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ОДБОРНИЦИ ПАНЧЕВАЧКЕ СКУПШТИНЕ ОДЛУЧИЛИ

ГРАДСКИ БУЏЕТ 5.190.000.000 ДИНАРА
Догодине ће бити
капиталних инвестиција
Шта је владајућој
коалицији замерила
опозиција?
На седници Скупштине града која је
одржана 27. децембра одборници су
већином гласова усвојили буџет за
наредну годину и одлучили да он
износи 5.190.000.000 динара. Овом
закључку претходила је бурна и дуга
расправа у којој су се чуле бројне
критике опозиционих одборника.
Између осталог, они су замерили
локалној власти да је буџет расипнички, потрошачки, нерационалан и да
грађани неће осетити неко конкретно
побољшање од потрошених пара. Критиковали су и то што ће се, по њиховом
мишљењу, превише новца потрошити
за невладине организације и пројекте
разних медија иако се зна да у Панчеву још увек има много већих, важнијих
и нерешених проблема.
Заменик градоначелника Предраг
Живковић изјавио је да ће буџет за
2018. годину бити смањен. Објаснио
је да се приходи од наплате паркирања више неће сливати у градску
касу као до сада, већ ће остајати
ЈКП-у „Хигијена”.

Заменик градоначелника за говорницом
Он је најавио да ће градска власт у
идућој години понудити бројне пројекте међународним организацијама, републичким и покрајинским
секретаријатима да би добила што
више новца за спровођење капиталних инвестиција.
Живковић је рекао и да је Министарство финансија Србије оценило да
панчевачка власт може да се задужује
и узима кредите од банака. Нагласио је
да се новац неће трошити само за плаћање обавеза, већ и за финансирање
важних послова како у самом граду,
тако и у околним селима.
Дејан Јовановић, члан одборничке групе „За боље Панчево”, изнео је
више замерки како на Живковићево
излагање, тако и на предлог градског буџета. Он је питао шта значи
то што је одборницима с једне стране саопштено да се знатно смањила
незапосленост и да ће се повећати
приходи градске власти од пореза на
зараде, а с друге стране им је наја-

вљено да ће буџет у идућој години
бити смањен.
Он је истакао да о утрошку градских пара одлучује само власт, а не
опозиција, и додао да би грађани
волели да имају тачан увид у то за
шта се троши њихов новац који иде
у градски буџет.
Јовановић је замерио локалној
власти на томе што издваја превише
пара за финансирање пројеката које
подносе медији а да нема никакве
контроле како се и за шта тај новац
троши.
Критике на рачун буџета за идућу
годину имала је и једна одборница
из Долова. Она је рекла да на основу
износа средстава која су намењена
за то село може да се закључи да је у
њему све идеално иако није тако.
Замерила је на томе што предуго
трају радови на реконструкцији
локалне амбуланте и што још увек
има много улица које нису асфалтиране и апеловала на градску власт да

издвоји новац за финансирање бар
једне улице.
Слободан Мрђен из Српске радикалне странке рекао је да није много
боље ни у Банатском Брестовцу. Упозорио је да су на територији тог села
још увек несређени атарски путеви,
да још није поправљен мост на
Поњавици, да није ограђена основна
школа у селу итд. Он је најавио да
одборници СРС-а неће гласати за
буџет јер је, по њиховом мишљењу,
расипнички и нерационалан.
У критикама му се придружио и
одборник радикала Срђан Гламочанин, али је он рекао да је узрок свих
проблема који постоје погрешна
спољнополитичка
оријентација
Србије. Према његовим речима,
наша држава и сви ми још увек
испаштамо због тога што смо се
након пуча који је ДОС извршио 5.
октобра 2000. године везали за Америку и Запад, уместо да смо безрезервно подржали председника
Путина и Русију.
Одборник Нове странке Јован
Петровачки говорио је о ситуацији у
Горњем граду. Рекао је да је од свих
улица на територији те месне заједнице само Улица Светог Саве
„достојна 21. века”, а да су све остале на нивоу педесетих година прошлог века.
Он је скренуо пажњу и на изглед
Улице Димитрија Туцовића. Рекао је
да се на више места у њој види како је
крпљен асфалт, што оставља ружан
утисак на сваког ко уђе у наш град.
Петровачки је додао и да је мало тога
урађено када је реч о атарским путевима на територији Панчева.
За реч се потом јавила Маја Витман, градски менаџер и помоћник
градоначелника.
» Наставак на страни 5
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Михајло Глигорић

Све за власт
Све за власт, фотеље и привилегије! Наши политичари и даље не виде
ништа страшно у томе да склапају политичке пактове и улазе у коалиције и с најљућим непријатељима само да би што боље прошли на изборима.
То се показало на састанку представника опозиционих партија одржаном у Установи културе „Пароброд” у Београду 21. децембра, у организацији ДСС-а. Позиву да присуствују том скупу нису се из њима знаних
разлога одазвали Борис Тадић, Саша Јанковић, Вук Јеремић и Бошко
Обрадовић, а на позорници „Пароброда” су један поред другог седели
представници ДСС-а, Зелене странке, „Нове Србије”, „Здраве Србије”,
Покрета за преокрет и Иницијативе „Не да(ви)мо Београд”. Како је после
састанка објашњено новинарима, једина тема разговора била је борба за
што боље услове за спровођење београдских избора.
Поред њих, ту су била још два, по многима контроверзна политичара:
Велимир Илић, лидер некад моћне „Нове Србије”, и Марко Бастаћ, председник Покрета „Чувари Старог града”.
О првом од њих није потребно много говорити. Довољно је подсетити
се да је петооктобарске промене 2000. године дочекао као обичан приватник, а да је данас један од најбогатијих Чачана, да је јавно пред камерама нападао новинаре који су му постављали незгодна питања, да је за
време док је био министар саобраћаја у Србији, изградња нових путева
стала, да је постао смртни непријатељ Александра Вучића тек када му
овај није дао ниједну функцију у новој влади Србије, а да је пре тога био
један од његових највећих присталица.
Марко Бастаћ је човек који је, док је био председник београдске општине Стари град, као функционер Демократске странке, у општинској администрацији и јавним службама запослио супругу, њену и своју сестру,
њихове мужеве, једног рођака и свог кума. Иако је због тога био предмет
спрдње Зорана Кесића у емисији „24 минута”, то му није ни најмање
засметало. Бастаћева „кадровска политика” била је повод и за текстове у
неким дневним листовима, али је за њих изјавио да „не види ништа чудно у томе што је запослио за сараднике блиске особе”.
Како се представник Иницијативе „Не да(ви)мо Београд” осећао док је
седео на позорници са Илићем и Бастаћем? Да ли му је било бар мало
непријатно? Ова питања постављамо због тога што су челници те иницијативе у досадашњим иступима у медијима истицали да је један од највећих квалитета њихове организације то „што не желе да се понашају попут
наших политичара и политичких партија јер су они изгубили поверење
грађана и кумовали порасту изборних апстинената”.
Тачно. Представници те организације, која се прославила по маскоти
жутој патки и по томе што је на београдским улицама успешно организовала серију масовних антирежимских демонстрација, привукли су велики број присталица управо зато што је изгледало да су нешто ново у односу на све наше политичке партије. Зато их треба питати шта ће у истом
друштву са ислуженим и компромитованим политичарима.
Руку на срце, нису једини. Ни владајуће партије не презају од савеза с
некадашњим противницима. То се одлично видело на примеру коалиције
Дачићевог СПС-а, Палмине „Јединствене Србије” и Шешељевих радикала
која је формирана пред прошлонедељне локалне изборе. Челници тих странака били су толико добро расположени пред новинарима док су објашњавали откуд они поново заједно да је само недостајало да се изљубе.
Међутим, иако је Шешељ сада више него срдачан према Ивици Дачићу и његовим социјалистима, некад их је жестоко нападао на јавним скуповима своје странке и у интервјуима.
На конференцији за новинаре одржаној крајем децембра 2014. године
он је оптужио лидера социјалиста. Рекао је да је Дачић у својству првог
потпредседника Владе и министра унутрашњих послова те године предводио нашу државну делегацију приликом посете Украјини и да су тада
у њој, поред његовог блиског саветника Ивице Тончева, били и неки непознати људи. Међу њима је била и група девојака за које нико није знао, а
једна од њих оптужила је Тончева (који је сада високи функционер у
Министарству спољних послова) за недолично понашање.
Да ли је Ивица Дачић заборавио на ту причу и како се осећа док се
сада насмејан рукује с лидером радикала и шали да су „он, Шешељ и
Палма најтежа коалиција”?

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Нешто лепо
Након много „разноврсног” насиља
виђеног и громогласно популаризованог последњих дана, попут крвавих
глава на стадионима, бачених телефона у појединим изборним местима
и тешко пребројивих жртава разних
унутарпородичних свађа, ред је да се

гукне која и о нечему лепом. А и ред
би био, макар, пред Нову годину и
божићне благе дане...
Лепа прича „број један” могла је да
западне за око фановима свеколиких
таблоидних претрага живота српских
(углавном, такозваних) „виповаца”.
Поред швалерација и сличних тема,
читатељској публици је веома интересантно где и како наречени, у конкретном случају – фудбалери, проводе одморе. И док се огромна већина
башкари на Малдивима, Сејшелима
и разним Карибима, један од њих, и
то онај који спада у сам врх, одабрао
је такође егзотику, али у неупоредиво другачијој форми.
Јунак ове сторије је Невен Суботић,
фудбалер „Борусије” из Дортмунда и
некадашњи репрезентативац Србије,
који уместо да се на четрдесетак степени Целзијуса брчка, сунча и краде
богу дане, кад му је већ Свевишњи
дао (уновчив) вансеријски таленат,
ради нешто сасвим, сасвим друго –
помаже сиромашнима. И то у Етиопији, једној од најзаосталијих земаља. Тамо са истомишљеницима из
своје хуманитарне фондације чини
све, од уређења путева до копања
бунара пијаће воде, како би олакшао
живот у тој недођији. Невен се не
либи ни тешких физикалија и истиче да га све то неизмерно испуњава,
зато што помаже дивним људима који
заслужују живот достојан човека.
Браво, шампионе, јер тек на овакав начин врхунски мајстори доказују своју величину.
И друга прича односи се на људе. И
то на исто тако дивне, који доказују да
се добротом може савладати свако зло.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

На крилима, скупљених крила.
Зграда Народног музеја, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

МАКАР И РИКАЛА, МАЧКА НИКАД
НЕЋЕ ПОСТАТИ ТИГАР.

И као што Невен чини све да победи
сиромаштво, према наводима загребачког „Јутарњег листа”, становници из
места Врбовско у хрватском Горском
Котару, на пола пута између Карловца
и Ријеке, победили су чак и – рат!
Наиме, трећина становника тог
већински хрватског места су Срби, али
ниједном од њих за време сукоба није
ни длака на глави фалила. Иако су их
хушкали и с једне и с друге стране.
Чак им је и оружје било утрапљено –
Хрватима га је делила полиција, а
Србима – ЈНА. Али нису насели на
провокацију. Иако су се вековима неограничено међусобно поштовали, то
није било нимало лако. Пре свега су
морали да брину о уљезима са стране,
па је било потребно поделити васпитне ћушке таквим усијаним главама.
Испоставило се да је много добрих
и храбрих људи на једном месту. А
међунационална толеранција иде
дотле да сви заједно о једном Божићу слушају Томпсона, о другом – Бају
Малог Книнџу, а често се могу чути
и партизанске „По шумама и горама”. Притом нико не закључава куће,
јер нема лоповлука ни криминала
било које врсте.
У свему овоме огроман проблем је
што такви прави хероји данашњице
тешко могу да пробију медијску кампању према којој су само негативне
вести атрактивне.
Надајмо да ће једног дана, било би
добро већ од Нове године, уместо разбијених ћелавих лобања и преиспољних лопурди, насловнице красити
Невени и житељи Врбовског...
Ј. Ф.

Кинеска пословица
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ЈЕДНА КЊИГА – ЈЕДАН ГРАД

ЗАВОЂЕЊЕ У СУСРЕТ
МАНИФЕСТАЦИЈИ
Гости Ласло Вегел,
Владислава Гордић
Петковић и Ана
Кукољ
Улаз на програм
бесплатан
У читаоници Градске библиотеке Панчево у четвртак, 28.
децембра, у 19 сати, биће одржано уводно вече, под називом „Завођење”, манифестације „Једна књига – један град”,
која ће бити приређена седми
пут у Панчеву у организацији
Градске библиотеке. Овогодишња манифестација посвећена је књизи „Балканска лепотица или Шлемилово копиле”
Ласла Вегела. У програму ће
учествовати Ана Кукољ из издавачке куће „Академска књига”,
Владислава Гордић Петковић,
књижевна критичарка, и Ласло
Вегел, аутор.
Директор Градске библиотеке Дејан Боснић на почетку је
нагласио да што се више приближава јубилеј ове манифестације, јача и жеља да се потврди смисао и прави витализам
оваквог програма популарисања књиге и читања.
– Замисао нам је да прозборимо нешто више о теми која
је актуелна, а тиче се идентитета као неуралгичне тачке свих
тензија на овим просторима,
без обзира на то да ли су намет-

нути или одузети на одређени
начин. Свако од нас појединачно у нашим породицама за
последњих стотинак година има
неког претка који је обесправљен, тако да се сви можемо
питати ко смо и где смо – рекао
је Дејан Боснић.
Роман Ласла Вегела „Балканска лепотица или Шлемилово копиле” говори о историји једне новосадске породице. Прича о њој почиње крајем прве деценије 20. века и
завршава се с почетком 21.
века – она показује апсурдност породичне приче једне
националне мањине, припо-

ведајући о паралелним животима деде (Јаноша Шлемила)
и њего вог уну ка (Ферен ца
Шлемила).
Ласло Вегел је прозни и драмски писац, есејиста и критичар. Рођен је у Србобрану 1941.
године. Студирао је мађарски
језик и књижевност на Универзитету у Новом саду и филозофију на Универзитету у Београду. Био је новинар, члан
редакције новосадског часописа „Uj Symposion” и „Поља”
загребачког „Пролога”, главни
уредник новосадске „Трибине
младих”, уредник суботњег културног додатка листа „Мађар

со”, драматург Телевизије Нови
Сад, стални позоришни критичар листа „Политика” и координатор новосадске канцеларије Фонда за отворено друштво. Од 2002. године живи од
свог књижевног рада.
Мена џер мани фе ста ци је
Немања Вујић додао је да ће
се разговор о књизи наставити
у другој половини јануара, када
ће се говорити о историјској
равни романа, о читавом веку
на простору Војводине, социолошком аспекту и нечему што
сам аутор ове књиге назива бездомном књижевношћу.
М. Марић Величковић

Пет пута три разлога за радост
По 20.000 динара за
петнаесторо деце
Бесплатни уџбеници
и прибор до краја
средње школе
Иста средства
обезбеђена и за
идућу годину

и уручили им новчану помоћ у
износу од 20.000 динара по
детету. Ове породице на ту врсту
помоћи имају право на основу
Одлуке о финансијској подршци породици са децом с територије Панчева, која се спроводи од 2010. године. На основу те одлуке, мајкама које роде
тројке или четворке, уплаћује
се одређена сума једном годишње све док деца не напуне
десет година.

– Давање помоћи породицама с тројкама представља велико задовољство за све нас, јер
су деца наша будућност. На
основу Одлуке о финансијској
подршци породицама с децом
на територији града Панчева,
тројкама се на крају сваке године исплаћује по 20.000 динара, што износи 60.000 динара
по породици. Важно је подсетити и на то да Град обезбеђује и бесплатне уџбенике и школ-

ски прибора за децу из ових
породица до завршетка средње школе – истакао је Павлов
и нагласио да ће Град наставити како са овим, тако и с
другим социјалним програмима који се тичу подмлатка.
Право на ову врсту помоћи у
просеку годишње оствари петнаесторо деце, односно пет панчевачких породица. Занимљиво је да је Панчево један од ретких градова који на овај начин
стимулишу наталитет. У Градској управи подсећају и на то
да се допринос оснивању породица даје и кроз финансирање
вантелесне оплодње, али и кроз
свеукупне подстицајне мере у
социјалној области.
Предлог Одлуке о буџету за
2018. годину, упркос смањеним средствима, не подразумева умањење социјалних давања, што, према речима градоначелника, показује да је локална самоуправа јасно опредељена и усмерена на подршку и
помоћ грађанима и грађанкама Панчева.
Д.К.

ДОЧЕК НОВЕ ГОДИНЕ

Аутобуси ће возити за Београд
Наши суграђани који буду хтели да у новогодишњој ноћи
буду у Београду, моћи ће и ове
године да оду аутобусима на
дочек. АТП је саопштио да ће
у ноћи између 31. децембра и
1. јануара с Главне аутобуске
станице у Панчеву до „Дунав
станице” путнике превозити
аутобуси који ће полазити у
01.30, 2.30, 3.30 и 4.30. Из
Београда за Панчево ићи ће
аутобуси чији су термини поласка 02.00, 03.00, 04.00 и 05.00
сати.
АТП је саопштио и да ће се
1. и 2. јануара примењивати
недељни ред вожње, а да ће у
периоду од 25. децембра до 15.
јануара важити ред вожње који

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва
и једина установа тог типа
у Вој во ди ни, кон стант но
ради на проширењу богатог
спектра својих услуга, због
чијег квалитета је већ постао
непревазиђен, и то не само
по мишљењу бројних Панчеваца и Панчевки већ и
становника читавог јужног
Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карак те ри сти ка које су
издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна кли-

тута „Дедиње”. Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др Горан Митевски
из панчевачке Опште болни це, а уро ло шке његов
колега из исте установе др
Небојша Тасић, док је за
прегледе из области гинекологије задужен др Јован
Рудић из ГАК „Народ ни
фронт”.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
Стога не чуди чињеница
да све већи број Панчевки
и Пан че ва ца бира Завод
„Панчевац”, посебно онда

АКЦИЈА

ПРИЈЕМ КОД ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Традиционални пријем код градоначелника за породице с тројкама, који се реализује уочи сваке нове године, уприличен је у
понедељак, 25. децембра, у Зеленом салону Градске управе.
У нашем гра ду тре нут но
постоји пет породица с тројкама: Васовић–Жепша, Ђокић–
Ра до ше вић, Језди ми ро вић,
Жарков и Арамбашић. Њих су
протеклог понедељка угостили
градоначелник Саша Павлов и
Миленко Чучковић, члан Градског већа задужен за рад, запошљавање и социјална питања,

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

је на снази током школског
распуста.
Измена ће бити на следећим
линијама: градски аутобуси на
линији 6 саобраћаће током
целог дана на 30 минута, на
релацији Панчево – Банатски
Брестовац биће укинути поласци у 06.40 и 13.40 из Панчева, а аутобуси који возе из Панчева за Иваново неће полазити у 07.40, 09.40, 13.30 и 19.30.
Привремено ће бити укинути и поласци за Глогоњ из Панчева у 05.20, 16.20 и 19.20, као
и полазак из нашег града за
Ковачицу у 13 сати. Док траје
распуст, биће укинут и полазак
с Главне станице у Панчеву за
Падину у 11 сати.
М. Г.

КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин
УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин
Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ
Општа болница Панчево

Прегледи се врше
САМО СУБОТОМ
Заказивање

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

ника у Панчеву, Завод шири
и свој стручни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од најцењенијих стручњака
из Клиничког центра Србије и са Института „Дедиње”
у Београду.
Тако сада кори сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др
Љубица Лазић из Клиничког центра Србије. Довољно је рећи да др Љубицу
Лазић колеге сматрају једним од најбољих дијагности ча ра у нашој земљи.
Ускоро ће, такође суботом,
заинтересовани моћи да ураде и све врсте ултразвучних
прегледа срца, рачунајући
и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ову услугу
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Инсти-

када је неопходно урадити
прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим у вези,
треба подсетити и на то да
се у Заводу, примера ради,
све врсте лекарских уверења издају за максимално
два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови
пакети услуга по изузетно
повољним ценама, а више
о томе, као и о додатним
погодностима које остварују сви они који поседују лојалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на рекламним стра на ма акту ел ног
броја нашег листа.
Додатне информације
можете добити путем телефона Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а ово су уједно и бројеви
путем којих се заказују прегледи. Новости можете пратити и на сајту www.zavodpancevac.rs, као и на „Фејсбук” страници Завода.

ПОСТАВКА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

За уметност никад
није касно
У суботу, 23. децембра, у
Народном музеју је отворена
изложба слика чланова ликовне секције Клуба за одрасла
лица, коју води Емил Сфера.
Поставка обухвата радове
наших ста ри јих сугра ђа на

који свој таленат исказују на
сликарском платну већ дванаест година, колико Клуб
посто ји. Изло жба ће бити
отворена до 15. јануара, а улаз
је бесплатан.
Д. К.

ПОЗИВ ИЗ РФЗО

Преузмите здравствене
картице
Панчевачка филијала Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) позива осигуранике који још увек нису преузели
своје картице здравственог осигурања да то учине што пре.

Тај документ може се подићи у седишту филијале, у Улици војводе Радомира Путника 6, сваког радног дана од
7.30 до 15.30.
Д. К.
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ОЧЕКУЈМО ОЗБИЉНЕ ПРИХОДЕ ОД СЕВЕРНЕ ЗОНЕ
Све стратешки
испланирано је
и заокружено
Град без кредитног
задужења ове, а и
следеће године
Јака седмица за
2017. база за деветку
у 2018.
У наш град је током 2017. године стигло прилично новца – за
реконструкцију Интерног одељења Опште болнице, на пример. Међутим, било је и мноштва активности које грађанима нису видљиве, а много значе.
О томе колико су те акције
повезане са оним што нас очекује у наредној години, разговарали смо с градоначелником
Сашом Павловим.
Резултати убрзо очити
На почетку Павлов објашњава:
– Имајући у виду све фискалне притиске који су били везани за локални буџет и наставиће се убудуће – попут ограничавања ненаменских трансфера из Републике, или реорга ни за ци је вели ких јав них
предузећа, као што су „Србијагас”, „Железница Србије”, ЕПС,
што подразумева локална давања како би ниво услуга остао
исти, или повећања плата у
установама културе и социјале, у Градској управи, што опет
додат но опте ре ћу је град ски
буџет – врло сам задовољан
оним што је урађено. Све испланиране стратешке ствари, које
су зацртане и у важећим документима, јесу заокружене.
У 2018. години треба да буду
јасни резултати улагања у северну индустријску зону. База, пре
свега финансијска, изграђена
је у прет ход ним годи на ма,
посебно у 2017.
– Бавили смо се оним што ће
донети бољитак, дакле стратегијом, а не капиларним моментима. Најважније је повећање
прихода буџета! Инфраструктурно опремање северне пословне зоне и све оно што је посред-

но везано за њу били су и биће
наш приоритет. Потамишки
колектор је био највећа инвестиција у 2017. Прва од три
фазе изградње, која је и најзначајнија јер омогућава да се зона
стави у функцију, биће окончана до марта 2018. Преостале
две фазе су такође веома важне
јер ћемо омогућити да се близу
20.000 грађана прикључи на
канализациону мрежу. Ради се
о становницима Карауле, Горњег града и делова центра –
наводи градоначелник.
Северна зона је, каже Павлов,
граду битна због повећања запослености. При крају су изградња интерних саобраћајница,
секундарне мреже канализације и водовода, увођење гаса
и проширење капацитета електромреже. Додаје:

– Важно је рећи да се Град у
2017. години није кредитно
задуживао. Такође, ни у 2018.
години се нећемо задуживати,
а буџет ће бити развојни и град
ће нормално функционисати.
Прво што очекујемо јесу озбиљни приходи од продаје земљишта у северној зони. Долазак
инвеститора омогућиће боље
пуњење буџета и по основама
будућих пореза на имовину и
зараде. То је нешто што није
могуће егзактно планирати,
димензионирати, али сам стопроцентно сигуран да ће значајних прихода на тај начин
бити већ у првој половини 2018.
Тренутно водимо преговоре с
веома озбиљним страним инвеститором, а треба имати у виду
и интерес домаћих привредника.

Ово ће граду, према градоначелниковим речима, омогућити да из реалних извора финансира већ планиране капиларне инвестиције.
– Ради се о зах те ви ма и
потребама насељених места у
вези с канализационом мрежом и путном инфраструктуром. У завршној фази су израде пројеката који ће омогућити улазак приватног капитала
у јавне инвестиције. Чекамо
заокруживање законске процедуре, није до нас. Нема друге
опције него да до априла имамо два-три пројекта номинована за финансирање по моделу јавно-приватног партнерства. Из области јавне инфраструктуре капитални пројекти
су нам изградња мреже локалних путева и недостајуће кана-

лизационе мреже, јавно осветљење и повећање енергетске
ефикасности у систему даљинског грејања. На тај начин ћемо
за две године добити оно што
бисмо имали тек за деценију
кроз кредитно задуживање. Не
смемо заборавити ни да постоји неискоришћених преко 500
мили о на дина ра кре дит ног
задужења из 2016. године које
према уговору треба да утрошимо до краја 2018. Пред нама
су инве сти ци је – пона вља
Павлов.
Позитивна енергија
Он подвлачи да ћемо током
наредне године видети да ли
су инвестиције у северну индустријску зону биле пун погодак, што је тврдио и раније и
сада. Шта је сем тог комплек-

са који се ствара обележило
2017?
– Изградња водоводне мреже! Конач но сва насе ље на
места сем Банат ског Новог
Села, које ћемо обез бе ди ти
средствима ЈКП-а „Водовод и
канализација”, имају квалитетну воду из града. Јабука, Глогоњ, Качарево и Долово сада
имају сигурну мрежу и та велика инвестиција је коначно добила финални облик. Изградили
смо и канализациону мрежу
на Кудељарцу, што је важно за
грађане, али и за велике привред не субјек те који тамо
послују – поентира градоначелник.
Уследило је питање на које
није могуће у потпуности објективно одговорити. Ипак, одговор јесте круцијалан како бисмо
сазнали како „дишу” најважније град ске струк ту ре. Сашу
Павлова смо замолили да одреди, на скали од један од десет,
коју оцену оне заслужује у 2017.
Спреман је:
– Нисам неки вешт оцењивач. Мора много елемената да
се узме у обзир. Имали смо
поменута фискална ограничења, али и законска која успоравају инвестиције: темпо издавања дозвола, неопходност промена већ постојеће пројектнотех нич ке
доку мен та ци је,
имплементација Закона о јавним набавкама... У суштини,
опсервирајући нашу позитивну енергију и оно што нам је
било омогућено да пружимо,
сматрам да смо, у студентском
жаргону, заслужили јаку седми цу или мрша ву осми цу.
Можда је и летвица из мог
угла високо постављена, али
за девет и десет треба да се
поклопи много ствари, да се
створи мноштво предуслова
који не зависе од челника града. А нама се зарачунава.
Шта ће Саша Павлов, односно његове сараднице и његови сарад ни ци с њим на челу,
заслу жи ти у 2018? Про јек ци ја...
– С обзиром на то да смо
прошли колоквијуме и зарадили јаку седмицу, током чега
смо створили темеље за даље,
очекујем деветку. Најмање.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Туризaм вoдeћa грaнa
приврeднoг рaзвoja?

Чак 68 тачака!

Градски одбор Демократске
странке осврнуо се на oснивaње
Рeгиoнaлнe рaзвojнe aгeнциje
„Jужни Бaнaт” д. o. o. Пaнчeвo
oд 20. јануара 2017. У тексту
који је био доступан медијима, стоји између осталог следеће:
„Угoвoрoм o оснивању, као
и дoпунaмa и измeнaмa oд 3.
октобра, oснивaчи су уписoм у
Aгeнциjу зa приврeднe рeгистрe
и уплaтoм oснивaчкoг кaпитaлa
oд 500.000 динaрa фoрмирaли
Рeгиoнaлну рaзвojну aгeнциjу
’Jужни Бaнaт’ д. o. o. Пaнчeвo,
Кaрaђoрђeвa бр. 4, кao
jeднoдoмнo друштвo. Нa први
пoглeд ниш тa ниje спoрнo.
Jужнoм Бaнaту je и тe кaкo
пoтрeбнa jeднa oзбиљнa,
прoфeсиoнaлнo
стручнa
институциja, кoja ћe бити
лoкoмoтивa приврeднoг рaзвoja,
с oбзирoм на то дa наш регион
имa
нajвeћу
стaгнaциjу
приврeднoг рaзвoja у Вojвoдини.
„У склaду с приврeдним
услoвимa јужнoг Бaнaтa,
приврeдним рeсурсимa и
приврeдним oствaрeњимa у
прoшлoсти, a и у склaду с
пoлитичким
прoгрaмoм
Дeмoкрaтскe стрaнe, oснoвнa
дeлaтнoст oвe агeнциje трeбaло
би дa будe изрaдa и рeaлизaциja
дугoрoчнe стрaтeгиje и плaнoвa

приврeднoг рaзвoja региона крoз
индустриjaлизaциjу,
рeиндустриjaлизaциjу, рaзвoj
пoљoприврeднe прoизвoдњe, и
тo пoсeбнo рaтaрствa, стoчaрствa,
вoћaрствa и винoгрaдaрствa, кao
мaтeриjaлнe
бaзe
зa
интeнзивниjи
рaзвoj
aгрoиндустриje. Стрaтeгиja и
плaнoви приврeднoг рaзвoja
јужнoг Бaнaтa мoрaли би дa сe
oднoсe нa пeриoд oд нajмaњe
десет
гoдинa,
чиjoм
рeaлизaциjoм би сe oтвaрaлa
нoвa рaднa мeстa и тaкo сe
смaњивaлa дaнaшњa висoкa
нeзaпoслeнoст млaдих.
„Aли... Рeгистрoвaнa oснoвнa
дeлaтнoст
Aгeнциje
je:
кoнсултaнскe aктивнoсти у вeзи
с пoслoвaњeм и oстaлим
упрaвљaњeм. Aгeнциja трeнутнo
ниje нa списку aкрeдитoвaних
рeгиoнaлних рaзвojних aгeнциja
у Србиjи, а кao jeднoдoмнo
друштвo имa сaмo скупштину
oснивaчa и дирeктoрa, за чији
избор и дело ва ње нису
дeфинисaни минимaлни услoви
o пoтрeбнoj стручнoj спрeми и
рaднoм стручнoм иску ству.
Дaклe, свaкo мoжe дa будe
имeнoвaн.
Пошто
немa
нaдзoрнoг oдбoрa, дирeктoр
уписoм у AПР нeмa никaквa
oгрaничeњa у рaспoлaгaњу
нoвчaним срeдствимa, тј. може

дa трoши нoвaц кaкo хoћe дo
oдржaвaњa гoдишњe скупштинe oснивaчa.
„A тaj новац пoтичe oсим из
прихoдa из дeлaтнoсти, дoнaциja
и спoнзoрставa, и из буџeтa свих
лoкaлних jeдиницa јужнoг
Бaнaтa: грaд Пaнчeвo 25%, грaд
Вршaц 17,5%, oпштинa Кoвин
12,5%, oпштинa Бeлa Црквa
7,5%, oпштинa Aлибунaр 7,5%,
oпштинa Oпoвo 5%, oпштинa
Кoвaчицa 10% и oпштинa
Плaндиштe 5%. Ту су и двa
приврeднa друштвa: ’Финнeт –
инжењeринг” д. o. o. Пaнчeвo
5% и ’Хajтим’ д. o. o. Вршaц 5%.
„Једна од првих aктивнoсти
Aгeнциje у oвoj гoдини била је
изрaдa физи би ли ти студиje
туристичкoг
пoтeнциjaлa
Jужнoбaнaтскoг oкругa. Дa ли
je туризaм вoдeћa грaнa
приврeднoг рaзвoja јужнoг
Бaнaтa? Чуднo. Пaнчeвo кao
нajвeћи грaд у региону нeмa у
функциjи ни нajoбичниjи хoтeл.
„Да
ли
смo
дoбили
прoфeсиoнaлну и рaциoнaлну
агeнциjу? Jeсу ли испoштoвaнe
свe зaкoнскe oдрeдбe при њеном
oснивaњу и кojи су прaви
циљeви? Oснивaчи Aгeнциje, a
тo знaчи и СНС, oд грaђaна кao
пoрeских oбвeзника oчeкуjу
oзбиљaн и брз oдгoвoр нa oвa
питaњa”.

У новијој историји Панчева
није се десило да већници на
једној седници треба да одлучују о овако великом броју тема:
на днев ном реду њихо вог
састанка 26. децембра било је
чак 68 тачака! Седница Скупштине града заказана за сутрадан јесте дик ти ра ла тем по,
постоје и законске одредбе према којима одборници неке акте
морају да усвоје до краја календарске године, али је без обзира на то утисак да је цела ствар
могла другачије да изгледа.
Због обимности материјала
и реалности да време има тенденцију да тече, на јуриш се
про тр ча ло кроз про гра ме
пословања и финансијске планове градских јавних и јавних
комуналних предузећа за 2018.
годину, свих осам сеоских јавних кому нал них пред у зе ћа,
Нацрт плана квалитета ваздуха за град Панчево... Било је
гово ра о пла ну капи тал них
инвестиција града за период
од 2018. до 2020, програму отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији града за
2018, плану детаљне регулације за привредну зону код Скробаре...
Измењени су финансијски
планови за 2017. годину свих
сеоских домова културе и Туристичке организације Панчева.

Донето је неколико одлука из
грађевинске сфере, причало се
о монтажним објектима, измењена је одлука о пословном,
магацинском простору и гаражама, предложен је текст уговора о регулисању међусобних
односа за пружање услуга за
обављање делатности из области урбанизма за 2018.
Констатовано је потом да је
одборник Никола Ћурчин поднео пет амандмана на Предлог одлуке о буџету Града за
2018, који су потом на седници Скупштине града одбијени.
Предложен је и план линија
градског јавног линијског превоза путника. Допуњени су и
измењени финансијски планови месних заједница из Банатског Новог Села, Качарева, као
и градске месне заједнице Цен-

тар, а коригован је програм
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. Било је
речи о градском јавном превознику и повлашћеним картама, гаси фи ка ци ји Пан че ва,
образовању Привредног савета града...
Велика већина ових тачака
дневног реда била је тема градских одбор ни ка (текст на
насловној страни). Посао је,
што се чланова Градског већа
тиче, у 2017. години завршен.

Страну
припремио

Синиша
Трајковић

Петак, 29. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs
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ХРОНИКА

О АДВОКАТУРИ СА СЛОБОДАНОМ РЕЖОМ, ПРЕДСЕДНИКОМ ОГРАНКА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ У ПАНЧЕВУ

НЕТРАНСПАРЕНТНОСТ ИЗАЗИВА НЕЗАДОВОЉСТВО
Могу да постоје злоупотребе
Формирати кол-центар на
нивоу покрајине
Тарифа различита
у зависности од тежине
кривичног дела
Огранак адвокатске коморе Војводине у Панчеву поред нашег града покрива још град Вршац и пет општина:
Белу Цркву, Пландиште, Ковачицу,
Опово и Алибунар. Тренутно је 245
адвоката уписаних у именик огранка,
а председава му Слободан Режа.
Новогодишњи празници били су
добар повод да с њим поразговарамо
о актуелностима из те важне бранше.
Изгубљен велики делокруг рада
Он каже да се стање у Адвокатској
комори Војводине консолидовало после
избора спроведених у септембру.
– Проблем који смо имали око
годину дана разрешен је: претходно
руководство је спроводило самовољу
у односу према другим коморама, у
којима је такође на чело дошло легално изабрано руководство. Панчевачки огранак је увек имао редовне изборе; у претходна два мандата, седам
година, био сам председник, али сам
се крајем 2016. године повукао јер
сам тада постао и члан УО АКВ. Међутим, десио се несрећан случај – колега Слободан Коцољевац, који је изабран за новог председника, изненада
је преминуо, па сам на предлог колега овог октобра поново преузео руковођење локалним огранком – прича
Режа.
У Војводини и Србији у целини,
према његовом мишљењу, адвокати
су, почев од увођења јавних извршитеља и затим чињенице да су одређене послове преузели јавни бележници, изгубили прилично велики делокруг рада. Објашњава:
– Самим тиме су им приходи мањи,
а с обзиром на то да нема више ни
запошљавања по фирмама, обим посла
се смањио. Знамо и да грађани више
немају економску снагу као некада,
па се адвокатура у једном свом делу
бори за голу егзистенцију.
Режа каже да је то свакодневна тема
на састанцима. Додаје:

– Један од разлога што се адвокати
осећају лоше, јесте тај што се послови по службеној дужности у институцијама – као што су судови, полиција, пореске управе, тужилаштва, центри за социјални рад и друге – не
добијају на транспарентан начин. Од
2010. до 2012. године панчевачки
огранак је то покушао да реши систематски: формиран је кол-центар који
је једини поседовао списак свих адвоката што су се определили за заступање и одбране по службеној дужности. У том периоду смо ми на позив
службених лица из поменутих институција звали адвоката који је по реду
на списку, па је било јако мало приту жби коле га на посту пак доде ле
таквих предмета.
Правилно распоређивати!
Међутим, ступањем на снагу новог
Законика о кривичном поступку, Високи савет судства и Министарство правде заузели су становиште које није
било обавезујуће, али је ишло ка томе
да адвокати не могу да држе те спискове, већ да треба да их дају институцијама.

