошлост и садашњост”, објављене 1997. године.
Књигу „Румунско-српски језички контакти” објавила је 2016. године, у издању НИУ „Либер-
татеа”. За ову књигу добила је награду „Књига године” 2015/2016, коју додељује издавачка
кућа „Либертатеа”. Проф. др Вирђинија Поповић
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În centrul orașului Vârșeț, un atelier ar-
tistic. Intru și sunt întâmpinat de pro-
prietara atelierului și a școlii de arte
plastice, Ramona Magda. Deși sunt
profesor la Vârșeț de mulți ani, nu am
avut ocazia să o cunosc până acum. Pe
toți pereții atârnă tablouri care ilustrea-
ză diverse teme. Autoarea și proprietara
este originară din Vârșeț, dar copilăria
și-a petrecut-o la Plandište, unde era
angajat tatăl ei. Ramona a urmat
școala elementară în limba sârbă în
acest sat bănățean. Ulterior, familia s-a
întors la Vârșeț, iar viitoarea pictoriță
și-a putut continua educația în limba
română, la liceul din acest oraș.  

Aceasta este o poveste despre luptă,
persistență, talent, perseverență, des-
pre faptul că, dacă vrem cu adevărat să
realizăm ceva, avem mari șanse să
reușim.  
Pančevac: Ramona, de unde a apărut
interesul pentru artele plastice? 
Ramona Magda: Interesul vine de la
o vârstă fragedă. Am descoperit pri-
mul creion și nu l-am mai lăsat din
mână. La început erau zgârieturi pe
pereți, după care am trecut la hârtie
și nu m-am mai oprit vreodată. În
școala elementară am avut o proble-
mă care nu era cunoscută la acea vre-
me: dislexia. Se spune că dislexia este
o problemă a învățării, scriere
greșită, citire lentă. De-abia la vârsta
de 35 de ani am descoperit ce este di-
slexia. De fapt, este o gândire în cea-
laltă direcție. Persoanele dislexice se
pot concentra într-o singură direcție,
complet, pot citi repede, dar gândesc
spațial, la scară largă, și este foarte di-
ficil să te concentrezi pe ceva care es-
te îngust, cum ar fi literele, de exem-
plu legătura dintre literă și sunet.

Acestea se învață, totuși, în timp, dar
este nevoie de mult timp. Și așa, în
școala elementară, din cauza proble-
mei mele, am avut neplăceri cu pro-
fesorii și, mai târziu, cu colegii, care
râdeau de mine. Ei bine, atunci am
găsit o modalitate de a mă scufunda
adânc în mine și de a descoperi ceva
care să mă facă mai bună decât ei. Iar
aceasta este pictura.

• S-a mai ocupat cineva din familia
dumneavoastră cu pictura? Este un ta-
lent moștenit sau sunteți primul artist
din familie? 
-Toată familia mea a iubit arta. Sora
mea a avut talent, mama, bunica, cea-
laltă bunică, străbunica mea avea ta-
lent, dar nu l-au folosit. Talentul care
nu este folosit se atrofiază. Nu am ab-
solvit academia de arte. Nu am nicio

singură zi de școală de arte, sunt un ar-
tist autodidact. Nu voi spune amator,
pentru că amator este un cuvânt forțat.
Sunt o persoană care a învățat pe cont
propriu și lucrează ca pictor profesio-
nist.
• Ce teme abordați în pictură? 
-Când eram mai tânără și când încă
mă căutam, eram mai implicată în
spiritualitate. În ultima vreme însă
prefer picturile documentare, adică
peisaje, însă inserez și spiritualitate.
Practic, în ultimul timp lucrez la
picturi documentare, de exemplu la
un oraș. Îmi place să descriu orașul,
îmi place să refac orașul, să îl relatez
în diferite momente ale zilei. Vreau
să explic prin imaginile mele ce zi
este, ce lună este, ce anotimp este, ce
oră din zi este, ce fel de lumină este
afară, să spun totul printr-o singură
imagine.
• Câte picturi ați realizat până acum?

-Până acum am vândut aproximativ o
mie de tablouri. Acestea sunt doar o
mică parte din picturile mele.
• Ați organizat vreo expoziție indivi-
duală până acum?
-Am avut 14 expoziții individuale. Pri-
ma a fost la Plandište, când aveam 12
ani, apoi în România, la Panciova, pa-
tru-cinci la Vârșeț, am avut o expoziție
și în America. Am ajuns în America
întâmplător. După expoziția pe care
am avut-o acolo, am deschis un atelier.
Am avut acolo și atelier și o școală de
desen și pictură.
• În ceea ce privește școlile de desen și
pictură, am aflat că aveți una aici la
Vârșeț. Lucrați doar cu copii sau și cu
adulți?
-Atelierele sunt destinate atât copiilor,
cât și adulților, însă acum pe timpul
verii situația este diferită decât pe par-
cursul anului. Sezonul începe de obicei
în septembrie. După câteva luni de

cursuri colectez lucrări, fac expoziții,
mai întâi colective, după care organi-
zez și expoziții individuale pentru ele-
vii care frecventează cursurile de
câțiva ani. Din 2005 până în 2015 am
mai avut un atelier în Vârșeț, unde am
organizat 19 expoziții individuale cu
elevii și aproximativ 30 de expoziții co-
lective.
• Ați descoperit vreun talent deosebit
printre acești elevi?
-Toți sunt talentați, dar există și
supertalentați. Există supertalente și
este ușor de lucrat cu ei, dar în același
timp este și greu.
• Aveți elevi care s-au hotărât să facă
din asta o meserie?
-De când m-am întors din America,
unde am petrecut cinci ani, și am re-
deschis atelierul, elevii mei vin să se
laude că s-au înscris la academie, des-
ign, arhitectură, restaurare. Aproxima-
tiv 80% dintre ei au mers în această
direcție, spre artă, ceea ce mă fascinea-
ză. În aceste timpuri, a merge spre artă
este un risc foarte mare, așa că îi admir.
• Care este mesajul dumneavoastră
pentru tinerii talentați care doresc să
facă pictură?
-Lucrați, lucrați și iarăși lucrați! Și veți
vedea rezultatele.
• Care sunt planurile dumneavoastră
de viitor în ceea ce privește această
profesie?
-Să am o mulțime de expoziții, să am
mulți elevi, să străpung zidul care a
fost ridicat în fața artei, să arăt omului
obișnuit cât mai multă artă posibil,
pentru că arta trezește sentimente în
oameni, iar acum este momentul în
care sentimentele din oameni se ucid.
Să oferim oamenilor o licărire de
speranță și multă culoare.

Mircea Măran

Vineri, 27 august 2021

pancevac@pancevac-online.rs

VII

TREI SECOLE PE MALUL TIMIȘULU

ROMÂNII PANCIOVENI ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA ȘI AL XIX-LEA

INTERVIU – RAMONA MAGDA, ARTIST PLASTIC DIN VÂRȘEȚ

Să le oferim oamenilor artă!

Românii reprezintă una dintre
comunitățile etnice destul de nume-
roase în trecut în orașul de pe Timiș,
fapt despre care depun mărturie nu-
meroase izvoare istorice. Redăm în
continuare un fragment din mono-
grafia dedicată acestei comunități,
intitulată „Românii din Panciova
1733-2013”, a autorilor Mircea Mă-
ran, Ilie Baba și Valentin Mic. 

Primele atestări (1733-1865)

Despre prezenţa populaţiei ro-
mânești la Panciova până la jumăta-
tea secolului al XVIII-lea se poate
vorbi doar pe bază ipotetică, por-
nind de la ideea că Banatul a fost
dintotdeauna o zonă multietnică și
de la faptul că există izvoare docu-
mentare care confirmă prezenţa po-
pulaţiei românești în unele localităţi
din apropierea acestui oraș încă din
perioada otomană. Faptul că româ-
nii reprezintă una dintre cele mai
vechi etnii stabilite la Panciova și că
au fost prezenţi în oraș imediat după
eliberarea Banatului de sub stăpâni-
re otomană este confirmat de autori
competenţi care au cercetat schim-
barea demografică a orașului1. Pri-
ma sursă care confirmă existenţa
acestei etnii în orașul propriu-zis,
într-un număr mic, ce e drept, se pa-
re că este este conscripţia parohiei
ortodoxe din anul 17332. Printre cei
60 de capi de familie din cadrul pa-
rohiei ortodoxe, se amintesc și Vlaia
Cencean, Radul Vlah și Preda Mali
(Preda cel Mic), despre care credem
că sunt primii români atestaţi la
Panciova în documentele scrise din
perioada stăpânirii habsburgice. Er-
deljanović susţine că primul nume
românesc care apare în conscripţiile
parohiei ortodoxe este „Nik. Vla”,
fără a specifica însă anul în care este
amintit acest locuitor al Panciovei3.
Localitatea este menționată ca
așezare sârbească și în conscripţia
localităţilor din Banat din anul
1753, document în care, de exem-
plu, Vârșeţul apare ca oraș româ-
nesc4. Următoarea conscripţie, din
anul 1764, aduce o serie de nume de
certă provenienţă românească, ceea
ce ne face să credem că între timp
(după anul 1733) au avut loc noi co-
lonizări la care au participat și ro-

mânii. Redăm în continuare numele
locuitorilor Panciovei din această
conscripţie (1764) despre care pu-
tem afirma cu certitudine că erau
români5: 

Panciova Germană - militari: Mihaj
Stan, Gusmann Niggol (Niagol); su-
puși camerali: Petar Wallach, Jania
Praeda, Stan Csishmash, Mihaj Da-
bak, Constantin Negorza, Barbul

Tabak, Stan Volak, Mihaj
Serbul, Jovan Tabak, Petar
Wlaika, Petar Mundian,
Njaga Barbul, Vladul Stoi-
kov, Barbul Klaina, Radul

Stan, Konstantin Petru, Nikola Di-
ma, Jova Bukur, Stanzul Muntian,
Stanzul Rada, Radul Radoje, George
Tabak, Neda Zaran, Stan Lautash,
Schursh Schulesko; 
Panciova Sârbească - militari: Ivan
Vlain, Woicka Wla; supuși camerali:
Stan Erdelian, Jovan Erdelian, Lup-
pul Milcsan, Barbul Simeon, Mania
Bogdanescko, Theodosia Alaj (a lui
– M.M.) Joan, Opra Kosta, Nicko
Amarescko, Radul Domitrof, Petcko
Morischtian, Ignati Koskhakar, Voin
Aluj Staan, Stoicko Serbul (probabil
sârb românizat), Scerban Undiasch,
Savan Krajovan, Radul Serbul, Iovan
Wla, Jovan Erdelian, Jovan Rumun,
Kratschun Mitrovith, Tadia Aluj
Stancko, Domitraschcov Marinesco,
Vladul Zaran, Radul Ocknar, Lupul
Petjar, Jovan Bericzan, Domitro
Bogneschko, Barbul Boar, Matha
Erdelian, Constandin Praeda, Jan-
ckul Buckur, Peter Buckur. 

Începuturile emancipării
(1865-1899)

Primele acţiuni mai concrete de
emancipare naţională și confesiona-
lă a românilor din Panciova apar în
a doua jumătate a secolului al XIX-
lea, încurajate în special de despărţi-
rea ierarhică din 1864 și, mai con-

cret, în cazul nostru, de înfiinţarea
Protopopiatului Ortodox Român al
Panciovei în anul 1865. Anume,
preotul Simeon Dimitrievici din Of-
cea a fost invitat la Caransebeș, unde
pe data de 31 august 1865 a luat par-
te la ședinţa plenară consistorială,
având pe ordinea de zi organizarea
provizorie a Consistoriului Diece-
zan din Caransebeș. La această șe-
dinţă a fost numit administrator
protopresbiteral al tractului Pancio-
vei. Acesta reprezintă, practic, actul
de înfiinţatare a Protopopiatului Or-
todox Român al Panciovei, care va
juca un rol deosebit de important nu
numai pentru biserica ortodoxă ro-
mână din această parte a Banatului,
ci și în activităţile de trezire a conști-
inţei naţionale a românilor din Pan-
ciova și din împrejurimi. Practic, în-
fiinţarea acestui protopopiat este
unul dintre momentele-cheie ale is-
toriei românilor din regiune, acest
act deschizând noi orizonturi în
lupta pentru emanciparea naţională
și contribuind astfel în mod decisiv
la supravieţuirea naţională a acestei
populaţii, expusă de mult timp asi-
milării. O dovadă în acest sens o re-
prezintă și faptul că în localităţile în
care trăiau români, dar în care ace-
știa nu au reușit sau nu au dorit să
înfiinţeze parohii pe care să le înca-
dreze în Protopopiatul Ortodox Ro-
mân al Panciovei, asimilarea a fost
accelerată, finalizându-se cu dispa-
riţia completă a românilor. Ce e
drept, nici separarea bisericească și
înfiinţarea parohiilor românești nu
a putut opri asimilarea în localităţile
mixte, dar măcar a încetinit-o, ofe-
rind românilor din zonă nenumăra-
te posibilităţi de exprimare a pro-
priei spiritualităţi și a credinţei orto-
doxe, precum și de folosire a limbii
materne, în școală, biserică, în ca-
drul activității culturale etc. Din
aceste motive, nicio altă realizare
naţională nu se poate compara cu
cea a înfiinţării protopopiatului, ur-
mările ei pozitive fiind resimțite pâ-
nă în zilele noastre. 

(Va urma)
(Fragment din monografia semnată
de Mircea Măran, Ilie Baba și Valen-
tin Mic, „Românii din Panciova
1733-2013”, ICRV, Zrenianin, 2014)



Academician Costa Roșu 
(1947-2021)

În această vară ne-a părăsit unul dintre cei mai apreciați reprezentanți ai
intelectualității românești din Serbia, publicistul, lexicograful și folclo-
ristul Costa Roșu, membru de onoare al Academiei Române. 

Născut în localitatea Toracul Mare, Costa Roșu urmează cursurile
școlii generale din satul natal, ale liceului din Vârșeț – secția în limba ro-
mână și ale Școlii Superioare de Pedagogie din Zrenianin, devenind în
1970 jurnalist al C.P.E. „Libertatea” din Panciova. În cadrul acestei
instituții deține în anii și deceniile următoare funcții importante, precum
cea de redactor al rubricilor săptămânalului „Libertatea”,„Viața satului” și
„Viața comunelor”, apoi cea de redactor șef și responsabil al revistei „Tri-
buna tineretului”, cea de redactor șef și responsabil al săptămânalului „Li-
bertatea” (1987-1989 și 2006-2011) ș.a.m.d. Pe lângă activitatea în cadrul
acestei instituții, Costa Roșu s-a remarcat și prin angajamentul deosebit
în alte aspecte ale vieții culturale și identitare a românilor din Voivodina,
în calitate de președinte al Festivalului de Muzică și Folclor al Românilor
din Voivodina, de fondator și președinte al Societății (Fundației) Române
de Etnografie și Folclor din Voivodina, de secretar general al Societății de
Prietenie Sârbo-Române din Republica Serbia, iar în anul 2008 devine director al Institutului de Cultură al Ro-
mânilor din Voivodina, cu sediul la Zrenianin, funcție pe care o deține până la pensionare.

Este autor al unui număr impresionant de monografii, lexicoane, dicționare, bibliografii, articole și stu-
dii publicate la noi în țară și în România. A organizat, începând cu anul 1996, simpozioanele sârbo-române
„Banatul – trecut istoric și cultural”, contribuind decisiv la buna desfășurare a acestora. A redactat „Actele
simpozionului”, volume de studii științifice în care au fost publicate comunicările de la simpozioanele amin-
tite, a redactat revista „Tradiția”, „Anuarul Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina”, revista „Pi-
ramida” și numeroase alte publicații în care se promovează cultura și identitatea românilor din Voivodina.
Pe lângă cercetătorii din Serbia și România, a colaborat și cu oameni de știință din Croația și Muntenegru,
promovând valorile comunităților românofone care au populat în
trecut acest spațiu.
Datorită meritelor sale deosebite în promovarea culturii și a identității
românești, în anul 2015 a fost ales de membru de onoare al Academiei
Române. 
Prin trecerea în neființă a academicianului Costa Roșu, minoritatea
română din Serbia l-a pierdut pe unul dintre cei mai activi și mai
valoroși reprezentanți ai săi, a cărui absență va fi profund resimțită de
toate instituțiile și asociațiile care promovează valorificarea și păstra-
rea identității românești în Republica Serbia. 

Vineri, 27 august 2021

pancevac@pancevac-online.rs
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Tinerii muzicieni sunt
conduși de dirijorul
Alexandru Frianț

Minoritatea română din
Serbia are numeroși
păstrători de tradiții 

Orchestra a fost înființată de Consi-
liul Național al Minorității Naționale
Române în luna noiembrie 2020, cu
scopul de a-i aduna laolaltă pe muzi-
cienii din toate satele românești și de
a promova valorile noastre culturale,
folclorice, tradițiile și tezaurul româ-
nesc. Orchestra este formată din
treizeci și șapte de instrumentiști ca-
re, cu talentul lor unic și prin melo-
diile pe care le interpretează, păs-
trează tot ce avem noi mai frumos și

ce ne reprezintă ca neam – folclorul.
Dirijorul Orchestrei este Alexandru
Frianț, iar coordonatorul ei,Janiel
Șublea.
Prima apariție publicăa Orchestrei a
avut loc la Festivalul „Colindele Ne-
amului”, la care cei 37 de
instrumentiști din 20 de localități au
interpretat colinda „O, ce veste mi-
nunată”. De astfel de trăiri artistice
autentice am avut parte și pe data de
7 martie, în sala Căminului Cultural
din Alibunar, la primul concert al
Orchestrei, de data aceasta
desfășurat fără public, din cauza mă-
surilor impuse de autorități pentru
protejarea împotriva noului corona-
virus (COVID-19). Concertul a fost
transmis on-line și a fost urmărit de
un număr mare de spectatori.
Primul concert cu public al Orches-

trei de Muzică Populară a Consiliu-

lui Național al Minorității Naționale
Române a avut loc pe data de 19 iu-
nie a.c. pe scena de vară a localității
Seleuș. Aceasta a fost data la care s-a
scris o nouă filă de istorie pentru
acestă orchestră, care ne-a încântat
prin virtuozitatea membrilor săi.
Minoritatea română din Serbia are
foarte mulți interpreți talentați, păs-
trători aitradiției, care înțeleg că da-
toria lor este să promoveze patrimo-
niul moștenit din străbuni. Atât la
concertele on-line, cât și la cel cu pu-
blic, membrii orchestrei, soliștii vo-
cali și instrumentiștii au dat dovadă
de talent, bună pregătire și măiestrie
artistică.
Prin muzica din cadrul acestor con-

certe de început de drum, Orchestra
a oferit spectatorilorîn primul rând
muzică bună și o atmosferă plăcută,
reușit să se ridice la cel mai înaltnivel

artistic.Emil Cioran spunea: „De n-
am fi avut suflet, ni l-ar fi creat muzi-
ca”, iar acest suflet nu are cum să în-
florească și să supraviețuiască decât
prin dragoste, bunătate și muzică
bună. Iată că s-a dovedit că noi ro-
mânii ne putem uni prin cultură. 
Majoritatea membrilor acestei or-
chestre au un palmares impresionant
de diplome și trofee, obținute în ca-
drul concursurilor la care au partici-
pat, atât în țară, cât și în
străinătate.Toți membrii orchestrei
ne indentifică pe noi ca neam, repre-
zintă un adevărat act de identitate
pentru fiecare român care iubește și
apreciază muzica populară româ-
nească. De admirat este faptul că
artiștii amintiți au doza necesară de
modestie, iar pe lângă faptul că sunt
artiști, știu să fie și oameni.

Adriana Petroi

Pe data de 18 iulie a.c. a fost inau-
gurat noul sediu alAsociației fe-
meilor ,,Zestrea Grebenceană”, în
localitatea Grebenaț de lângă Bi-
serica Albă, în casa doamnei Ele-
na Stošić. Acestaeste amplasat pe
strada principală Vasko Popa, în
imediata apropiere a grădiniței
din această localitate. Sediul are
patru încăperi spațioase, unde își
vor desfășuraactivitateadoamnele
care păstrează și promovează cul-
tura românească de pe aceste me-
leaguri. 
Panglica la inaugurare a fost tă-
iată de către Marina Toman, pre-
fecta Districtului Banatului de
Sud,Violeta Simić, președinta co-
munei Biserica Albă, și Alexan-
dra Popa, președinta asociației
menționate.Cu această ocazie,
Marina Toman a declarat:
Mă bucur pentru această realiza-
re, se vede efortul depus de
doamnele care fac parte din
Asociația ,,Zestrea Grebenceană”
pentru ca sediul să aibă acest stil
etno. Ca prefect alDistrictului
Banatului de Sud, sunt mândră
de toate localitățile care depune-
forturi pentru a menține și a pro-
mova cultura  românească. Întot-
deauna am susținut toate etniile:
români, slovaci, maghiari, pen-
tru că tocmai aceste diferențe
dintre noi sunt cele care care ne
unesc, doar împreună putem să
construim un viitor mai bun. 
Prezent la eveniment, Daniel
Magdu, președintele C.N.M.N.R.,
a ținut să le mulțumească gazde-
lor pentru buna primire, decla-
rând următoarele:
-„Zestrea Grebenceană” a reușit
să deschidă lada cu comori, pen-

tru a le putea vedea toți cei
prezenți.Este o mare reușită, este
una dintre casele etno pe care
acum o găzduiește Asociația fe-
meilor, care au păstrat acest se-
diu în autenticitatea lui adevăra-
tă. Sunt încântat că au reușit să
ducă la bun sfârșit acest proiect,
a cărui realizare a fost susținută
și sprijinită de Consiliul
Național.
Violeta Simića menționat că de
la bun început a susținut acest
proiect și că această inițiativă,
care a înregistrat un succes de-
osebit,reprezintă o acțiune exce-
lentă depromovare a românilor
de pe aceste meleaguri.
Tradiţiile populare românești ră-
mân tezaurul nostru cel mai de
preţ și trebuie să facem tot ce ne
stă în putință pentru ca ele să se
păstreze. Patrimoniul cultural
trebuie îmbogăţit și transmis din
generaţie în generaţie. Astfel de
evenimente, cum este cel de la
Grebenaț,urmăresc familiariza-
rea populației cu valorile noastre
culturale și moral-spirituale,va-
lorificarea și perpetuarea tradi-
ţiilor, utilizarea potenţialului da-
tinilor și obiceiurilor populare.
Înființareaacestui sediu a fost
posibilă datorită sprijinuluifi-
nanciar oferit de comuna Biseri-
ca Albă, Consiliul Național al
Minorității Naționale Române,
precum și de grebencenii din sat
și cei stabiliţi în străinătate
(S.U.A., Germania, Franţa, Aus-
tria etc.). Asociația femeilor
,,Zestrea Grebenceană” a fost în-
registrată pe data de 22 octom-
brie 2019 și are douăzeci de
membre active. Adriana Petroi

Rodiсa Ursulescu-Miličić 
(1969-2021)

În ziua de 27 iulie a.c. ne-a părăsit unul dintre cei mai de seamă
lingviști și profesori de limba română de la Facultatea de Filosofie
din Novi Sad, Rodica Ursulescu-Miličić. Născută pe 12 mai 1969 la
Panciova, Rodica Ursulescu-Miličić a frecventat cursurile școlii
generale din București și Panciova și ale liceului „Uroš Predić“ din
Panciova. A absolvit Facultatea de Filosofie din cadrul Universită-
ţii din Novi Sad, secţiile limba și literatura română și limba și lite-
ratura sârbă. În 2009 și-a susţinut teza de masterat intitulată Con-
strucţii prepoziţional-cazuale spaţiale în limba română și sârbă,
primind titlul de master (magistru) în știinţe filologice. Marea sa
pasiune a fost traducerea, mai ales traducerea simultană și conse-
cutivă, talent moștenit de la tatăl său, Florin Ursulescu. A partici-
pat la numeroase congrese și simpozioane știinţifice internaţionale
la Novi Sad, Subotica, Timișoara, Reșiţa, București, Baia Mare,
Bratislava, Sarajevo, prezentând lucrări din domeniul foneticii,
morfologiei, lexicologiei, sintaxei și dialectologiei, precum și al
analizei contrastive dintre limbile română și sârbă. A fost membră
a Societăţii de Lingvistică Aplicată din Serbia, a Societăţii (Funda-
ţiei) Române de Etnografie și Folclor din Voivodina, a Societăţii de Limba Română din Voivodina, pre-
ședinta Consiliului de Administraţie al C.P.E. „Libertatea” (2007-2015), membră a Consiliului de Admi-
nistraţie al Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina (2008-2016). A fost redactor șef și res-
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Зоран Дробњак, директор „Путе-
ва Србије”, оценио да би треба-
ло да се сруши постојећа кон-
струкција и изгради нова. Љуба
Костић, грађевински инжењер,
сматра да је то луксуз и да мост
треба да се ојача, реконструи-
ше, можда и прошири.

Београдски мостови рушени су
искључиво у току ратова. У мир-
нодопским условима никада.
Јесте из града најављено укла-
њање Старог савског моста, одно-
сно пресељење на нову локацију,
да би се на његовом месту поди-
гао већи, али само рушење посто-
јећег моста зарад изградње новог
никада отворено није најављи-
вано. До пре неколико дана. Са
оценом да би било добро, када се
за то стекну услови, да се сруши
постојећи Панчевачки мост и да
се на његовом месту изгради нови,
минуле седмице изашао је Зоран
Дробњак, директор „Путева Срби-
је”. Он је за ТВ „Танјуг” истакао
да је Панчевачки мост стар, да је
време да се сруши и да се напра-
ви нови и да би у тај пројекат
требало да буду укључени град,
република и сва релевантна пред-
узећа. Дробњак је прецизирао да
би то могло да крене да се реа-
лизује у наредне три-четири годи-
не, односно када буду постојале
алтернативе других мостова.

Овај предлог је ипак прилич-
но радикалнији у односу на све
досадашње на тему судбине
„Панчевца”.

Грађани који њиме пролазе
годинама траже да се његова
обнова нађе на листи приорите-
та јер сматрају да је у веома
лошем стању и да су поједини
његови делови чак и небезбед-
ни. Из града и државе на то су
узвраћали да је Панчевачки мост
у плану за детаљну обнову, али
не пре него што буде изграђен
мост на Ади Хуји. Као аргумен-
те за овакву динамику надлежни
су наводили да нема говора о
томе да се започне реконструк-
ција „Панчевца” а да пре тога
није изграђен онај на Ади Хуји.

Почетак градње моста на Ади
Хуји, који се у најавама сели из
године у годину, ипак није ни
на видику, а ако се зна да је
градња најмлађих београдских
мостова трајала три-четири годи-
не, јасно је да оквиран почетак
детаљне обнове „Панчевца” може
да се наслути тек када почну
радови на трећем београдском
дунавском мосту.

Али тек сада, када се одјед-
ном помиње и рушење Панче-
вачког моста, тешко је претпо-
ставити шта ће коначно бити
његова судбина.

Несагледиве компликације

Да рушење не сме да буде конач-
но решење, сматра Љуба Костић,
грађевински инжењер, који је,
између осталог, учествовао у
изградњи двају мостова на Дри-
ни – Павловића ћуприје и Моста

слободе у Фочи, који је срушио
НАТО.

– Рушење моста подразумева
прекид саобраћаја и у току руше-
ња, али и у току градње новог.
Који град себи може да дозволи
такав луксуз? Рушењем се пре-
сеца главна комуникација, а она
треба да буде светиња. А овај
правац према Банату посебно је
важан. Зато ме мало чуди та иде-
ја: „Хајде да рушимо па да пра-
вимо ново”, као да је то кула од
карата – истиче Костић за наш
лист и подсећа да је „Панчевац”
челични мост новијег датума.

– Када је реч о челичним кон-
струкцијама, оне су добре због
тога што увек могу да се ојачају
где су ослабиле – указује Костић.

Како напомиње, ни сами сту-
бови моста нису проблем уко-
лико је потребно њихово ојача-
ње. Костић подсећа да могу да
се набију нови шипови, да се
направи прстен око темеља и
капа која све то обједињује.

– Школа коју смо ми учили –
никада не рушимо, већ додаје-
мо. Поготовушто јеБеограддефи-
цитаран с мостовима. Зато је
незамисливо да се склања било
који од њих, нарочито „Панче-

вац”. Уосталом, Панчевачки мост,
уколико би се појачали стубови,
могао би да се прошири за додат-
не траке. Он има одличну лока-
цију и пролазне путеве. Дома-
ћинско понашање било би да се
уради ојачавање и проширивање
Панчевачког моста, и то тако да
се та реконструкција одвија без
прекида саобраћаја преко њега.
Београд има одличне инжењере
за тако нешто – изричит је Костић.

Први дунавски мост
1935. године

Панчевачки мост су градила
немачка предузећа на рачун
одштете из Првог светског рата
и то је био први прави мост пре-
ко Дунава.

Градња речне саобраћајнице
с луковима и лучним обалним
стубовима назване „Мост краља
Петра Другог” привукла је пажњу
стране јавности, јер је он у то
време био међу највећим у Евро-
пи. Један од главних разлога
била је дужина од 1.526 метара,
од чега су се над водом проте-
гла чак 1.134 метра.

У саобраћај га је 10. новембра
1935. свечано пустио кнез Павле,
у присуству бројних званица.

Одмах затим преко моста је пре-
шао и први воз.

После напада на Југослави-
ју1941. године, у настојању да
успори немачко напредовање,
команда југословенске војске
минирала га је у ноћи између
10. и 11. априла, као и једина
два моста на Сави, али су га Нем-
ци поправили и користили све
док га Савезници нису озбиљно
оштетили у бомбардовањима 16.
априла и 3. септембра 1944. годи-
не. Докрајчили су га, ипак, Нем-
ци, приликом повлачења у окто-
бру 1944. године – дигли су у
ваздух шест од седам стубова на
којима је почивала конструкци-
ја.

Године 1945. за поправку
моста формирано је посебно
предузеће Црвене армије, коме
је придодат већи број домаћих
стручњака и радника. Радило се
упоредо више послова, па је мост
завршен за 13 месеци – пуштен
је у саобраћај 29. новембра 1946.
године. Траку је пресекао Јосип
Броз Тито, а преко моста је пре-
шао први воз, као 11 година
раније, приликом првог свеча-
ног отварања. Тада је назван
„Мост Црвене армије”, али то се

име никад није „примило”, оду-
век су га грађани звали Панче-
вачки мост или – „Панчевац”.
Средином шездесетих је детаљ-
но реконструисан.

Иначе, треба забележити и да
је једини наш мост преко Дуна-
ва који није срушен током НАТО
бомбардовања – Панчевачки
мост!

ТЕМА БРОЈА
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ДУГОГОДИШЊИ ПРОБЛЕМ ПРЕД РЕШЕЊЕМ?

ПРЕДЛАЖЕ СЕ РУШЕЊЕ ПАНЧЕВАЧКОГ МОСТА,
А ОНДА ГРАДЊА НОВОГ НА ИСТОМ МЕСТУ!

САМО ПОСТЕПЕНО, СМИШЉЕНО И ПЛАНСКИ

Много је ту параметара увезано.

Панчевачки мост је једна веома

чудна конструкција, потпуна

слика и прилика свих претход-

них деценија. Чињеница да је

доскора био једини мост преко

Дунава 45 километара узводно

и низводно од престонице

довољно говори колико смо

неозбиљно друштво. Такође,

цела прича говори да је Сава у

Београду потпуно доминантна,

док је Дунав занемарен. Да би

се било шта интервенисало на

мосту, потребно је да се изгради

барем још један, рецимо код

Аде Хује, али и то ће донети

велике турбуленције јер је

Вишњичкаулицавећсададоста

оптерећена. Посебно ће бити

неповољно становницима Бор-

че и Крњаче. По мени, најва-

жније је што је Панчевачки мост

примарно грађен као железнич-

ки мост и такав треба примарно

да остане. Друмски саобраћај

као флексибилнији стога би тре-

бало полако премештати на дру-

ге коридоре, нарочито обилазне

правце, преко Аде Хује на малу

обилазницу и мостом код Винче

на велику обилазницу. Али то

треба радити постепено, сми-

шљено и плански, а не „парти-

зански”, на о-рук, као што се

много тога ради – оценио је за

наш лист Александар Станојло-

вић, познати панчевачки архи-

текта.

МИОДРАГ ФИРМЕНШТАЈН, 
пензионер:

– Биће сигурно колапс у сао-
браћају. Без тог моста нећемо
моћи да идемо ни из Београда
ни за Београд. И не само то,
треба мислити и на друге ства-
ри, натранспортовањеболесни-
ка до болница, треба мислити
на људе који иду на посао, на
студенте. Акомогубрзоданапра-
ве нешто друго што ће омогу-
ћити везу с Београдом, онда
нека га руше. Овако, мислим да
је глупост рушити га.

ВЕРА ЈОВАНОВ, 
пензионер:

– Пензионер сам и не идем
често за Београд, али мишље-
ња сам да ће то нарушити
саобраћај и да ће настати
озбиљан колапс. Не би тре-
бало да га руше, нека ураде
други, поред њега или мало
даље, али нека га оставе. Сто-
ји ту толике године, баш је
штета да га сруше. Ако то
ураде, не знам како ће људи
на посао, студенти на факул-

тет, деца у школу.

СВЕТЛАНА РУСО, 
пензионер:

– Мишљења сам да мост тре-
ба да се реновира, не да се
руши. Он је симбол уласка из
Београда у Панчево. Ја подр-
жавам решење које се односи
на реновирање, никако руше-
ње. То би негативно утицало
на многе грађане и на сам град.

БОЈАН АНОВИЋ, 
професионални војник:

– Ако се то буде реализо-
вало, доста ће утицати на гра-
ђане, саобраћај ће бити лош.
Настао би потпуни колапс у
саобраћају и била би преки-
нута добра веза коју Панче-
во има с Београдом. Онда би
само Пупинов мост био у
функцији, а то не би функ-
ционисало, јер су и овако
превелике гужве. Често сам
на путу, путујем за Нови Сад
и Београд, то би ми створи-
ло велики проблем.

Сузана Јанковић

Б. АНОВИЋС. РУСОВ. ЈОВАНОВМ. ФИРМЕНШТАЈН

РЕЧ ГРАЂАНА

Колапс у саобраћају
загарантован

Изградња моста код Аде Хује
почеће 2021. године, најавио је у
септембру прошле године заме-
никградоначелникаГоранВесић
и навео да ће тиме становници
тог дела Београда коначно бити
интегрисани са свим деловима
града.

Он је за ТВ „Прва” рекао да је
по изградњи тог моста планира-
на генерална регулација шин-
ских система како би трамваји
прелазили на леву обалу Дуна-
ва.

– Спустићемо их од Богосло-
вије према Ади Хуји. То ће пот-

пуно у наредних 10 година про-
менити живот људи овде, они
ће коначно бити интегрисани
са свим деловима града и неће
живети као грађани трећег реда
као што је то био случај раније
– навео је Весић.

Изградња моста на Ади Хуји,
иначе, планирана је и Генерал-
ним урбанистичким планом
Београда до 2021. године, који
је усвојен још 2003.

– Дужина приступних путева
биће око 1.200 метара, а при-
ступних мостова око 660 мета-
ра. Изградња моста би, ако све

протекне у најбољем реду, тре-
бало да почне за две-три године
и трајаће 33 месеца – рекао је у
септембру 2005. године Бојан
Станојевић, градски менаџер.

Током кампање за београдске
изборе 2008. Драган Ђилас, који
је наредних пет година био гра-
доначелник Београда, најавио је
да ће се градити мост код Аде
Хује. Он је процењивао да би
мост могао да буде завршен за
пет година. Изградњу моста би,
какојеговорио, требалодафинан-
сира јапанска влада, али 2009.
Ђилас је казао да је мост преко

Аде Хује ипак „у другом плану”.
И након промене власти у Бео-

граду 2013. године најављивана
је изградња моста код Аде Хује.
У лето 2016. тадашњи градски
архитекта Милутин Фолић изја-
вио је да очекује да крајем 2017.
или почетком 2018. године буде
спремна документација. Додао
је да би, према проценама, мост
с приступним саобраћајницама
коштао око 180 милиона евра.

– Сада решавамо имовинско-
правне односе и очекујем да
ћемо већ крајем наредне и
почетком 2018. године имати

спремну документацију за тај
мост – рекао је Фолић.

Годину дана касније, у апри-
лу 2018, Горан Весић, у то вре-
ме градски менаџер, изјавио је
да је донета одлука о избору
најповољнијег понуђача за изра-
ду идејног пројекта са студијом
оправданости за изградњу моста
код Аде Хује. Нагласио је да ће
средином 2019. „бити спремни
да распишу тендер за пројекто-
вање, финансирање и изградњу
овог моста”. Посао за израду
идејног пројекта моста код Аде
Хује добила је, како је рекао,

група понуђача коју чине про-
јектантске фирме из Београда,
Марибора и Новог Сада.

Он је том приликом изјавио
и нешто што је важно и за сада-
шње расправе:

– Комплетнаитемељнарекон-
струкција Панчевачког моста
мораћедасачеказавршетакмоста
на Ади Хуји, чија ће изградња
почети 2020. године – рекао је у
јулу 2018. године Горан Весић и
оценио да ће се у међувремену
вероватно радити неопходна
реконструкција онога што је
важно за функционисање моста.

ПРИЧА СТАРА 18 ГОДИНА

Без моста на Ади Хуји, нема рушења „Панчевца”
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Горњанке и горњани обележили су 19.
августа своју славу – Преображење
Господње.

Прошле године је прослава изостала
због пандемије коронавируса, али је
зато овог пута манифестација „Прео-
бражењски дани”, која је одржана сед-
ми пут, трајала неколико дана: од 14.
до 19. августа. Организовали су је Месна
заједница Горњи град, Удружење жена
„Панчевке”, Туристичка организација
Панчево и Град Панчево.

„Преображењске дане” је званично отво-
рио градоначелник Александар Стева-
новић, а наши суграђани су имали при-
лику да током скоро недељу дана ужи-
вају у богатом програму прилагођеном
различитим узрастима и афинитетима.
Било је ту концерата, наступа фолкло-
раша, књижевних вечери, изложби руч-
них радова и традиционалних јела,
спортских сусрета, а одржана је и тра-
диционална фијакеријада.

На сам дан славе у Храму Преобра-
жења Господњег у јутарњим сатима
одржана је света литургија с литијом,
а у предвечерје – вечерње богослуже-
ње и резање славског колача. Након
тога у порти цркве приређен је кул-
турно-уметнички програм. Наступи-
ли су KУД „Чигра”, глумац Миленко
Павлов, вокална солисткиња Јована
Миклић и чланови Удружења за очу-
вање старих заната и борбених вешти-
на „Бели орлови”.

На уличном простору око цркве
приређен је традиционални вашар, а

постављен је и луна-парк. Понуда на
вашару није била нарочито богата,
али гужве је било. Панчевци и Пан-
чевке су се очигледно ужелели дру-

жења и оваквих свечаности.
„Преображењски дани” су затворени

концертом народних певача код крста
у Улици Светог Саве.

Полазак у школу нам се ближи, а на
прагу школске године и даље је 
неизвесно да ли ће школарци ове годи-
не сести у школске клупе или ће поно-
во похађати комбиновану наставу.

Питали смо суграђане шта мисле о
томе и која је опција по њиховом
мишљењу боља.

ВЕСНА ВИДЕНОВ, 
предузетница:

– Ја се искрено надам да ће деца нор-
мално кренути у школу од септембра, да
ће бити пуни разреди, а да ће часови тра-
јати 45 минута. Не видим оправдан разлог
зашто то не би било тако. Све остало
функционише нормално. Ниједна фабри-
ка није морала да се затвори или да ради
по таквом режиму да половина радника
долази на посао, а да друга половина
остаје код куће. Не видим зашто би деца
била проблем. Разумем да се укину вели-
ке манифестације или свадбе од рецимо
500 људи. Дечје образовање не би треба-
ло да трпи, а током прошле школске
године то јесте био случај. Имам двоје
деце која су школарци. С њима мора
много код куће да се ради. Када немају
континуитет и када не иду сваки дан у
школу, опусте се. То значи да родитељи
морају доста да се ангажују, а то је вели-
ки проблем, јер они раде и немају када
да се посвете учењу с децом. Тако су деца
препуштена сама себи, а то није добро.

ЧЕДОМИР РАДОЈЧИЋ, 
економски техничар у пензији:

– Ситуација је таква да се поново

прелази преко хиљаду заражених.
Министарство и надлежни ће одлу-
чити и дати завршну реч. Колико
ми се чини, деца су отпорнија од
одраслих, па мислим да ће моћи
регуларно да крену на наставу. Бит-
но је да наставници и професори
буду вакцинисани и да се и они и
ђаци придржавају основних мера
заштите. Оно што додатно у овој
ситуацији оптерећује родитеље јесу
уџбеници. Пријатељ који има троје
деце мора да издвоји 400 евра за ту
намену.

МАРИНА МАРИНО, 
IT инжењер:

– Надам се да ће деца регуларно
кренути у школу, мада је то мало веро-
ватно. Мислим да је онлајн настава
оставила последице. Деца преко теле-
визије мало гледају, мало не. Физички
контакт је јако битан. Важно је да је
професор испред њих, да су окружени
својим вршњацима, да се играју и да
уче заједно. То не може да парира ни
онлајн настави ни учењу преко ТВ-а.

ПЕТАР ПЕТРОВИЋ, 
пензионер:

– Млади се сада највише заражавају,
па због своје сигурности можда неће
кренути редовно у школу. И ово преко
компјутера није никакво учење. Дете
треба да упозна уживо учитељицу или
наставницу. Ипак је најбоље да крену у
школу. Деци пролази детињство без
дружења.

ГОРДАНА СТОЈАНОВИЋ, 
пензионерка:

– Мишљења сам да је боље ићи редов-
но у школу него поступати као до сада.
Како буду одлучили, тако ће бити. Имам
четворо унучића који су у основној шко-
ли. Схватају они и преко компјутера,
али ипак није то то. Кажу да је ове
године било више одличних и врлодо-
брих, али не знам како су они то оце-
њивали када није било испитивања,
нити су деца ишла редовно у школу.

ЗЛАТКО МАЛЕК, 
машински техничар у пензији:

– Било је неких речи да деца која
нису вакцинисана раде од куће, а оста-
ли да иду у школу. То је смејурија. Деца
или иду у школу или не. Код куће ника-
да неће радити као у школи. Ако нису
на оку наставника, ако он не каже:
„Буди миран, Перице” или „Шта то
радиш, Ивице?”, нема ту учења. Пола
родитеља не познаје интернет. Деци је
само жива реч – права реч. Бојим се да
ситуација није зрела да се крене одмах
у школу. Ја бих волео да крену, јер су
читаве генерације много изгубиле због
пандемије. Гледао сам недавно дечји
квиз знања: деца не знају основне ства-
ри. Не знају када је била Косовска или
Маричка битка, ко је цар Хребељано-
вић, шта су тајге, а шта тундре... Нека
кажу надлежни ако деца треба да се
вакцинишу. Нека се вакцинишу и кре-
ну у школу. А ако не треба, немојте
онда да замајавамо и децу и родитеље.

Сузана Јанковић

П. ПЕТРОВИЋМ. МАРИНО Г. СТОЈАНОВИЋ З. МАЛЕКЧ. РАДОЈЧИЋВ. ВИДЕНОВ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електрич-
ној мрежи, у петак, 27. августа, од 9 до
13 сати, без струје ће бити део Јабуке,
односно Улица маршала Тита од Стру-
мичке до Илинденске и Илинденска
улицаод Улице маршалаТита до Рибар-
ске.

У понедељак, 30. августа, од 9 до 13

сати, струје неће имати Качаревци који
живе у делу Улице Народног фронта,
од парка до Улице Ратка Павловића.

У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, наја-
вљени радови бити отказани, као и да
ће у случају ранијег завршетка радова
напајање корисника бити укључено пре
планираног времена.

Квар на мрежи можете пријавити
на телефон 319-220. Информације о
радовима на електродистрибутивној
мрежи ажурирају се свакодневно, а
можете их пратити на порталу elek -
tro voj vo di na.rs.

Могу ли два купца 
да купе исту ствар?

Ко најлепше чита?

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

На дрвету у Спољностарчевачкој ули-
ци, на чије стабло показује стрелица,
стоји табла.

Табла је велика и лако уочљива, а
на њој су нека слова. Мало су избле-
дела, што значи да ни табла ни слова
нису од јуче. Нису ни од прекјуче. Ту
су довољно дуго да их само слеп човек
не би приметио. Али слеп човек не
би био тако прецизан у чињењу баш

онога што натпис на табли забрањује.
Дакле, ако дотични изгредници

нису слепи, онда су можда неписме-
ни. Уколико их видите да опет одла-
жу смеће на ово место, слободно позо-
вите неког да им прочита шта пише
не само на табли него и у закону.
Кога да позовете? Па, прича се да су
комунални милицајци одлични у чита-
њу, можете њих.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КАКО ЋЕ ДЕЦА КРЕНУТИ У ШКОЛУ?

Без контакта уживо нема науке

Наш суграђанин поставио је 
занимљиво питање из домена 
облигационог права. Он, наиме,
намерава да купи њиву, али би желео
да власници једнаких делова те непо-
кретности (пола-пола) буду он и
његова пунолетна ћерка.

„Да ли може бити један продавац,
а два купца? Шта би требало да наве-
демо у купопродајном уговору: чије
име стоји на страни купца, да ли
само моје или и ћеркино? Да ли
можемо да укњижимо два имена?
Да ли обоје треба да идемо на оверу
у суд?”, питао је наш читалац.

Одговор на слично питање посто-
ји на порталу prav ni sa vet.rs, где заин-
тересовани грађани могу бесплатно
добити мишљење стручњака о 
различитим питањима из области
права. Преносимо текст у целости.

„Уговор о купопродаји је двостра-
ни правни посао. Увек подразумева
две стране. Једна страна је купац, а
друга је продавац. И на страни куп-
ца, као и на страни продавца може
бити више лица. Потребно је да на

страни купца у конкретном купо-
продајном уговору буду назначена
сва лица, односно ваши идентифи-
кациони подаци, као и идентифи-
кациони подаци другог купца. Међу-
собни односи самих купаца могу
бити регулисани како уговором о

купопродаји, тако и посебним уго-
вором. Приликом судске овере зах-
тева се присуство свих уговорних
страна. Што се тиче укњижбе, она
се базира на поменутом уговору, а
уписују се сви власници као и њихо-
ви власнички удели.”

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

У петак без струје део Јабуке,
у понедељак – део Качарева

ОДРЖАНИ „ПРЕОБРАЖЕЊСКИ ДАНИ”

МАРГИТА У СВЕЧАНОМ РУХУ

Међусобни односи самих
купаца могу бити 
регулисани како уговором
о купопродаји, тако и
посебним уговором.



И поред превише сунца,
бостан добро родио

Квалитет солидан, а
цене исте као лане

У самом зениту је овогодишња
сезона једне од најомиљенијих,
али и најздравијих летњих посла-
стица: лубеница не само да је
укусна и ефикасно утољује жеђ,
то јест хидрира организам, већ
садржи и бројна органска једи-
њења преко потребна људском
телу, као што су витамини А, Ц
и Б6, а ту је и магнезијум, који
помаже у регулацији рада миши-
ћа и нерава. Добробит овог једин-
ственог сласног поврћа може
позитивно утицати и на побољ-
шање притиска и пробаве.

А када је реч о лубеницама са
ових простора, готово сви путеви
воде ка Брестовцу, са чијих њива
стиже и највећа количина ове
посластице, која поодавно важи
за најквалитетнију у окружењу.

Све више засада

Што се тиче овогодишње сезоне
бостана (како људи на овим про-
сторима још зову лубенице), бре-
стовачки произвођачи су мање-
-више задовољни, што доводи и до
све приметнијег увећања парцела
под засадима наведеног поврћа.

Један од дугогодишњих узга-
јивача је и Драган Миричић, чија
породица негује ту традицију око
пола века. Он истиче да су при-
носи и раних и каснијих сорти
сасвим задовољовајући...

– Додуше, нешто више су роди-
ле оне ране, када је био бољи и
квалитет, као и цена. Од тих
сорти били су најприсутнији
талисман и аксент, а ми смо
радили грандис. Ипак, склони-
ји смо каснијој производњи и
сорти барака. Њена садња кре-
ће у априлу, а стиже око 10.
августа и карактеришу је ујед-
начени примерци од осам до
дванаест килограма, што је
пожељна тежина када су у пита-
њу актуелни прохтеви купаца,
будући да је све мања потражња
за крупнијим комадима. Узгред,
поменута сорта је отпорна и на
разне болести, попут фузарију-
ма. Интересантно је и то да се
све више траже црне лубенице,
које одликује велика слаткоћа –
каже Миричић.

Он додаје да је интензитет
продаје варирао и да је она у
једном моменту чак и стала, јер
је било загушено тржиште. Ипак,
то се убрзо стабилизовало...

– Актуелна цена лубеница на

мало је између 20 и 30 динара
по килограму, док је велепрода-
ја ствар договора продавца и
купца, а у овом моменту се кре-
ће од дванаест до седамнаест,
па чак и до 22 динара. Велики
проблем је то што произвођачи
не продају сами, јер овако накуп-
ци лако могу да их уцењују. С
друге стране, диња је ове године
надмашила сва очекивања и има-
ла изванредну цену, па се мало-

продајна кретала од 80 до 100
динара – истиче брестовачки
произвођач.