– Тиме смо се вратили у проблем
од пре 2010: нетранспарентност. То
конкретно значи да могу да постоје
злоупотребе приликом додељивања
предмета: јасно је да их поједини адвокати добијају много чешће од других,
па самим тим остварују много веће
приходе. Адвокати су све осетљивији
на ово питање и све жешће инсистирају на томе да се та материја поново

САША ЛЕВ НА ЈИЋ „НАЈ ВРЕД НИ ЈИ”
Како Режа из колегијалних разлога није желео да говори о конкретним
именима, податке о броју предмета потражили смо из других поузданих
извора. Једно име – Саша Левнајић – искочило је на два места.
Прво: он је као адвокат у последњих десет година, изузев скоро две
године колико је провео на позицији помоћника градоначелника, водио
704 предмета у панчевачком правосуђу, а само у 2017. години, до средине новембра, равно стотину. Поређења ради, двојица иза њега најчешће
помињаних адвоката за деценију су успели да обраде 129 односно 111
случајева на суду. Друго: како смо сазнали, Левнајић je за представљање јавних предузећа пред судом донедавно добијао месечни паушал. За
заступање фирми под капом локалне самоуправе примао је до сада од
6.000 до 25.000 динара месечно. Чак и током јануара када нико не ради.

» Наставак са стране 1
Она је говорила о реконструкцији
амбуланте у Долову и нагласила је да
се радови спроводе по предвиђеном
плану, без кашњења. Додала је да је
реконструкција моста у Банатском
Брестовцу ушла у план послова за
идућу годину и објаснила због чега
није до сада завршена.
Према њеним речима, тај објекат
због немара претходне локалне власти није био уписан у катастар, што
сада мора да се исправи, јер садашња
локална власт, како је рекла, жели да
одговорно врши своју функцију и ради
у складу са законским одредбама.
Витманова је објаснила и каква је
ситуација у вези са Улицом Димитрија Туцовића.
Рекла је да је у току израда пројектне документације на основу које ће она
бити реконструисана. Истакла је да је
то сигурно и да ће тај посао доћи на
ред чим се заврше неки други који су у
овом тренутку важнији за наш град.
Одборницима градске скупштине
обратила се и Јелица Петровић, одборница СРС-а. Она је скренула пажњу
на то да је у градском буџету за идућу
годину предвиђена велика сума новца (око 363 милиона динара) за рад
невладиних организација иако оне то,
по њеним речима, не заслужују.
У наставку свог говора Петровићева
је подсетила на то да су недавно сви
запослени у градским јавним комуналним предузећима добили ванредне позајмице од 25.000 динара. Додала је да се
то не односи на запослене у АТП-у,
питала због чега су они запостављени и
да ли је у реду што је било тако.

Зоран Јовановић из ДС-а оспорио је
констатацију Срђана Гламочанина да
је ДОС 5. октобра 2000. године дошао
на власт захваљујући томе што је извршио пуч. Нагласио је да то није истина
и додао да је Слободан Милошевић тада
збачен с власти захваљујући слободно
израженој вољи грађана исказаној на
демократски спроведеним изборима.
У другом делу свог говора Јовановић је поставио питање има ли смисла
да локална власт у Панчеву и одборници Скупштине града одлучују о буџету ако се узме у обзир да се одлуке о
свему у Србији доносе у врху државе.
У наставку седнице одборници су
одбили амандмане на буџет које је поднео њихов колега Никола Ћурчин. Он
је тражио да се новац с неких ставки
преусмери за опремање школских кабинета, побољшање безбедности и услова
рада у школама, као и за стимулисање
оснивања нових приватних фирми.
Ћурчин је посебно замерио то што
су, према његовим речима, у градском буџету за идућу годину одвојене
велике суме за Регионалну развојну
агенцију „Јужни Банат”. Додао је да
нема информација о томе шта она
ради и који су њени резултати.
У критикама на рачун те агенције
придружио му се Дејан Јовановић. Рекао
је да је, између осталог, у буџету за
идућу годину предвиђен новац за куповину новог аутомобила марке „шкода”
који би користили запослени у агенцији. Јовановић је упоредио то са случајем „новогодишња јелка” у Београду и
рекао да је новац за обе инвестиције
испланиран далеко од очију јавности и
без много информација.
М. Г.

ђену материју, али апсолутно не спада
у њихову компетенцију да то процењују – јасан је председник панчевачког
огранка, који понавља да мерила морају да буду прописана законом или неким
другим актом, што сада није случај.
Одступање од правила фрустрира
Режа каже да је било неколико састанака с полицијом, судијама, тужиоцима и њиховим заменицима на ову тему.
– Они позивају адвокате пошто неко
изјави да не може да ангажује браниоца, а одбрана је обавезна по службеној
дужности, што је случај за кривична
дела за која је прописана казна од десет
и више година затвора и за малолетнике. Тражимо да се у тим и другим
институцијама одреде по једно или два
лица која ће нас позивати, и то она
што су позната адвокатској организацији по имену и презимену, како бисмо
ми у сваком тренутку могли да проверимо да ли се спискови поштују. Међутим, до тога досад није дошло, стално
нас зове неко други, не саопштавајући
нам да ли смо на реду – прича он.
Просечан однос између случајева
које адво кат доби ја по слу жбе ној
дужности и оних које води као изабрани бранилац јесте један према пет
и то варира. Режа наставља:
– Међутим, код појединих адвоката
тај проценат је мањи, а код неких других много већи! Било је и има још
увек ових других екстрема и боримо
се против тога. Не желим да причам о
конкретним именима, али добијали
смо извештаје из којих се види да се,
најједноставније речено, не прати азбучни ред. Свако одступање од правила
да сви добијамо једнак број и подједнако тешке предмете фрустрира већину адвоката. На нашим интерним
састанцима колеге су износиле податке да међу нама има оних што заступају и јавне установе и предузећа толико често да то упада у очи. Некада су
постојали тзв. тендери за адвокатске
услуге, па су појединци нудили услуге
драстично испод адвокатске тарифе,
што је дисциплински прекршај.
Потребу да се правилима игре регулише област о којој је говорио, Слободан Режа сматра за веома важну у адвокатури. Ово што се сада дешава није
противзаконито, али адвокати сматрају да је неправично. Наравно, слободно тржиште услуга мора да остане
управо то.
С. Трајковић

НАША АНКЕТА

ОДБОРНИЦИ ПАНЧЕВАЧКЕ СКУПШТИНЕ ОДЛУЧИЛИ

Градски буџет 5.190.000.000
динара

регулише. Зато је УО АКВ донео одлуку да се формира прави кол-центар
на нивоу целе Војводине, који ће радити 24 сата, одговарати на позиве институција и додељивати адвокате, па ће
се правилно распоређивати предмети
– објашњава Режа.
Уз број предмета важна је и њихова врста, односно вредност.
– За предмете је специфично и то
да је адвокатска тарифа различита у
зависности од тежине кривичног дела;
стиче се утисак да неки адвокати добијају само оне предмете који су, да
тако кажем, исплативији. Када погледамо само број предмета, можемо да
стекнемо утисак да је у неким случајевима све то прилично добро распоређено, што је крива слика, јер новчана валоризација рада показује драстичне разлике. Све то би се избегло
поштовањем редоследа – јасан је Режа.
Постоје, како каже, и неприхватљиве примедбе судова, институција и
установа да нису сви адвокати подједнако компетентни.
– То ниједном законском одредбом
није прописано. Не постоје никаква
мерила која могу да одреде да ће један
адвокат добијати само тешка кривична
дела, а други она за која су прописане
мале казне. Према Закону о адвокатури, Законику о кривичном поступку и
Закону о парничном поступку, није прописана поменута разлика, па би требало да се адвокати ангажују на основу
списка који доставља надлежна комора. Ми инсистирамо на томе! Било је
појава да одређене судије или службеници у институцијама и установама
сматрају да неки адвокати не знају одре-

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ НОВУ ГОДИНУ?

Код куће у породичној атмосфери

М. ГАЋЕША

М. МАЈИЋ

Како године пролазе, све чешће се
може чути да људи прослављају Нову
годину код куће с породицом. Високе цене прослава „најлуђе ноћи” одредиле су да се све више окрећемо свечаним породичним вечерама и да
испраћамо стару годину уз неки пригодан телевизијски програм. Ове вечери већина TB станица нуди музичке
програме, које често називамо „општенародно весеље”, али с обзиром на то
да сви имамо неки вид кабловске
телевизије, избор је велики, па се
често опредељујемо и за неки добар
празнични филм.
Ове године ће у нашем граду, после
двадесет година, бити организован
дочек нове године, па за оне који
нису до сада смислили шта ће радити ове вечери, један од предлога је
шетња до улице новогодишње чаролије, где ће од 22 сата наступати тамбурашки оркестар „Чингрија”, а од
23 сата поп-бенд „Лагуна”.
Питали смо и наше суграђане какви
су њихови планови за дочек нове
године.

Д. ВУЈАЧИЋ

Д. ОСТОЈИЋ

МИЛАН ГАЋЕША,
ауто-механичар:
– Не планирамо ништа посебно.
Прославићемо је супруга и ја с децом.
Имаћемо свечану вечеру, а у поноћ
честитање. Вероватно ћемо гледати
и телевизију.
МИРОСЛАВА МАЈИЋ, пензионерка:
– Обавезно спремамо вечеру и за
ову и за православну Нову годину, а
гости ће ми доћи сутрадан. У самој
вечери дочека гледам понекад неке
филмове, али не на телевизији, већ
на интернету. Не допада ми се новогодишњи програм. И никада ми се
није свиђао, слушам 1. јануара концерт из Беча.
ДРАГАН ВУЈАЧИЋ,
новинар:
– За Нову годину ћу бити код куће
са супругом и унуцима и трудићемо
се да се проведемо на најлепши могући начин. Своју љубав ћу поделити
са унуцима и својом супругом, која је
најлепша и најбоља на свету.

М. МИЛОШЕВИЋ

М. МАРКОВИЋ

ДРАГАН ОСТОЈИЋ, пензионер:
– Још немам план. Можда ћу бити
код куће, а жена ће ићи у удружење
пензионера. Вероватно ћу гледати
неки телевизијски програм.
МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ,
незапослена:
– Углавном је исто сваке године.
Живим сама са сином, а он прославља Нову годину с друштвом. Некада
организујем дочек с пријатељицом,
па ћу вероватно, за промену, отићи
до Вршца.
МАРИНА МАРКОВИЋ, војно лице:
– Имамо вечеру и приредбу за децу.
Доћи ће Деда Мраз да нас посети,
деца ће добити пакетиће и дружићемо се с породицом. После седам година први пут ћемо гледати и телевизијски програм, а ако не буде ништа
занимљиво, потрудићемо се да направимо нешто у нашој организацији да
нам буде лепо.
Анкетирала Мирјана Марић
Величковић
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СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПРОГРАМ САМОЗАПОШЉАВАЊА

СВЕЧАНО УРУЧЕНИ УГОВОРИ
Петнаест будућих
предузетника
Нове мере помоћи
при запошљавању од
наредне године

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Манифестација
„У бојама руја”
Манифестација „У бојама
руја” одржава се већ традици о нал но на Чар да ку у
Делиблатској пешчари скоро јед ну деце ни ју. Исто
толи ко је посто ја ла као
пешачка акција у организацији Планинарског друштва
„Јеленак” из Панчева.
Настала је готово случајно, када су Дели блат ску
пешча ру и њене пре де ле
истраживали заљубљеници
у природу Братислав Стојано вић и Милан Глу мац.
Игром случаја њих двојица
су се нашли почетком октобра давних деведесетих година прошлог века у подручју
Црни врх, првом подручју
Делиблатске пешчаре које
је заштићено, и то од 1912.
године (у то време је Делиблатска пешчара припадала Аустроугарској монархији). Предели прошарани клеком и црвеним рујем оставили су снажан утисак на
два посетиоца и покренули

том месту окупљају хиљаде
посе ти ла ца да ужи ва ју у
лепом погле ду и чистом
ваздуху, а причу о рују треба надоградити и његовим
лековитим својствима. Само
ове године на јубиларној,
десетој манифестацији „У
бојама руја”, која је одржана 7. и 8. октобра, било је
присутно око 2.300 људи,
међу којиме је било 1.500
деце. Детаљан програм ового ди шње мани фе ста ци је
можете видети на сајту Планинарског друштва „Јеленак” (www.jelenak.rs) у одељку „План акција / У БОЈАМА РУЈА 07. 10. 2017. (субота)”, где организатори дају
корисне информације у вези
с програмом, начином трансфера, ценама и уплатама
за учешће. Организатори
упућују учеснике и на неке
од значајних напомена, као
што су ношење пијаће воде,
јер је у Пешчари нема, али
и то да сви који учествују,

У Градској управи Панчево у
уторак, 26. децембра, градоначелник Саша Павлов и Миленко Чучковић, члан Градског
већа задужен за подручје рада,
запошљавања и социјалне политике, уручили су уговоре на
основу којих се добијају субвенције за самозапошљавање.
У оквиру Локалног акционог плана за запошљавање Града Панчева за 2017. годину
рас пи сан је јав ни позив за
доделу субвенција почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2017. години. Субвенције за самозапошљавање додељују се незапосленим лицима
с циљем започињања сопственог посла, односно ради пружања подршке новооснованом
привредном субјекту, у једнократ ном изно су до пет сто
хиљада динара.

Субвенционисано је петнаест
лица износима у распону од
двеста хиљада динара до четиристо хиљада динара. Листа је
донета на основу критеријума
који су за ову годину приоритети, а то су осетљиве категорије
лица, ИТ сектор, производна
делатност и поспешивање занатских делатности. Узете су у обзир
и чињенице да ли је неко у
последње три године добио субвенције по овом основу, a небла-

говремене и непотпуне пријаве
нису узете у обзир, као ни суфицитарна занимања.
– Породични бизнис је будућност привредног развоја наше
државе. То је модел по којем
су изграђене напредне земље
Европске уније, које су на овај
начин развиле своју привреду.
Он је добар јер је прилагодљив
променама на тржишту, за разли ку од вели ких систе ма –
рекао је градоначелник.

Он је истакао да је веома
важно развити и пословне навике, а да је мали бизнис прави
начин да то савладамо.
По јавном позиву пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима у
бизнису (правно- финансијско
саветовање у пословању) пристигле су три пријаве, од којих
је једна била непотпуна, а од
друге две изабрана је агенција
„Конект 1997” Панчево, која је
имала најбољу понуду.
Предвиђена средства за меру
правно-финансијско саветовање износе 1.698.556 динара, а
биће исплаћивана на месечном нивоу на основу Извештаја о праћењу корисника субвенција.
Миленко Чучковић је најавио да ће у наредној години,
поред досадашњих осам (сајам
запошљавања, стручна пракса,
јавни радови...), бити покренуте још две мере у области запошљавања, и то у области женског предузетништва и помоћи
за запошљавање жена старијих
од педесет осам и мушкараца
старијих од шездесет година.

ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Награда за панчевачког привредника
На свечаној седници Скупштине Привредне коморе Србије
одржаној пре недељу дана уручене су годишње награде компанијама и појединцима који
су радом, ангажовањем и резултатима пружили велики допринос развоју српске привреде. У
категорији успешних привредни ка награ ђен је Миро слав
Алекса, оснивач и власник компаније „Алмекс” из Панчева.
У категорији привредних друштава награђени су „Еликсир”

Прахово, Фабрика картона Умка,
„FALKE Serbia” Лесковац, ГОША
ФОМ Смедеревска Паланка,
„Grundfos” Србија из Инђије,
Индустрија меса „Топола” из
Бачке Тополе, „YU Agent” Бездан, ливница „Le Belier” Кикинда, „LEONI Wiring Systems Southeast” Прокупље, „Messer Tehnogas” Београд, „Милкоп” Рашка,
НИС Нови Сад, „Пештан” Буковик, „Tigar Tyres” Пирот,
„TRAYAL корпорација” Крушевац и „Зорка – Керамика” Шабац.

Укупно је додељено четрдесет једно признање у четири
категорије – једанаест јубиларних награда, шеснаест привредним друштвима, тринаест
поје дин ци ма и Награ да за
допринос информисању јавности о пословању привреде и
Коморе.
Овом приликом Скупштина
ПКС усво ји ла је план рада
коморе за 2018. годину, финансијски план и друге одлуке
важне за рад и ефикасно функ-

ционисање јединственог коморског систе ма. Пре сед ни це
Скупштине ПКС одржана је
седница Управног одбора ПКС,
на којој су усвојени Пословник
о раду Парламента предузетника, Правилник о оцењивању
запослених у ПКС, одлука о
формирању Савета за сарадњу
науке и привреде ПКС и одлука о оснивању Привредних друштава ПКС – Пословне академије и Центра за дигиталну
трансформацију.

ПОДСТИЦАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ

Јавни позив за куповину нове механизације
Јавни позив за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинстава – куповину нове
механизације и опреме расписан је ових дана. Да би добили
средства, заинтересовани треба да се прво пријаве ради одобравања права на подстицаје.
Рок за подношење захтева за
одобравање права на подстицаје је од 25. децембра 2017.
године до 26. фебруара 2018.
године. Јавни позив за куповину нових трактора биће расписан 4. јануара, а рок за под-

ношење захтева биће од тог
дана до 26. фебруара.
Висина подстицаја износи од
60 до 80 одсто, у зависности од
тога да ли је подносилац млади
пољопривредник, да ли се пољопривредно газдинство налази у
планинском подручју и да ли се
инвестиција односи на управљање отпадом и отпадним водама.
Обухваћени су сектори млека, меса, воћа и поврћа и осталих усева (одређене врсте житарица и индустријског биља).
Износи подстицаја које корисник може остварити у секто-

рима воћа и поврћа и у сектору осталих усева могу бити од
5.000 до 700.000 евра, а за секторе млека и меса од 5.000 до
1.000.000 евра.
Прихватљиве инвестиције и
трошкови односе се на куповину нове механизације, опреме и
трактора и опште трошкове (трошкови за припрему пројеката и
техничке документације).
Детаљан текст јавног позива,
правилник и пратећи прилози
доступни су на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде http://www.minpolj.gov.rs,
као и на интернет страници
Управе за аграрна плаћања
http://uap.gov.rs/javni-poziviipard/.
Информације о расписаном
јавном позиву могу се добити
и путем телефона, позивањем
Инфо-цен тра Мини стар ства
пољопривреде, шумарства и
водо при вре де на бро је ве
011/26-07-960 и 011/26-07-961,
као и контакт-центра Управе
за аграрна плаћања 011/30-20100 и 011/30-20-101, сваког
радног дана од 7.30 до 15.30.

ТРАНСБАЛКАНСКИ КОРИДОР ОД ПАНЧЕВА ДО РУМУНИЈЕ
су их да прате траг овог
феномена, који их је у наредним годинама довео преко
предела Рујеве урвине све
до Чардака. По овом феномену који медитеранска биљка руј у игри природе милио ни ма годи на при ре ђу је
током двадесетак дана октобра, добила је име акција, а
касније и манифестација.
Поред клеке, и руј је самоникла биљка у Делиблатској
пешчари, пристигла путевима Нере, Караша и других
река, с Црног мора.
Уз пуно љубави, организа то ри ове тури стич корекреативне манифестације од шуме су успели да угледају дрво, а од дрвета туристички производ.
Касније је у пределу Чарда ка обе ле жен ком плекс
пешачких стаза, па се данас
сваке године у октобру на

ода бе ру дужи ну пешач ке
руте према сопственој проце ни и одго вор но сти, у
односу на своје психофизичке могућности и здравствено стање. За ауторе овог
текста можда је најзанимљивија порука организатора учесницима: „Сваки
учесник је дужан да се придржава планинарске етике
и упутстава организатора.
Чувај те при ро ду, сме ће
носите са собом, не бацајте
у природи”.
Како бисте се и сами уверили у лепоту и едукативни
карактер ове манифестације, припремите се за наредни скуп, који ће по традицији бити одржан у првој
декади октобра у пределу
Делиблатске пешчаре познатом као Чардак, удаљеном
седам километара од Делиблата.

Пуштен у рад далековод
„Елек тро мре жа Срби је”
пусти ла је у рад дале ко вод
Панчево–Решица у Румунији
у четвр так, 21. децем бра.
Далековод од шездесет осам
километара део је капиталног електроенергетског пројекта под називом „Трансбалкан ски кори дор за пре нос
струје”, чија је укупна вредност 27 милиона евра.
Трансбалкански коридор ће
далеководима спојити Румунију, Србију, БиХ, Црну Гору
и Италију. Он иде од Решице
у Румунији до Панчева, Обреновца и Бајине Баште, затим
до Пљеваља у Црној Гори и
Ластве и онда испод мора до
Виланове у Италији. У Србији један део иде до Крагујевца и Краљева, а други до Вишеграда у Републици Српској.
ЕМС је градио деоницу далековода од трафостанице „Пан-

чево 2” до румунске границе.
На траси дугој шездесет осам
километара подигнута су двеста три стуба, а посао је завршен три месеца раније него
што је плановима било предвиђено. Вредност те деонице
износила је 24,7 милиона евра.
Целокупан пројекат финансиран је средствима ЕМС-а, а
изво ђа чи радо ва су дома ће
компаније.
Кабл дуг 455 километара,
снаге 400 киловолти, испод
мора ће преносити струју из
балканских земаља до Италије.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

Többnyelvű melléklet a hetilapban / Мултијезички додатак у недељнику

magyar nyelven / на мађарском језику
PANCSOVÁN, PÉNTEKEN, 2017. DECEMBER 29. / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 29. ДЕЦЕМБРА 2017.
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A XXI. DÉL-BÁNÁTI KARÁCSONYI SZOKÁSOK ÉS BETLEHEMES JÁTÉKOK TALÁLKOZÓJA

MÉGIS MOZOG...
December tizenhatodikán tartották meg
a dél-bánsági Fejértelepen a régió karácsonyi
szokásait és betlehemes játékait felelevenítő
találkozót. A vándor jellegű összejövetel
szervezését 2008 és 2012 után immár harmadízben vállalta fel a helyi Ady Endre
Kultúregyesület.
A Delibláti-homokpuszta peremén is fogható még magyar töltetű életjeladás. Nevezhetnénk nyugodt lelkiismerettel ezen állapotot a benne élők szélmalomharcának
is. Pontosabban mindazokénak, akik noha már régen nem hisznek a csodákban,
küzdelem nélkül mégsem kívánnak félreállni. A dél-bánsági magyar művelődési
egyesületek téli találkozójából az idén
sem maradt el a tömegesség jelző. A közelről és távolból érkezők fellépéséhez a
fejértelepi Nagyszálloda terme biztosított
befogadó helyszínt, a csoportok rákészüléséhez pedig a falu különböző pontjain
keresendő, működési engedélyszámmal
is rendelkező objektumok. A nyitányt
egy, az idei Szent László-év keretében
útjára bocsájtott Tiszta hittel, erős kézzel
elnevezésű vándorkiállítás adta, amely
Doroszló, Palics, Törökkanizsa és Temerin állomások után érkezett Susarára.
Igen, a iatalabbja már csak így nevezi faluját. Ráadásul egyre többen közülük már
a nagyvilágból hazagondolva... A rendhagyó tárlat tizenegy nagyképen keresztül
mutatta be a Kárpát-medence két magyarországi, hat felvidéki és három erdélyi
településén készült Szent László-freskók
fénybeírt lenyomatát. Az alkotások Móser
Zoltán Balogh Rudolf-díjas festőművész
fotóinak felhasználásával készültek, Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkársága, valamint a Pro
Patria Egyesület védnökletével. A közszemlére helyezett pannókról és azok üzenetéről Alföldi András, az idei betlehemes találkozót szervező helybéli Ady
Endre Kultúregyesület elnöke szólt. A
fertályórával később rajtoló ünnepi műsorhoz Kovács Elvira parlamenti képviselő
asszony, illetve az MNT-t képviselő Salamon Géza székelykevei iskolaigazgató fűzött alkalmi gondolatokat. Névreszóló

köszöntők hangzottak el továbbá e rendezvényt saját szívügyének tekintő magán- és közéleti személyek, valamint intézmények felé. Végül – közvetlenül a
szerb és a magyar himnusz intonálása
előtt, a regisztrált fellépők számára készített
meglepetéscsomagok is kiosztásra kerültek.
Ez utóbbiak elkészítését a Belgrádi Magyar
Nagykövetség védnökölte.
Fejértelep, Udvarszállás, Székelykeve, Hertelendyfalva, Sándoregyháza, Torontálvásárhely, Versec, Kevevára és a Dél Pacsirtái
Gyermekkórus. Eppur si muove... (Mégis

mozog...) Hála a mindnyájunk élete fölött
őrködő Gondviselésnek, a Tőle kölcsönkapott fénysugaraknak még mindig van
erejük. Erejük, hogy általuk ott is lehessen világos, ahol már egy ideje nagyon
sötét van. Sajátos színfoltként voltak továbbá jelen a tiszakálmánfalvi gyerekek
is eme rendezvényen, akik betlehemes
pásztorjátékot adtak elő.
„Nem csak a hős teremthet más világot.”
– vallja Karácsonyi rapszódiájában Bartha Csaba, a torontálvásárhelyi hetedikes
legénykék által megidézett költő. Valóban

nem! Úgy vélem, mindnyájan képesek
vagyunk erre. Más világot teremteni. Magunk és embertársaink számára. Bizakodva egyúttal abban is, hogy talán egy
nem is oly távoli jövőben a különböző
helyzetkörülményekből érkező dél-bánsági
anyanyelvápolós gyermekek is meg tudják
majd értetni magukat egymással. Mégpedig azon a nyelven, melyet őseik hoztak
magukkal anno erre a tájra. Csekélyke
másfél-két évszázaddal ezelőtt.
Alföldi András, Horváth Gizella, Nyitrai
Marianna, a Petői Sándor Program aldunai ösztöndíjasa, Moldvai Károly, Nemcsek Klaudia, Nagy Mónika, Lőcsei Márta,
Német András, Deák Anna, Györi Sándor,
Túri Gergely, Lantos Ilona, Binecz Margit és Kovács József. Ők az idei fellépő
csoportokat felkészítő pedagógusok
és/vagy művészeti vezetők, akik nélkül a
bemutatott színpadi produkciók aligha
valósulhattak volna meg.
„Légy boldog, örvendjen a lelked, megszületett, ki megvált majd téged!” – Ezekkel, a publikummal közösen többször is
elénekeltetett sorokkal zárult az idei
betlehemes találkozóra készített ajándékkoncert. A fináléban – a budapesti
Hagyományok Háza főszervezésében a
Fábri-Ivánovics Tünde (Népművészet
Ifjú Mestere, Szeged Kultúrájáért Aranygyűrűvel kitüntetett, Kölcsey Emlékéremmel jutalmazott, Vass Lajos Nagydíjas
népdalénekes, népdalénekes előadóművész, népi ének tanár), Fábri Géza (BácsKiskun megye Művészeti Díjas, Szeged
Megyei Jogú Város Alkotói Díjas, Párhuzamos Kultúráért Életmű Díjas kobzos előadóművész, koboz és népi pengetős
hangszertanár) és Molnár Előd Balázs
(népi furulyás, táncos, kiadványszerkesztő) felállású, 2005-ben alapított Mentés
Másként Trió együttes mutatkozott be.
Vidékjáró hangversenysorozatuk fejértelepi repertoárjára csángóföldi népdalokat és megzenésített verseket, illetve egy
hangulatos táncházat helyeztek. A jegyzetünkben is méltatott kulturális kísérőrendezvények vajdasági körútját a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet koordinálta.
Martinek Imre
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MIKULÁS

A város egy részében karácsonyt
egy kicsit másként ünneplik, mint
Pancsován általában. A késő éjjeli
órákig ünneplik szenvedeje estéjét
és a karácsonyt is sok baráttal és
rokonnal töltik együtt.

December hatodika,
Szent Miklós Napja!
A gyerekek és mindenki, aki még
szeretne hinni a csodában, örömmel várják a Mikulás napját, hogy
ajándékozásával a szeretetet, egymásra igyelést, néhol intelmet
váltson ki a nagyszakállú bácsi,
míg puttonyából osztogatja ajándékait a kitisztított cipőcskékbe.
Sok helyen a templomokban
és az egyesületekben szervezetten várták Mikulást. A pancsovai Borromeó Szent Károly katolikus templomban a nagyszakállú
apó segédjeivel érkezett, akik kiosztották az ajándékcsomagokat
közel húsz kisgyereknek, akik
közben jókedvűen fényképezkedtek Mikulás társaságában.
A pancsovai Petői Sándor Magyar Művelődési Egyesületben
hagyományossá vált a Mikulásvárás. Néha művelődési műsor
keretében szervezik meg ezt az
ünnepséget, míg idén a várakozási időszakot az ajándékhozó
érkezéséig kézművesfoglalkozással, alkalmi kifestők színezésével

rövidítették. Miután Mikulás megérkezett, elfoglalta helyét a feldíszített karácsonyfa mel lett, a
gyerekek pedig külön-külön szavalattal, vagy a vele való személyes
beszélgetéssel érdemelték ki az
ajándékot.
Sándoregyházán a Szent Vendel katolikus templomban ugyancsak volt csomagosztás a legkissebbek részére, körül tíz gyermek
örvendezhetett az ajándéknak,
amelyet ez alkalommal a nagyszakállú jótevő csak kiküldött
számukra.
Székelykevén a Szent István
katolikus templom idén is benépesedett gyerekekkel és kísérőikkel, mivel december 5-én az
idős Mikulás közel 130 csomagot osztott ki az alsós, az óvodás
és azoktól kissebb gyerekeknek.
Az elsősök és az óvodások szavalatokkal köszönték meg az ajándékot és így bizonyították, hogy
szófogadóak voltak.
Mindezek a rendezvények igazolják, hogy szép őrizni a hagyományt és még mindig jó hinni a
csodákban!
Lőcsei Ilona

KÖNYVVÁSÁR SZÉKELYKEVÉN

A LEGSZEBB KARÁCSONYI
AJÁNDÉK

Her te lendyfalván a karácsonyi
ünnepeket hagyományos szokások
közepette ünneplik, amelyek több
mint egy évszázada kerültek e tájakra. A szép szokásokat az ittlakók
még mindig féltőn őrzik és átadják
azokat az ijabb korosztálynak is.
Szenvedeje estéjén a koraesti
órákban a legkissebbek látogatják
meg a nagyszülőket, rokonokat,
barátokat, az ajtó előtt hagyományos karácsonyi éneket énekelnek,
majd a házba lépve szavalnak, amiért viszont cukorkát, gyümölcsöt,
csokoládét, házi süteményt, sőt játékszereket is kapnak.
Hertelendyfalván a magyar ijúság
szenvedeje estéjét különleges módon
ünnepli. A legények csumáknak öltöznek fel. Az ősz folyamán az ijak
elkészítik az álarcokat, jelmezeket.
A régi bundából készült, tollakkal
és csengettyűkkel díszített öltözéket
szenvedeje estén veszik fel, amikor
az utcákat végigcsengetve meglátogatják a leányokat, barátnőket és
az álarc alól, elváltoztatott hangon
puszit kérnek tőlük, versenyezve
egymással, hogy ki tud a legtöbb
puszit kicsalni a lányoktól.
A lányos apukák arra törekednek
főként, hogy a helyiségben, ahol
az ijúság tartózkodik, minél melegebb legyen, mert akkor némelyik
legény eláll a szándékától, hogy
kicsalja a lánytól a díjat, mert nagy
a hőség az álarc alatt. Abban az
esetben, ha a leány nem ismeri fel
azt, aki az álarc mögött rejlik, meg
kell hogy ajándékozza a legényt a
meg beszélt számú pus zi val.
Amennyiben pedig felismeri az
álarcost, az csalódottan marad a
megígért díj nélkül. Ez a hagyomány apáról iúra száll még mindig és szenvedeje estéjén nincs
szebb zaj a csengettyűk és kolompok hangjánál, amikor a legények
közelednek az utcán.
A „csumázás“ hagyományára feltételezhető, hogy a bibliai történetből ered, amikor a pásztorok
hírdették Jézus Krisztus születését.
Ezért a legények pásztoroknak öltözve díszítik magukat tehénkolompokkal és báránycsengőkkel,
kidíszített botokat visznek magukkal, amelyen szintén csengők és
csengettyűk (zergők) vannak. Az
arc eltakarásа és a lányokkal való
kiegyezés a puszikért nem olyan
régi hagyomány. Azzal a szándékkal
alakult ki, hogy a szenvedeje estére
is kiterjedjen a vigasság, mert a
csumák ötven egynéhány évvel ez-

előtt kimondottan a karácsonyi
énekesek bejelentőjeként mentek
és min den legényes csa pat ban
mindössze ketten voltak. Mivel a
legények többsége kívánta, hogy
járja az utcákat a kolompokkal és
egyezkedjen a lányokkal, ezt a szokást spontánul kezdték gyakorolni szenvedeje estéjén.
Az utóbbi években nem volt
olyan sok legény, mint például tíz
évvel ezelőtt, amikor nem lehetett
Hertelendyfalva utcáin menet közben beszélgetni, mert a csengők
hangja hallatszott majd minden
udvarból és minden sarok mögül.
Azok a legények és lányok, akik
időközben öszeházasodtak és saját
gyerekük született, most tanítják
őket hogyan ünneplik karácsonyt
a magyar otthonokban.
Az elmúlt szenvedeje estéjén az
utcákon kicsiny csumák csengettek végig, akiknek az öltözéke olykor nehezebb volt, mint ők maguk,
de vágyódtak arra, hogy iskolatársnőiket meglátogatva puszit csaljanak ki tőlük és hogy tovább éltessék édesapáik meséjéből ismert
szokásokat.
Karácsony napja már csendesebb hangulatban zajlik. A délelőtti
istentisztelet után a háziasszonyok
karácsonyi ebédet szolgálnak fel,
amely a hagyomány szerint sült
csirke vagy tyúk, mert úgy tartják,
hogy a kapirgáló tyúk amíg szedegeti a magvakat a földről, kikaparja a szerencsét és az ott marad
a gazdaság udvarán, míg a malacsült
átlagban kimarad, mert a malac
az orrával visszatúrja a szerencsét

a sárba. E régi, szimpatikus szokás
miatt a háztartások többségében
nem lesz malacsült az asztalon.
Hetekkel karácsony előtt a nagymamák, anyák, lányok és unokák
közösen készítik a süteményeket.
Ezek főként aprósütemények, amelyekkel minden ház büszkélkedik, a háziasszonyok pedig versengenek egymással. Olyan sütemények készülnek, amelyek hoszszabb időszakon át fogyaszthatók
és amelyek idővel egyre ízletesebbek, mint amilyen a vaniliás- és
mézeskalács. A süteményeket ajánlatos rejtett helyen tárolni, mert
megeshet, hogy az ünnepekig titokban elfogynak. A mézeskalács minden készítőnek a büszkesége. Ezt
a szerény süteményt, amely ráadásul nagyon ízletes, a gyerekek
karácsonyfadíszként is használják,
hogy be tudják mutatni a díszítési
ügyességüket.
A családi körben elfogyasztott
hagyományos karácsonyi ebéd után
a legények ünneplőbe öltöznek,
szalaggal és árvalányhajjal díszített
kalapot tesznek és készülnek karácsony éjjelére. Az ijak, de még
a házastársak is, csoportokban, zenekísérettel meglátogatják a szülőket, barátokat, rokonokat és az
ajtó előtt karácsonyi éneket énekelnek, majd karácsonyi verset mondanak. Ezeket a verseket is korosztályról korosztályra adják át.
Az ünnepi áldással a barátoknak
és rokonoknak jó egészséget kívánnak, szerencsét és sikert a jövő
karácsonyig. Ezt követően a házigazda otthonában bor és kiadós

ételkínálat mellett folytatódik a
vigadalom.
A karácsonyi megéneklés szokását a székely-magyarok, akik már
több mint 130 évvel ezelőtt telepedtek le Hertelendyfalván és akik
még mindig nagy számban élnek
itt, Bukovinából – Románia részéről
hozták magukkal. Erdélyben, ahol
még élnek székely-magyarok, a karácsonyi szokások majdnem azonosak az itteniekkel. Vajdaságban
a barátok és rokonok karácsonyi
megéneklésének hagyománya csak
ezen a tájon él, ahol a vendégek
nem lelnek zárt kapura vagy alvó
gazdára a reggeli órákig.
Különlegesen csodálatos az, hogy
a iatalok annak ellenére, hogy a
környezetükben rossz dolgokkal
vannak terhelve, idén is csapatokban járták a falut csumáknak öltözve, vagy énekesekként. Mindannyian arra törekednek, hogy
más felekezetű és nemzetiségű barátaikkal, lányokkal és legényekkel,
rokonokkal megismertessék a szokásokat, azok az emberek pedig,
akik először részesülnek és lesznek
szemtanúi a csumák által keltett
zajban és zsibongásban, valamint
a „Csendes éj....“ éneklésének tíz
hangos harmoniában, elragadtatva távoznak azzal a kívánsággal,
hogy minden következő december 24-ét és 25-ét Hertelendyfalván
töltsenek el.
Hertelendyfalva utcáin karácsony éjjelén ének zeng és csengők
hangja hallatszik egészen a reggeli
órákig.
Biszak Karolina

TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ

MIT TUDSZ TORONTÁL VÁRMEGYÉRŐL?
Ürményházán 2017. november

Karácsonyra, a legszebb ünne-

pre várakozva mindenki arra törekszik, hogy a gyerekeknek szép
és egyben alkalmi ajándékot készítsen. A könyvkedvelőknek
megadatott a lehetőség szép ajándék választására Székelykevén,
ahol december 14-én a Művelődési
Otthon kistermében könyvvásárt
szerveztek. A szervező ez alkalommal is a SZMECISZ volt az
adai Biacsi Ervin könyvforgalmazóval együtt, aki az ünnep előtti
időszakban már több éve meglátogatja ezt a Dél-bánsági települést
és bemutatja a látogatóknak a magyarországi kiadóknál megjelent
magyar irodalom legújabb kiadványait a gyermekek-, az ijúságés a felnőttek részére .
A székelykevei Žarko Zrenjanin Általános Iskolában folyama-

tosan működik az iskolára felkészítő óvoda Bogos – Szőke Erika
óvónő vezetésével, ez év december elsejétől pedig beindult egy
új osztály a kisebb gyerekek részére, amelyet Joó Karina óvónő
vezet. Az óvónők úgy döntöttek,
hogy a szülőkkel és gyerekekkel
közösen bekapcsolódnak a karácsonyi vásárba olymódon, hogy
közösen állítják ki az elkészített,
kidíszített mézeskalács-díszeket
és gyermekjátékokat, amelyeket
megvásárlásra kínálnak fel ajándék nevében.
A vásár 13 és 19 óra között
volt nyitva. A kínálat bőséges
volt és hisszük, hogy kedves
családtagjaik számára éppen
ezen a helyen választottak ajándékot.
Lőcsei Ilona

utolsó szombatján 17. alkalommal
tartották meg a Mit tudsz Torontál
vármegyéről? elnevezésű honismereti és történelmi vetélkedőt, amelynek célcsoportja, az előző versenyekhez hasonlóan, a magyar
tannyelvű általános iskolák felsős
tanulói voltak.
A verseny fő szervezői és fő védnökei a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, illetve az ürményházi Ijúsági Klub létrehívói
és működtetői voltak. A megmérettetésen tizenegy háromfős csapat
mérte össze tudását és rátermettségét, 3 országból. Az anyaországból Szeged és Újszeged, a romániai
Bánságból Kisiratos, a hazai csapatok pedig Torontáltorda, Magyarcsernye, Magyarittabé, Ürményháza, Székelykeve és Torontálvásárhely képviselői voltak.
Az idei rendezvényt az Ürményháza Helyi Közösségének tanácstermében, illetve a falu vadászegyesületének székházában bonyolították le. A foglalkozásokat Móricz
Elvira tanárnő készítette és vezette, aki az Ürményházi Ijúsági Klub

elnöke, illetve a VMPE társszervezőjeként "dolgozik be" a szervezésbe.
A diákformációk teljesítményeit
a mgr. Rontó Bozóki Judit történelemtanár, dr. Zakar Péter történész, egyetemi tanár és Szatmári
Mihály képzőművész, tanár felállású szakzsűri értékelte. A mindvégig szoros versenyben a harmadik helyet az ürményházi le-

ánykák csapata szerezte meg, 49
ponttal. A legények „becsületét”
második helyezésükkel a kisiratosi vendégek mentették, mindössze egy ponttal maradva le az
idei verseny legsikeresebbjeitől,
az 52 pontos újszegedi Tisza-parti
leányok mögött.
Az idei vetélkedő témája a telepítésének 200. évfordulóját ünneplő
Ürményháza közössége volt, to-

vábbá az 1848/49-es szabadságharc
és forradalomnak vidékünkre vonatkozó eseményei.
A Torontál vetélkedő megálmodója
Takarits Róbert nagybecskereki
történelemtanár volt. A VMPE
védnöksége alatt 2000. május 19én a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában szervezte meg
az első vetélkedőt.
Martinek Imre
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ДВАДЕСЕТ ПРВИ СУСРЕТ ЈУЖНОБАНАТСКИХ БОЖИЋНИХ ОБИЧАЈА И ВИТЛЕЈЕМСКИХ ИГАРА

ИПАК СЕ ОКРЕЋЕ

У јужнобанатској Шушари 16. децембра приређен је сусрет који оживљава
божићне обичаје и витлејемске игре
региона. Скуп се сваке године одржава
у другом месту, а након 2008. и 2012.
године организовање је трећи пут прихватило Културно друштво „Ади
Ендре” из Шушаре.
На обронцима Делиблатске пешчаре
још се могу ухватити сигнали о знацима живота мађарског живља. Ову ситуацију мирне савести можемо назвати
и борбом тамошњег становништва с
ветрењачама. Тачније, свих оних који
ипак не желе остати по страни без
борбе, иако већ давно не верују у чуда.
Из зимског сусрета јужнобанатских
мађарских културно-уметничких друштава ни ове године није изостао атрибут „масовно”. Место за наступ учесника пристиглих из ближе и даље
околине обезбеђено је у сали сеоског
ресторана, а за припрему за наступ
групама су уступљени објекти, на различитим местима у селу, у којима се
одвија нека јавна делатност.
Увертиру за манифестацију чинила је једна путујућа изложба, под називом „Чистом вером, снажном руком”,
покренута у оквиру овогодишње акције „Година Светог Ласла”, која је након
станица у Дорослову, Палићу, Новом
Кнежевцу и Темерину стигла и у
Шушару. Да, млађи нараштај сада већ
само тако назива своје село. Штавише, све већи број сада већ само у
мислима из белог света... Необична
изложба приказала је кроз једанаест
великих слика, копије фресака Светог Ласла, од којих су у насељима Карпатског басена две израђене у Мађарској, шест у Словачкој и три у Трансилванији. Уметничка дела су направљена
на основу фотографија Золтана Мошера, ликовног уметника, носиоца награде „Балог Рудолф”, под покровитељством Државног секретаријата за националну политику Мађарске, као и друштва „Про патрија”. О изложеним
паноима и о њиховој поруци говорио
је Андраш Алфелди, председник

месног културног друштва „Ади Ендре”,
организатора овогодишњег витлејемског сусрета.
На почетку свечаног програма, који
је уследио непосредно после тога, свечани говор су одржали Елвира Ковач,
посланица у парламенту, и Геза Шаламон, директор школе у Скореновцу,
који је представљао Национални савет
мађарске националне заједнице. Уследило је поименично поздрављање појединаца, јавних личности и институција који ову манифестацију сматрају
блиском. Након тога, непосредно после
интонирања српске и мађарске химне,
подељени су поклон-пакети, изненађење за регистроване учеснике. Спонзор за припрему пакета била је Амбасада Мађарске у Београду.

Шушара, Добрићево, Скореновац, Војловица, Иваново, Дебељача, Вршац,
Ковин и Дечји хор „Дел пачиртаи”. Eppur
si muove (ипак се окреће)... Хвала Свевишњем, који бди над животима свих
нас, зраци светлости које нам је Он посудио још увек имају снагу. Имају снагу да
преко њих и тамо буде светлости где је
већ извесно време велика тама. На овој
манифестацији била су присутна и деца
из Будисаве, као посебан колорит, која
су извела витлејемске пастирске игре.
„Не може само херој да ствара други
свет”, признаје у својој „Божићној рапсодији” Чаба Барта, песник кога су
цитирали момци из седмог разреда из
Дебељаче. Заиста не! Сматрам да смо
сви ми способни за то. Створити други свет. За себе и за своје сродне душе.

Надајући се уједно и томе да ће можда
у не тако далекој будућности јужнобанатска деца, која негују матерњи
језик и долазе из средина с различитим околностима, моћи међусобно да
се разумеју. И то на језику који су
њихови преци понели са собом некада давно на ове пределе. Пре свега једног и по – два века.
Андраш Алфелди, Гизела Хорват,
Маријана Њитраи (стипендиста програма „Петефи Шандор”), Карољ Молдваи,
Клаудија Немчек, Моника Нађ, Марта
Лечеи, Андраш Немет, Ана Деак, Шандор Ђерфи, Гергељ Тури, Илона Лантош, Маргит Бинец и Јожеф Ковач. То
је списак педагога и/или стручних
руководилаца који су припремали овогодишње групе за наступ, без којих
представљене продукције тешко да би
могле да се остваре.
„Буди сретан, нека ти се душа радује,
родио се онај ко ће да те искупи!”, овим,
заједно с публиком више пута отпеваним стиховима песме, завршио се концерт који је организован као поклон за
овогодишњи витлејемски сусрет. У финалу сусрета представили су се чланови
групе Трио „Ментеш машкент” (Трио
„Сачувати другачије”): Тинде Иванович Фабри, певачица народних песама,
извођач и наставник народне песме,
добитница више значајних награда и
признања; Геза Фабри, музичар – извођач који свира на кобзи, наставник
музике на кобзи и тамбурашким инструментима, носилац многих награда, међу
којима и награде за животно дело, и
Балаж Елед Молнар, народни свирач
на фрули, играч фолклора, уредник
издаваштва. Они су заједно 2005. године основали групу. На концерту у Шушари у оквиру низа концерата при обиласку руралног подручја представили су
се чанговским народним песмама, опеваним стиховима, а концерт су завршили подучавањем свих учесника сусрета народним играма.
Обилазак Војводине с пратећим
манифестацијама које смо навели организовао је Завод за културу војвођанских Мађара.
Имре Мартинек
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ДЕЧЈИ ПРАЗНИК

БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ У ВОЈЛОВИЦИ

ОБИЧАЈИ ВРЕДНИ ЧУВАЊА

Микулаш

У јужном делу града Божић се слави мало другачије него у остатку Панчева. До дубоко у ноћ обележавају се Бадње вече и Божић,
уз пуно пријатеља и рођака.

Шести децембар је
дан Сент Миклоша
(Св. Николе) – дан
Микулаша!
Деца и сви они који још желе
да верују у чуда с радошћу
ишчекују Микулаша, јер даривањем уочи тог дана дека с
вели ком бра дом изма мљу је
љубав, међу соб ну пажњу, а
понегде и опомену, док поклоне из свог џака ставља у брижљиво очишћене ципелице.
У многим местима у црквама и културним друштвима
организовано су дочекивали
Микулаша. У панчевачкој католичкој цркви Св. Карла Боромејског дека с великом брадом
стигао је са својим помоћницима, који су поделили поклонпакете за око двадесеторо деце,
а она су се радосно сликала у
његовом друштву.
У МКУД-у „Петефи Шандор” у Панчеву дочек Микулаша постао је традиција. Понекад се организује уз пригодан
културни програм, а ове године су време ишчекивања до
пристизања доносиоца покло-

на скратили израдом ручних
радова и бојењем тематских
бојанки. Када је Микулаш стигао, заузео је своје место поред
украшене јелке, а деца су појединачно рецитовањем или разговором с њим заслужила свој
пакетић.
У католичкој цркви Св. Вендела у Иванову такође су подељени пакетићи најмлађима.
Око десеторо деце радовало се
поклонима које им је овог пута
брадати доброчинитељ само
послао.
Ско ре но вач ка като лич ка
црква Св. Иштвана и ове године је била пуна деце и њихових пра ти ла ца, пошто је 5.
децембра стари Микулаш поделио око 130 пакетића деци –
уче ни ци ма нижих раз ре да,
деци предшколског узраста и
мла ђи ма од њих. Уче ни ци
првог разреда и деца из забавишта рецитовали су и тако
захва ли ли на покло ни ма и
доказали да су били добри.
Сва ова дешавања потврђују да треба чувати традицију и
да је још увек добро веровати
у чуда.
Илона Лечеи

ВАШАР КЊИГА У СКОРЕНОВЦУ

Најлепши поклон
за Божић

Божићни празници се у Војловици прослављају уз многе традиционалне обичаје који су у
ове крајеве донети пре више од
једног века и још увек се брижно чувају и преносе на млађе
генерације.
Током раних вечерњих часова Бадње вечери најмлађи обилазе баке, деке, рођаке и пријатеље, пред вратима им певају
традиционалне божићне песме
и, улазећи у кућу, рецитују и
заузврат добијају бомбоне, воће,
чоколаде, домаће колаче, па чак
и понеку играчку.
Мађарска омладина у Војловици прославља Бадње вече на
специфичан начин. Момци се
облаче као чуме. Младићи током
јесени праве маске и костиме
од старих бунди, перја и звончића, које облаче на Бадње вече,
па одлазе, звецкајући улицом,
код својих девојака и пријатељица и под маскама, мењајући
сво је гла со ве, тра же од њих
пољупце, међусобно се такмичећи који ће од њих измамити
највише пољубаца. Очеви девојака се углавном труде да у просторији у којој омладина борави буде што топлије, јер ће у
том случају можда неки дечко
попустити у намери да измами
награду услед превелике врућине под маском. Уколико девојка
не може да погоди ко се налази
испод маске, мора да подари
младићу договорени број пољубаца. Ако девојка препозна младића под маском, он разочарано остаје без обећаног поклона.
Ову традицију очеви још увек
преносе на своје синове и током
Бадње вечери нема лепшег звука од звона и прапораца док се
момци приближавају улицом.
Сматра се да је обичај чума
израстао из библијске приче
према којој су чобани најављивали рођење Исуса Христа. Због
тога се младићи облаче као чобани, ките се крављим и овчијим
звонима и носе украшене штапове на којима такође има звончића и прапораца. Традиција да
крију лица и нагоде се с девојкама за пољупце није тако стара. Настала је из жеље да се весеље прошири и на Бадње вече,
јер су чуме пре педесетак годи-

на ишле искључиво као најављивачи божићних певача и у
свакој групи певача биле су само
две. Како су и остали момци
желели да трче улицама звецкајући и да се нагађају с девојкама, спонтано је тај обичај
почео да се упражњава на Бадње вече.
Последњих година није било
толико пуно младића, као на
пример пре више од једне деценије, када није могло да се пролази војловачким улицама и да
се разговара, јер се звук звона
орио из већине дворишта и иза
сваког ћошка. Ти младићи и
девојке, који су се у међувремену венчали и добили своју децу,
сада њих уче како се Божић слави у мађарским домовима. Ове
Бадње вечери улицама су звецкале малене чуме, чији су костими били тежи од њих самих,
али су имале жељу да измаме
покоји пољубац од другарица
из разреда и одрже причу својих очева у животу.
Божићни дан пак пролази у
мирнијим тоновима. Након преподневног богослужења домаћице спремају божићни ручак,
који се по традицији углавном
састоји од печеног пилета или
коке, јер се сматра да кока, кљуцајући зрневље са земље, извлачи срећу и доноси је у домаћинско двориште, док се прасетина
углавном изоставља јер прасе

њушком гура срећу назад у блато. Због тог старог и симпатичног обичаја у већини домова неће
се наћи прасе на трпези. Недељама пред Божић баке, мајке,
ћерке и унуке заједно месе колаче. Углавном су то ситни колачи, којима се свака кућа поноси,
а домаћице се међусобно такмиче. Месе се колачи који могу да
стоје дуже и који с временом
постају све укуснији, као што су
ванилице и медењаци, мада их
треба скривати како не би били
кришом поједени до празника.
Медењаци су понос свакога ко
их направи. Овај скромни колач,
који је изузетно укусан, деца
користе како би украсила јелку
и тако што боље приказала умешност украшавања.
Након
тра ди ци о нал ног
божићног ручка, који се увек
приређује у кругу породице, младићи облаче своја најбоља одела и шешире украшене тракама
и перушкама и припремају се за
божићну ноћ. Момци, а понекад и брачни парови у групама
уз пратњу музичара обилазе
родитеље, пријатеље и рођаке,
пред вратима им певају божићне песме и рецитују божићне
рецитације које се преносе с
колена на колено. Свечаним
рецитацијама желе пријатељима и родбини добро здравље,
срећу и успех до наредног Божића. Након тога се у кући дома-

ћина, уз вино и добру храну,
весеље наставља.
Оби чај пева ња божић них
песама Секељ-Мађари, који су
населили Војловицу пре више
од 130 година и којих и даље у
Војловици има у великом броју, донели су из дела Румуније
званог Буковина. У Румунији,
где Секељ-Мађа ри још увек
живе, божићни обичаји су и
данас слични. У Војводини оваква традиција певања божићних песама пријатељима и рођацима постоји само на овом пределу, где гости неће наићи на
закључану капију или успаване
домаћине све до јутра.
Интересантно је да су млади
људи, иако опхрвани ружним
стварима у овој земљи, и ове
године ишли у групама, што као
чуме, што певајући, кроз село.
Сви они се труде да своје пријатеље, девојке, момке и родбину
који су друге вере или националности упознају са обичајима,
па тако људи који први пут присуствују буци и галами чума, као
и извођењу „Тихе ноћи” у хармонији од десетак гласова, одлазе потпуно одушевљени, са
жељом да сваки следећи 24. и 25.
децембар проведу у Војловици.
Војловицом се током целе
божићне ноћи улицом могу чути
песме и звекет звона све до
раних јутарњих часова.
Каролина Бисак

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ

Шта знаш о жупанији Торонтал?
У Јерменовцима је послед-

У ишчекива њу најлепшег

празника, Божића, свако се
труди да деци обезбеди леп и
прикладан поклон. Љубитељима књиге се могућност избора
лепог поклона указала у Скореновцу, где је 14. децембра, у
малој сали Дома културе, приређен вашар књига. Организатор је био Савез скореновачких културно-уметничких друштава и цивилних организација, уз помоћ дистрибутера
књиге Ервина Биачија из Аде,
који већ више година у претпразничном периоду посећује
то јужно ба нат ско насе ље и
представља посетиоцима најно ви ја изда ња лите ра ту ре
мађарских издавача за децу,
омладину и одрасле.
При Основној школи „Жарко Зрењанин” у Скореновцу

ради забавиште за децу предшколског узраста с васпитачицом Ериком Богош Секе, а
1. децембра ове године почело
је да ради још једно одељење
за децу мањег узраста, које
води васпитачица Карина Јо.
Оне су одлучиле да се с родите љи ма и децом укљу че у
божићни вашар на тај начин
што су заједно изложили припремљене украшене медењаке
– украсе и дечје играчке, које
су понудили за куповину као
поклоне.
Вашар је био отворен од 13
до 19 сати. Понуда је била велика, а верујемо да су се многи
одлучили да изаберу поклон
за своје најмилије управо на
том месту.
Илона Лечеи

ње суботе у новембру 2017.
године седамнаести пут одржано такмичење из историје
под називом „Шта знаш о жупанији Торонтал?”, на којем су,
као и претходних година, учествовали ученици виших разреда основних школа који
наставу прате на мађарском
језику.
Главни организатори и главни спонзори такмичења били су
оснивачи и чланови Друштва
војвођанских мађарских педагога и Омладинског клуба из
Јерменовца. На такмичењу је
учествовало једанаест група са
по три члана из три државе, који
су одмерили своје знање и способности. Из Мађарске су били
представници из Сегедина и
Новог Сегедина, из румунског
Баната из места Киширатош, а
из Војводине из Торде, Нове
Црње, Новог Итебеја, Јерменовца, Скореновца и Дебељаче.
Такмичење се одвијало у просторијама Месне заједнице Јерменовци и у сали месног ловачког клуба. Активности је водила Елвира Мориц, наставница,
председница Омладинског клу-

ба у Јерменовцима, као суорганизатор уз Друштво војвођанских мађарских педагога.