Било лисних ваши, 
али не и радника

Што се тиче исплативости,
Миричић каже да је има, под
условом да се роба прода благо-
времено.

– У мојем случају буде око
двадесет тона по ланцу, па треба

све то пласирати, а од укупне
продаје око седамдесет одсто оде
на велико. Нажалост, ни то не
гарантује апсолутни пласман, па
ми је рецимо пропало пет-шест
тона раног бостана, јер ме је ухва-
тио тржишни шпиц. Мислим да
ће бити неопходно посветити све
више пажње производњи лубе-
ница, а ту првенствено мислим
на активности нашег локалног
удружења повртара. Када је реч
о самој производњи, нема много
„филозофије”, под условом да се
озбиљно приступи агротехнич-
ким мерама, анализама, зашти-
ти, а ове године је требало биљ-
ке правовремено третирати про-
тив лисних ваши. Иначе, ми у
Брестовцу имамо среће да у
локалној апотеци, поред сред-
става и лекова, добијамо и аде-
кватне стручне савете – наводи
узгајивач бостана.

Иначе, сезона је протекла у
знаку велике жеге, али малтене
сви брестовачки произвођачи
имају заливни систем „кап по
кап”, а важно је и што су готово
сви засади осигурани.

– Многи користе и такозоване
ниске тунеле, који, уз фолије и
траке, умногоме олакшавају узгој.
Притом, за наведено се може
добити и повраћај уложеног
путем државних конкурса за суб-
венције. С обзиром на то да ту
има и много физичког посла, од
ручног постављања фолија и тра-
ка, преко расађивања, па до око-
павања, проблем је наћи радни-
ка. Како их у селу нема „ни за
лек”, долазе нам у помоћ људи
из Плочице – каже Миричић.

Петак, 27. август 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Манифестација „Сусрет гајда-
ша – сличности и разлике гај-
ди” одржана је петнаести пут у
недељу, 22. августа, у органи-
зацији Удружења грађана маке-
донске националне мањине
„Вардар” и уз помоћ Центра за
заштиту традиције „Тоше Про-
ески”, а под покровитељством
Националног савета македон-
ске националне мањине у Срби-
ји и локалних, републичких и
покрајинских културних инсти-
туција.

Јубиларне сусрете је обеле-
жио наступ петнаесторо изво-
ђача – по двоје певача и там-
бураша, као и један фрулаш, а
остало су били гајдаши из Зре-
њанина, Оџака, Сремске
Митровице, Лебана, Аранђе-
ловца, Сврљига... Из Македо-
није их је било четворо, које је
предводила професорка етно-
музиколије из Скопља – Бла-

гица Илић. Она је говорила о
значају гајди и направила при-
лог који ће бити емитован у
Македонији.

Претходно је млади Кача-
ревац Андреја Цветковски отво-
рио манифестацију пригодном
песмом о гајдашима, потом је
председник Националног саве-
та Борче Величковски поздра-
вио музичаре, који су могли
да се опробају на различитим
врстама гајди, а било је и етно-
-певања, као и звука кавала и
тапана. Интересантно је да је
најстарији учесник Алексан-
дар Ристовски имао 94 годи-
не, а најмлађи је био Филип
Анастасов (17) из Македоније.

Банатски Брестовац: Месна
заједница планира да ремон-
тује справе на дечјем играли-
шту на утрини, а биће рекон-
струисан (бетониран) терен за
баскет. Иако је планиран за
среду, 25. август, концерт изво-
ђача народне музике под нази-
вом „Брестовчани за Бресто-
вац”, због предвиђене кише,
биће приређен следеће среде,
1. септембра, од 20 сати, када
ће наступити Драган Kостић

Kицош, Расим Мемишаховић,
Љубивоје Kрстић Kрле, Дра-
ган Лучић Тубан, Русмир Гојак
и Сафет Тахировић, а свираће
Самир Тахировић са оркестром.

Банатско Ново Село: Трио „Бал-
канске жице” представиће нови
албум у петак, 27. августа, у 20
сати, у Дому културе, а орке-
стар те установе наредног дана
пратиће Данку Стојиљковић и
њену певачку групу на концер-
ту у Алибунару. Од септембра
би требало да почну да раде
ликовна и стрип радионица, а
у плану је и изложба радова
новосељанских сликара.  

Долово: Прокопани су канали
за постављање електричне
инсталације за јавно осветље-
ње. У овој фази сређивања трга
у току је постављање амфитеа-
тра на отвореном (полукружне
трибине), са идејом да се доло-
вачке манифестације убудуће
одржавају и на овом месту. У
току је снимање друге сезоне
серије „Мочвара”. Вече народ-
не музике одржано је у уторак,
24. августа, када је наступио

познати доловачки певач Жика
Мартинов са оркестром „Вихор”.  

Глогоњ: Сеоска депонија је
поново горела. Месна заједни-
ца припрема документацију за
уградњу струганог асфалта у
појединим улицама. Турнир за
млађе категорије организован
је у суботу, 21. августа, на локал-
ном стадиону. Департман за
Румуне у дијаспори одобрио је
Kултурном центру „Инфини-

тум” донацију таблета, речни-
ка и других материјала.

Иваново: Ових дана поново се
осећао дим у селу. 

Јабука: Месна заједница пла-
нира да ове недеље уреди про-
стор за одмор и направи игра-
лиште у дудовој шумици на
улазу у село из смера Панчева.

Качарево: Удружење Македо-
наца „Вардар” уприличило је
„Сусрете гајдаша” у недељу, 22.
августа, у просторијама поме-
нуте организације.

Омољица: Манифестација
„Породични дани” окончана је
у петак, 20. августа, предста-
вом „Црвенкапа и шашави
Вуле” на платоу испред Дома
културе. Црвенолисна буква у
парку у центру села, споменик
природе, остала је без неколи-
ко виталних грана.  

Старчево: У току је изложба
слика и цртежа професора
Ненада Јоцића у галерији
„Боем”.

Месне актуелности

ПЕТНАЕСТИ ПУТ У КАЧАРЕВУ

Сусрети гајдаша

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ЗАВРШЕНИ ОСМИ „ПОРОДИЧНИ ДАНИ”

За крај Бањац, бајкери и Црвенкапа

Осма омољичка манифестација
колажног карактера под нази-
вом „Породични дани” заврше-
на је након десетак дана испу-
њених разноврсним програми-
ма за све укусе.

Сигурно најпосећенији дога-
ђај уприличен је у среду, 18.
августа, када је наступио позна-
ти интерпретатор народне музи-
ке Славољуб Недељковић, позна-
тији под псеудонимом Славко
Бањац. Овај уметник, који се
након дуже паузе пре неколико

година вратио на сцену, заједно
са оркестром „Амбасадор” и
локалним извођачима разгалио
је око две хиљаде људи на пла-
тоу испред Дома културе.

Наредног дана обележена је
сеоска слава Преображење
Господње. Најпре је по обичају
служена литургија у Цркви Све-
тог Николаја, а потом је обавље-
но резање славског колача у орга-
низацији Месне заједнице, која
је искористила ту згоду да вуков-
цима Основне школе „Доситеј

Обрадовић” честита на успеху и
додели им адекватне награде.

Ннсу изостале ни касачке трке,
које су приређене на омољич-
ком хиподрому, као ни тради-
ционална гужва у црквеној пор-
ти, рачунајући вашар и шпиле-
раје. Те вечери је први пут у
Омољици, тачније на летњој
позорници Дома културе, одр-
жана мото-журка. Још од попо-
днева почели су да пристижу
бајкери с разних страна, можда
и свих сто, који су дочекани уз

ракију добродошлице и пасуљ
из казана. Један од главних 
разлога за ово окупљање био је
први рођендан омољичког мото-
клуба, чији је председник др
Горан Ћирић захвалио свима на
честиткама и најавио музички
програм, који је отворио позна-
ти панчевачки састав „Blu es Deli -
vers”.

Oвогодишњи „Породични
дани” затворени су представом
за децу „Црвенкапа и шашави
Вуле”.

ШТА ТРЕБА ЗНАТИ
ПРИЛИКОМ КУПОВИНЕ

И произвођачи и продавци

кажу да добра лубеница мора

да има свежу петељку, што је

вероватно најмеродавнији

начин да се оцени квалитет

без отварања, јер после пет

дана та дршка се осуши.

Када је реч о чувеном куц-

кању, звук који оно изазове

треба да буде оштар, никако

туп, јер то онда може да зна-

чи да је црвена „изнутрица”

усахла. Било би добро и да је

доњи круг што већи, а повр-

шина глатка, не ребраста.

Ипак, најбољи начин је

засецање и проба „троугли-

ћа”. Под условом да прода-

вац на то пристане...

УЛИЧНА ПРОДАЈА И ДАЉЕ ПРИСУТНА

Много лубеница које Брестов-

чани произведу пакује се на

приколице, одвози на разне

локације и одатле директно

нуди муштеријама.

Петар Аћа их сваког лета већ

годинама продаје „на кривини”

у центру Старчева...

– Већ дуго нудим бостан Васе

Марјанова из Брестовца, с

којим имам веома коректан

однос. Он све ради беспрекор-

но, од наводњавања до свих

агротехничких мера, и зато му је

роба врхунског квалитета, то јест

величине, изгледа и наравно

укуса. Исто важи и када је реч о

самој уличној продаји, јер све

апсолутно радимо легално, до

регистрације приколице. Цена је

иста већ годинама, а то што је у

неким маркетима мало јефтини-

је, може и да превари купце, у

појединим продавницама може

да буде тек сваки пети комад

јестив.Насупрот томе, ми гаран-

тујемо за наше производе и при-

мамо рекламације. Приликом

избора бостана, ако не желите

да погрешите, бирајте онај пре-

ко десет килограма. Није лоше

ни да одстоји пар дана да се

формира, а оно што не поједете

одмах, пре стављања у фрижи-

дер, не треба умотавати у цело-

фан, већ само прекрити

салветом како би могао да

„дише” – каже овај продавац.

Бајка за срећан завршетак

НИ ОВО ЛЕТО НЕ МОЖЕ БЕЗ ЛУБЕНИЦЕ

НАЈСЛАЂЕ СУ БРЕСТОВАЧКЕ

Награђени најбољи ученици
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26

РАС ПО РЕД РА ДА ЛЕ КА РА И ВР СТЕ ПРЕ ГЛЕ ДА

Сви пре гле ди у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки” за ка зу ју се пу тем те ле фо на 064/100-79-26 од 14 до 20 сати
и оба вља ју се у истом периоду, с тим што сва ки од ле ка ра ра ди са мо од ре ђе ним да ни ма. 

До дат не ин фо р ма ци је мо гу се до би ти и пу тем меј ла sobvasilijeostroski@gmail.com.

Оф тал мо ло зи ис ти чу да у њи хо ве ор ди на ци -
је по след њих го ди на све че шће до ла зе па -
ци јен ти свих ста ро сних до ба са же љом да
трај но по пра ве свој вид, а са мим тим и ква -
ли тет свог жи во та. Баш та кво – трај но – ре -
ше ње пру жа им уград ња ин тра о ку лар них
со чи ва, ко ја је мо гу ћа и у Спе ци јал ној бол -
ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки”. То зна чи
да ста рач ка ка тарак та ни је је ди на бо лест
која се ре ша ва по мо ћу ових со чи ва.

На осно ву ис ку ста ва оф тал мо ло га, по ка -
за ло се да се мла ди љу ди за уград њу ин тра -
о ку лар них со чи ва од лу чу ју он да ка да због
вр сте ди оп три је ко ју има ју не мо гу ви ше да
за до во ље сво је жи вот не ак тив но сти но се ћи
на о ча ре или кон такт на со чи ва. Не ки то чи не
из естет ских раз ло га, а од не ких то зах те ва
про фе си ја или пак здрав стве но ста ње.

Ин тра о ку лар на со -
чи ва пре по ру чу ју се
и љу ди ма сред њих
го ди на ко ји ма је вид
на да љи ну и/или
бли зи ну осла  био.
Уко ли ко спа да те у
ову гру пу и не прак -
тич но вам је да ба ра -
та те с ви ше па ри на -
о ча ра или не мо же те
да се на вик не те на
мул ти фо кал не на о ча -
ре, мо жда је вре ме
да раз ми сли те о уград њи со чи ва. Ова ин тер -
вен ци ја се пре по ру чу је и осо ба ма ко је има ју
ви со ке вред но сти плус или ми нус ди оп три је
чи јом ко рек ци јом, по мо ћу на о ча ра или кон -
такт них со чи ва, ни су за до вољ не.

Ипак, о то ме да ли је уград ња со чи ва пра -
во ре ше ње за вас, од лу ку до но си оф тал мо -
лог, на кон што са гле да све чи ње ни це и де -
таљ но пре гле да ме ди цин ску до ку мен та ци ју.
Он ће та да од лу чи ти и ко ју вр сту со чи ва би
тре ба ло угра ди ти, а мо гу ћа је јед на од ове
три оп ци је: ас фе рич на мо но фо кал на со чи ва,
ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим фил -
те ром или пак мул ти фо кал на со чи ва. Це на
опе ра ци је ће за ви си ти упра во од вр сте со -
чи ва ко ја вам је нео п ход на.

Сфе рич ним или ас фе рич ним мо но фо кал -
ним со чи ви ма ис пра вља се ре фрак тив на гре -
шка, ко ја се од но си на кла сич ну ми нус или
плус ди оп три ју. Тре ба на по ме ну ти да се њи -
ма не ис пра вља астиг ма ти зам (по гре шна за -
кри вље ност ро жња че), ни ти пре зби о пи ја (по -
тре ба за но ше њем на о ча ра за рад на бли зу).

Ас фе рич на со чи ва има ју при мат у кли ни -
ка ма ши ром за пад не Евро пе, бу ду ћи да
има ју но ви ји ди зајн и да су на чи ном њи хо -
ве из град ње по бољ ша ни од ре ђе ни не до ста -
ци сфе рич них со чи ва. Она су се сто га по ка -
за ла бо љим у ко ри го ва њу сфер них абе ра ци -
ја и кон траст не сен зи тив но сти – ка рак те ри -
сти ка вид не оштри не ко је ути чу на ква ли тет
ви да.

Ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром има ју исте ка рак те ри сти ке као кла -

сич на ас фе рич на со -
чи ва, с тим што је по -
вр ши на со чи ва ди зај -
ни ра на та ко да спре -
ча ва пре ла ма ње од -
ре ђе ног спек тра сун -
че ве све тло сти, ко је
код по је ди них па ци -
је на та мо же не по -
вољ но де ло ва ти на
ва жан цен тар за вид
на оч ном дну, по знат
као жу та мр ља.

Уград њом мул ти -
фо кал них со чи ва успешно се по сти же ко рек -
ци ја ви да ка ко на бли зи ну, та ко и на да љи -
ну. Ова спе ци јал но ди зај ни ра на со чи ва у
сво јој струк ту ри са др же не ко ли ко кон цен -
трич них пр сте но ва, ко ји има ју раз ли чи ту
моћ пре ла ма ња све тло сти, омо гу ћа ва ју ћи
па ци јен ту фо ку си ра ње на ши ри спек тар уда -
ље но сти. По год на су за љу де ко ји су рад но
ак тив ни, ко ји има ју ди оп три ју за да љи ну и
има ју по тре бу да но се на о ча ре за рад на
бли зи ну и на ра чу на ру.

С дру ге стра не, треба имати на уму, мул -
ти фо кал на со чи ва се не пре по ру чу ју про фе -
си о нал ним во за чи ма, од но сно љу ди ма ко ји
због при ро де по сла че сто во зе у ноћ ним
усло ви ма.

Уград ња ин тра о ку лар них со чи ва 
ре ша ва мно ге про бле ме

Отва ра ње Спе ци јал не бол ни це „Све ти Ва -
си ли је Остро шки” зна чи и то да ће из ме ђу
хи ља ду и две хи ља де па ци је на та го ди шње
ко ји се на ла зе на ли ста ма че ка ња за опе -
ра ци ју ка та рак те би ти пре у сме ре но у ову
уста но ву, где ће их, о тро шку РФ ЗО-а, опе -
ри са ти наш тим струч ња ка на апа ра ти ма
нај са вре ме ни је гене ра ци је.

На рав но, ту опе ра ци ју ће мо ћи да оба ве и
па ци јен ти ко ји ни су на ли сти че ка ња, али о
соп стве ном тро шку.

– Уз све то, све сни чи ње ни це да по је ди -
ни гра ђа ни жи ве у те шким еко ном ским
усло ви ма и да не ма ју оба ве зно здрав стве но
оси гу ра ње, пред ви де ли смо и од ре ђе ни

број гра тис опе ра ци ја ка та рак те ка ко би смо
им по мо гли да ре ше тај, до са да не пре мо -
стив здрав стве ни про блем – ис та као је Зо -
ран Пе шев ски.

Опе ра ци је ка та рак те у Спе ци јал ној бол -
ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки” оба вља ће
проф. др сци. мед. Миро слав Ста мен ковић,
специјалиста офтал  молог и очни хирург и
директор Клинике за очне бо ле сти „Проф.
др Иван Стан ко вић” при КБЦ Звездара.

Сви ма те ри ја ли и ма ши не ко ји ће се ко -
ри сти ти при ли ком опе ра тив них за хва та у
„Све том Ва си ли ју Остро шком” пред ста вља -
ју оно нај бо ље што тре нут но по сто ји на тр -
жи шту.

Опе ра ци ја ка та рак те и о тро шку РФ ЗО-а

Ра ди УТОР КОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја),

• пре глед + ОЦТ,

• ОЦТ – оп тич ка ко хе рент на то мо гра фи ја,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

Ра ди ПО НЕ ДЕЉ КОМ по под не и СУ БО ТОМ

пре под не и оба вља сле де ће прегле де:

• ди оп триј ски пре глед (од ре ђи ва ње вид -

не оштри не са ко рек ци јом, пре глед на ре -

фрак то ме тру и про пи си ва ње од го ва ра ју ће

ди оп три је);

• оф тал мо ло шки пре глед де це и од ра слих

(од ре ђи ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом,

пре глед на ре фрак то ме тру, ме ре ње оч ног

при ти ска, пре глед пред њег сег мен та ока и

зад њег сег мен та ока са ши ре њем зе ни ца);

• стра бо ло шки пре глед код де це (од ре ђи -

ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом, пре глед

пред њег сег мен та ока, пре глед на ре фрак то -

ме тру без и у ци кло пле ги ји, стра бо ло шки

пре глед и пре глед зад њег сег мен та ока на

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

• си сте мат ски пре глед де це до 13 го ди на

(од ре ђи ва ње вид не оштри не без ко рек ци је,

стра бо ло шки пре глед, ко лор ни вид – пре по -

зна ва ње бо ја);

• те сто ви за су во око (од ре ђи ва ње ко ли -

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

Ра ди СРЕ ДОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон тр ол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја.

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

Ра ди ПЕТКОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом 
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL 
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ИНФЛАМАЦИЈЕ: CRP
+ седиментација Цена: 560 динара

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ: PSA + fPSA 
+ индекс fPSA/PSA Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH 
+ fT4 +  fT3 Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 30. ЈУЛА ДО 2. СЕПТЕМБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци     14.000
Пљевља               12.600
Костолац                8.000
Ресавица коцка   20.900
Ресавица орах     18.000
Огревно дрво
на палети             14.200

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 12.800

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 12.800

Угаљ станари 9.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВНО ДРВО на рате, ЋУМУР за роштиљ,

сува ПОТПАЛА и букова цепаница у врећи.

ПОТПАЛА ДРВО ЋУМУР.

Баваништански пут, 061/383-80-00
(2/304751)

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

• Буква 5.500,00
• Храст 5.500,00
• Цер 5.500,00
• Багрем 5.200,00
• Брикет 19.000,00 тона
• Пелет 23.000,00 тона

(чиста буковина)

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

БРИКЕТ ДРВНИ
ЕКСТРА ПОВОЉНО!

ОВЛАШЋЕНИ ПАРТНЕР ЗА ЈУЖНИ БАНАТ

НАЈБОЉА ТЕЛЕВИЗИЈА

• Бесплатно прикључење и одржавање • EON апликација
за гледање ТВ-а на телефону • Пинков пакет, N1, Nova S,

Спорт клубови и многи други домаћи и страни канали

Прикључење у року 24 сата!!! 

064/812-66-91

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-
градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-
ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС
и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19,
37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) 

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

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ПОНОВНИ 

ЈАВНИ УВИД 

Нацрт Изменe и допунe Плана генералне 

регулације проширена Миса са гробљем 

– Целина 3 у Панчеву

Излаже се на поновни јавни увид Нацрт Изменe и
допунe Плана генералне регулације проширена Ми-
са са гробљем (Целина 3) у Панчеву (у даљем тексту
План).

Поновни јавни увид Плана, одржаће се у трајању од
30 дана и то почев од 27. 08. 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни
увид, у згради Градске управе Града Панчева, Ул.
Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом спрату,
као и у канцеларији 609, сваког радног дана од
08.30 до 11.30. Све информације у вези са огласом
могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интер-
нет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-
ти примедбе у току трајања јавног увида, искључиво
у писаном облику, Градској управи Града Панчева,
Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбе-
но-комуналне послове, путем писарнице Градске
управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,
Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу
утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског до-
кумената биће организована дана 14. 09. 2021. го-
дине у 13 сати, у Малој сали зграде Градске управе
Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
12. 10. 2021. године, са почетком у 13 сати, у Малој
сали зграде Градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржа-
вања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се
нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Ћевабџиници „Хало Лесковац”
потребан

возач за доставу и снабдевање.

062/160-34-29
(6/305327)

ПРОДАЈЕМ тојоту јарис, 2004.
годиште, 164.000. Тел. 060/444-
82-77. (307368)

ПРОДАЈЕМ ситроен Ц 3, алуто-
матик, ексклузив. Л065/435-60-
69. (307415)

ЈУГО темпо 1.1, нерегистрован,
исправна за регистрацију.
060/633-05-01. (307453)

МЕРЦЕДЕС Е 270, 2002. годиште,
продајем.062/632-552. Л(307467)

ФИЈАТ мултипла 1.9, 2005, фул
опрема, регистрован годину дана,
може замена. 064/130-36-02. (307489)

ПУНТО 2, 1.2, 2000/1, петора
врата, фул опрема, атестиран
плин. 064/130-36-02. (307489)

ПУНТО 3, 1.2, 2010/11, петора
врата, фабрички плин, 110.000
км. 064/130-36-02. (307489)

КУПУЈЕМ аутомобиле, стање не-
битно од 70 до 1.800 евра.
062/193-36-05. (307293)

КУПУЈЕМ возила од 100 до 2.000
евра, стање небитно. 063/165-83-
75. (307369)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп слу-
паних и неисправних. 060/078-
47-89, 063/778-47-89. (307493)

ОГРЕВНО дрво багрем, исечено,
4.500 са превозом. 063/770-64-
22 (СМС)

ПРОДАЈЕМ два бојлера (50 л и
80 л), ТА пећ, 3.5 кв са колици-
ма, застакљен метални светлар-
ник 264 х 150 цм, инвалидска ди-
залица. 064/508-60-40. (307361)

ПРОХРОМСКЕ цеви од ½ цола
на продају. 063/355-932. (307314)

МЕСНАТИ прасићи, јагањци,
свиње. Могућност клања и пече-
ња. 060/037-11-96. (307051) 

АКЦИЈА. Огревно дрво, буква, ба-
грем, храст по цени од 4.000 дина-
ра, превоз бесплатан. Попуст за пен-
зионере. Тел. 061/107-08-79. (306417)

АКЦИЈА. Огревно дрво багрем,
храст, буква, цер, цена од 4.000
по метру/кубном, превоз беспла-
тан. 065/437-94-23. (306417)

ПРОДАЈЕМ: трака за ходање, но-
ва шиваћа машина, тучана пећ
(турска), пећ за парно грејање, за-
мрзивач са фиокама, писаћа ма-
шина – енглеска тастатура, уљани
радијатор 3 кв и остало покућ-
ство. Тел. 060/510-67-87. (307367)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пе-
ћи, достава, монтажа. 0637705-
18-18, 335-930. (307387)

НЕМАЧКИ овчар, велике и пату-
љасте тује, мердевине, алумини-
јумски радијатори, кревети.
064/206-30-24. (307319)

ЗАМРЗИВАЧ сандучар 310 л, ми-
кроталасна, замрзивач фиокар
240 л, електрични шпорет.
063/861-82-66. (р)

МЕТАЛНА капија, гаражна вра-
та, цреп кикинда, собна врата,
прозоре, летву продајем.
062/113-20-28. (307548)

ДВЕ термоакумулационе пећи
продајем. 062/632-552. (307467)

ВИТРИНЕ антика продајем.
062/632-552. (307467)

КАУЧ, трпезаријски сто са столи-
цама, комбиновани фрижидер
двомоторац, телевизор, вентила-
тор. 063/861-82-66. (р)

ПРИКОЛИЦА, дупла осовина,
оцарињена, продајем. 062/632-
552. (307467)

ПРОДАЈЕМ стару ограду и капију
од кованог гвожђа и стари ковач-
ки мех. 066/362-597. (307478)

ДВА панелна радијатора,
500/1600, поовни, очувани. Тел.
065/567-88-83. (307498)

ПРОДАЈЕМ нове лимове 1 х 1000
х 2000, нераспаковану уградну
рерну горење. 013/331-765,
069/755-697. (307510)

ПРОДАЈЕМ чамац метални, са
кабином, 6 м и мотор хонда 6 кс,
четворотактни и прибор за пеца-
ње. Телефон 373-510. (307519)

ПРОДАЈЕМ ремонтована ТА пећи,
монтажа, гаранција, вршимо по-
правке. 063/714-38-98. (307515)

ОТКУП возила, пољопривредне
механизације, гвожђа, електрон-
ског отпада, шлеп служба, селид-
бе. 063/782-82-69, 061/211-59-15.
(307362)

ОТКУП возила, исправна, неис-
правна, хаварисана, трактора,
катализатора, продаја делова,
шлеп служба. 069/203-00-44,
066/409-991. (307632)

КУПУЈЕМ перје, старе слике, са-
тове, стари новац, марке, сифон
флаше, старе играчке, метал,
старо покућство. 063/705-18-18,
335-930. (307387)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне,
ТА пећи свих кв. Долазак. Испла-
та одмах. 061/641-30-36. (307435)

КУПУЈЕМ значке, ордење, меда-
ље, новац, сатове, пенкала.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/488-40-22. (307321)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, ме-
синг, олови, алуминијум, веш-ма-
шине, замрзиваче, долазим.
061/321-77-93. (2307481)

КУПУЈЕМО обојене метале, гво-
жђе, веш-машине, замрзиваче,
телевизоре, све остало. 061/206-
26-24. (307481)

КУПУЈЕМО старе лимузине, гво-
жђе, веш-машине, зхамрзиваче,
шпорете, телевизоре, акумулато-
ре. 061/104-95-38. (307481)

ВИКЕНД насеље Долово, ПО +
ПР (17+42), два помоћна објекта,
27.98 ари, 30.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (307541)

КУЋА у Панчеву близу центра,
власник. 060/052-13-86 (СМС)

ПРОДАЈЕМ плац на Караули од
61 ар. Пеца. Тел. 060/534-68-69.
(306822)

ПРОДАЈЕМ кућу, три стана, 8
ари плаца, Горњи град. 063/829-
89-48. (307008)

КУЋА на продају, 120 квм у Пан-
чеву, 60 евра/квадрат, сређена,
двориште, гаража, са пратећим
објектима, на 7 ари плаца. Тел.
060/510-67-87. (307367)

ПРОДАЈЕМ плац на Караули, 61
ар, Пеца. 060/534-68-69. (307381)

ПРОДАЈЕМ или мењам кућу за
стан. Тел. 355-039. (307320)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву и
плац 9 ари у грађевинској зони.
066/363-454. (307444)
ПРОДАЈЕМ грађевинске плацеве,
ново Стрелиште. 063/368-135. (307358)

КУЋА код Алибунара 82 квм, но-
ва, објекти, струја, вода, бунар.
Јефтино. 063/180-22-26. (307447)

ПЛАЦ 28,5 ари, власник, 1/1.
064/248-95-28. (307505)

КУЋА, Миса, ПР + I + ПК, близу
спортског, 1.72 ара, 85.000. „Мил-
ка М”, 063/744-28-66. (307541)

ПЛАЦ, Јабучки код Алмекса,
фронт 12,5 м, 28 ари, 30.000.
„Милка М”, 063/744-28-66. (307541)

ПЛАЦ, Новосељански, 13 ари,
16.000, 150 м од главног пута,
ограђен. „Милка М”, 063/744-28-
66. (307541)

ТРОСОБАН стан, строги центар,
72 квм, две терасе, трећи спрат
лифт, ТА, могућност ЦГ, подрум
12 квм, укњижен, 75.000 договор,
Звати после 17 часова на теле-
фон: 064/119-60-06. (306966)

ПРОДАЈЕМ стан 80 квм, I спрат,
Панчево, Ружина 20. 065/849-71-
94. (307059)

ТЕСЛА, одличан двособан, II, ЦГ,
55.000; једнособан, 26 квм, 25.000.
(396), „Лајф”, 061/062-91-48. (307550)

ДВОСОБАН, 53 квм, нова Миса,
25.000 евра, ниско приземље, од-
мах усељив. „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (307422)

НОВОГРАДЊА, Панчево-центар,
продајем четворособан стан, 75
квм, и трособан стан, 62 квм, ин-
веститор. 063/823-71-79. (306782)

ТЕСЛА Нови Свет, двособан, I,
ЦГ, 46 квм, 43.500. (353), „Пре-
миер”, 063/800-44-30. (307526)

ЦЕНТАР, Кеј, трособан, III, 86
квм, гас, 92.000. (353), „Преми-
ер”, 063/800-44-30. (307526)

СТРЕЛИШТЕ, 46 квм, VI II, ЦГ,
комплетно реновиран, 36.000;
двоипособан, ВП, 56.000. (396),
„Лајф”, 061/062-91-48. (307550)

ЦЕНТАР, трособан, гледа на Та-
миш, V/VI II, ЦГ, 70.000; тросо-
бан, ЕГ, 65.000. (396), „Лајф”,
061/062-91-48. (307550)

ТЕСЛА, 61 квм, I, ЦГ, 62.000; Ко-
теж, I, трособан, IV 55.000 евра.
(396), „Лајф”, 061/062-91-48. (307550)

ГАРСОЊЕРА на продају, центар.
063/164-60-45. (307360)

КОТЕЖ 2, двоипособан, V, ЦГ,
лифт, 60 квм, 55.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (307541)

ПРОДАЈЕМ стан у центру, 37, 39,
43, 65 квм. 060/043-52-98. (307494)

МЕЊАМ нови стан за кућу у
Панчеву. 064/143-52-98. (307494)

СТАН до улице, 39 квм, призе-
мље, комплетно сређен, 27.000.
069/744-286, „Милка М”. (307541)

МИСА стан, етажа, 100 квм, две
терасе, I, код школе, 70.000.
„Милка М”, 069/744-286. (307541)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, I, две тера-
се, 52 квм + остава 9 квм, 41.000.
„Милка М”, 069/744-286. (307541)

ТЕСЛА, двособан, II, TA, лифт,
тераса, 55 квм, 45.000. „Милка
М”, 069/744-286. (307541)

КОТЕЖ 2, двоипособан, II, ЦГ, 67
квм, две терасе, 65.000. „Милка
М”, 069/744-286. (307541)

КУПУЈЕМО станове и куће. Брза
и сигурна исплата. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68. (303973)

КУПУЈЕМО станове на свим лока-
цијама. Брза исплата. (353), „Пре-
миер”, 063/800-44-30. (307526)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” потребне
некретнине, све локације, брза ре-
ализација. 063/744-28-66. (307541)

ПОТРЕБАН стан за издавање на
дуже, новоградња или ренови-
ран. 062/67-64-67 (СМС)

ИЗДАЈЕМ комплетно лукс наме-
штену гарсоњеру на Стрелишту,
200 евра. 063/730-26-46 (СМС)

ИЗДАЈЕМ два намештена стана
преко пута Болнице, у Улици Ми-
лоша Обреновића 3. Двособни и
једнособни. За све потребне ин-
формације назвати на контакт
тел. 063/460-660 (и)

ИЗДАЈЕМ нов трособан стан са га-
ражом, двориштем. 063/301-151.
(306906/р)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на Дорћолу.
064/417-68-77. (307255)

ЗА ИЗДАВАЊЕ стан, Котеж 1, II,
ЦГ, двособан, две терасе, празан.
069/744-286. (307541)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру 40 квм, цен-
тар. 063/233-558. (307340)

СМЕШТАЈ за раднике или сту-
денте хотелског типа. 060/043-
52-98. (307494)

ИЗДАЈЕМ кућу на Тесли на дужи
период. 061/608-65-04. (307347)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ дворишну гарсо-
њеру и двособан мањи стан, запо-
сленом самцу или самици.
060/626-22-48. (307337)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан у центру. Тел. 064/582-22-68.
(307334)

ДВОИПОСОБАН, Котеж 2, ЦГ,
два МЧ, две терасе, двостран.
064/238-08-61. (307335)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву, стара
Миса. 060/011-96-66. 

ИЗДАЈЕМ намештен стан. 064/167-
40-52, 064/850-71-39. (307365)
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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

Војводе Радомира Путника 1 • телефони: 013/346-701, 064/64-39-725
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РАДНО ВРЕМЕ:

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

013/346-701



ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ
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TOP Ponuda

Kneza Mihaila�             

�             
�             

do

robna
marka

robna
marka

144 rsd,

Nectar family 1.5 l

99

174.99 -17%

26 rsd,
Lubenica 1 kg

99

39.99 -32%

49 rsd,
Hleb beli sa 

susamom Montella 
rezani 450 g

99

69.99 -28%

34 rsd,
Stišnjena šunka 

Mitros rinfuz 100 g

99

59.99 -41%

79 rsd,

u biljnom ulju 
Montella 160 g

99

139.99 -42%

119 rsd,
Kakao krem 

Eurocrem 
Swisslion 200 g

99

177.00 -32%

109 rsd,

2%mm Mlekara 
Subotica 1.463 l

99

119.99

99 rsd,
99

Sredstvo za 

universal 0,65 l

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844, 
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.

www.kutko.rs
email: kutko93@mts.rs

www.kutko.rs
email: kutko93@mts.rs

LAVA TOLSTOJA 21 ugao sa ČUMIĆEVOM 1
ULIČNA ZGRADA
prizemlje – lokal
I sprat
Stan 1 72,78 m² rezervisan

Stan 2 112,40 m²
Stan 6 66,55 m² 
II sprat
Stan 8 72,78 m² 
Stan 9 112,40 m²

III sprat
Stan 16 112,40 m²
Stan 20 66,55 
Stan 21 59, 38 m²
IV sprat
Stan 22 72,40 m²
Stan 23 111,20 m²
Stan 24 54,00 m² rezervisan

Stan 25 62,90 m²

Stan 27 65,83 m²
Stan 28 58,44 m²
DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje
Stan 2 60,75 m²
Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 
Stan 5 60,70 m² 

I sprat
Stan 6 46,62 m²
Potkrovlje
Stan 11 46,36 m² rezervisan

Stan 12 76,18 m² 
Stan 13 74,51 m²
Stan 14 76,54 m²
Stan 15 58,82 m² rezervisan

Kontakt: Marijana 063/693-944, Daliborka 063/693-291, Ljupko 063/313-844

BRAĆE JOVANOVIĆ 22 a
I sprat stan 2 – 55,50 m²

II sprat stan 4 – 55,50 m²

povučeni 

sprat stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m² rezervisan

SLAVKA BOKŠANA 5

(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

TANASKA RAJIĆA 46
Stan 1 – 52,77 m²

Stan 2 – 75,92 m²

Stan 3 – 66,62 m² 

Stan 6 – 75,92 m²

Stan 8 – 47,26 m² 

rezervisan

Stan 10 – 75,92 m²

Stan 11 – 66,62 m²

Stan 12 – 47,26 m²

Stan 13 – 52,03 m² 

Stan 14 – 74,26 m²

Stan 15 – 65,46 m²

Stan 16 – 46,57 m²

SERDAR JANKA VUKOTIĆA
stan 2 – dupleks (pr 47,43 m²

+ I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

stan 6 – dupleks (II sprat 53,65 m²

+ galerija 30,25 m²)

Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

Предузећу ТЕРМООПРЕМА д.о.о. Београд

потребан

ШЕФ ПРОИЗВОДЊЕ У ПАНЧЕВУ

са искуством на пословима вођења 
и организовања производње

и познавања технологије обраде метала 

Контакт: dmanojlovic@termooprema.rs 
062/374-044

Компанији „Утва-Милан Премасунац” из Качарева

потребни: заваривачи, металоглодачи, 
металостругари и борверкисти.

Контакт: 013/601-650 или office@utva-mp.com

Потребни службеници обезбеђења са лиценцом, 

четири извршиоца: два за скраћено радно време - дневне

смене; два извршиоца за сменски рад (пуно радно време).

„Sfinga pro” д. о. о. Змај Јове Јовановића 2, локал 2,

Панчево. Тел. 060/500-90-45, 060/500-90-18.          
(307527)

ИЗДАЈЕМ празну гарсоњеру у згра-
ди са ЦГ, на Котежу 1. 064/610-52-
38. (307385)

УЧЕНИЦИМА, студентима, издајем
намештен једнособан стан од 1.
септембра код Дома војске.
064/139-10-29. (307395)

СОДАРА, 54, ЦГ, III спрат, усељив,
46.000. 063/836-23-83, „Трем”. (307397)

СТРЕЛИШТЕ, 62, ЦГ, VII, 53.000.
063/836-23-83, „Трем”. (307397)

ШИРИ центар, 32, ТА, I спрат,
28.000. 063/836-23-83, „Трем”. (307397)

ИЗДАЈЕМ мали двособан станл лна
Новосељанском путу. Тел. 064/137-
48-67. (307313)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике, самце.
064/305-73-01. (307398)
ИЗДАЈЕМ двособан стан, Котеж 2,
уградни плакари. Тел. 064/118-92-
81. (307404)
ИЗДАЈЕМ стан, нова Миса, наме-
штен, самцима, ученицима.
064/207-19-88. (307405)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у
центру града. Тел. 013/602-401,
064/372-88-19, 064/372-87-29. (307420)
КОМПЛЕТ опремљена кућа у цен-
тру града са више соба и засебним
купатилима, капацитета до 13 осо-
ба. 062/435-323. (307424)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан
на Стрлеишту код школе, звати по-
сле 16 сати. Тел. 063/803-45-51. (307426)
ИЗДАЈЕМ лепо намештену гарсоње-
ру у Самачком, кирија 120, депозит,
уговор. 064/329-49-19. (307449)
ИЗДАЈЕМ стан, Миса, са централ-
ним грејањем. Тел. 063/784-22-70. 
ИЗДАЈЕМ двособан стан на Котежу
1. Тел. 064/564-82-59. (307462)
ИЗДАЈЕМ једнособан, празан стан
на Тесли, ЦГ. Обавезан депозит.
063/807-74-48. (307438)
ИЗДАЈЕМ кућу под кирију, насеље
Топола. Тел. 060/510-67-87. (307367)
ИЗДАЈЕМ намештен стан на Стрле-
ишту, ЦГ. 064/305-71-60. (307492)
ПОТРЕБАН стан на издавање, на ду-
жи период. 063/808-16-43. (307530)
ИЗДАЈЕМ намештен стан. 062/156-
99-30. (307539)
ИЗДАЈЕМо трособан намештен стан,
73 квм, строги центар, ЦГ, лифт,
клима, 300 вра. 063/708-55-66. (307538)
БЕСПЛАТНО станове, станарки у
Иванову. 064/372-94.-71. (307536)
ИЗДАЈЕМ две гарсоњере, у центру
код Нове поште, комплетно опре-
мљене. 064/134-06-08. (307507)
ИЗДАЈЕМ реновиран ненамештен,
полунамештен стан, 50 квм, Котеж
1, четврти спрат, без лифта, 190
евра. 064/805-07-89. (307513)
ИЗДАЈЕМ двособан стан, нова Ми-
са. Тел. 061/169-51-99. (307518)
ИЗДАЈЕМ намештен стан са цен-
тралним грејањем на Маргити.
064/171-26-69. (307520)
ИЗДАЈЕМ кућу од 100 квм, као по-
словни простор у строгом центру
Панчева, Ул. Вој. Живојина Мишића
6. 064/575-57-04, 023/857-315. (307525)

ИЗДАЈЕ се локал 50 квм у центру
града, преко пута главне аутобуске
станице, С. Саве. 063/817-94-46. 
ЛОКАЛ за издавање, 35 квм, Лава
Толстоја 10. 066/517-30-47. (307156)
ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште, пар-
кинг, башта, обезбеђен, 35 квм, од-
лична локација. 065/966-6661. (307463)
ИЗДАЈЕМ халу 300 квм, на Ново-
сељанском путу. Висина хале 4 м,
шлепер прилаз. 066/303-999. (307469)
ИЗДАЈЕМ локал, 96 кквм, нова
Миса, близина школе, 250 евра.
063/327-884. (307528)
ПРОДАЈЕМ локал у центру, са
паркингом. 064/143-52-98. (307494)
ИЗДАЈЕМ фризерско-козметички
салон, кмплет сређен, Тесла.
064/514-05-06. (307549)
ИЗДАЈЕМ локал, угао Његошеве и
Карађорђеве, 60 квм, погодан за
све делатности. 064/514-05-06. (307549)
ЛОКАЛ код аутобуске, пијаце, 25
квм, 26.000, била мењачница.
„Милка М”, 063/744-28-66. (307541)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије
са искуством за међународни Ру-
мунија и Бугарска. Пријава, сталан
посао .069/301-17-00 (СМС)
ПОТРЕБАН радник са искуством
за рад у вулканизерској радњи.
065/551-17-22 (СМС)
„SI LEX” d.o.o. Панчево тражи рад-
нике у поризводњи. Боре Шипоша
98, Панчево. 063/109-78-88. (307546)
ПОТРЕБАН радник са искуством у
раду са обојеним металима за рад
на отпаду. 065/551-17-22 (СМС)
ПОТРЕБНА продавачица у пекари.
pe ka ra smi lja nic@mts.rs  064/217-
48-56. (307021)
ПОТРЕБАН возач камиона за рад
на стоваришту „Голија”, 063/776-
56-58. (ф)
РЕСТОРАНУ потребни: помоћни
радник у кухињи, шанкер, кувар,
радник за одржавање хигијене.
064/149-99-73. (307540)

GO LUB TA XI тражи возача такси-
ја. Нопоходни услови: завршена
средња саобраћајна школа, пет
година искуства на пословима
возача или поседовање Ц катего-
рије са било којом средњом шко-
лом. Контакт. 064/863-13-76. (307351)
ПОТРЕБНА девојка за рад у ка-
фићу. 066/345-063. (307529)
ПОТРЕБНИ молери, фасадери,
помоћни радници. Звати од 8 до
16 сати. 060/325-38-88. (307514)
„ПИНК” ћевабџиници код Ауто-
буске стањнице потребвни рад-
ници. 064/960-44-21. (3075239

КОМБИ превоз робе, селидбе.
064/243-82-85. (305093)

CAF FE „Љубичево” тражи девојку
са искуством. 069/364-10-04. (307551)
ПЕКАРИ у Старчеву потребан
радник за ноћну смену са Б кате-
горијом. 062/806-02-58. (307086)
ПОТРЕБНА радница за рад у
Маркету „Идеал”. 063/106-02-84,
013/333-162. 
ПОТРЕБНА радница за припрему
хране у месари „Идеал”. 063/855-
55-56, 063/133-14-63. 
ПОТРЕБНИ неквалификовани, по-
луквалификовани и квалификовани
радници на следећим пословима:
електричари, бравари, вариоци и
лимари. За све додатне информа-
ције позвати: 065/333-33-00. (ф)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Давид 013” по-
требна радница. 060/517-69-18. (307287)
РЕСТОРАНУ „Какаду” потребан ку-
вар – куварица и помоћна радница
у кухињи. 062/806-02-58. (307086)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни пи-
ца мајстори и радници за пала-
чинке. 062/339-279. (306878)
ПОТРЕБАН мајстор за производ-
њу пецива. 064/973-60-66. (306883)
ПОТРЕБНА озубиљнија особа са
искуством за гледање старијег
брачног пара. Живе у кући на Те-
сли. Покретни су и сами се служе.
Време четири сата дневно – 5 да-
на. Пожељно да има ауто ради на-
бавке намирница. Позовите.
063/782-25-92. Мирослав. (307356)
ПОТРЕБАН маркетинг промотер са
деск рачунаром, у мобилној видео
игрици. 060/030-09-59. (307372)
РЕСТОРАНУ потребна кувари-
ца/кувар на неодређено време, до-
бри услови. 062/478-394. (307493)
ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е категори-
је са и без искуства, на неодређено
време. Плата по договору.
060/033-56-10, 061/213-37-66. (307375)
ПОТРЕБНА радница у трафици,
са искуством. 063/102-86-41. (307409)
TER MO I COLD из Београда, због
проширења обима посла потребни
бравари за израду и монтажу че-
личних конструкција. Тел.
065/397-35-87. (307488)
ПОТРЕБНЕ жене за одржавање
зграда. 060/517-83-00. (307506)
ПОТРЕБНЕ раднице у Робној кући
DE LI. 062/870-19-64. (307475)

ШЉУНАК песак сејанац одвоз шу-
та малим кипером, до два кубика
064/664-85-31, 013/342-338. (СМС)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,
одржавање воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, котли-
ћа. 063/836-84-76. (306633)
ФАРБАРСКО-МОЛЕРСКИ радови,
кречење, столарија, фарбање ра-
дијатора. 064/280-26-15. (306633)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, ко-
марници, венецијанери, тракасте
завесе – уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (307248)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновира-
ње кровова, стиропор, бавалит,
фасаде. 063/865-80-49. (307123)
ХОБЛОВАЊЕ, лакирање, фугова-
ње, поправке паркета и подова, без
прашине. Квалитетно и професио-
нално. 061/233-49-97. (306989)

СТАН у центру Тесла за издавање,
ЦГ, лифт, две терасе, депозит,
двособан. 064/222-39-23. (307354)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен
стан, Стрелиште. 063/368-135. (307358)

ИЗДАЈЕМ трособан станл у самом
центру града, ЦГ, 68 квм. Тел.
060/666-76-07. (307364)

ИЗДАЈЕМ асмештај за раднике,
самице. Раднички смештај,
063/502-211. ()307374)

УГАОНА гарнитура, симпо, као
нова, хитно, 150 евра. Фиксно.
062/155-15-73. (307980)
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ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04

064/422-02-03

На основу одлуке Градског већа Града Панчева о рас-
писивању јавног конкурса за суфинансирање мера
енергетске ефикасности породичних кућа и станова
на територији Града Панчева за 2021. годину и Пра-
вилника о суфинансирању мера енергетске санације
породичних кућа и станова, Град Панчево расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера енергетске ефикасности
породичних кућа и станова на територији 

града Панчева за 2021. годину

У оквиру реализације Програма енергетске санације
стамбених зграда, кућа и станова, о финансијској под-
ршци домаћинствима у процесу енергетске санације
за 2021. годину расписује се јавни конкурс за суфи-
нансирање мера енергетске ефикасности породич-
них кућа и станова на територији града Панчева за
2021. годину. Мере енергетске санације у домаћин-
ствима предвиђене Правилником о суфинансирању
мера енергетске санације породичних кућа и станова,
спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима,
а крајњи корисници бесповратних средстава су дома-
ћинства на територији града Панчева. Домаћинства
која остваре право на суфинансирање могу набавити
добра или услуге искључиво од привредних субјеката
изабраних путем јавног позива и налазе се на конач-
ној листи која је део конкурсне документације.

Циљ спровођења мера енергетске санације је уна-
пређење енергетске ефикасности у домаћинствима
на територији Града Панчева.

Предмет Јавног позива јесте избор домаћинстава
која ће остварити право на суфинансирање следе-
ћих мера:

1. Замена (набавка са уградњом) спољних прозора
и врата и других транспарентних елемената тер-
мичког омотача

2. Набавка и инсталацијa котлова на природни гас

Све неопходне информације у вези услова за учеш-
ће на јавном конкурсу, потребне докуменације, ли-
сте привредних субјеката, као и пријавни образац
налази се на сајту града Панчева: http://www.pance-
vo.rs/lokalna-samouprava/konkursi/ 

Достављање пријава: рок за подношење пријаве је
16. 09. 2021. године

Контакт: 013/308-826 или 013/308-830 локал 826 

Документацију доставити поштом или у Услужном
центру града Панчева у затвореној коверти са на-
знаком: 

Пријава за

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера енергетске 
ефикасности породичних кућа и станова 

на територији Града Панчева за 2021. годину

Град Панчево
Градска управа

Комисија за реализацију мера 
енергетске санације

Трг Краља Петра I 2–4
26 000 Панчево

Н Е О Т В А Р А Т И !

ДОО „Минесал” из Панчева,

тражи раднике за рад

у производњи и палета.