Успех група – учесника вредновао је жири од три члана, и
то: мр Јудит Ронто Бозоки,

наставник историје, др Петер
Закар, историчар, академски професор, и Михаљ Сатмари, наставник ликовних уметности. У такмичењу, које је до краја било
изједначено, треће место је заузела група девојака из Јерменовца са 49 поена. Друго место су
освојили момци гостујуће екипе из места Киширатош с једним поеном мање од овогодишње најбоље екипе, девојака из
групе под називом „Тис-парти”
из Новог Сегедина, које су освојиле 52 поена.
Тема овогодишњег такмичења била је заједница Јерменовца, која ове године прославља
200. годишњицу насељења, као
и догађаји из борбе за слободу
и револуције из 1848/49. године који се односе на наша подручја.
Идејни творац такмичења
„Торонтал” био је Роберт Такарич, наставник историје из Зрењанина. Под покровитељством
Друштва војвођанских мађарских педагога прво такмичење
је организовано у Основној школи „Серво Михаљ” у Мужљи,
19. маја 2000. године.
Имре Мартинек

Supliment multilingv al săptămânalului / Мултијезички додатак у недељнику

în limba română / на румунском језику
LA PANCIOVA , VINERI, 29 DECEMBRIE 2017 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 29. ДЕЦЕМБРА 2017.
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-INSTITUTUL DE CULTURĂ A L ROMÂ NILOR DIN VOIVODINA - REPUBLICA SERBIA

CERCETĂ RI ȘTIINŢIFICE A LEROMÂ NILOR DIN SERBIA
În urmă cu nouă ani, la Novi Sad, R. Serbia,
a fost îniinţat Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina. Odată cu îniinţarea Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, în martie 2008, de Consiliul Naţional
Român din Republica Serbia și Guvernul Voivodinei, se intensiică nivelul de organizare a
comunităţii românești din Voivodina printrun proces de instituţionalizare. Datorită
Institutului, românii din acets spaţiu dispun
astăzi de un instrument foarte eicace al cunoașterii de sine, al identităţii noastre, dar și
de airmare și promovare a acesteia, iindcă,
nivelul și raza de acţiune ale unui institut,
sunt superioare altor forme pe care noi, românii din Voivodina, am reușit să le ediicăm
până acum: societăţi, comunităţi, fundaţii cu
proiecte punctuale care au atins adeseori performanţe uimitoare – dar, acum avem un cadru permanent și instituţionalizat, specializat, care permite un alt nivel, mai înalt, și
profesionist al cercetărilor.
Este vorba de prima instituţie de cultură
și cercetări știinţifice a românilor din Serbia care se ocupă în mod profesional de
cercetarea domeniilor de activitate care cuprind activităţi și proiecte de promovare și
dezvoltare a culturii și artei, a știinţei și
limbii române pe teritoriul Voivodinei și
estre prima instituţie care a reușit, în scurt
timp, să concentreze, respectiv să solidarizeze majoritatea forţelor intelectuale ale etniei noastre indiferent de domeniul concret
în care se manifestă, de la universitari, slu-

jitori ai bisericii, la artiști, scriitori, ziariști
sau folcloriști.
Relaţii de colaborare cu cele mai
eminente instituţii
Astfel, în vederea realizării proiectelor respective, Institutul a stabilit relaţii de colaborare, pe plan cultural și știinţiic, cu cele mai
eminente instituţii din ţară și străinătate, organizând împreună cercetări colective, călătorii de studiu și de documentare, din domeniile: istorie, demograie, lingvistică, etnograie și folclor. Această colaborare a rezultat

INSTI TU TUL EDITEAZĂ STU DII,
MONO GRA FII ŞI ALBU ME
În anul 2009, pe 28 iulie, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina
şi-a fondat şi Editura proprie, care urmăreşte activitatea Institutului editând
studii, monografii şi albume drept rezultat al cercetărilor ştiinţifice şi de documentare.
La Editura Institutului, a apărut Dicţionarul sârb-român, o lucrare lexicografică capitală, în aproape o mie de pagini, elaborată de o echipă de specialişti şi au mai apărut pe parcursul celor cinci ani alte lucrări de importanţă
majoră pentru românii din Voivodina.

cu organizarea în comun a mai multor manifestări știinţiice: conferinţe și simpozioane, colocvii și reuniuni, cu participarea oamenilor de știinţă din centrele academice,
universitare și știinţiice din Voivodina, respectiv Serbia, România, Macedonia, Muntenegru, Croaţia, Ungaria și Germania.
Cu instituţiile respective am semnat protocoale și convenţii de colaborare, al căror
obiect este: realizarea proiectului capital Enciclopedia Banatului istoric, cu Institutul de
Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei Române din București – Filiala Timișoara; Zilele Emil Petrovici, cu Fundaţia Română de Etnograie și Folclor din Voivodina,
Universitatea „Babeș-Bolyai” și Centrul de
Studii Transilvane al Academiei Române din
Cluj-Napoca; Simpozionul Știinţiic Internaţional „Banatul – istorie și multiculturalitate”, cu Universitatea „Etimie Murgu” din
Reșiţa, a unei expoziţii de documente, hărţi
și fotograii istorice cu tema „Românii din
Voivodina”, împreună cu Muzeul Voivodinei
din Novi Sad și Muzeul Banatului din Timișoara, cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiș, a mai multor expoziţii și studii (în mai
multe volume), cu tema Patrimoniul Cultural al Românilor din Voivodina și Vlahii de

pe Litorarul Adriatic, din Serbia de Răsărit și
Muntenegru cu sprijinul Consiliului Judeţean Alba, Alba Iulia; Monograia istroromânilor din Croaţia, împreună cu Institutul de
Cercetări Istorice Filiala din Rijeka a Academiei Croate de Știinţe și Arte din Zagreb.
Manifestări ştiinţifice, sesiuni de
comunicări şi mese rotunde
În cei șase ani de activitate Institutul de
Cultură al Românilor din Voivodina, conform strategiei și misiunii propuse, a iniţiat
și a organizat mai multe manifestări
știinţiice, sesiuni de comunicări și mese rotunde cu participanţi din ţară și de peste hotare (în colaborare cu instituţii și asociaţii
asemănătoare din Voivodina, România și
Croaţia) și a sprijinit realizarea unor programe concrete cu privire la cele mai importante manifestări culturale și știinţiice ale
etniei române din Voivodina, fapt prin care
și-a adus contribuţia concretă la promovarea valorilor culturale, artistice și spirituale
ale românilor din Serbia în genere. Concret,
au fost organizate 21 conferinţe și sesiunii
știinţiice pe diferite teme care valoriică
cultura și valorile spirituale, patrimoniul
cultural și identitatea românilor din spaţiul
voivodinean. De asemenea, și cinci ediţii ale
Salonului Internaţional „Cărţi și publicaţii
românești din Banat”; 23 de expoziţii de fotograii, cărţi, documente și publicaţii,
expoziţii de pictură, graică și ceramică, în
22 de localităţi.
Bilanţul evenimentelor culturale ale Institutului mai cuprinde 12 serate literare și lansări de carte, cu participarea condeierilor români din Voivodina și din România, precum
și un festival de poezie și două tabere de pictură. Împreună cu Academia Română –
Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” din Timișoara organizăm în iecare an
Simpozionul Internaţional „Literatura în Banat – Banatul în literatură” respectiv „Literatura și presa în Banatul istoric” iar împreună
cu Fundaţia Română de Etnograie și Folclor
din Voivodina și Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” din Alba Iulia, simpozionul „Banatul și Transilvania: Interferenţe culturale”
cu sprijinul Consiliului Judeţean Alba.
Costa ROŞU

Con tri buţia
deosebită
a scriitorlor
» страна VII

Am venit să
colindăm
» страна VIII
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ÎN DIALOG CU SCRIITOAREA MĂRIOARA STOJANOVIĆ

POVESTEA ȘI-A GĂSIT CALEA SPRE INIMILE CITITORILOR
Scrisul nu este un simplu act al voinţei, el este o trebuinţă interioară.
Atunci când scri mereu te întrebi dacă este îndeajuns de bine ceea ce faci,
dar impulsul scriitoricesc nu lasă loc
dilemelor – mărturisește Mărioara
Stojanović, la începutul carierei ziaristă la Radioteleviziunea Novi Sad,
apoi, ani în șir, la ziarul „Libertatea”.
Vreme de aproape opt ani a fost directoarea Casei de Presă și Editură
„Libertatea”. Este autoarea reușitei
trilogii compusă din romanele: „Veronica”, „Vorbește-mi despre mama”
și „Fereastra de sub nori”, care au
apărut și în limba sârbă.
• Beletristica ºi ziaristica se
completeazã una pe cealaltã sau sunt
„sfere” cu totul deosebite?
– Beletristica penetrată de ziaristică și invers este o temă inepuizabilă. Мulţi scriitori sunt totodată și
ziariști și invers. Nu aș pune semn de
egalitate între scriitor și ziarist. În
jurnalism contează faptele și obiectivitatea, iar beletristica este creaţie
artistică, cea care cercetează și alte
lumi, cea care presupune subiectivitate, imaginaţie. În vârtejul vremurilor în care trăim, când viteza șterge
totul în faţa ei și pretinde soluţii
rapide, depărtarea dintre ziaristică și
beletristică devine din ce în ce mai
mare. Mulţi scriitori și-au „copilărit
tinereţea” pe băncile ziaristicii, oferind rânduri de mare valoare, dând
amprentă publicaţiilor, atmosferei
din redacţii și climatului intelectual
din mediul în care trăiesc și mai larg.
Dar, dacă ești scriitor bun nu înseamnă că poţi să ii și ziarist bun și
invers.
Americanii sunt înclinaţi să spună
că ziaristica este „literatură accelerată”, iar aceasta înseamnă că și ziaristul, la rândul său, este la el acasă în

beletristică cam tardiv, dar, se zice
că niciodată nu este prea târziu să
devii ceea ce puteai să ii.
• Cum aþi descoperit proza? Cum
aþi început sã scrieþi?
– Dorinţa de a scrie ceva despre
locul natal se îniripează în momentul în care înveţi să scrii. O poveste

mama și Fereastra de sub nori este
destinul femeii marcat de constrângerile impuse de mentalitatea mediului în care s-a născut și vocea inimii. Sunt romane care se pot citi independent unul de altul, dar și ca
poveste cu continuări despre viața
Veronicăi și a copiilor ei, precum și
despre viața în vremurile și mediile
prin care circulă și în care trăiesc
eroii romanelor. Se pare că povestea
frumoasei și neasemuitei Veronica
și-a găsit calea spre inima cititorilor.
După cum airmă critica literară de
la noi, Veronica s-a impus ca personaj emblematic în literatura română
din Voivodina. Este personajul cu
care am trăit în gând ani în șir. Scriind despre ea, îi descopeream caracteristicile, care în mintea mea luau
mereu noi dimensiuni. Veronica este
femeia de frumusețe rară, înzestrată
cu vitalitate și prospețime, iar astfel
de femei, care se nasc în satele noastre o dată la o sută de ani, chiar și
mai rar, trezesc mare interes și dau
amprentă vremurilor în care trăiesc.
În spatele femeii de o frumuseţe corporală deosebită se ascunde persoana cu trăsături puternice, al cărei
destin inevitabil este ridicarea deasupra mentalității și prejudecăților
mediului din care provine. Pentru
mine a fost o mare încercare să scriu
despre viața și destinul unei astfel de
femei. Lumea evocată în roman este
lumea copilăriei mele. De aici provi-

ne tăria vibrației de care este străbătută eroina romanului, presupun și
succesul poveștii despre ea.
Încă la prima lansare a romanului, la
Satu-Nou, prin cererea unanimă a
celor prezenți de a ala ce se întâmplă
în continuare cu Veronica, mi-a fost
practic conirmată hotărârea de a
scrie continuarea. Aveam povestea
în gând. Am continuat să trăiesc cu
ea și cu sentimentul că sunt stăpânul
desfășurării ei în continuare. Din
dorinţa de a oferi și un personaj
masculin semniicativ, în cel de-al
treilea roman, Fereastra de sub nori,
m-am ocupat mai îndeaproape de
un astfel de personaj, pe care-l cheamă Tiberiu, unicul dintre copiii Veronicăi care refuză categoric să se întâlnească cu mama. Acestea mi-au
fost zile de trăire pe unda creației,
când toate sunt în mâinile tale. Odată publicat, romanul își continuă
independent viața, asupra căreia
scriitorul nu mai are nicio inluență.
Se poate doar bucura, din umbră,
dacă romanul îi este citit. Scriind
această trilogie, dar și traducând-o
în limba sârbă, m-am străduit să prelungesc viața romanelor mele.
• Odatã cu apariția romanului „Veronica” a fost actualã ideea ecranizãrii
acestei povești, care a fost unanim
sprijinitã și de Consiliul Național al
Românilor din Serbia. Existã ºanse
ca povestea Veronicãi sã ie
ecranizatã în realitate?

– S-a impus aprecierea că alături
de urmărirea destinului eroinei, proza oferă numeroase planuri de
acțiune de pe „șesul nostru sentimental”, că este „vizuală”, cu „segmente care se derulează în ritmul
peliculei de ilm”. Aceasta a fost și
observația participanților la lansările
de carte (la Satu Nou și la Biblioteca
Orășenească din Belgrad). Unul dintre participanți s-a întrebat la modul
cel mai sincer: „Există vreo actriță
atât de frumoasă care ar putea să interpreteze rolul Veronicăi?” În
schimb, ideea s-a izbit de realitatea
care persistă la noi și care va persista
încă lung timp: nu există bani. Vremurile sunt așa cum sunt. Odată și
odată, povestea despre Veronica va i
ecranizată. Sunt sigură de aceasta.
• Ce lucraþi la ora actualã ºi care vã
sunt planurile în continuare?
– Deocamdată lucrez la un nou
roman cu titlul de lucru „Toate s-ar
i putut petrece și altfel”. Este vorba
de o poveste de dragoste care se întâmplă în rândurile intelectualilor
români din Voivodina în jumătatea a
doua a secolului trecut. Deja am
anunţat acest roman ca proiect și
sper să intre în planul editorial al
C.P.E. „Libertatea” pentru anul viitor. După această carte voi scrie încă
un roman, iar apoi un volum de
schiţe sau nuvele, care-mi este, de
asemenea, o mare tentaţie.
Principiul dintotdeauna valabil este

să citești mult și să scrii la fel de
mult. Datorită acestuia, alături de
propria contemplare vie, descoperi
tot ceea ce te interesează. La vârsta la
care sunt, fac cu mare bucurie și una
și alta. Înving singurătatea. Neîmpovărată de graba și dinamica lumii
din afară și consacrată minunatelor
pagini de beletristică, intru, bucuroasă, într-o altă sferă și uit de tot ce
mă înconjoară. Borhes și-a închipuit
paradisul ca o bibliotecă enormă. Ce
minunat!
Ani în șir aţi fost directoarea Casei de Presă și Editură ,,Libertatea”
din Panciova. Practic, aţi preluat
această funcţie în anii cei mai diicili
pentru existenţa publicaţiilor noastre în limba română. Cât de greu a
fost să țineți în frâne o instituþie în
situaþii de crizã ºi rãzboi
Încă ne sunt în proaspătă amintire anii nouăzeci, caracterizați de
război, mobilizări, destrămarea
țării, sancțiuni, inlație, criză, bombardamente, victime, incertitudine… La un moment dat, mai precis
la începutul anului 1993, toate
publicațiile noastre au fost practic
stinse. Spre marea noastră fericire,
în perioada aceea ne-am bucurat de
o mare unitate a românilor din
spațiile în care trăim și de sprijinul
mai multor oameni de bună credință, care vreme de câteva luni au
inanțat apariția ziarului „Libertatea” și a celorlalte publicaţii. În perioada aceea am reușit să asigurăm și
primele noastre calculatoare, precum și o imprimantă, ceea ce ne-a
facilitat pregătirea tehnică a publicațiilor și a făcut posibil să ținem
pasul cu lumea în activitatea pe care
o îndeplinim. Pe lângă sprijinul din
partea fondatorului (în perioada
aceea Adunarea P.A. Voivodina), de
mare folos ne-a fost și ajutorul
comunei Vârșeț, dar și al Guvernului României, care ne-a donat contigente importante de hârtie.
Când mă gândesc la acea perioadă
nu-mi vine să cred de cât curaj și de
câtă energie am dat dovadă, toți noi,
pentru a păstra tot ceea ce ne-a fost
lăsat în moștenire, ba chiar și mai
mult decât atât, pentru a face un pas
înainte spre modernizare. În ceea ce
mă privește pe mine personal, nu
sunt sigură dacă în perioada aceea
am ales eu calea spre fruntea
„Libertății” sau dacă „Libertatea” ma ales pe mine. Au fost aceștia opt ani
din viața mea (înainte de a deveni directoarea Casei, mai bine de un an
de zile am îndeplinit funcția de
director adjunct) pe care i-am consacrat cu desăvârșire „Libertății”. Se
zice că adevărata imagine despre tine
însuţi o obţii dacă te privești cu ochii
altora. În acest context, cum am mai
spus și altădată, existau perioade
când îmi adresau din răsputeri
cuvinte de laudă, dar și perioade în
care aceleași persoane îmi reproșau
lucruri pentru care odată m-au lăudat. Ele trebuie să decidă când au
avut dreptate.