013/373-488, 063/256-360

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

МЕЊАМ пелене, нега покретних,
непокретних. 061/282-48-28. (307331)

ПРЕВОЗ шљунка, песка, сејанца,
утовар и одвоз шута кипером до 2
м³. 064/505-62-44. (306732)

ДАЈЕМ часове енглеског језика за 5.
и 6. разред. Тел. 063/848-67-64. 

ИЗВОЂЕЊЕ свих грађевинских ра-
дова од темеља до крова. Тел.
063/724-36-24. (307365)

ПОПРАВКЕ по становима, кућама,
повољно. 063/712-34-11. (307393)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка ста-
рих, монтажа нових цеви, монтажа
санитарије. 063/812-48-62. (307380)

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ: ограде, капи-
је, гелендери, надстрешницем тера-
се, остало. Злајо. 065/558-45-17. 

КЛИМЕ, монтажа, сервис, анти-
бактеријско прање, допуна, прода-
ја половних. „Фриго Матић”,
060/521-93-40. (307888)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације,
табле, бојлере, ТА пећи, шпорете.
060/521-93-40. (307383)

ОБАРАЊЕ стабала, крчење плацева,
рушења, бетонирањам чишћења, од-
ношења ствари. 064/122-69-78. (

РАДИМО све физичке послове: ру-
шења кућа, шупа, кошење, обарање
стабала. 064/122-69-78. (3073949

ЧИСТИМО таване, подруме, ради-

мо све послове. 061/321-77-93. (307481)

БЕТОНИРАЊА дворишта, разбија-
ње бетона, рушења, одношење ства-
ри и остало. 060/035-47-40. (307394)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс, повољ-
но, пензионерима попуст. 061/626-
54-06.(307396)

ПРЕВОЗИМ кипером, сејанац, шљу-
нак, песак, утовар, одвоз шута.
064/354-69-94, 063/754-02-72. (307410)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Пан-
чево-даље, цена договор. 063/193-
22-29, 013/366-843. (307413)

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге +
хаусмајстор. Александар. 064/157-
20-03. (307429)

ОДНОСИМО шут, чистимо подру-
ме, таване, дворишта, радимо све
врсте физичких послова, повољно.
061/641-30-36. (307435)

ПОТРЕБНИ вредни и одговорни
људи за поделу флајера. 064/664-
60-06. (307436)

ПОВОЉНО обављам све врсте фи-
зичких послова, поштено, одговор-
но и педантно. 061/311-97-69. (307440)

ПОТРЕБАН радник-ца за рад на бу-

вљаку. Контакт тел. 064/110-39-72. 

ПОТРЕБНИ молери за рад у Београ-

ду. 062/564-494. (307458<)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бојлера,

шпорета, индикатора, разводних та-

бли, инсталација. Мића. 064/310-44-

88. (307455)

ПОТРЕБНЕ љубазне и комуникативне

девојке за рад у Слот клубу Ken tu cky.

Контакт: 064/989-88-89 (307454)

МОЛЕ5РСКО-ФАСАДЕРСКО-ГИП-

САРСКИ радови. Потављање лами-

ната. Проверите. Вршимо селидбе.

062/816-66-78. (307461)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради: одгушење

судопере, купатила, поправке, замене

одмах. 064/495-77-59, 013/331-657. 

ЧИСТИМО подруме, таване, шут.

061/631-51-46. (307481)

ЧИСТИМ подруме, таване, дворишта,

шупе, гараже, износим старе ствари.

064/317-02-62, 063/196-54-56. (307534)

ВРШИМ превоз робе, ствари комби-

јем у свим правцима, селидбе, изно-

сим стари намештај. 064/317-02-62,

063/196-54-56. (307534)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, адаптације ку-

патила, поправке, преправке, сани-

тарије, славине, одгушења канализа-

ције. 061/193-00-09. (307521)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радо-

ви, ограде, капије,т енде, столови,

висински радови. 060/667-26-66. 

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена поломље-

ног црепа, висински радови на кро-

ву. 065/535-24-56. (307522)

ТВ сервис „Тесла електроник”, бес-
платан превоз и преглед. 060/078-47-
89, 063/778-47-89. Ул. Јована Рајића
1, код поште на Тесли. (307493)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес ка-
мионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-85. (306723)
KIZ ZA – превоз шљунка, песка, се-
јанца и ризле. Услуге виљушкарима
носивости и до 10 тона. 063/218-894. 

ТЕПИХ сервис путник: дубинско пра-
ње тепиха и намештаја. 302-820,
064/129-63-79. (307547)

KIZ ZA – рушење објеката, утовар и
одвоз шута, ископи, сечење и разби-
јање бетона, насипање и набијање
терена. 063/218-894. (306665)
KIZ ZA – продаја квалитетних беха-
тон коцки са припремом и радом.
064/648-24-47. (306665)
KIZ ZA – орезивање и сеча дрвећа из
камиона са корпом, прање прозора,
чишћење олука, замена црепа, из-
најмљивање маказастих платформи.
063/218-894.(306665)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду, превоз ка-
мионима, рад виљушкарима и ма-
шинско чишћење терена са одвозом.
060/425-54-43. (306665)
РУШЕЊЕ кућа, утовар и одвоз шута,
лупање бетона и ископ мини багери-
ма. 064/648-24-50. (306665)
НАЈАМ виљушкара за утовар и исто-
вар робе, телехендлера до 18 м виси-
не. 064/648-24-50. (306665) 

ПРЕВОЗ шљунка, песка, сејанца. Нај-
повољнија ризла у граду од 2.000
/м³. 064/648-24-50. (306665)
ПРОФЕСИОНАЛНО сечење, поткре-
сивање дрвећа из камиона до 30 м
висине. 064/648-24-50. (306665)
СЕЛИДБЕ, еккипа радника, превоз,
односимо непотребне ствари.
064/280-30-16, 063/731-77-67. (307443)
КЛИМЕ свих типова и произвођача,
сервисирамо, поправљамо и уграђу-
јемо са овереном гаранцијом. „Фри-
готехник”. 064/122-68-05. (307531)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзи-
ваче, климе, шпорете, бојлере попра-
вљамо квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”. 064/122-68-05. (307531)
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После изненадне краће болести преминула је

моја Бранка

БРАНКА ЦРЕПАЈСКИ
рођ. Војновић

Нека ти је лака ова банатска земља.

Твој СТАНКО

(2/307311)

Нашој Бранки

БРАНКА ЦРЕПАЈСКИ
1943–2021.

Породица РОМЧЕВ
(3/307312)

Тужна вест

ЉИЉАНА

САРИЋ
1947–2021.

Прерано отишла си у непо-
вратни вечити пут.
Нека твоја добра и племе-
нита душа почива у миру.

Жали кум РАДЕ
са породицом

(25/307349)

Последњи поздрав и бескрајна захвалност

ЉИЉАНИ САРИЋ

за вишегодишње несебично пријатељаство са

нашом породицом.

Остаћеш заувек у нашим срцима и сећањима са

твојим достојанством и добротом.

Искрено саучешће породици САРИЋ

ПЕРА, МАЈА и ДУЦА ДОШЕН
(41/307389)

Последњи поздрав тетки

БРАНКИ ЦРЕПАЈСКИ
1. I 1943 – 18. VI II 2021.

од сестричине НАДЕ са породицом

Сахрана је обављена 18. августа 2021. на Новом

гробљу

(51/307408)

Последњи поздрав

ДУШАНКИ СТЕФАНОВ
рођ. Вујчић

Почивај у миру!

Нека те анђели чувају!

Брат БОРИСЛАВ

(49/307406)

После тешке болести преминула је наша

ВЕРА ДИМИЋ
1941–2021.

Наша вољена преминула је 24. августа 2021, али ће увек живети у

нашим срцима.

Сахрана је обављена 25. августа 2021, у 12 сати.

Ожалошћени: супруг ЛАЗАР и ћерка РУЖИЦА са породицом

(55/3074149

ДУШАНКА

СТЕФАНОВ
1938–2021.

Последњи поздрав

драгој нашој

Душанки.

ЈЕЛЕНА, ЗОРИЦА

и МИЦА
(64/307432)

Последњи поздрав мами и баби

ДУШАНКИ ТАСИЋ

од ћерке КРИСТИНЕ, зета БАЛАЖА и унуци

АЛЕКСАНДАР и САНДРА са породицом

(54/3074169

Последњи поздрав

ДУШАНКИ ТАСИЋ
С поносом ћемо те помињати, по доброти памтити и воле-
ти као што си ти волела нас. Почивај у миру.
РУЖИЦА, МИОМИР са породицом и МИЛИЦА са породицом

(109/307508)

Последњи поздрав пријатељу

МИЛЕНКУ ИВИЋУ

од породица БОКШАН и БАЧУЈКОВ

(79/307470)

Последњи поздрав

чика МИЛЕНКУ

од Јованиних другарица

ИВАНЕ и МИЛИЦЕ

(80/307470)

Последњи поздрав драгом

МИЛЕНКУ ИВИЋУ

од породице ЈАКОВЉЕВИЋ

(81/307470)

Последњи поздрав

МИЛЕНКУ

ИВИЋУ

БАЈА са породицом

(68/307439)

ЉУБИША ПАНИЋ
1951–2021.

Последњи поздрав драгом брату Љуби

од сестре ЉИЉЕ с породицом

Почивај у миру
(116/307537)

Последњи поздрав нашој драгој

бившој запосленој

ЕВИ ЂУРИШИЋ

Колектив ЈКП „Зеленило” Панчево

(117/ф)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење ку-
патила, канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије, све за во-
ду, 0-24 сата. Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах. 013/348-
139, 063/811-74-89, Јовичин. (307464)

ПОТРЕБАН вештак за клима уре-
ђаје са судским овлашћењем. Кон-
такт телефон: 063/872-47-76, 013/
407-160. (307114)

ЦЕЂЕНИ и млевени парадајз и си-
рупи од воћа. Зелена пијаца, из-
међу сирнице и Цицварића.
064/176-20-26, 064/406-73-78. 

ОЗБИЉНА жена до 50 година же-
ли упознати слободног човека.
Тел. 066/525-88-76. (307430)
ПОТРЕБНА масерка за опуштајућу
релакс масажу. Позив или СМС -
061/298-96-69 (307414)

ИЗДАЈЕМ стан у Будви. 065/214-
00-49. (307153)
ДИВЧИБАРЕ, апартман за четири
особе издајем. 060/302-82-22.
(307484)
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Последњи поздрав

зету

ЛИГЕТИ

АНТОНУ

од РЕНАТЕ

са породицом

(15/307336)

Последњи поздрав с поштовањем драгом

пријатељу

ЛИГЕТИ АНТОНУ

од породица BA I OC CHI, AL LO RI, GU ER RI NI 

I SA BA TI NI из Италије

(18/307339)

Вољеном супругу, оцу и деди

ЛИГЕТИ АНТОНУ

последњи поздрав од супруге МАРИЈЕ, ћерки МАРИЈЕ

и МЕЛИНДЕ, зетова АТИЛЕ и НОРМАНА, унука АТИЛЕ, 

РОБЕРТА, КРИСТИЈАНА и СЕБАСТИАНА.

Срећан ти повратак у светлост.

Заувек си у нашим срцима.

Волимо те!

(17/307339)

Обавештавамо да је

БРАНИСЛАВ КЛИЧКОВИЋ
1. VI II 1946 – 18. VI II 2021.

сахрањен на Новом гробљу 21. августа 2021.

(20/307343)                                                                                              Породица

После дуже болести опростили смо се од

нашег

УРС ЖИВАНА
1951–2021.

Отишао си без поздрава. Оставио си велику

празнину и тугу у нашим срцима.

Ожалошћени: мајка РАДОВАНКА, 

супруга СЛАВИЦА, ћерка БОЖАНА, 

син ВЛАДИМИР, снаја МАРИЈА и унуци

ИВАНА, ЈОВАНА, АЊА и СТРАХИЊА

(57/307419)

ЖИВАН УРС

Последњи поздрав Живи

од породице АНОВИЋ

(61/307427)

Последњи поздрав драгом пријатељу

УРС ЖИВАНУ

од пријатеља ВУКАШИНА и прије ЈЕДРЕНКЕ

(70/307446)

Последњи поздрав

куму

ЖИВИ

УРСУ

од породице

МИЛОШЕВИЋ

(59/307423)

Почивај у миру драги
пријатељу

ЖИВО

Породица ЖИВКУ
(56/307418)

Опраштамо се од на-

ше драге мајке, све-

крве, таште, баке и

прабаке

САВКЕ

СТОЈЕВСКИ
1927–2021.

Ожалошћени: 

ћерка ЉУБИНКА,

син ДРАГАН

снаја РАДА

са породицама и

остала многобројна

родбина
(58/307421)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је

23. августа 2021.  у 89. години, преминуо

наш драги

ЈУСУФ ЛАТИФИЋ
Сахрана је обављена 26. августа 2021. го-

дине, у 13 сати, на Католичом гробљу у

Панчеву.

Ожалошћени: син ЗЛАТКО, снаје ТАТЈАНА,

ЈЕЛЕНА и РАДА, унуци ВЛАДИМИР

и АЛЕКСАНДАР, праунук ЛУКА

и остала родбина и пријатељи

(73/307456)

Последњи поздрав драгом пријатељу

чика БАТИ

ДЕЈАН БУЛАТОВИЋ са породицом
(74/307456)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је у 74.

години преминуо наш драги

БОРИСЛАВ МЕТЛИЋ

Сахрана је обављена 26. августа 2021. године.

С љубављу и поносом чуваћемо те заувек у на-

шим срцима.

Ожалошћени: сестричина ДУЊА са породицом

и сестрић МИЛОШ
(83/307472)

Вољеном брату последњи поздрав

ЖИВАН УРС

Заувек ћемо те чувати у нашим срцима.

ВЕСНА, ЦАЦА и стрина

(84/307474)

Поштованом

БОРИСЛАВУ МЕТЛИЋУ
1948–2021.

Брате, заувек ћеш бити у нашем срцу.

(85/307477)
                                 ЉУБОМИР РЕГОЈЕ са породицом

Последњи поздрав великом пријатељу и човеку

ЈУСУФУ ЛАТИФИЋУ

ЗОРИЦА, БРАНКА и ДРАШКО са породицама

(113/307524)

Последњи поздрав

свом дугогодишњем

и почасном члану

ЈУСУФУ

ЛАТИФИЋУ
1932–2021.

од другова из УСР

„Херој Марко

Кулић” Панчево

(108/307504)

Последњи поздрав

БОРИ

од његових комшија

у Дунавској 5

(106/307502)

Последњи поздрав

деда уји

УРС

ЖИВИ

од БИЉАНЕ

и ЖЕЉКА

са породицама

и снајке ВИОЛЕТЕ
(111/307516)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати
БЛАГАЈНА

013/300-830
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30. август 2021.

РАДОЈКА

ВУКИЋ

Шеснаеста предуга

година откако ниси

са нама.

Заувек ћеш остати у

нашим мислима и ср-

цима.

Твоји најмилији

(62/307428)

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ ЈАНКОВИЋ ШЕГИ
6. VI 1965 – 25. VI II 2018.

Почивај у миру.
Твоји најмилији

(65/307433)

Дугих шест година

без тебе

БРАНКО

ОГЊЕНОВИЋ
1957–2015.

С љубављу и пошто-

вањем

Твоји најмилији
(71/307451)

Недостајеш нам пуно

НЕНАД

БАГАВАЦ

БАГИ
27. VI II 2006 – 27. VI II 2021.

Увек у срцу и мислима
твојих најмилијих.

Син МАРКО
(33/307366)

СЕЋАЊЕ

СМИЉА

ДЕСПОТОВСКИ
26. VI II 2016 – 26. VI II 2021.

Твоји најмилији

(77/307460)

ДУШАН

БОЖИЋ
30. VI II 2008 – 30. VI II 2021.

Све више нам недоста-

јеш.

Воле те и чувају од за-

борава твоји кумови:

СЛОБА, ЉИЉА, ИКА и

ОГИ ОЖЕГОВИЋ
(87/307480)

28. августа 2021. на-

вршава се дванаест

година откада нас је

напустио наш драги

отац и деда

МИЛИВОЈЕ

ПЕШЕВСКИ
1937–2009.

С љубављу и пошто-

вањем чувају успоме-

ну на њега

Његови најмилији

(103/307497)

29. августа навршава се

двадесет једна година

откако ниси са нама

ЈАСМИНА

ИЛИЋ
1979–2000.

Време пролази а ти нам

све више недостајеш.

С поносом те спомиње-

мо, с љубављу чувамо, с

тугом и болом живимо

без тебе.

Твоји: сека, мама и тата

(104/307499)

26. августа 2021. године
навршава се шест ту-
жних година откако ни-
је са нама наша

РАДОЈКА

ХАЛАСОВ
Заувек остаје у нашим
срцима и мислима.

Твоји најмилији

(32/307363)

ЉУБОМИР РИСТАНОВИЋ

Драги наш тата, 

увек ћемо памтити твоју топлину, песме и шале.

Воле те твоји: БРАНКА, ИВАН, ОЉА и МИКИ

(101/307491)

Напустио нас је наш

драги Кушо

ЉУБОМИР

РИСТАНОВИЋ

Остаје сећање на див-

но проведену мла-

дост и дугогодишње

пријатељство и дру-

жење.

Његови: МИЛА

и ШПИРА са децом

(8/307324)

ДУШАН

ЧУБРИЋ
Владимировац

Много година је прошло,
сећања остају а ти нам мно-
го недостајеш.

Твоји: сестра ДУШАНКА,
сестрић МИЛАН

са породицом и сестричина
НАТАША са породицом

(114/307535)

мр СТАНКО

ГВОЗДЕНАЦ
професор

Много година је прошло
без тебе, сећања остају а ти
нам много недостајеш.

Твоји: супруга ДУШАНКА,
син МИЛАН са породицом

и ћерка НАТАША
са породицом

(115/307535)

Последњи поздрав

ЖИВИ

ЈОВАНОВУ

од КРЛЕ, СНЕЖА,

АНДРИЈАНА, 

ДАРКО, ИВАНА

и НЕБОЈША
(9/307323)

Последњи поздрав

деда ЖИВИ

Унука СНЕШКА

и БАНЕ БЕЛИЋ

(72/307452)

С тугом се опраштамо од нашег вољеног супруга, оца и деде

ЖИВЕ ЈОВАНОВА

Успомену на твоју доброту заувек ћемо чувати.

Супруга ИРЕНА, ћерке ДАНИЈЕЛА и СЛАЂА, 

унуке СНЕЖА, ЈАЊА и МОНА и зет ПЕЂА

(91/307482)

ЖИВА ЈОВАНОВ

Татице, много ми недостајеш

… Заувек ћеш бити у мом срцу.

Твоја ћерка СЛАЂА
(90/307482)

Последњи поздрав брату

ЖИВИ ЈОВАНОВУ

Брат СТЕВА са породицом

(88/307482)

Последњи поздрав стрицу

ЖИВИ ЈОВАНОВУ

Породица НАКАРАДА
(89/307482)

Последњи поздрав

ЖИВИ ГАЈТАНУ

Његови Маргићани: ДОБРА ЛУНГУР, ПЕРА ЖУТИ,

БЕЛИ, ДРАГАН, ДУЈА, ПАВЛЕ, ТОМА ПЛЕХ, ЈОЦА

ПИРОЋАНАЦ, ДРАГАН БАЏА, МАЗИЛА, ЈОЛЕ,

ЖИВА ПРЦУЉ, КОСТА СУБОТИЋ, ЈОВА ЧИКИЋ,

ГАЛЕ, БЕБА, ЈОЦА КРЧАДИНАЦ, ВЛАДА, ПУРЕ,

САВА РУС, СРЂАН ДАБИЋ, ЈОГИ и ФРЕНКИ

(110/307509)

МИХАЉ

ЕРЕШ

Хвала ти за све.
Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Твоји синови
МИШКО, ЂУРИЦА

мама СТАНИЈА
са унуцима и унукама

(22/307345)

Последњи поздрав нашем вољеном

СТЕВАН ДРОБАЦ
1942–2021.

Твоји најмилији: супруга ОЛГИЦА, син ЗВОНИМИР,

ћерке МИРЈАНА И ТАЊА, унуци МАРКО, МИЛОШ,

СТЕВАН, АЛЕКСАНДАР и унуке ИРЕНА и ДАРИНКА,

зет ЗОРАН и НЕНАД и снаја ЦЕЦИЛИЈА

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

(36/307373)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНКИ БАБИН ЛЕЛИ

од тетке са породицом.

Анђели нека те чувају Лело моја
(4/307315)
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29. августа 2021. навршавају се две године откада нас је напустио наш

вољени

ЈОВАН ПАНДУРОВ

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Твоја супруга СПОМЕНКА, ћерка БИЉАНА

и унуци ДАВИД и НЕША са породицом
(45/307402)

3. септембра 2021. навршава се година откако нас је напустио наш вољени

МИЛОРАД МИНИЋ

Сваким даном нам све више недостајеш.

Супруга ПЕРСИДА, син НЕНАД и ћерка ДАНИЈЕЛА са породицама

(63/307431)

Сећање на наше драге родитеље

ПЕТКОВСКИ

НИКОЛА ДРАГИЦА
V 1921 – V. 1998. VI 1927 – VI II 2017.

(42/307390)

ЗОРАН ТОДОРОВСКИ

Тата, тужних годину дана откако те нема...

Недостајеш ми!
Твој НИКОЛА

(44/307392)♣

ОСТОЈА СТАЈЧИЋ
1938–2020.

Помен ће се одржати 29. августа 2021, на Но-

вом гробљу, у 11 сати.

Много нам недостајеш.

Твоја породица

(76/307459)

СЕЋАЊЕ

МИЛОРАД МИНИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Сестра НАДА, сестричине ТАТЈАНА

(78/307468)
и ОЛИВЕРА са породицом

ЧЕТРДЕСЕТОДНЕВНИ ПОМЕН

МИЛАН УРОШЕВИЋ

Обавештавамо кумове, родбину и пријатеље да ћемо у

суботу 28. августа, изаћи на гробљу, у 10.30.
(94/307485)

Најдражи мој

МИЛАН УРОШЕВИЋ

Недостајеш ми али се надам да и ту где си мислиш на

мене.
Твоја ЈЕЛИЦА

(95/307486)

Недостајеш

МИЛАН УРОШЕВИЋ
Чувамо те у срцима.

Син СЛОБОДАН, унука ЈЕЛЕНА, унуци ДУШАН

(96/307488)
и ПЕТАР и снајка ЕМИЛИЈА

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА

ИВКОВИЋ
Туга и бол за тобом је
огромна... Недостајеш.

ДУШИЦА
са Биљанином и

Јеленином породицом

(86/307479)

Нашој драгој мајци, баки и ташти

ЈЕЛЕНИ ИВКОВИЋ БЕБИ
рођ. Маринковић

даваћемо годишњи помен 28. августа 2021. го-

дине, у 13.30, на Старом православном гробљу.

Годину дана туге... Нема твог осмеха, снаге, ве-

дрине, оптимизма с којим си нас бодрила и

уливала снагу у наше животе.

Много нам недостајеш.

Заувек ожалошћени:  ћерке БОКА, МИЛИЦА и

ГОГА, зет МИЛАН и унук ТЕЈА

(100/307490)

Драга кумо

ЈЕЛЕНА ИВКОВИЋ

Живиш у нашим сећањима.

Породица КРУНИЋ
(97/307487)

Драга

БЕБО

Тужна и дуга је годи-

на без тебе.

Воли те твоја сестра.

МАРА са породицом

(98/307490)

Моја Бебо

Не лечи време ни-

шта, само ми недо-

стајеш све више и ви-

ше.

РИНА са породицом

(99/307490)

30. августа 2021. навршава се десет година

откако није с нама наш драги

ЈОВАН МЛАДЕНОВИЋ

Са тугом и љубављу у срцу: 

супруга МИРА и синови СРБА и ДРАГАН

са породицама

(92/307483)

ЈЕЛЕНА ИВКОВИЋ БЕБА

Много нам недостајеш.

СТАНА, СНЕЖАНА и МЛАДЕН
(102/307495)

ПОМЕН драгим родитељима с љубављу

ПЕТРОВ

АЛЕКСАНДАР ЗОРКА
4. IX 2013 – 4. IX 2021. 26. II – 26. VI II 2021.

(93/307496=   Синови: МИЛУТИН и СРДАН са породицама

МИЛИЧЕВИЋ

ДУШАН и СВЕТЛАНА

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

Недостајете сваким даном све више.

Ваше: РАЈКА, ГАГА и ДУДА

(105/307500)

ЖИВА МИЛУТИНОВ

Драги наш, четири године су прошле а ми те

помињемо и са бескрајном љубављу носимо у

срцима.

Твоји сестрићи ЛАКИ и МИКИ са породицама,

зет БАТА и сестра БОЖАНА

(107/307503)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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СЕЋАЊЕ

СЛАВКА

ХАЛУПА

РУЛА ИЛИЈА, 

ћерка ЈЕЛЕНА, 

ЈОВИЦА, ТАМАРА

Твоја КЕТИ

(11/307326)

27. августа навршава

се четрнаест година

од смрти нашег дра-

гог

БРАНИСЛАВА

РАЦИЋА
2007–2021.

Никада те неће

заборавити супруга

СНЕЖАНА, кћерке

МАРИЈА и МИЛИЦА,

унука МИЛАНА

и сестра МАРИНА

(19/307341)

ЧЕТРДЕСЕТОДНЕВНИ ПОМЕН

ВУКОСАВА ВУКША
1936–2021.

С љубављу и поштовањем браћа НИЏА, ГИЛЕ и КАРОШ, 

сестра ЉИБА са породицама и сестра од стрица МАРА

(21/307344)

Прође година а ти си и даље у нашим срцима.

МИЛЕНКО ТРИФКОВИЋ
1940–2020.

Твоји најмилији

(24/307348)

Вољени наш

ГОРАН

ДЕНЧИЋ
Сваког дана све више
недостајеш.

Баба ЗОРА, 
сестра БРАНКА, 

зет НИКОЛА и ујкови
ГОРАНА и ИЛИЈА

(28/3’7353)

СЕЋАЊЕ

ГОРАН

ДЕНЧИЋ

Пет година суза, туге

и бола. Чувамо успо-

мену на тебе и воли-

мо те заувек.

Твоји: АЛЕКСА, 

ИВАНА, мама и тата

(29/307353)

СЕЋАЊЕ

НЕДЕЉКО

ЈОВАНОВИЋ
2. IX 2020 – 2. IX 2021.

Бол и туга не престају.

Твоја породица

(30/307355)

Прошло је двадесет

пет година од смрти

наше драге

ЈОВАНКЕ

МИЛАНОВИЋ
1960–1996.

Године не могу из-

брисати тугу и бол за

тобом.

Супруг ЉУБОМИР,

син МИЛАН

и ћерка БОЈАНА

са породицом

(31/307359)

У суботу, 28. августа

даваћемо шестоме-

сечни помен драгој

мајци

ОЛГИ

ПЕТРОВИЋ

Неутешан син

ГРАДИМИР
35/307371)

ПОМЕН нашим драгим родитељима

ВАСИЉЕВИЋ

ДЕСИМИР ЗДРАВКА
1930–2020. 1932–2008.

(1/307310
                                                                   Ћерке са породицама

Прошле су три тужне године откако нас је прерано на-
пустила наша драга

МИЛАНА БАРАЛИЋ ЛАНА
рођ. Гаћеша

Породица и пријатељи
(6/307313)

26. августа навршава

се четрдесет дана од

смрти вољеног су-

пруга

АНДРЕЈЕ

СТАНКОВИЋА

Хвала ти за шездесет

дивних година бра-

ка.

Супруга ЈЕЛКА

(46/307403)

26. августа навршава се четрдесет тужних

дана откада ниси са нама

АНДРЕЈА СТАНКОВИЋ

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Син САВА, снаја ДАНА и унуке

ВАЊА и ДАЈАНА

(47/307403)

26. августа навршава се четрдесет дана

од смрти вољеног тате

АНДРЕЈЕ СТАНКОВИЋА

Време пролази, али бол за тобом не, и

никад неће.

Твоја ћерка АНЂА

(48/307403)

У нашим срцима и даље живи наш

ЗОРАН ВЕЈИЋ

Тетке ДАНИЦА и МАРИЈА са породицама

(50/307407)

У недељу, 29. августа, у 11 сати, дајемо

годишњи помен нашем драгом

ЗОРАНУ ВЕЈИЋУ
2020–2021.

У сваком трену си са нама. 

Заборав не постоји.

Недостајеш заувек. 

Мајци највише...

(60/307425)

28. августа, у 11.30, на Православном гробљу,

одржаћемо годишњи помен нашем драгом

ИЛИЈА КАЛЕНДЕРАЦ

Са поносом те помињмо и чувамо у нашим срци-

ма. Зуслужио си наше вечно поштовање, љубав и

сећање. Захвални смо што смо те имали.

Твоје: супруга СТАНИЈА и ћерка ЉИЉАНА

(67/307437)

Прошло је шест месеци откада није са нама наш

драги

СПАСОЈЕ ЈОВАНОВИЋ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у

суботу, 28. августа, у 10 сати, одржати помен на

Новом гробљу у Панчеву.

Супруга ЉУБИЦА, ћерка НАТАША

и син НЕНАД са породицом
(69/307445)

СЕЋАЊЕ

ГОРАН

ДЕНЧИЋ

Године пролазе, се-

ћања остају, а ти на-

ма много недостајеш.

Твоји: РАШЕТЕ

и ПЛАВШИЋИ
(75/307457)

СЕЋАЊЕ

БЛАГОЈЕ

АВРАМОВИЋ
1. IX 1999 – 1. IX 2021.

(82/307471)                Породица

1. септембра 2002. на-

пустио си нас заувек

ДРАГУТИН

ЈЕЛИЋ

Никада те нећемо за-

боравити.

ДРАГАНА

и ЕМИЛИЈА
(112/307517)
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СЕЋАЊЕ

ДАМЊАНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР БОРИСЛАВА ДУШАН
17. VII 1921 – 29. VI II 2016. 17. XI 1922 – 19. III 2009. 6. IV 1952 – 24. VII 2014.

Сећање на наше драге родитеље и брата.

Са љубављу и поштовањем живе у нама.

МИРОСЛАВ, ВЕРА, ПЕТАР, МИЛОРАД

и АНДРЕЈА са својим породицама

(5/307316)

2. септембра навршавају се две године откада није са
нама

ЈУГОСЛАВ МИЋИЋ
1975–2019.

Никада те неће заборавити: мајка ЦВЕТА, брат ЈОРДАН
и синови МАРИО и МИХАЈЛО

(7/307318)

СЕЋАЊЕ

БРАНКО ЦВИЈАН
2017–2021.

Време пролази а туга и бол заувек остају.

Много нам недостајеш.

Твоје: ДРАГАНА, МИЛЕНА и ДРАГИЦА

(10/307325)

ОЛГА

ШЕСТО

С љубављу

и поштовањем: 

МИРЈАНА, САЊА,

ЉИЉАНА и ВЕЉКО

(12/307327)

Тужна срца и с болом обележавамо сећање на тебе
драги тата и деко

СПИРА ЈОВАНОВИЋ
1926–2018.

Иако је прошло три године од твог одласка ниси оти-
шао из наших срца и мисли.

Твоји: син СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ са породицом,
ћерка ЉИЉАНА БРАНКОВИЋ са породицом

и прија НАТАЛИЈА

(13/307332)

29. августа навршава се друга тужна година откада

није са нама наша најдража

ДУШАНКА КНЕЖЕВИЋ
29. VI II 2019 – 29. VI II 2021.

Недостајеш ми мајко моја, пријатељу и ослонцу мој у

животу. Недостају ми твоји кораци, глас, шале, твој

ведар дух.

Отишла си тихо, ненаметљиво, оставивши огромну

празнину и бол у мом срцу. Поносна сам на тебе и

никада те нећу заборавити.

Почивај у миру драга моја мајко и нека те анђели чу-

вају.

Твоја ћерка ЉИЉА и зет ДУШАН

(14/307333)

26. августа навршило се четрдесет дана од смрти

ИВАНА ПАВЛОВИЋА

Заувек тужни и жалосни због тако брзог растанка.

Твоји: породице ПАВЛОВИЋ, ЈОВИЋ и ВУЛИН

(16/307338)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МАРКО РАДОСАВАЦ
30. VI II 1999 – 30. VI II 2021.

Оно што је почело као бајка, завршило се као

трагедија.

Двадесет две године живим са тугом и успоме-

нама.
Мама

(23/307346)

Прошло је пет година откада није са нама наша

МИЛЕНА ВИРИЈЕВИЋ
дипл. инж. пољопривреде – агроекономиста

30. VI II 2016 – 30. VI II 2021.

Време пролази, сећања не бледе.

Почивај у миру.

Породица

(26/307350)

Чувамо те од забора-

ва, недостајеш

МИЛЕНА

ВИРИЈЕВИЋ

Твоји ПАВКОВИЋИ и

ДОБРАШИНОВИЋИ

(27/307352)

2. септембра 2021. навршавају се две године откако није са на-

ма наша

ЉУБИЦА ПИЈЕВЧЕВИЋ

Године не могу избрисати успомене на тебе.

Увек ћеш бити у срцима.

Супруг БОГОСАВ, син НИКОЛА са породицом

и ћерка НИНА са супругом

(34/307370)

СЕЋАЊЕ

МИЛКА

НИКОЛИЋ
2008–2021.

МИЛОРАД

(37/307379)

ИВАН

МАРКОВ

Тридесет година није

са нама.

Твоји најмилији

(38/307382)

30. августа 2021, у 11 сати, дајемо четрдесето-

дневни помен нашем драгом супругу, оцу, деди

и тасту

ИЛИЈИ МИЛЕНКОВИЋУ ЧИЧИ
1946–2021.

Недостајеш нам.

Твоји: ТОДОРА, ЗОРИЦА, ВЕСНА, БОЈАНА, 

ДЕЈАНА и СРЂАН
(39/307383)

Последњи поздрав зету

ИЛИЈИ МИЛЕНКОВИЋУ

од шурака РИСТЕ са породицом.

Деко, много недостајеш и фалиш СРНИ

(40/307384)

У суботу, 28. августа, у 11 сати, на гробљу Котеж, дава-
ћемо годишњи помен нашој вољеној

ОЛГИ ШЕСТО
1952–2020.

Породица
(43/307391)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ВЕЛИМИРУ

АЛЕКСОВСКОМ
1953–2020.

Неутешне породице

АЛЕКСОВСКИ

и МИТРОВИЋ

(53/407412)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ВЕЛИМИРУ

АЛЕКСОВСКОМ
1953–2020.

од пријатеља

ПЕШИЋА

(52/307411)

СЕЋАЊЕ
2006–2021.

МАРКО НИКОЛИЋ
Петнаест тужних година.

(66/307434)
                       ЧАЛКО
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Александра Николић, 

студент андрагогије

КЊИГА: Роман „Смртни
исход атлетских повреда” је
маестралан. У њему пратимо
причу главне јунакиње Еве
која проживљава токсичну
везу са својим партнером и
болно ћути. Од првих стра-
ница разбио је моју дугу чита-
лачку блокаду, наизменично
ме растављао на комаде и
састављао. Ишла сам улицом
и читала, возила се аутобу-
сом, читала и плакала. Аутор-
ка вешто увлачи читаоца у
свет јунака и сви они који су
некада ишли поносно с ружи-
частим наочарима дефини-
тивно ће заборавити на њих
током читања. Ова књига вео-
ма оштро и јако боли и буди
у исто време. Пре свега један
незаборавни читалачки ролер-
костер којим се већ неколико
дана након читања возим у
мислима и који ће несумњи-

во остати у сећању јако дуго.
ФИЛМ: „Фрида” је филм

кроз који упознајемо живот и
дело Фриде Кало, велике сли-
карке и револуционарке.
Филм одише поетичношћу и
сензуалношћу Фридиног
живота и рада. Упознајемо се
с тешким изазовима и живот-
ним околностима које су
направиле ову дивну уметни-
цу оним што је била. Сви они
који бар мало воле уметност
осетиће катартично дејство
овог филмског остварења, а
емотивци ће се смејати и пла-
кати, у то сам сигурна. Филм
који нас учи, који је право
надахнуће и који препоручу-
јем свима онима који су у
потрази за инспирацијом.
„Блистави ум” је филм који
нас уводи у свет Џона Неша,
математичара који је добио
Нобелову награду 2002. годи-
не. Његов пут је заиста доказ
да се преко трња стиже до
звезда. Његово трње била је
шизофренија. Истинита при-
ча о истрајности, болу, суо-
чавању и љубави која је пого-
дила најдубље делове мог бића
и коју је веома вредно погле-
дати.

Блистави ум

изборМОЈ МОЈ

Страну
припремила 

Мирјана
Марић

И ове године се осетио утицај
короне на живот и рад људи из
света културе. С пролећа кад је
требало да буде реализована ама-
терска смотра то није било могу-
ће због разних епидемиолошких
мера, па је Културно-просветна
заједница одлучила да реализу-
је овај програм у септембру. Смо-
тра ће бити одржана у недељу,
5. септембра, од 19.30, у двори-
шту Дома омладине.

– Аматерско стваралаштво је
веома битно, јер се из њега изне-
дре будући професионални пева-
чи, играчи, глумци, и важно је
да се задржи континуитет. Ове
године нисмо имали прилику
да реализујемо такмичарске смо-
тре, али смо донели одлуку да
организујемо смотре ревијалног
карактера. Том приликом ће кул-
турно-уметничка друштва моћи

да се представе и прикажу нове
кореографије, које су припре-

мане у отежаним условима –
рекао је Борислав Врањеш.

За разлику од претходних
година, када су се појављива-
ли само представници култур-
но-уметничких друштава, ове
године публика ће видети и
две младе рецитаторке из драм-
ског студија „Атеље младих”
Панчево. Тијана Марковић и
Бојана Милковски дуги низ
година се такмиче на смотри
рецитатора „Песниче народа
мог” коју организује КПЗ Пан-
чево и оствариле су значајне
резултате на покрајинској и
републичкој смотри.

То је само један од доказа да
Културно-просветна заједница
Панчево обједињује све аматер-
ске ствараоце (музичаре, фол-
клораше, певаче, рецитаторе,
глумце и сл.) с територије jужног
Баната и брине о њиховом раду
и усавршавању.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ

Мини ја тур ни есе ји 
У Све ча ној сали Народ ног
музе ја Пан че во у четвр так,
26. авгу ста, у 19 сати, биће
одр жа на про мо ци ја књи ге
„Импре си је I” аутор ке Јасми -
не Ћир ко вић из Пан че ва.
„Импре си је I” je јед на од
првих књи га у буду ћој еди -
ци ји, ода тле и сим бо ли чан
знак рим ског бро ја један.
Рецен зент ове књи ге, у изда -

њу изда вач ке куће „Либер -
ланд арт”, јесте Гор да на Јеж
Лазић.

О књи зи ће гово ри ти рецен -
зент Гор да на Јеж Лазић и
дирек тор изда вач ке куће
„Либер ланд арт”. „Импре си -
је” су напи са не у крат кој фор -
ми и саме по себи пред ста -
вља ју сво је вр сне мини ја тур -
не есе је.

На сцени Летњег позоришта
„Херастрау” на периферији
Букурешта одржава се Фести-
вал позоришне комедије, на
коме учествује и Театар коме-
дије (Tea trul de Come die) из
Букурешта, 26. августа, с коме-
дијом Милоша Николића
„Ковачи” (рум. „Fie ra rii”).

Представа је на репертоару
Театра комедије трећу годи-
ну и једна је од најигранијих
представа у позориштима у
Румунији. Гостовала је, до
појаве короне, широм Руму-
није, али и у Паризу, Брисе-
лу, Лондону. Само у Лондону
је имала хиљаду двеста гле-
далаца. Представу је режирао
највећи румунски редитељ
позоришних комедија Хора-
цију Малајеле, а у њој играју
сам Хорацију Малајеле, па
Маја Моргенштерн, иначе

директор Јеврејског позо-
ришта у Букурешту, добит-
ница европске филмске
награде за глуму, као и
Ђорђе Михаица, директор
Театра комедије, и Вален-
тин Теодосију и Мирча
Русу, у алтернацији. До
сада, ова представа је, до
невоље с короном, оди-
грана око 50 пута.

Хорацију Малајеле је
први пут поставио „Кова-
че” пре више од двадесет
година на сцени великог
букурештанског позоришта
„Нотара”, под насловом
„Главом о наковањ” („Cu
capu’ de nico va la”), затим
у позоришту „Аријел” из
града Рамнику Валча (Ram -
ni cu Val cea) под насловом
„Између чекића и наков-
ња” („Intre cio can si nico va la”).
Ова представу у Театру коме-

дије у Букурешту је трећа њего-
ва инсценација „Ковача”.

У Румунији су се
„Ковачи” играли и у
позоришту града Бузау,
као и у позоришту гра-
да Свети Ђорђе (Sfan tu
Geor ge) и у Темишва-
ру, у Немачком држав-
ном позоришту (на
немачком) и у Српском
позоришном студију, на
српском.

Милош Николић је
писац за децу, драма-
тург, хумориста и коме-
диограф. Најпознатија
су му дела „Бувља књи-
га” (песме, 1974), „Зла-
тоусти и друге приче”
(приче за децу, 1981),
„Патка” (сатирично-
-хумористички тексто-
ви, 1998) и комедије
„Ушо ђаво у Панчевце”,

„Светислав и Милева”, „Атен-
тат” и „Ковачи”.

„КОВАЧИ” МИЛОША НИКОЛИЋА

НА ФЕСТИВАЛУ КОМЕДИЈЕ У БУКУРЕШТУ

ИЗ ПЕДЕСЕТ ДРУГЕ ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ

Изложба „Делиблатски песак” 
у Качареву

АМАТЕРСКО СТВАРАЛАШТВО

Смотра музичко-фолклорног стваралаштва 
деце и одраслих

Послеуспешно реализоване изло-
жбе слика из педесет друге Ликов-
не колоније „Делиблатски песак”
у Народном музеју Панчева, која
је била веома посећена, Култур-
но-просветна заједница је про-
дужила трајање изложбе све до
25. августа, иако је првобитни
термин био до 30. јуна.

Како би више публике видело
ове слике, изложба ће бити при-

казана и у Качареву. Отварање у
том насељеном месту заказано је
за понедељак, 30. август, у 19 сати,
у сали Дома културе „Братство–
јединство”. Изложба ће бити доступ-
на посетиоцима до 30. септембра.

Председник КПЗ-а Борислав
Врањеш истакао је да се Кул-
турно-просветна заједница зала-
же за живот културе и у мањим
срединама.

– Потрудићемо се и настоја-
ћемо да реализујемо своје про-
граме за све конзументе култу-
ре, како за оне с међународне
сцене, тако и за оне са скром-
нијим излагачким капацитети-
ма. Циљ нам је да приближи-
мо културу и уметност младим
људима којима велелепни музе-
ји и галерије нису доступни –
рекао је он.
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ПАНЧЕВАЧКИ ПАРКОВИ

МЕСТА НА КОЈИМА СВЕ ПОЧИЊЕ
Парк је место где све почиње. Прва
пријатељства рођена у песку, први
кораци, прво заљубљивање, држање за
руке, сањање, маштање, туге, растан-
ци, бежање из школе и први пољупци.
Свему томе су сведочили паркови.
Чини се чак, ако се мало боље загледа-
те у кору дрвета, док присуствује свим
тим важним животним моментима, да
некако створи осмех.

Паркови, зелене површине, шуме,
заштићена подручја вишеструко су
корисни – заслужни су за очување био-
диверзитета, станишта су биљног и
животињског света, пружају мир и
повољно утичу на психофизичко стање
човека. Може се рећи да су лековити и
преко потребни сваком живом бићу.

Они су важан део сваког града, а
Панчево се поноси с неколико преле-
пих паркова, у којима Панчевци сва-
кодневно уживају, шетају, излазе на
свеж ваздух, друже се и стварају своје
непроцењиве моменте.

Градски парк

У строгом центру града, окружен ста-
рим здањима, своје место пронашао је
Градски парк. У хладовини старих ста-
бала уживају и млађи и старији, родите-
љи с децом, власници са својим псима.
Близина општине учинила је парк оми-
љеним местом за сликање младенаца.

Дудара

Парк горана или Дудара јесте парк који
је стар око пола века. Простире се на
четири и по хектара на потезу од желе-
зничке станице Варош па до Основне
школе „Исидора Секулић”, која се нала-
зи прекопута, а створили су га млади
горани. Зеленило Горанског парка пове-
зује Мису, Котеж и Теслу, а чини се да
становници свих трију насеља подједна-
ко уживају у благодетима парка. За њега
се везује богата историја – наиме, на
месту данашњег парка биле су саднице
дуда, чији се лист користио за исхрану
свилених буба за потребе Свиларе, која
је некада била од великог индустријског
значаја за град. Одатле други назив овог
парка – Дудара. Из периода када је на
овом месту био засађен само дуд и
данас обитавају два дрвета.

Народна башта

Народна башта је први парк у Панчеву.
Својом лепотом већ двеста година оча-
рава Панчевце и посетиоце. Настала је
на иницијативу првог панчевачког
урбанисте, бригадног генерала Михо-
вила Михаљевића, који је наредио да се
на југоисточном крају града подигне
велелепни парк. Узор су били немачки
паркови, који су имали елементе
француских и енглеских паркова. У то
време у свету је постојао тренд изград-
ње великих, пространих зелених оаза
за уживање изван самог града, а Панче-
во није заостајало за светом.

Народна башта је давне 1905. била

центар индустријске и пољопривредне
изложбе, а тим поводом је било
потребно поставити двадесет шест
павиљона и других објеката, па је
велики број стабала морао да буде
посечен. Када се изложба завршила,
сви објекти су уклоњени.

Симбол Народне баште је музички
павиљон који датира из 1851. године.

Од периода настанка па до данас
површина парка се није мењала, а изно-
си четрнаест хектара. Поред тога што
представља плућа Панчева и што је за
грађане бег од летње жеге, она је много
више од тога. Башта пружа могућност
бављења спортом, па се тако може трча-
ти уређеним трим-стазама, вежбати на
постављеним справама, или пак попити
кафа у кафићу док се деца играју на
игралишту. Такође, овај парк подстиче
лепе манире и читање, па тако у отворе-
ној библиотеци можете позајмити неку
од књига, а заузврат оставити прочитану.

Башта је диван дом брезама, врба-
ма, дивљем кестену, клену, горском
јавору, црном ораху, али и сребрноли-
сној липи, различитим птицама,
инсектима, јежевима... А за Панчевце
место мира и опуштања.

Спортски центар „Младост”

Спортски центар „Младост” је превас-
ходно, како му и сам назив каже,
место спорта, али због богатог биљног
света заслужује место у нашем тексту
о парковима. Поред рекреативних
активности, веома је погодан за дуге
шетње на чистом ваздуху.

Током шетње по парковима треба
имати на уму да шума која се налази
на хектару произведе до 800 тона
кисеоника. Зато шетај и посади дрво!

Сузана Јанковић

Филип Латиновић се после дваде-
сет три године вратио у завичај из
којег је отишао као блудни син –
онај који је залутао и који треба да
пронађе прави пут – како би одго-
ворио на неразрешена питања и
тако реконструисао детињство, али
и сопствену личност.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
каквом сусрету се надате. Књиге
из „Вулкана” добиће аутори следе-
ћих порука:

„Толико ми је досадан овај 
распуст да се надам сусрету с дру-
штвом из разреда. Само да не уве-
ду опет онлајн наставу.” 063/3321...

„Надам се сусрету са бар хиљаду
ничијих евра који леже на улици и
чекају да ја наиђем и удомим их.”
063/4023...

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање где бисте волели
да проведете бар 24 сата:

„На некој другој планети, али
под условом да тамо има књига.
То за случај да ми буде досадно.”
064/0202...

„У телу своје жене. Можда ћу
онда напокон да је разумем.”
061/1121... Д. К.

Два читаоца који до 1. септембра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „О чему бисте писали роман?”,
наградићемо по једном књигом.
Одговоре ћемо објавити у наред-
ном броју.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте ПАН (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 40,18 дина-
ра у А1 и Глобалтел мрежи и 40,32
динара у Теленор и МТС мрежи.

Човек на животној раскрсници 
размишља о родном месту, где су
му родитељи недавно преминули.
Растрзан мислима, одлучује да пише.

„Ордеса” 
Мануела Виласа

Повратак Филипа
Латиновића

Два читаоца који до 1. септембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Кога чекате да се врати?”,
наградићемо по једном књигом.
Одговоре ћемо објавити у наред-
ном броју.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте ПАН (размак) Вулкан (раз-
мак) текст поруке и пошаљите нa 1201.
Бруто цена СМС-а износи 40,18 дина-
ра у А1 и Глобалтел мрежи и 40,32
динара у Теленор и МТС мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Пре две године етнолог Никола Влајић
приредио је у Народном музеју Панче-
во изложбу о др Јовану Ердељановићу,
академику и професору Београдског
универзитета. Његови резултати посеб-
но су били значајни на пољу етнологије.