CEA DE A XXII-A EDIŢIE A "ZILELE PRESEI BĂNĂŢENE"

Recunoștinţe publiciștilor români
literatură. Ochiul vigilent și spiritul
ascuţit de ziarist sunt de valoare
inestimabilă pentru scriitor. Poate că
ziaristul este înclinat să introducă
scriitorul în sine, care, la rândul său,
pretinde să se ridice deasupra ziaristului. În orice caz, este nevoie de
mult talent, pricepere și muncă să
faci bine și una și alta, sau ori una ori
alta. După procesul creativ, care în
cazul scriitorului pretinde multă
singurătate, ajungem la produsul inal, segment în care despre ziare
spunem că sunt frumoase de o zi, de
o săptămână sau de o lună... iar operele literare sunt de durată mult mai
lungă, capodoperele iind pentru
veșnicie.
• Cine a fost mai întâi, ziarista sau
scriitoarea?
– Așa cum de regulă se întâmplă.
Prin forţa împrejurărilor, prima a
fost ziarista, care a bântuit în mine
decenii întregi. Am început să scriu

scurtă despre acesta, pe care am purtat-o lungă vreme cu mine și pe care
am scris-o pe când eram studentă la
jurnalistică, a devenit, după mulţi
ani, nucleul primului meu roman.
De unde vin cărţile? Este greu de
spus. Scrisul nu este un simplu act al
voinţei, el este o trebuinţă interioară.
Când te apucă îndemnul scrisului,
care m-a ținut și încă mă mai ține, nu
scapi de el cu una cu două. Scriind,
mereu te întrebi dacă este îndeajuns
de bine ceea ce faci, dar impulsul
scriitoricesc nu lasă loc dilemelor.
Un lucru este incontestabil: povestea
despre Veronica puteam să o scriu
doar eu așa cum am scris-o și nimeni altul, iar pe seama cititorilor este
să aprecieze dacă a meritat sau nu.
• Spuneþi-ne câte ceva despre cãrþile
d-voastrã?
– Tema celor trei romane ale mele: Veronica, Vorbește-mi despre

Manifestarea „Zilele presei bănăţene ediţie a XXII- a” s-a defășurat
la "Casa Românească" din Uzdin
unde a fost prilejuită și o expoziţie
de publicaţii bănăţene din ambele
părţi ale Banatului Totodată, la Sala tineretului din incinta C.C.
"Doina" , fost prezentat ilmul documentar "Biciklom kroz Banat" (
Cu bicicleta prin Banat) al pelerinului panciovean Dušan Milojkov
care cu bicicleta cutreieră întreg
continentul european fără sprijin
inanciar, apelând pe unde trece sa
ie ajutat cu ceva mâncare iar în
schimb se oferă să lucreze în casele și gospodăriile respective.
În mod tradiţional, la această
manifestare, se oferă premii pentru contribuţii deosebite în publicistica românească din Banat.
Astfel, Premiul de Excelenţă
"Aurel Turcuș" al Jurnalismului

Românesc din Banat, a fost
con fe rit: Ioan Baba, redac tor
șef al revi stei "Lumi na" din
Panciova și Nicolae Danciu Petniceanu din Mehadia care a înfiinţat mai multe publicaţii de
înaltă calitate.

Premiul "Silvius Bata Miclea",
a fost conferit următorilor publiciști ,publicaţii și posturi de televiziune:Valentin Mic C.P.E. "Libertatea" – Panciova. Postul de
radio regional "Radio Reșiţa",
Anicica Barbu ( RTV Covaciţa),

Carmen Neda (TV Voivodina),
Traian Galetaru ("Sulet Nou" Comloșu Mare), Revistei "Foaia
Săcălazului", Ana Niculina Ursulescu (Radio Novi Sad-secţia română), Gheorghe Rancu (Șopotul Vechi), Ada Botezan (Radio
Reșiţa),Nicolae Toma (Timișoara
/Lugoj),lancu Murărescu ("Sărcia), Octavian Suciu (Panciova),
Ioan Ciama (Timișoara), Redacţiei "Sulet Nou" (Comloșu Mare),Radio Novi Sad - secţia română.
Fără îndoială că aceste premii
conferite de către S.L.A. "Tibiscus" din Uzdin și Consiliul Consultativ al "Zilelor Presei Bănăţene", îmbogăţesc biograiile acestor jurnaliști, iind o dovadă certă a devotamentului și înaltului
profesionalism faţă de publicistica romanească.
Vasile Barbu

Мултијезички додатак у недељнику / Supliment multilingv al săptămânalului

на румунском језику / în limba română
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 29. ДЕЦЕМБРА 2017. / LA PANCIOVA , VINERI, 29 DECEMBRIE 2017

ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

Прича је
пронашла пут до
срца читалаца
» страна IV

ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУМУНА ИЗ ЗРЕЊАНИНА

Веко ви ма вечи то
хва љен
» страна V

НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА РУМУНА ИЗ СРБИЈЕ
Пре девет година, тачније у марту 2008.
године, Национални савет Румуна из
Србије и Влада Војводине основали су у
Новом Саду Завод за културу војвођанских Румуна, чиме је интензивирано организовање румунских заједница у Војводини у процесу институционализације.
Захваљујући том заводу, Румуни са ових
простора располажу једним веома ефикасним инструментом познавања себе, свог
идентитета, али и афирмације и промовисања широког спектра научних истраживања. Пре оснивања Завода Румуни из
Војводине успели су да манифестују своје
активности путем друштава, разних
фондација и пројеката, али тренутно се
све ово реализује у оквиру стручне институције на другом, вишем нивоу.
Ради се о првој институцији научног и
културног истраживања Румуна из Србије,
која се бави, на професионалан начин,
разним областима истраживања, које обухватају активности и пројекте за промовисање и развој културе, уметности, науке и
румунског језика на целој територији Војводине. Ова институција успела је за веома
кратко време да концентрише односно
солидаризује интелектуалне снаге етничке
припадности, без обзира на коју област.
Сарадња с најзначајнијим
институцијама
Ради остваривања пројеката Завод успоставља добре односе сарадње на култур-

ном и научном плану с најзначајнијим
институцијама како из земље, тако и из
иностранства, организујући колективна
истраживања и студијска путовања из
разних области, као што су: историја,
демографија, лингвистика, етнографија и
фолклор. Ова сарадња имала је као исход
заједничко организовање разних научних манифестација, симпозијума, колоквијума и саветовања, на којима су учествовали научници из академских, универзитетских и научних центара из Војводине односно Србије, Румуније, Македоније, Црне Горе, Хрватске, Мађарске и
Немачке.
Са овим еминентним институцијама

ЗАВОД ОБЈА ВЉУ ЈЕ СТУ ДИ ЈЕ, МОНО ГРА ФИ ЈЕ И
АЛБУ МЕ
Завод за културу војвођанских Румуна основао је 28. јула 2009. године сопствено издаваштво, које прати активност Завода, објављујући студије, монографије и албуме, као резултат научних истраживања и
документација.
У оквиру Завода одштампан је и српско-румунски речник, лексикографског карактера, који има 1.000 страница и веома је значајна књига, на којој је радио читав тим научника током пет година истраживања,
што је од великог значаја за Румуне из Војводине.

Завод за културу војвођанских Румуна
потписивао протоколе сарадње чији је
циљ реализовање капиталног пројекта
„Енциклопедија историјског Баната”, у
сарадњи са Институтом банатских студија „Тито Мајореску” Румунске академије
из Букурешта – филијала Темишвар;
„Дани Емила Петровића” у сарадњи с
Румунском фондацијом етнографије и
фолклора из Војводине, са Универзитетом „Бабеш-Болyај” и Центром трансилванијских студија Румунске академије из
Клуж-Напоке; Међународни научни симпозијум „Банат – историја и мултикултуралност”, са Универзитетом „Ефтимије
Мургу” из Решице, изложба докумената,
историјских фотографија на тему „Румуни из Војводине“, у сарадњи с Војвођанским музејом из Новог Сада и Банатским
музејом из Темишвара, све то уз свесрдну
помоћ Жупанијског савета Тимиш.
Завод за културу војвођанских Румуна
из Зрењанина такође је организовао студијске изложбе на тему културног наслеђа
Румуна из Војводине и Влаха из источне
Србије и обале Јадранског мора и Црне
Горе, уз подршку Жупанијског савета из
Алба Јулије; монографија Истрорумуна из
Хрватске у сарадњи са Институтом историјских истраживања из Ријеке и Хрватске
академије наука и уметности из Загреба.

Научне манифестације,
семинари и округли столови
Током тих шест година активности Завода за културу војвођанских Румуна, у
складу са стратегијом и мисијом коју смо
зацртали, иницирали смо и организовање
научних манифестација, семинара, предавања и округлих столова, на којима су
учествовали научни сарадници из наше
земље, као и из иностранства. Вредно је
напоменути да смо имали веома плодну
сарадњу са институцијама и удружењима
из Војводине, Румуније и Хрватске, уз
свесрдну помоћ конкретних програма
културних манифестација и научних
истраживања и тиме је дао велики допринос промовисању културно, научном и
духовном наслеђу Румуна из Србије.
Завод је организовао више од двадесет
конференција и научних семинара на
разне теме, које су вредновале духовне
вредности културног наслеђа идентитета
Румуна с војвођанских простора. Организовали смо пет едиција међународног
салона књиге под називом „Књиге и
публикације на румунском језику из
Баната”, двадесет три изложбе фотографија, књига, докумената и публикација,
као и изложбе слика, графика и керамике
у двадесет два места у Војводини. Вредно
је напоменути да смо организовали дванаест књижевних вечери и промоција
књига на којима су учествовали значајни
писци из Војводине и Румуније, као и
фестивал поезије и две сликарске колоније. У сарадњи са Академијом Румуније
– Институтом банатских студија „Титу
Мајореску” из Темишвара, сваке године
организујемо међународни симпозијум
„Књижевност из Баната – Банат у књижевности” односно „Књижевност и
штампано новинарство из историјског
Баната”, а у сарадњи с Румунском фондацијом етнографије и фолклора из Војводине и жупанијском библиотеком „Лучијан Блага” из Алба Јулије, као и симпозијум „Банат и Трансилванија: културне
интерференције”, уз свесрдну помоћ
Жупанијског савета из Алба Јулије.
Коста Рошу

Писци дали вели ки
допри нос
» страна V

Дошли смо да
коринђамо
» страна VI
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ИНТЕРВЈУ: МАРИОАРА СТОЈАНОВИЋ, СПИСАТЕЉИЦА

ПРИЧА ЈЕ ПРОНАШЛА ПУТ ДО СРЦА ЧИТАЛАЦА
Писање није акт воље, већ унутрашња потреба, а када те узме
под своје, не напушта те тако
лако. Док пишеш, стално се
питаш да ли је довољно добро то
што радиш, међутим, импулс за
писањем не допушта дилеме –
каже новинарка и списатељица
Мариоара Стојановић. На почетку каријере радила је као новинар
Радио-телевизије Нови Сад, а
потом годинама као новинар
листа „Либертатеа”, па скоро
осам година као директорка
Новинско-издавачке куће „Либертатеа”. Ауторка је успешне трилогије коју сачињавају романи
„Вероника”, „Причај ми о мајци” и
„Прозор под облацима”, који су
објављени и на српском језику.
• Да ли се белетристика и новинарство допуњују међусобно или
су то две сасвим различите сфере?
– Белетристика прожета новинарством и обрнуто је неисцрпна
тема. Многи писци су уједно и
новинари, а новинари писци. Ја не
бих ставила знак једнакости између писца и новинара. За журналистику су битне чињенице и објективност, а белетристика је уметничко стваралаштво које подразумева истраживање и других светова, субјективност, имагинацију... У вртлогу времена у којем
живимо брзина брише све пред
собом у потрази за што бржим
решењима, а раздаљина између
новинарства и белетристике
постаје све већа. Многи писци су
провели младост на клупама
новинарства, остављали за собом
писане редове велике вредности,
давали печат публикацијама,
атмосфери у редакцијама и интелектуалној клими средине у којој
су живели, као и шире. Међутим,
ако си добар писац, то не значи да
можеш да будеш и добар новинар
и обрнуто.
Американци кажу за новинарство да је „брза књижевност”, што

јама преовлађивала у мени. Почела сам да пишем белетристику
прилично касно, али каже се да
никада није касно да постанеш то
што си могао да будеш.
• Како сте открили прозу? Како
сте почели да пишете?
– Жеља да се напише нешто о
родном месту, настаје у тренутку

зор под облацима” јесте судбина
жене обележена стегама наметнутим менталитетом средине у којој
је рођена и гласом срца. Романи
могу да се читају засебно, али и
као прича у наставку о животу
Веронике и њене деце, као и о
животу у временима и срединама
у којима се крећу и у којима живе
јунаци романа. Чини се да је прича о прелепој Вероники пронашла
свој пут до срца читалаца. Судећи
по књижевној критици с наших
простора, Вероника се наметнула
као амблематична личност у
румунској књижевности из Војводине. Окупирала ме је годинама.
Док сам писала о њој, откривала
сам јој особине, које су у мојим
мислима стално добијале нове
димензије. Вероника је жена ретке
лепоте, обдарена виталношћу и
свежином, а у нашим селима
такве се жене рађају једанпут у сто
година, чак и ређе, изазивају велико интересовање и дају печат временима у којима живе. Иза жене
посебне телесне лепоте крије се
личност снажних особина, чија се
судбина неизбежно уздиже изнад
менталитета и предрасуда средине из које потиче. Био је велики
изазов за мене да пишем о животу
и судбини једне такве жене. Свет
евоциран у роману је свет мог
детињства и отуд јачина вибрације која прожима јунакињу романа,

претпостављам и успех приче о
њој.
Жеља присутних да дознају
даљи ток приче о Вероники, свесрдно исказана на првој промоцији романа у Банатском Новом
Селу, оснажила ми је одлуку о
писању наставка. Са осећањем да
владам даљим током приче наставила сам да живим с њом. У трећем роману, „Прозор под облацима”, била сам преокупирана једним мушким ликом. Реч је о Тиберију, који је једини од Вероникине
деце који није желео да се сретне с
мајком. Док пишеш, све је у твојим рукама. Једном објављен,
роман наставља свој самосталан
живот, на који писац нема више
никакав утицај. Може једино да се
из прикрајка радује ако се роман
чита. Пишући ову трилогију и
уједно преводећи је на српски
језик, трудила сам се да продужим
живот мојих романа.
• Када је објављен роман „Вероника”, била је веома актуелна идеја о екранизацији ове приче, коју
је уједно свесрдно подржао и
Национални савет Румуна из
Србије. Да ли постоје шансе да
прича о Вероники стварно буде
екранизована?
– Преовладала је процена да
проза, уз причу о судбини јунакиње, обилује и бројним ликовима и
догађајима из „наше сентиментал-

не равнице”, да је „визуелна”, са
„сегментима који се одвијају као
на филмској траци”. Исто мишљење делили су и учесници на промоцијама књиге у Банатском
Новом Селу и у Библиотеци града
Београда. Један од њих искрено се
питао: „Постоји ли толико лепа
глумица која би могла да игра улогу Веронике?” Идеја се, неминовно, суочила с реалношћу: нема
пара. Времена су таква каква јесу.
Сигурна сам да ће прича о Вероники кад-тад бити екранизована.
• Шта тренутно радите и који су
вам планови за надаље?
– Пишем нови роман, чији је
радни наслов „Све је могло бити
другачије”. Реч је о љубавној причи чија се радња одвија у редовима румунских интелектуалаца у
Војводини у другој половини прошлог века. Већ сам пријавила овај
роман као пројекат и надам се да
ће бити уврштен у издавачки план
НИУ „Либертатеа” за наредну
годину. Након ове књиге написаћу још један роман, а потом књигу
кратких прича, која представља
велики изазов за мене.
Важећи принцип је одувек био
и остао да читаш много и да
пишеш много, захваљујући чему,
уз директна лична сазнања,
можеш да откријеш све што те
занима. У мојим годинама чини
ми велико задовољство и једно и

друго, а писањем побеђујем самоћу. Неоптерећена журбом и динамиком спољашњег света и посвећена дивним страницама белетристике, радо продирем у сфере
заборава свега што ме окружује.
Борхес је замишљао рај као
огромну библиотеку. Зар то није
дивно?
• Годинама сте били директорка
Новинско-издавачке куће „Либертатеа” у Панчеву. Преузели сте ту
функцију у најтежим годинама по
наше публикације на румунском
језику. Колико је било тешко да
држите кормило институције у
условима кризе, рата?
– Још су нам у свежем сећању
деведесете године, када смо били
суочени с ратом, мобилизацијама,
распадом земље, санкцијама,
инфлацијом, кризом, бомбардовањима, жртвама, неизвесношћу... У
датом тренутку, прецизније
почетком 1993. године, све наше
публикације биле су практично
угашене. На нашу срећу, у то време смо ми Румуни са ових простора били доста јединствени, а није
изостала ни подршка људи добре
воље, који су неколико месеци
финансирали објављивање листа
„Либертатеа” и осталих публикација. И не само то. Успели смо да
ухватимо и корак са светом у
оквиру делатности којом се бавимо. Обезбедили смо прве рачунаре и штампач, што нам је, након
обуке људи, омогућило техничку
припрему публикација. Поред
подршке оснивача (тада Скупштина АП Војводине), много нам
је значила и помоћ Општине
Вршац, као и Владе Румуније, која
нам је донирала значајне количине папира.
Када размишљам о том периоду, не могу се отети утиску колико
смо били храбри и колику смо
енергију уложили сви ми да бисмо
сачували све што нам је остављено у наследство, чак и више од
тога, да идемо корак даље у модернизацији куће. Што се тиче мене
лично, нисам сигурна да ли сам ја
у том периоду изабрала пут ка
челу куће „Либертатеа” или је
„Либертатеа” изабрала мене. Било
је то мојих осам година живота –
пре него што сам постала директор куће, преко годину дана
вршила сам функцију в. д. директора – које сам у потпуности
посветила кући „Либертатеа”.
Каже се да праву слику о себи
стекнеш тек када се погледаш
туђим очима. У том контексту,
што сам истакла у више наврата,
било је периода када су ми људи
из све снаге упућивали речи хвале, али и периода у којима су ми се
исте особе замерале због ствари
због којих су ме некада хвалиле.
Оне треба да одлуче када су биле у
праву.
E. Balteanu

„ДАНИ БАНАТСКЕ ШТАМПЕ” У УЗДИНУ, 22. ПУТ
значи да је и новинар код куће
када је у питању књижевност.
Оштро око и дух новинара су од
непроцењиве важности за писца.
Новинар може да потискује писца
у себи, али писац у њему може и
да надвлада. У сваком случају
потребно је много талента, умећа
и рада да би се неко бавио и једним и другим односно или једним
или другим. Након креативног
процеса, који у случају писца захтева пуно самоће, стиже се до
финалног производа, сегмента у
којем за новине кажемо да су
лепотице за један дан, за једну
недељу... док књижевна дела трају
много дуже, а ремек-дела су за
вечност.
• Ко је старији у вашем случају
– новинарка или списатељица?
– Стицајем околности, прво је
настала новинарка, која је децени-