Јован Ердељановић је рођен 1874. годи-
не од оца Димитрија Ердељановића и
мајке Персиде из банатског села Јар-
ковац. Тих година у Банату су се деша-
вале велике промене. Укинута је Војна
граница, која је банатским Србима –
граничарима уливала дозу самопошто-
вања и уверења да су они важни и нео-
пходни Аустријском царству. Ердеља-
новићев отац Димитрије завршио је
математичку школу у Панчеву која је
оспособљавала младе људе за војну слу-
жбу. Незадовољан својим статусом,
напушта војску и постаје писар у Маги-
страту, али га напред поменута догађа-
ња присиљавају да и ово напусти и оде
из родног града у суседну Србију, која у
то време није обиловала школованим
појединцима. У околини Смедерева, у
селима Михајловац и Друговац, наста-
вља да ради као писар. Након двогоди-
шњег боравка у Смедереву тринаесто-
годишњи Ердељановић отишао је у Бео-
град. По завршетку гимназије и Вели-

ке школе, где је за главни предмет иза-
брао географију, школовање ће наста-
вити у иностранству. До добијања сти-
пендије за продужетак школовања, јед-
но време је провео као наставник у бео-
градској Другој мушкој гимназији и
као асистент у Географском заводу.
Боравак у тих неколико центара кру-
нисан је одбраном докторске дисерта-
ције у Златном Прагу, па је тако Бал-
кан добио првог доктора етнологије.

Сав предан науци, Ердељановић је
проучавао живот балканских народа
(Кучи, Братоножићи, Пипери...),
Буњеваца, Шумадинаца, Банаћана,
Влаха и других.

У етнологији је био присутан више
од пола века. Поред тога што је осни-
вач научне етнологије у Срба, он је и
први професор који је студентима Уни-
верзитета у Београду држао циклус пре-
давања из физичке антропологије, коју
је дефинисао као „науку о телесним
особинама људског рода, тј. о морфо-
лошким особинама и о свим другим
појавама које су у непосредној вези са
телесним животом”.

У његовим упутствима за скупља-
ње грађе о народном животу, која су
штампана 1911, 1925. и 1938. годи-
не, тражио је да се прикажу и мор-

фолошке одлике тела, наталитет и
морталитет итд.

У радовима, у којима се бавио етнич-
ком структуром становништва Балка-
на, инсистира се на важности природ-
не средине и адаптације човека на њу,

што се може сматрати и утицајем Јова-
на Цвијића, чији је био савременик.

Изабран је за дописног члана Срп-
ске краљевске академије 18. фебруара
1922, а за редовног 10. фебруара 1933.
године.

О ПОЗНАТИМ ПАНЧЕВЦИМА

Први доктор етнологије 
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Одрастао је у радничкој породи-
ци. Поштеној и часној. Никада
није било изобиља, али било је
сасвим довољно да мали Славко
има лепо и безбрижно детињство
и да се научи правим животним
вредностима. Стасавао је уз ста-
ријег брата Сашу, а с временом је
постајао човек са идејом од које
не одустаје. Човек челичне воље
и снаге, с много ентузијазма у
себииогромномжељомдапомог-
не другима. Дакле, успели су тата
Миле и мама Марика. Извели су
своје синове на прави пут!

Славко Радојчић, нашим сугра-
ђанима, али сада већ и широм
Србије познат и као први човек
Удружења добрих људи „Огњи-
ште”, рођен је 7. октобра 1974.
године, како сам воли да истак-
не у шали, истог датума када и
председник Русије Владимир
Владимирович Путин. По завр-
шетку Основне школе „Стевица
Јовановић”, а потом и стицања
звања хемијски техничар, након
одслужења војног рока у Подго-
рици запослио се у Рафинерији
нафте Панчево, где и данас ради.

Славко је, као и сви дечаци у
то време, тренирао фудбал, опро-
бао се и у борилачким спортови-
ма, а како је стасавао, све више
га је привлачио хуманитарни рад.

– Много пре оснивања „Огњи-
шта”, рекао бих и десетак годи-
на раније, бавио сам се неком
врстом хуманитарног рада. Са
ужим кругом пријатеља увек сам
помагао угроженим породица-
ма у нашем граду. Увек би неко
изнео неку тужну причу за коју
је чуо, а онда смо, ко колико
има, давали добровољне прило-
ге и на тај начин помагали. Увек
ме је носио мото – када имаш
више него што ти треба, напра-
ви већи сто, а не већу ограду –
присећа се Славко како је све
почело.

Јунак наше приче је ожењен
Секом, а 3. марта 2015. године
родио им се син Душан. За њега
је породица симбол највеће вред-
ности. Светиња.

– Ако пропадне породица, про-
пало је све, говорио је својевре-
мено патријарх Павле. Рођењем
сина жеља да помажем социјал-
но угроженима и болесној деци
постала је још већа. Ја у сваком
том детету видим свог Душана.
Захвалан сам Богу што он нема
никаквих проблема. Зато и пома-
жем. Јако сам осетљив на децу.
Душана одмалена водим свуда
са собом. Желим да види како
нека деца живе и да схвати да не
може да добије све и одмах. Већ
сада и он има ту „жицу” у себи.
Кад год организујемо неку хума-
нитарну акцију, он сам издвоји
неку своју играчку и убаци је у
пакетић, жели да помогне и усре-
ћи неког свог вршњака – с поно-
сом изговара речи Славко.

Удружење добрих људи „Огњи-
ште” основано је 17. јуна 2019.
године и до сада је имало три-
десетак успешних акција, које
су пропратиле готово све медиј-
ске куће, као и телевизије с
националном фреквенцијом.

– Све је почело када сам негде
прочитао текст о малом Стефа-
ну из Смедеревске Паланке.

Написао сам причу на свом
„Фејсбук” профилу, а последња
реченица је била: „Ја сутра кре-
ћем, хоће још неко?” Почели су
да ми се јављају људи које и не
позајем, а желели су да дају при-
лог, да помогну.
Онда сам основао
удружење, како би
све било легално,
како би све уплате
биле евидентиране
– наставља своју
причу јунак наше
приче.

Славко је своје-
времено однео пре-
ко 800 књига за
основну школу у
Доњој Трешњици,
са својим саборци-
ма је пешачио 92
километра од Пан-
чева до манастира
Нимник код Вели-
ког Градишта, када је сакупљено
940.000 динара за малу Мињу
Матић из Крагујевца, а веома је
поносан и на бројне акције као
што су хуманитарна утакмица,
хуманитарни дан у модном сту-
дију и хумантитарни тренинг,
када се сакупљао новац за малу
Лану која је оболела од спиналне
мишићнеатрофије. Тада је„Огњи-
ште”, заједно са својим пријате-

љима, сакупило 1.200.000 дина-
ра. Манастир Света Петка у селу
Извор код Параћина посетио је
више пута и носио неопходну
помоћ, јер тамо десет монахиња
брине о 90 штићеница ометених

у развоју. Апеловао је да се деци
у Кајтасову изгради кућа, члано-
ви „Огњишта” редовно се одази-
вају акцијама добровољног дава-
ња крви у сарадњи с Црвеним
крстом...

– Пре свих, морам да захва-
лим мојој породици, која ме мак-
симално подржава. Свог сина
некада не видим и по неколико
дана, јер сам стално на неком

терену и помажем другој деци,
али ми све то брзо надокнади-
мо. Велику захвалност дугујем и
сталним донаторима нашег удру-
жења, а поносан сам и на чиње-
ницу да нам се јављају и људи из
Немачке, Америке и Канаде и
да помажу својим прилозима.
Такође, бројне познате лично-
сти, као што су певачица Биља
Крстић, водитељка Драгана Косје-
рина, фудбалери Перица Огње-
новић и Радован Панков, кошар-
каш Дарко Миличић и многи
други увек су уз „Огњиште”.
Спремни да помогну, да апелују
да се помогне. Тешко је у дана-
шње време обезбедити довољно
средстава за све оне којима је
потребна помоћ, али поносан
сам што једно мало удружење
као што је наше „Огњиште” пола-
ко али сигурно окупља све више
људи добре воље око себе. Имао
сам и непријатне ситуације када
сам ишао да тражим помоћ. Неки
нису хтели ни да ме саслушају.
Као да сам тражио помоћ за себе,
а не за неког другог – наставља
причу Славко.

Удружење добрих људи „Огњи-
ште” редовно, сваке године, носи
новогодишње пакетиће у школу
„Мара Мандић”, обрадује шти-
ћенике дечјег боравка „Невен”,
као и оне у дому за децу и младе
ометене у развоју у Сремчици. У
сарадњи с Планинарским дру-
штвом „Јеленак” организују се и
хуманитарниизлетиширомСрби-
је, а „Огњиште” је прискакало у
помоћ и прошле године када су
биле поплаве у Белој Паланци.

– Зову нас људи, све више.
Одазивамо се кад год можемо,
помажемо колико год је у нашој
моћи. Радићу ово докле год будем
могао. Док ме служи здравље,
помагаћу другима. Након губит-
ка оца, који је преминуо ове годи-
не у фебруару, још више сам се
посветио раду и помоћи други-
ма. Мислим да ми је то он оста-
вио у аманет својим примером,
јер је помагао свакоме коме је
помоћ била потребна. Мој нај-
већи успех ће бити да мој син

Душан израсте у
доброг човека који
ће такође бити
спреман да пома-
же другима –
поентира наш
суграђанин са
срцем великим
као Панчево.

Још увек мало,
али по енергији
огромно, Удруже-
ње добрих људи
„Огњиште” пома-
гало је социјално
угроженим поро-
дицама и болесној
деци од Суботице
до Призрена. И

неће се зауставити! Славко Радој-
чић је први међу једнакима у овој
великој хуманитарној породици!

Свака част!
А сви који желе да се укључе

и помогну, на сајту www.udru -
ze nje og nji ste.org могу да виде све
акције до сада, као и најаве оно-
га што се планира. Уплате за
помоћ могу се извршити на
рачун: 340-11024157-94.

Александар Живковић

Његошева улица се простире
од Карађорђеве до Петра Ара-
чића у центру града.

Милица Стојадиновић Срп-
киња, коју су савременици нази-
вали „врдничком вилом”, једна
је од првих наших песникиња.
Рођена је у породици сеоског
попа у Буковцу на Фрушкој
гори, највероватније 1830.
године. Њено школо-
вање било је неуред-
но: похађала је прво
српску, па немач-
ку школу, „обер-
шул”, у Петрова-
радину, где јенау-
чила немачки и
словачки језик, и
музицирање на
гитари. Касније ће
сама научити ита-
лијански и францу-
ски.

У време турског бом-
бардовања 1862. долазила
је у Београд и одатле слала
извештаје „Пештанском днев-
нику”, као прва жена ратни
дописник међу Србима.

Објавила је три збирке родо-
љубивих песама, а њен рад је
наилазио на леп одзив у јавно-
сти. Приликом посета Бео-
граду кнез Михаило и
кнегиња Јулија пози-
вали су је у двор.
Иван Мажуранић,
п р о с л а в љ е н и
аутор „Смрти
Смаил-аге Ченги-
ћа”, долазио је да
је види. Милица
Стојадиновић је у
два наврата бора-
вила у Бечу код
Вука Караџића.
Четрдесет година ста-
рији Вук се бринуо за њу:
да јој нађе посао, обезбеди
брату стипендију, проводаџи-
сао је, путовао с њом…, а она
му је била сарадник, бринула
се о његовој библиотеци, али и
о његовој зимници. Има назна-
ка да је отац српске писмено-
сти чак био заљубљен у њу.

Владика Његош је иначе –
упркос монашком завету! – био
заљубљиве природе. О томе
постоје и писани трагови... У
Перасту је, рецимо, у суседству
где се већ рукоположени влади-
ка одмарао живела једна „жена
млада, али соко сиви”. Његош је
причао да га је привукло то што

није била „плашљива јаре-
бица” каотадашњецрно-

горске девојке и да су
нека „стрецања рај-
ска” овладалањего-
вомдушомителом
кад ју је видео.

Њој је заљубље-
ни владика напи-
сао „Ноћ скупља
вијека”, своју једи-
ну љубавну, готово

еротску песму. По
повратку из Пераста

на Цетиње Његош је
ове своје стихове читао

пријатељима, али је одбио
њихов одушевљени предлог да
је штампа: „Како би изгледало:
владика, па да пише пјесму од
љубави? Не дам!”

Црногорски владика је висо-
ко ценио песме и родољубље
тринаест година млађе Милице

Стојадиновић Српкиње, а
била му је драга и као

жена. Алитронцркве-
ног и државног
поглавара Црне
Горе био је његов
усуд. Ако је љубав-
нестиховеимогао
себи да дозволи,
супругу није.

Зато му се јед-
ном, кад је у разго-

вору поменута
Милица Стојадино-

вићСрпкиња, отело: „Ја
појета, онапојета, даније-

самкалуђер, етокнегињеЦрној
Гори!”

Милица Стојадиновић умрла
је у Београду 1878. године.

Петар Петровић Његош
живео је до 1851, а Љубомир
Ненадовић до 1895. године.

М. Петровић

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ЊЕГОШЕВА

Милица, несрећна љубав
црногорског владике

СВЕ ВИШЕ ВЕЛИКИХ ЉУДИ

Славко Радојчић је успео да

направи и договор са челним

људима Синдиката Рафине-

рије нафте Панчево.

– Основана је синдикална

секција „Огњиште”, у коју су

се учланиле бројне моје коле-

ге и добровољно прихватиле

да им се месечно од плате

одбија одређени износ који

иде на рачун удружења. У

последње време јављају ми

се и људи који хоће и физич-

ки да помогну, а то је и те како

важно, јер треба увек бити на

лицу места, треба одвозити

пакете помоћи на разне

дестинације. Ипак, посебну

захвалност дугујем људима

који су уз „Огњиште” у свакој

акцији. То су: Николина и

Наташа Борота, Александар

Прешерн, Драган Филипов,

Јован Опалић и Милан Козло-

вачки. Наравно, има још

људи и панчевачких преду-

зетника који нам се прикљу-

чују и свима од срца захваљу-

јем – не заборавља да помене

велике људе велики човек.

ОДЛИЧНА САРАДЊА С ФУДБАЛСКИМ

КЛУБОМ „ЖЕЛЕЗНИЧАР”

Удружење добрих људи

„Огњиште” и Фудбалски клуб

„Железничар” недавно су

успоставили сарадњу, која се

од самог старта показала као

пун погодак.

– Врло лако сам се догво-

рио с првим човеком „Жеље”

Зораном Наунковићем. Део

прихода од продаје улазница

на прволигашким утакмицама

које наш клуб игра као дома-

ћин биће прослеђен на рачун

удружења. После утакмице с

„Мачвом” уплаћено нам је

90.900 динара, што смо иско-

ристили за реновирање куће

породице Мијајлевић из Вла-

димировца. Позивам све

суграђане да у суботу, 28.

августа, присуствују утакмици

„Железничара” и „Бачке”.

Новац са ове утакмице иде за

лечење нашег малог суграђа-

нина Уроша који болује од

церебралне парализе – апелу-

је Славко на све суграђане да

помогну колико могу.

ЗА ВЕЛИКО ХОДОЧАШЋЕ ПОТРЕБАН

ЈЕ ХУМАНИТАРНИ СМС БРОЈ

Славко се обраћао мобил-

ним оператерима у Србији

како би удружење „Огњи-

ште” добило свој хуманитар-

ни СМС број. Није добио

потврдан одговор.

– Засад успевамо да се

организујемо, али много

би нам олакшало посао

када бисмо имали хумани-

тарни СМС број. Мислим

да нам је он неопходан за

велику акцију коју припре-

мамо. Наиме, 12. маја

2022. године, на дан Све-

тог Василија, нас четворо-

петоро чланова удружења

планирамо велико ходоча-

шће од Панчева до мана-

стира Острог. Препешачи-

ћемо око 450 километара,

а сав прилог који будемо

скупили на том путу биће

уплаћен за децу оболелу

од рака – говори Славко о

великом и несвакида-

шњем походу који се при-

према.

НАШ ГОСТ: СЛАВКО РАДОЈЧИЋ, ОСНИВАЧ УДРУЖЕЊА ДОБРИХ ЉУДИ „ОГЊИШТЕ”

ДЕЧЈИ ОСМЕСИ КАО НАЈВЕЋА НАГРАДА

Петар II 
Петровић
Његош

Милица
Стојадиновић

Српкиња

Љубомир Ристановић
(1936–2021)

Љубомир Ристановић, пензионисани
новинар „Панчевца”, преминуо је 19.
августа у 86. години, у панчевачкој
болници. За собом оставља супругу
Бранку, сина Ивана и ћерку Оливеру.

Био је магистар књижевности, јед-
но време радио као средњошколски
професор, а највећи део радног века
провео је као новинар у „Панчевцу”. У
неколико наврата радио је у иностран-
ству као лектор за српскохрватски
језик – на универзитетима у Хавани, Хелсинкију и Пекингу.

Далеко је стигао Љубомир од места на коме је рођен давне
1936. године – од Маринца, близу Пљеваља, о коме је увек гово-
рио с много носталгије и љубави. Након Другог светског рата
бива колонизиран у Сивац, завршава учитељску школу у Сом-
бору, а онда уписује глуму на Факултету драмских уметности у
Београду, где око годину дана проводи у класи са Зораном Рад-
миловићем. Међутим, његовој лирској природи било је потреб-
но нешто тананије, па је завршио југо-светску књижевност на
Филолошком факултету у Београду, где је и магистрирао на
тему ноћи и месечине у делу Борисава Станковића. Ова студи-
ја је објављена под називом „Под влашћу ноћи и месечине”.

Током боравка на Куби, Ристановић се заљубљује у пое-
зију Хосеа Мартија, највећег кубанског песника и оца наци-
је. Препевава збирку Мартијевих песама „Обични стихо-
ви”, међу којима је и песма која је послужила као основ за
чувену „Гвантанамеру”. Превео је више књига о древним
централноамеричким цивилизацијама, између осталог
„Попол Вух”, „Ћилам Балам”, „Родослов поглавара Тото-
никапана”и Дрезденски кодекс. Његов препев шпанског
народног епа „Песме о Сиду” користи се на катедри за
шпански језик на Филолошком факултету у Београду.

Због јачања веза између Финске и Југославије добио је Орден
реда беле руже и на тај начин постао витез овога реда.

Међутим, од свих заслуга, највећа је та што помен
Љубомировог имена код оних који су га познавали обаве-
зно мами осмех, неку лепу успомену, анегдоту, топли
коментар. Памтићемо га по ведром и благом духу, милој
и доброћудној природи, песми, шали, великој љубави пре-
ма животу коју је знао да пренесе на друге. Нека га, у
складу са именом, прати мир на путу којим сада иде.

IN ME MO RI AM



се ради о тежем или лакшем
човеку, јер је у води малтене све
исто. Сам испит је био баш те-
жак: пливали смо најпре чети-
ристо метара, па ронили дваде-
сет пет и притом морали да на-
ђемо три предмета на дну, а би-
ле су и две интервенције вађе-
ња, с тубом или без ње, и када
утопљеник плута на леђима или
на стомаку. Мислили смо да је
то само пука формалност, али у
ствари уопште није било тако –
наводи Никола.

Што се самог рада на језеру
тиче, обојица кажу да су овде
људи дисциплиновани и да углав-
ном долазе деца с родитељима,

који воде рачуна да малишани
не пређу границу плићака.

С друге стране, ово занимање
има и лепшу страну медаље, јер
се упозна много занимљивих љу-
ди. Како и не би када за викенд
дође и до хиљаду купача с ра-
зних страна...

Све у свему, нема бојазни за
људе који одаберу ово место, јер
двојица Никола (као и још је-
дан Никола и Иван, из друге
смене) уливају поверење и га-
рантују безбедност.

Макар је тако у радно време
купалишта (од 10 до 19 сати),
након чега је све на сопствени
ризик...
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Већ годинама једно од најпри-
јемчивијих места за освежење
током летње жеге јесте качаре-
вачко језеро.

Овај, данас спортско-рекреа-
тивни центар настао је пре пет-
наестак година вољом неколи-
цине ентузијаста који су одлу-
чили да од дотадашњег ругла на-
праве нешто лепо. Током време-
на то место је постепено добија-
ло обрисе данашњег изгледа и
оно никог не оставља равноду-
шним, пре свега због своје мир-
ноће засноване на зеленилу и
уређеној воденој површини од
око четиристо педесет квадрата.

Језеро је захваљујући поме-
нутим људима, који још увек не
случајно воде Качарево, поста-
ло једна од омиљених дестина-
ција не само за мештане и друге
Панчевце већ и за бројне друге
госте, нарочито Београђане.

Мало ко данас није чуо за кача-
ревачко језеро као једно од рет-
ко лепих места у окружењу за
летњу релаксацију.

Многи ће се изненадити како
природно изгледа ова иначе ве-
штачка творевина, дужине сто
педесет и ширине педесет мета-
ра. Наиме, место је тако добро
ушушкано у сада већ праву зим-
зелено-листопадну шумицу, а све
то је притом беспрекорно одр-
жавано, тако да за своје урбане
потребе неће остати ускраћени
ни љубитељи уређених локација.

Идеја настала 
пре петнаест година

Како се уопште дошло на ту иде-
ју и, битније, како је све то по-
примило садашњи, може се ре-
ћи, фантастичан облик, а најва-
жније – како све то опстаје на
том нивоу, најбоље зна један од
главних иницијатора за форми-
рање овакве оазе у тако (рела-
тивно) малом месту – Милорад
Миша Ђурица, актуелни пред-
седник Извршног одбора Саве-
та Месне заједнице Качарево.

– Све је почело пре петнае-
стак година, када ми је пало на
памет да направимо нешто ле-
по на месту једне ружне депре-
сије или рупчаге, у коју су људи
бацали лешине угинулих живо-
тиња и којекакво друго смеће.
Предочио сам ту замисао дру-
гарима у Савету и сугерисао да
би то могло да буде језеро ма-
њег капацитета. Сви су реагова-
ли позитивно и одвојили смо

нека скромна средства, али уз
помоћ људи добре воље, кому-
налног предузећа, тадашњег
ПИК-а, који нам је бесплатно
давао машине за земљане радо-
ве, а касније и Града Панчева,
успели смо да амбициозне пла-
нове спроведемо у дело. Нарав-
но, све смо то радили у фазама;
надограђивали смо основну иде-
ју како смо знали и умели, а 
испало је као да је све до танчи-
на испројектовано. Додуше, мо-
ја идеја је била да направимо је-
зеро у облику мапе Југославије,
али нисам успео да извучем гор-
њи део – присећа се Миша.

Било како било, Качаревци, а
и (многи) други сада имају го-
тово идеално место за расхла-
ђивање и одмор за време вре-
лих летњих дана.

– Већ годинама користимо овај
спортско-рекреативни центар у
ударном периоду најтоплијег го-
дишњег доба. То значи да га пу-
нимо крајем јуна и у јулу је све
спремно за купање, а почетком
септембра гасимо пумпе, тако
да је преко зиме потпуно испра-

жњено. Иначе, само снабдевање
водом одвија се са два извора
настала од наших бунара које
смо сачували из времена старог
водовода, а имамо наменски бу-
нар на самом језеру, које тако
практично пунимо са две стра-
не. Купалиште има запремину
од око деветсто кубика. Повр-
шина је близу четиристо педе-
сет квадрата, највећа дубина је
два метра, и то око скакаонице,
а имамо и плићи део који је од-
личан за децу и непливаче – на-
води овај агилни Качаревац.

Једно од горућих питања увек
је и то какав је квалитет воде...

– Прати га редовно Завод за
јавно здравље и то нам много
значи, јер не желимо ништа да
препустимо случају. Сама вода
је пожељног квалитета друге ка-
тегорије и хлоришемо је кад год
уочимо да је то неопходно, а по
потреби додајемо и проверено
средство против алги како се не
би формирале те биљне насла-
ге, иако оне, руку на срце, и ни-
су штетне по људе. Морам да
истакнем и то да смо прошле
године од Града добили финан-
сијску потпору за комплетно бе-
тонирање дна језера, што умно-
гоме олакшава његово одржава-
ње. Иначе, бринути се о оваквом
спортско-рекреативном центру
веома је захтевно и изискује пре-
ко милион и двеста хиљада ди-
нара. Изузетно је стресно то 
обезбедити, јер ми као месна за-
једница имамо скроман буџет,
па не бисмо могли без помоћи
Града, а издајемо и један локал
за угоститељске намене, од чега
плаћамо људе који нас снабде-
вају водом. Много пара иде на
свакодневно кошење и уређење,

као и на струју, највише за рад
пумпе, а велика ставка су нам и
спасиоци. Међутим, ту никако
не желимо и не смемо да ште-
димо, јер нам је безбедност ку-
пача убедљиво на првом месту
– истиче Миша.

Безбедност на нивоу

А спасиоци су овде апсолутно
проверени и имају цертификат
о завршеној обуци с релевант-
ног места.

Укупно су их четворица и све
су то момци у најјачим година-
ма, увек спремни за акцију, ко-
је, на срећу, ове године није би-
ло много. Заправо, иако су више
него неопходни, њихови посло-
давци су најсрећнији када не-
мају ни најмање посла.

Један од те четворке је и два-
десетогодишњи Никола Дуџе-
вић из Панчева, који потврђује
да током досадашње сезоне ку-
пања он и колеге нису имали
ниједну озбиљнију интервенци-
ју, а камоли дављење; тек поне-
ка посекотина или убод осе...

– Морам да кажем да људи
слушају наша упозорења. Најче-
шће им скрећемо пажњу да је
мало клизаво приликом уласка
у воду. Када је реч о скакању,
оно је наравно дозвољено, али
сви морају да пазе на друге да
их не би озледили. А када, реци-
мо, дође до гужве на кеју, ми за-
звиждимо пиштаљком и сви се
брзо прену. Што се мене тиче,
хтео сам да се опробам у овоме,
иако нисам тренирао пливање,
већ кошарку, али сам добар пли-
вач – каже овај спасилац.

Он и његов имењак, вршњак
и суграђанин Никола Иванов-
ски, као и преостала двојица из
друге смене, прошли су ригоро-
зну обуку у Удружењу спасила-
ца на води Србије, овлашћеном
за издавање цертификата. Тамо
су свакодневно имали по два
сата пливања, па сат теоријске
наставе, поред осталог и курс
из прве помоћи.

Иако су мислили да ће бити
лакше, то је ипак обука коју не
може свако да савлада, јер су
неопходне адекватне физичке
предиспозиције.

– Што се самог пливања ти-
че, морали смо највише да уса-
вршимо краул и нарочито спа-
силачки краул – то је оно када
се при интервенцији скочи „меч-
ка”, након чега тело, то јест гла-
ва мора да буде стално изнад
воде. Када је само спасавање
утопљеника у питању, нас дво-
јица смо приликом вежбања би-
ли један другом партнери. Ра-
дили смо на базену на Спорт-
ском центру „Звездара”, што је
мало једноставније него у мут-
ној води. Што се тиче самог 
извлачења утопљеника, нема не-
ке велике разлике у томе да ли

Не ку пуј – удо ми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” орга-
низују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, то јест
објављене њихове фотографије са основним подацима.
    Нови власници су обавезни да својим будућим љубимцима
пруже адекватан смештај и негу, у складу с прописима.

Малени
Ови бебаћи су пронађени на та-
мишком кеју, одакле су их
избавили наши хумани сугра-
ђани.

Они имају око два месеца;
очишћени су од паразита и
спремни за своје прве домове.

Kо тражи пријатеље за цео
живот – ево савршене прилике,
а заинтересовани могу да окре-
ну број телефона 063/838-59-51.

Срећна породица
У понуди за удомљавање је осам
преслатких штенаца – по чети-
ри „дечака” и „девојчице”.

Нађени су у атару далеко од
цивилизације, заједно с мајком,
која је већ удомљена, а за њих
се још увек тражи сигуран дом.

Ови лепотани су стари око
четрдесет дана, очишћени су од
паразита, једу чврсту храну и
само чекају да неко позове на
телефон 064/ 291-69-76.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији могу се добити на имејл
адреси lju bim ci.pan ce vo@g mail.com .

Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене,
расног или мешанца, или је животињу изгубио, требало би

да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља

за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

НИЈЕ ЧУДО ШТО КАЧАРЕВАЧКО ЈЕЗЕРО ПРИВЛАЧИ СВЕ ВИШЕ ЉУДИ

ЛЕПОТА, ЗЕЛЕНИЛО, КОМФОР И НАДАСВЕ СИГУРНОСТ КУПАЧА

ВРЕМЕ ЈЕ ДА НЕКО ОПРЕМЉЕНИЈИ 

ПРЕУЗМЕ БРИГУ

Милорад Ђурица, идејни тво-

рац качаревачког језера, ка-

же да је велика мука одржа-

вати овакав комплекс.

– Поред великог трошка и

великог залагања свих нас,

над нама је и стрес због вели-

ке бриге, јер је наш председ-

ник Савета Бранко Бокун од-

говорно лице за све што се та-

мо догоди. Мислим да као

овако мала јединица државне

управе нећемо још дуго бити у

стању да све то држимо под

контролом, јер је СРЦ „Језеро”

одавно превазишло могућно-

сти нашег места, будући да је

огромна већина гостију са

стране. Ми притом не можемо

ни симболично да наплаћује-

мо улаз, за шта би нека друга

градска институција имала за-

конски основ, а одатле би мо-

гао да се финансира даљи

развој комплекса, попут 

изградње спортских терена,

једног културног ресторана и

још много чега – каже Ђурица.

Право место за релаксацију

Има и довољно плићака за непливаче

Ко воли, може и да скаче

Спасиоци на задатку

Никола и Никола су увек ту ако затреба



Хет-трик Бране Илића
у мечу против
Графичара

У суботу с Бачком
у „зеленој оази”

Коцкице су полако почеле да се
слажу. Сви љубитељи спорта у
нашем граду и околини, а наро-
чито љубитељи најважније спо-
редне ствари на свету, могу да
одахну. Железничар је у трећем
колу остварио прву победу у
новој сезони у Првој лиги Срби-
је и тако показао да је нешто
лошији старт шампионата дав-
на прошлост.

Панчевачка „дизелка” је про-
шлог викенда гостовала на
помоћном терену стадиона „Рај-
ко Митић” у Београду, где је
одмерила снаге с домаћом еки-
пом Графичара. Био је то врло
важан меч за оба тима, а победа
се наметала као императив и
„љубичастима” и „бело-плави-
ма”. Тешко је играти под при-
тиском, али „Жеља” је показао
да је прави онда када је и најпо-
требније. Уписао је први овосе-
зонски тријумф, и то у великом
стилу: Графичар–Железничар
0:3 (0:2).

Популарна „дизелка” из Пан-
чева демолирала је тим који
предводи тренер Бошко Ђуров-
ски и тако најавила успешну
панчевачку фудбалску јесен. Сви
момци који су у петак, 20. авгу-
ста, носили бело-плави дрес
заслужују похвале за борбеност
и пожртвовање, али највише се
истакао сјајни Брана Илић, иску-
сни нападач, својевремено и
првотимац београдског Парти-
зана, који је постигао хет-трик.

Момци тренера Драгана Ани-
чића били су тим који је од самог
почетка утакмицу држао под
својом контролом, а први пут су
домаће играче натерали на капи-
тулацију у 37. минуту. Алексан-
дар Ђорђевић је дугим пасом
сјајно проиграо Илића, уследио
је спринт „Жељиног” центарфо-
ра као у најбољим данима, а гол-
ман Графичара био је немоћан

у дуелу један на један – 0:1.
После само неколико минута
Брана је пресекао једну акцију
„љубичастих” и у маниру врсног
голгетера дуплирао вођство
Железничара.

„Дизелка” је наставила да
„меље” свог ривала и у другом
полувремену. У 49. минуту су
Лука Петровић и Предраг Ста-
нимировић одиграли дупли пас,
а онда је Пеђа направио прави
„лом” у одбрани домаћег тима,
непрописно је заустављен у
шеснаестерцу Графичара, па је
судија морао да покаже на белу
тачку. Сигуран реализатор нај-
строже казне био је – Брана
Илић. До краја меча Панчевци
су рутински сачували високо вођ-
ство, па су на крају освојили три
велика бода.

„Жеља” је играо у саставу:
Младен Живковић, Мирољуб
Костић, Марко Конатар, Душан
Плавшић, Жарко Марковић,
Лука Петровић, Брана Илић,
Александар Ђорђевић, Јордан
Јовановић, Предраг Станимиро-
вић и Радош Протић, а део вели-
ке победе били су и: Лазар Мар-
ковић, Лука Мићић, Милан
Томић, Срђан Бечелић и Оненг
Реган, као и: Марко Кнежевић,

Андреј Кожул, Марко Андић,
Петар Малишић, Бојан Трипко-
вић и Димитрије Томовић.

Фудбалери Железничара су
тако потпуно анулирали пораз
из првог кола, па сада имају скор
од једне победе, ремија и једне
изгубљене утакмице, уз гол-раз-
лику 4:4.

Већ у суботу, 28.
августа, на реду је
ново велико искуше-
ње за момке из нашег
града. На Спортски
центар „Младост”
долази бивши супер-
лигаш ОФК Бачка,
па ће то бити још јед-
на права фудбалска
посластица у Панче-
ву. И овај меч ће,
поред спортског
набоја, имати и хума-
нитарни карактер.
Део прихода од
купљених улазница
ФК Железничар ће
уплатити на рачун
Удружења добрих
људи „Огњиште”, а
новац ће бити преу-
смерен за лечење
нашег малог сугра-
ђанина Уроша Сими-

на који болује од церебралне
парализе.

Меч између Железничара и
ОФК Бачке почиње у 17 сати, а
улазнице се могу купити данас
(петак) од 9 до 15 сати у просто-
ријама клуба (Савска 4, на Сода-
ри), као и на сам дан меча на
СЦ-у „Младост”.

СПОРТ
Петак, 27. август 2021.
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ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„ЖЕЉА” УПИСАО ВАЖАН ТРИЈУМФ!

С ПРИПРЕМА МЛАДИХ ПАНЧЕВАЧКИХ
БОРАЦА

ЏУДИСТИ ТАМИША
„ШПАРТАЈУ” СРБИЈОМ

Најмлађи спортски колектив
у нашем граду, клуб отвореног
срца који расте невероватном
брзином, клуб у коме се посеб-
на пажња придаје младим бор-
цима, не престаје да одуше-
вљава своје чланове и симпа-
тизере. Ради се жестоко, али
најважније је да су деца преза-
довољна јер, поред тешких и
напорних тренинга, увек се
нађе времена и за релаксацију
и дружење.

После несвакидашње „аван-
туре”, која је у најпозитивни-
јем тону одјекнула широм
Србије, дакле након петоднев-
них припрема у Манастиру
Светог Јована Богослова у Пога-
нову, а потом и рада у својим
просторијама у Панчеву, так-
мичари Џудо клуба Тамиш
отпутовали су на припреме у
Врњачку Бању, где обављају
заједничке тренинге са преко
150 вршњака из Румуније,
Бугарске, али и српских клу-
бова: Врбаса, Омладинца, Тури-
је, Сирига, Локомотиве, Бам-
бија, Кучева...

Деца су подељена у две ста-
росне групе и тренирају три
пута дневно. Први тренинг је
за буђење, такозвани футинг,
потом су на програму вежбе за
стицање кондиције, а трећи
тренинг је предвиђен за џудо.
На овим припремама је и наша

суграђанка, чланица Црвене
звезде, трофејна џудисткиња
Андреа Стојадинов, која се
после тешке повреде лагано
враћа у тренажни процес.

УсловизарадуВрњачкојБањи
веома су добри, а с младим
џудисткињамаиџудистимаради
чак шеснаест тренера, мајстора
џудо-спорта. Дакле, не треба
сумњати да ће се клинцезе и
клинци из нашег града и са овог
„гостовања” вратити препуни

нових сазнања и лепих утисака.
Експедицију Џудо клуба

Тамиш на овим припремама
чине чак шеснаест такмичара
и три тренера. Заједнички тре-
нинзи у Врњачкој Бањи пред-
стављају увертиру за почетак
џудо-сезоне, која стартује већ
4. септембра, када ће млади
борци из нашег града учество-
вати на турнирима у Алексин-
цу и Бијељини, као и за окто-
барска првенства државе за
млађе пионире, млађе сенио-
ре и млађе кадете, где ће ЏК
Тамиш имати своје представ-
нике и што ће представљати
круну рада у години у којој је
клуб и основан.

Већ од понедељка, 30. авгу-
ста, млади борци Тамиша биће
поново у својим просторијама
на Котежу 2, где ће наставити
да тренирају у условима које
има мало који клуб у Србији.

СНАЖАН СТАРТ КАЧАРЕВАЦА

За фудбалере Јединства Сте-

вић, повратнике у Прву јужно-

банатску лигу, почетак нове

сезоне изгледа као сан! После ,

где су савладали домаћу Стре-

лу са 4:0, Предраг Окука и

његови саиграчи били су још

убедљивији прошлог викенда.

У другој рунди Прве јужно-

банатске лиге Качаревци су на

свом терену демолирали госте

из Гребенца: Јединство Стевић

– Вултурул 5:0 (2:0).

Фудбалери тренера Небојше

Петровића Марадоне још јед-

ном су демонстрирали силу, па

после две утакмице имају фено-

меналну гол-разлику од чак 9:0.

Јединство Стевић је играло у

саставу: Милош Лазовић,

Филип Санадер, Алекса Сана-

дер, Иван Пешовски, Предраг

Окука, Стефан Пешовски, Бојан

Илић, Стефан Атанасов, Слобо-

дан Спасковски, Марко Шаре-

нац и Немања Младеновић.

Део победничког тима били су

и: Душко Стаменовић, Вук

Живаљевић, Драган Кљајић,

Дејан Балножан, Лазар Тана-

сковић, Јован Ангеловски и

Огњен Сефкеринац.

Домаћи тим је од самог

почетка утакмице гостима ста-

вио до знања да се неће лепо

провести у Качареву. Мрежу

Вултурула је први начео Стефан

Пешовски, потом је два пута био

прецизан Бојан Илић, а среди-

ном другог полувремена Стефан

Пешовски је још једном прона-

шао пут за лопту до мреже

ривала. Тачку на голеаду ста-

вио је млади Лазар Танасковић.

У трећем колу Прве јужноба-

натске лиге Качаревци гостују у

Павлишу, где ће одмерити сна-

ге с Црвеном звездом.



Настављена је трка за
бодове и у нижим фудбал-
ским лигама, па љубите-
љи „бубамаре” с нестрпље-
њем ишчекују наредна
фудбалска искушења.

У Српској лиги група
„Војводина” Динамо 1945
претрпео је и други пораз
– овог пута на Градском
стадиону у Панчеву, где је
Кикинда победила с 1:0.
Панчевци у трећем колу
гостују у Кули, где ће одме-
рити снаге с Хајдуком 1912.

Борац из Старчева је
остварио вредну победу у
Војвођанској лиги „Исток”.
Тим тренера Дејана Жар-
кова савладао је Војводи-
ну 1928 с 1:0, док је омо-
љичка Младост ремизира-
ла у Банатском Карловцу
с Пролетером – 2:2. Иду-
ћег викенда Старчевци
путују у Белу Цркву на мег-
дан с БАК-ом, а Младост у
недељу, 29. августа, у 17
сати, дочекује Полет.

У Првој јужнобанатској
лиги постигнути су следе-
ћи резултати: Партизан
(Уљма) – Стрела 2:1, Југо-
славија–Долина 2:2, Сло-

Још једна трка из серије СТУ
купа одржана је у недељу, 22.
августа, у Сомбору. Десети попу-
ларни „Сомборман”, који орга-
низује ТК Спринт, и овог пута је
окупио сјајне такмичаре.

Триатлон клуб Тамиш из
нашег града појавио се на овом
такмичењу са 23 такмичара свих
узрасних категорија, који су били
изузетно успешни. Освојено је
укупно 17 медаља, од којих су
најзначајније сребрна и брон-
зана медаља у апсолутној кон-
куренцији још увек младих
јуниора Луке Глигорића и Бог-
дана Јелаче. Они су кроз циљ

прошли иза Владимира Данка
из Новог Сада.

Поред Луке и Богдана, изу-
зетне резултате су остварили и
остали чланови тима из Панче-
ва. Невена Новаков је у групи
млађих пионирки освојила сре-
брно одличје, а медаље истог
сјаја припале су и пиониру Петру
Савићу и млађој кадеткињи Ири-
ни Михајлов. Војин Давидовић
је био најбржи у конкуренцији
кадета, а у истој групи такми-
чара Алекса Кежић је заслужио
бронзано одличје. У надметању
млађих јуниора Хана Гаћеша и
Богдан Јелача освојили су сре-

брне медаље, Лука Глигорић се
окитио шампионском титулом,
а Марку Глигорићу је припала
бронза. Невена Видаковић је
тријумфовала у групи млађих
сениорки, док је у апсолутној
конкуренцији заслужила брон-
зу. Владислава Милчић је тре-
ћа стигла на циљ у надметању
триатлонки старијих од 40 годи-
на, а Огњен Перишић је био нај-
бржи у конкуренцији јуниора.
Богдан Недељковић је заслужио
сребро у надметању такмичара
старијих од 30 година, а Душан
Лукић бронзу у групи учесника
старијих од 40 година.

Пред триатлонцима Тамиша
је веома занимљив период.
Девет најталентованијих мла-
дих такмичара налази се у кам-
пу Српске триатлонске уније у
Караташу, а идућег викенда
четири јуниора ће наступити
на Купу Европе на Сребрном
језеру. Након тога Глигорић и
Јелача иду у камп талентова-
них јуниора, у организацији
Европске триатлонске уније, а
почетком септембра дванаест
најбољих такмичара клуба уче-
ствоваће на Првенству Балка-
на, које ће бити одржано на
Власинском језеру.

СПОРТ
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Комплетне припреме
у свом граду

Почело играње
контролних утакмица

Женски рукометни клуб Пан-
чево у последње време при-
влачи велику пажњу спорт-
ске јавности у нашем граду
и околини. Ова спортска дру-
жина, коју с много успеха
предводе Светлана Ничевски
и тренер Марко Крстић, при-
вукла је симпатије поклони-
ка спорта пре свега својом
борбеношћу и добром игром,
али и односом према про-
тивницама на терену, као и
приврженошћу клубу чији грб
ове играчице носе на својим
дресовима.

Панчевке су с много успе-
ха окончале првенство у
Супер Б лиги и завршиле на
самом врху табеле, а амби-
ције клуба нису мање ни у
новом шампионату, који ће
стартовати претпоследњег
викенда у септембру. Током
летње паузе мало је измењен
играчки кадар, али оно што
је најбитније, окосница еки-
пе остала је на окупу, а сти-
гла су и права појачања. Због
свега тога не треба сумњати
да ће ЖРК Панчево и у новој
сезони у Супер Б лиги игра-
ти запажену улогу.

У односу на прошли шам-
пионат клуб су напустиле
Валентина Божиновић, која
је прешла у Београд, Тијана
Симић, која је постала нови
члан Железничара из Инђи-

је, и Александра Васић, која
је отишла у београдски Рад-
нички. Панчевке су велико
појачање добиле у лику Јели-
савете Марковић, девојке која
игра на позицији средњег и
левог бека, а дошла је из
суперлигаша ЖОРК Јагоди-
не. Из РК-а Београд је сти-
гла Вања Рогуља, која игра
на месту левог крила, а из
Јуниора су дошле Теодора
Вранић, голман, и леворука
Ивана Станојевић, десни бек.
Из прошле сезоне остале су
Марија Митрић, Даринка
Петронијевић, Ива Грујић,
Милица Илић, Ана Лончар,
Анастазија Јамбрушић, Ана-

стасија Грговски и Теодора
Станојевић, а после порођа-
ја у тим се вратила и Невена
Џелајлија, капитен.

– Првом тиму смо прикљу-
чили и четири девојке из мла-
ђих категорија. Драго ми је
да смо успели да сачувамо
окосницу тима, поготово
девојке које су имале понуде
и из других клубова. Због
тога посебно захваљујем
нашој управи. Комплетне
припреме ћемо спровести у
нашем граду и верујем да
ћемо почетак првенства доче-
кати спремни. Као и увек,
наше амбиције су да се бори-
мо за врх табеле, да будемо
међу прве четири екипе, а
уколико нам се укаже шанса
и за већи пласман, нећемо је
испустити – рекао је тренер
ЖРК-а Панчево Марко
Крстић.

Девојке из нашег града
почеле су и да играју кон-
тролне утакмице. У првој при-
премној утакмици савладале
су Млади радник из Радинца
с 32:27. Већ у среду, када је
овај број „Панчевца” био
закључен, у Београду су одме-
риле снаге с Радничким, а
идућег викенда ће гостовати
у Дебељачи, где ће играти с
домаћим Спартаком.

Првенство у Супер Б лиги
стартује 18. септембра, а Пан-
чевке у првом колу гостују у
Пријепољу.

ВИКЕНДНАТРАВНАТИМТЕРЕНИМА

ТРКЕ СЕ ПОЛАКО ЗАХУКТАВАЈУ

МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У РВАЊУ

ПЕТ БОРАЦА – ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ
У Сенти је у суботу, 21. авгу-
ста, одржан 31. међународни
турнир у рвању под називом
„Никола Вуков”. Такмичење
је било позивног карактера,
па су се надметале екипе из:
Мађарске, Украјине, Чешке,
Словачке, Словеније, Хрват-
ске, Румуније и Србије.

Рвачки клуб Динамо се на
том престижном турниру
представио са пет својих бора-
ца, које су предводили тре-
нери Вујо Шајић и Драган
Ченејац.

У групи рвача до девет годи-
на, у категорији до 41 кг, Дими-
трије Ивичић је после две побе-
де поражен у финалној бор-
би, тако да је морао да се задо-
вољи сребрном медаљом.

Павле Радивојевић и Нико-
ла Павловић надметали су се

у групи дечака до једанаест
година, и то у категорији до
31 кг. Павле се окитио сребр-
ним одличјем, док је Никола
поражен у борби за медаљу и
на крају је заузео четврто
место. У истој узрасној кате-
горији наступили су и Матеја
Ченејац у категорији до 41 кг
и Артур Ховакимyан у катего-
рији до 45 кг. Обојица су пока-
зали врхунску технику рвања,
победили су све своје ривале
и окитили се најсјајнијим
медаљама.

После турнира тренери РК-а
Динамо нису крили своје
задовољство постигнутим
резултатима, али имајући у
виду бројна надметања која
предстоје младим рвачима
Динама, најавили су још
жешће тренинге.

ТРИАТЛОНЦИ ТАМИША НИЖУ УСПЕХЕ

ГЛИГОРИЋ И ЈЕЛАЧА ПОНОВО ОДУШЕВИЛИ

Стране припремио

Александар
Живковић

РУКОМЕТАШИЦЕ ЖРК ПАНЧЕВА ВРЕДНО ТРЕНИРАЈУ

ЦИЉ КАО И УВЕК – ВРХ ТАБЕЛЕ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Dd3

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

га (Банатско Ново Село) –
Раднички (Ковин) 2:1, Пар-
тизан (Гај) – Стари Тамиш
4:0 и Потпорањ–Долово 1:1.
Наредног викенда Стрела у
Иванову дочекује Партизан

из Гаја, Долово јабучку Југо-
славију, а Стари Тамиш –
Слогу.

Занимљиво је било и у Дру-
гој јужнобанатској лиги
„Запад”. Пролетер (Мрамо-
рак) – Глогоњ 2:0, Младост
(Војловица) – Раднички
(Баранда) 3:6 и Мундијал
(Панчево) – Победа 2:1. Сле-
де утакмице: Глогоњ–Побе-
да, Раднички (Баранда) –
Мундијал и БСК (Бавани-
ште) – Младост.



И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Потпора
Упоређују нерве у нашим телима са струјом.

    Оно, удариш лакат о сто, па ти забриди длан.

    И мисаоне процесе пореде.

    Видиш нешто, па те брже од струје одвали асоцијација.

    Дође ти да се срушиш.

    Па ти треба потпора.

    У некој другој мисли, можда с неком другом сликом.

    Или да се само ослониш на некога.

Заседа
Преиспитујеш се у вези с поверењем у друге.

    Онако, генерално, колико било коме верујеш.

    Постоји ли неко у кога си апсолутно, као особа, сигурна?

    Немаш тачан одговор, али не брини.

    Нико га нема, он не постоји ни када заседају мудраци.

    Јер такав одговор није за сва времена.

    Мења се, отуд преиспитивање.

    Зато пробај, из заседе, да се упиташ колико верују теби.

Одскок
Имаш једноставну жељу: да одскочиш из сивила.

    Да се попнеш уз степенице и да те ништа не боли.

    Да твоје идеје одскачу као тела на трамбулини.

    Желиш угођај бистрине.

    Е, за то мора да се пати.

    Да се сазна разлика између сивила и бистрине.

    Што је, наравно, као и све остало смислено, процес.

    Он захтева и ослонац, а још више преиспитивање и самство.

Увелико траје 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 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 

17. септембра – награда је ваша.

                                                                    P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс
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Вера и Јоване,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу.

                      Редакција

Велики поздрав из Сокобање редакцијилиста „Панчевац” и свим суграђанимашаљу Алекса и Огњен Ђукић.   Вера Ђукић

Читаоцима најстаријег недељника на Балкану и

редакцији омиљеног листа „Панчевац” шаљемо

поздраве с предивне Малте.      Јован Арбутина