у којем учиш да пишеш. Једна
кратка прича о томе, коју сам дуго
носила у себи и коју сам написала
још као студенткиња новинарства, постала је, после много година, језгро мог првог романа. Одакле долазе књиге? Тешко је то
рећи. Писање није акт воље, већ
унутрашња потреба, а када те узима под своје, не напушта те тако
лако. Док пишеш, стално се
питаш да ли је довољно добро то
што радиш, међутим, импулс за
писањем не допушта дилеме. Неоспорно је да сам такву причу о
Вероники могла да напишем једино ја и нико други, а на читаоцима
је да процене да ли је вредело или
не.
• Кажите нам нешто о својим
књигама.
– Тема мојих романа „Вероника”, „Причај ми о мајци” и „Про-

Признања румунском новинарству
У „Румунској кући” у Уздину 8.
децембра отворена је изложба
публикација из Баната (са обе
стране Баната – из Србије и Румуније). Такође, у просторијама КУД-а
„Дојна” представљен је документарни филм „Бициклом кроз
Банат” Душана Милојкова из Панчева, који путује бициклом кроз целу
Европу, без донација и финансијске
помоћи, радећи различите послове
где стигне, у замену за храну.
Сваке године, у оквиру манифестације „Дани банатске штампе”,
додељују се награде за изузетан
допринос румунском новинарству у Банату.
Награду „Аурел Туркуш” за
изузетан допринос у новинарству

на румунском у Банату добили су
песник Јоан Баба, главни и одговорни уредник часописа за културу и књижевност „Лумина” из
Панчева, и Николаје Данћу Петничеану из Мехадије, који је основао неколико значајних квалитетних публикација.
Награду
„Силвијус
Бата
Миклеа” освојили су следећи појединци, публикације и институције: Валентин Мик („Либертатеа”,
Панчево), регионални Радио
Решица, Аничика Барбу (РТВ
Ковачица), Кармен Уеда (ТВ Војводина),
Трајану
Галетару
(„Суфлет ноу”, Комлошу Маре),
часопис „Фоаја Сакалазулуи”, Ана
Никулина Урсулеску (Радио Нови
Сад, програм на румунском јези-

ку), Георге Ранку (Шопотул Веки),
Ада Ботезан (Радио Решица),
Николаје Тома (Темишвар/Лугож),
Ланку Мурареску из Сутјеске за
уређивање локалног листа „Сарћиа”, Октавијан Сућиу (Панчево),
Јоан Ћиама (Темишвар), редакција
„Суфлет ноу” (Комлошу Маре) и
Радио Нови Сад – редакција на
румунском језику.
Несумњиво да ове награде, које
додељују Књижевно-уметничко
друштво „Тибискус" из Уздина и
Савет „Дани банатске штампе”,
обогаћују биографију ових новинара, чији је допринос новинарству доказ преданости и високог
професионализму када је реч о
румунском новинарству.
Василе Барбу
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СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА ИЗДАВАШТВА НИУ „ЛИБЕРТАТЕА” НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ

ПИСЦИ ДАЛИ ВЕЛИКИ ДОПРИНОС
Издавачка делатност
НИУ „Либертатеа”
свих ових година
била је уз своје
читаоце и ауторе,
негујући књижевни
румунски језик
Током седам
деценија издаваштва
објављено је око
1.050 наслова књига
румунске
белетристике на
румунском језику
Значајан јубилеј – седамдест година румунске белетристике на овим
просторима – обележен је 7. децембра у просторијама НИУ „Либертатеа” у Панчеву, у присуству прозних писаца, песника, књижевних
критичара и новинара.
Протекло је седам деценија од
објављивања првих књига белетристике на румунском језику.
Прва писана дела тих далеких
година објављена су у „Либертатеи” у Вршцу. Без обзира на њено
формално седиште, Вршац, Панчево или Нови Сад, издавачка
делатност поменуте куће била је
уз своје читаоце и ауторе, негујући књижевни румунски језик.
Такође, у одређеним временским
размацима објављивала је оригинално књижевно стваралаштво
или оно које је превођено са српског и других језика, то јест књиге
из области истраживања Румуна
са ових простора.

Препознатљиви књижевни
стил
Поред аутора, графичких уредника, лектора и сарадника који су
били укључени у припремање и
објављивање књига, свакако су
током свих ових година посебне
заслуге имали и главни и одговорни уредници издавачке делатности: Викентије Идвореану, Михај
Аврамеску, Аурел Гаврилов, Славко Алмажан, Јоан Флора, Нику
Чобану и, данас, Васа Барбу, који
су је усмерили и успели су да она
буде оно што је данас.
Једина престижна издавачка
кућа НИУ „Либертатеа” на румунском језику објавила је током ових
година око 1.050 наслова књига
румунске белетристике.
Васа Барбу, одговорни уредни
Издаваштва НИУ „Либертатеа”,
поздравио је ауторе и госте на овом
догађају: Немању Ротара, члана

ЗАХВАЛ НИ ЦЕ ЗА ПОСЕ БАН ДОПРИ НОС
РУМУН СКОЈ КУЛ ТУ РИ
На обележавању
овог јубилеја, које
је финансијски
подржао
Град
Панчево, додељене су захвалнице значајним
писцима који су
дали
посебан
допринос румунској
култури.
Дипломе и плакете добили су: Славко Алмажан, Нику Чобану, Коста Рошу и Васа Барбу.

Градског већа задуженог за културу
и омладину, Анишоару Царан, члана Националног већа румунске
националне мањине, испред оснивача НИУ „Либертатеа”, и Јона Маргана, заменика председника Управног одбора НИУ „Либертатеа”.
Нику Чобану, директор НИУ
„Либертатеа”, поздравио је присутне, нагласивши да је издавачка
кућа „Либертатеа” постигла вели-

Коринђање на огњишту
чежње

Као и раније, и ове године, 16.
децембра, у организацији Румунске фондације за етнографију и
фолклор из Војводине, одржава се
традиционална манифестација
„Зимске свечаности”, у оквиру
које коринђаши из многих села
Румуна у Банату бораве у „Банатској кући” у Торку, где певају
божићне песме и негују старе оби-

пројекције документарних филмова, верске службе и изложбе
слика и старих црквених књига.
Традиционална манифестација
Фондације почиње освећењем
колача у цркви „Банатске куће”, а
затим креће програм. Одјекују
песме коринђаша, како деце, тако
и одраслих који долазе у „Банатску кућу” из многих румунских

чаје који се односе на тај празник.
„Зимске свечаности” обухватају
низ догађаја и прослава повезаних
са зимским празницима, као што
су: фестивал коринђашких песама („Празник зимских обичаја –
коринђање на огњишту чежње”),

села из српског дела Баната, као и
гости из Баната у Румунији.
Вредно је напоменути да се ове
године одржавају двадесете „Зимске свечаности” у организацији
Румунске фондације за етнографију
и фолклор из Војводине.
E. B.

кући осећа као „код куће”, јер је
објавио неколико књига управо у
тој престижној институцији. Анишоара Царан обратила се присутнима у име Румунског националног савета, оснивача НИУ „Либертатеа”, наводећи да ће Национални
савет увек подржавати Издавачку
кућу. Јон Марган, искрено је
честитао овај значајан јубилеј.

КАДА РЕЧИ ПРО ГО ВО РЕ
У Градској библиотеци Панчево Издаваштво НИУ „Либертатеа” уприличило је књижевни матине, као и изложбу
књига које су дониране тој институцији. Присутнима у читаоници обратили су се Дејан Боснић, директор библиотеке,
и Немања Ротар, члан Градског већа задужен за културу и
омладину. Затим су одломке из својих књига, како на
румунском, тако и на српском језику, прочитали песници
и писци издавачке куће „Либертатеа”: Славко Алмажан,
Илеана Урсу, Мариоара Сфера, Нада Малек, Ана Никулина Урсулеску, Валентин Мик, Еуђенија Балтеану, Васа Барбу, Лазар П. Малајмаре и Дејан Боснић. Милован Лукић
читао је песме Јоана Флоре.
ки успех, јер су румунски писци
дали огроман допринос аутентичном писању. Издавачка кућа
„Либертатеа” успела је да румунски писци и румунски језик буду
препознатљиви и изван мањинског простора превођењем на српски језик и обрнуто.
Тематско саветовање о
белетристици
Немања Ротар, осврнуо се на добру
сарадњу између општине Панчево
и НИУ „Либертатеа”. Он је, између
осталог, рекао да се у тој издавачкој

„ЗИМСКЕ СВЕЧАНОСТИ” ФОНДАЦИЈЕ
ЗА ЕТНОГРАФИЈУ И ФОЛКЛОР У ВОЈВОДИНИ

Након свечаног дела одржано је
тематско саветовање о белетристици, на којем су своје радове представили утицајни ствараоци, писци,
новинари и књижевни критичари.
Сви радови биће објављени у једној
публикацији. Своје радове су представили: Славко Алмажан, Нику
Чобану, Коста Рошу, Симеон Лазареану, Теодора Смолеан, Илеана
Урсу, Вирђинија Поповић, Брандуша Жујка, Еуфрозина Греонеанц,
Анишоара Царан, Мариоара Сфера,
Марина Анкаицан, Сима Петровић
и Васа Барбу.
E. Baletanu

ФЕСТИВАЛ ЗИМСКИХ ОБИЧАЈА И ТРАДИЦИЈА

Вековима вечито
хваљен

Поводом зимских празника, 9.
децембра у Уздину је организована традиционална манифестација, 28. по реду. Ради се о „Фестивалу зимских обичаја и традиција
код Румуна”, који је посвећен
Божићу, под називом „Вековима
вечито хваљен”. На прагу Божића,
највећег празника хришћана, ова
манифестација се приређује уз
велики број учесника и гостију,
како из наше земље, тако и из
Румуније. Као и сваке године,
организатори
манифестације
били су Књижевно-уметничко
друштво „Тибискус”, ОШ „Св.
Георгије”, Месна канцеларија и
Месна заједница из Уздина, Дом

седнице Одсека за образовање
Националног савета Румуна Војводине, а затим је говорио Дан Николае Константин, генерални конзул
Конзулата Румуније у Вршцу.
У оквиру добре сарадње,
фестивал је отворио Милан Гарашевић, председник Општине
Ковачица, који је у свом говору
нагласио да је СО Ковачица свесрдно подржала овај догађај и да
ће обезбеђивати преко потребну
финансијску подршку и убудуће.
У склопу програма приказивани су стари румунски божићни
обичаји, а на сцени Дома културе
представили су се, између осталих,
Женски хор православне румунске

културе „Доина”, као и православна црква из Уздина, уз значајан
допринос Националног савета
румунске заједнице из Војводине.
Ова манифестација је уприличена како доликује: уз велики број
учесника и гостију. Концерт је одржан у концертној сали Дома културе „Доина”. Присутнима су се обратили Георге Ранку, одговорни уредник часописа „Алмажул” (Шопотул Веки), и Јоан Ћиама, потпредседник КД „Аврам Јанку” из Румуније. Данијела Ирина Раду читала
је поруку Анишоаре Царан, пред-

цркве из Уздина (диригент Даниел
Кец), Мушки хор православне
румунске цркве из места Комлошу
Маре у Румунији (диригент Георге
Коваћију), група коринђаша Гимназије „Ефтимије Мургу” из Бозовића (диригент проф. др Петрика
Замела), дечји хор ОШ „Сф. Георге” из Уздина (диригент Даниел
Кец), група коринђаша Хришћанског националног покрета из
Страже (диригент Јонел Оморан),
као и Мушки хор православне
румунске цркве из Уздина (диригент Даниел Кец).
V. B.

ГАЛА КОНЦЕРТ ПОВОДОМ ДАНА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Вредности националног идентитета
У свечаној сали Народног позоришта „Стерија” у Вршцу 7. децембра текуће године одржан је гала
концерт поводом Дана румунске
националне заједнице и обележавања јубилеја – петнаест година
постојања Националног савета
Румуна у Србији.
Национални савет Румуна у
Србији основан је 7. децембра
2009. године. Током тог периода
ова значајна организација наше
националне заједнице промовисала је праве вредности идентитета
Румуна са ових простора. Такође,
својим залагањем реализовала је
важне пројекте за добробит наше
етничке заједнице.
Овај догађај је био прилика да се
присетимо најзначајнијих остварења Националног савета Румуна,
али и да уживамо у наступу Оркестра народне музике Румуна из
Војводине под диригентском палицом Романа Бугара, који је извео
комаде народне румунске музике и
пратио наступ вокалних инструменталних солиста.
Свечаности су присуствовали
високи званичници, представници локалне самоуправе, свештена
лица и гости из Румуније.
Данијел Петровић, председник
Националног савета Румуна,

захвалио је свима који су допринели успеху Савета током деценије и по постојања, истакавши,
између осталог, најзначајнија
остварења, као што су очување
институција Румуна од великог
значаја за националну припадност, попут Новинско-издавачке
установе „Либертатеа”, чији је
оснивач Националног савета
Румуна. Споменуо је да је Савет
иницирао оснивање Завода за
културу војвођанских Румуна, као
и разне институције Румуна у
Србији. Данијел Петровић је
рекао и да је, захваљујући Нацио-

налном савету, професионално
позориште на румунском језику, у
оквиру Народног позоришта
„Стерија” у Вршцу, успело да буде
институционализовано. Осим
тога, реализовани су многи пројекти за добробит румунске заједнице, с циљем очувања културе и
идентитета Румуна на овим просторима.
Потом је наступио Оркестар
народне музике Румуна из Војводине, који је свирао сплет дела
народне румунске музике, а уз
њихову музичку пратњу наступили су и следећи вокални солисти:

Андреа Шошдеан из Уздина, Александра Ранковић из Николинаца,
Мeри Пеја из Темишвара, Алина
Кожокар из Уздина, Фируца Ћина
из Овче и Маријана Петровић
Околишан из Темишвара.
У програму је учествовао и Влада Пановић из Београда, шеф
Оркестра Радио-телевизије Београд, који је извео народне српске
мелодије. Вокални солисти из
Темишвара Чипријан Поп и
Михаела Петровић одушевили су
публику својим извођењем.
У оквиру програма, Мирча
Лелеа доделио је награду „Најбољи
млади новинар године” Мирели
Ардељан, новинарки ТВ Војводине. Реч је о награди коју је установио Одсек за информисање Националног савета Румуна из Србије, с
циљем да пружи подршку младим
новинарима из Војводине.
Мушки хор Националног савета Румуна, под диригентском
палицом професора Лерија Менгера, извео је божићне песме, а на
крају концерта наступио је тамбурашки оркестар из Темишвара
„Темишварски споменари” с
вокалним солистом Пером Тодоровићем.
Водитељи програма били су
Мирела Ардељан и Маринела
Чобану.
E. B.
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БОЖИЋНИ ОБИЧАЈИ – ДЕО КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА РУМУНА ИЗ ВОЈВОДИНЕ

ДОШЛИ СМО ДА КОРИНЂАМО
Када говоримо о божићним обичајима, певање божићних песама –
коринђање негује се од давнина и
део је културног наслеђа Румуна у
Војводини. Све славе имају своју
специфичност, с циљем очувања
обичаја и традиција наших предака, који се још увек негују у свакој војвођанској породици до дана
данашњег. Када је реч о Божићу, о
рођењу Исуса Христа негујемо
најлепше обичаје који су нам
остављени у наслеђе.
На Бадње вече свештеник запали
и благослови велику ватру испред
цркве у месту након вечерње службе. Верници се окупљају око
ватре и певају божићне песме и
тиме преносе поруку о рођењу
Исусовом. Сваки верник носи
пламен из те ватре којим ће запалити ватру испред своје куће. Ова
ватра симболизује ватру око које
су се скупљали пастири из Витлејема када су чували стада оваца.
Ови пастири су први добили свету поруку од анђела који су донели срећну вест о Исусовом рођењу, као и позив да буду сведоци
овог светог и историјског тренутка, да би видели божјег сина и
Свету Марију у јаслама.
Три мудраца са истока
Три мудраца са истока, три мага,
путовала су гледајући звезде и следивши звезду репатицу, Витлејемску звезду, да би нашли месију и да
би му се поклонили. Када су
нашли Исуса Христа, поклонили
су му се и даровали три дара:
тамјан, злато и племениту маст
(смирну). Краљ Персије, Мелкинор, најстарији од свих, донео је
Исусу Христу злато, које је симбол
краљевског статуса; Балтазар,
краљ Арабије, донео је у дар племениту маст, која симболизује људски род, а трећи маг, Гашпар, краљ
Индије, донео је на дар тамјан, који
симболизује божанство. Од овог

историјског, религијског даровања, остала је и традиција обичаја
коринђања, да се преноси из куће
до куће рођење Исусово.
Коринђање у народној традицији је једна мелодија која носи специфичне поруке великог славља,
која симболизује духовност.
Божићне песме садрже духовне
поруке, које уједно могу да буду и
импровизације на лицу места, у
зависности од расположења. На
Бадње вече деца обучена у народне ношње коринђају од куће до
куће, певају божићне песме, а
мало касније то исто раде и одрасли из села. Док коринђају, они
преносе жеље за здравље, срећу,
радост, благостање и успешну
годину домаћина, а домаћин је тај
који дарује коринђаше разним
ђаконијама – перецама, орасима,
јабукама итд. Сви ти дарови се
спремају раније и свака породица,
свако домаћинство, дочекује с
радошћу коринђаше. Кућа коју не
посећују коринђаши сматра се

уклетом кућом, где живе лоши
људи који неће имати среће у долазећој години. Божићне песме су
сличне у свим зонама где живе
Румуни, с малим варијацијама, а
најзначајније су: „О, каква дивна
вест”, „Три пастира”, „Звезда”, „Код
Витлејема, тамо горе”, „Божић
Бата”, „Јелен” итд.
Кићење јелке
На Бадње вече у свакој кући кити
се божићна јелка, разним декорацијама – светлећим украсима, стакленим и пластичним куглама,
цвећем, бомбонама и гирландама,
јер је окићена јелка симбол благостања, среће, радости и наде.
Испод јелке се стављају поклони
за све укућане, за драге особе, за
госте, који коринђају. Ноћу
Божић Бата долази и доноси
поклоне деци. Те поклоне ставља
испод јелке или у чарапе на камину, како би их деца сутрадан ујутру пронашла и обрадовала се.
Одакле потиче овај обичај кићења јелке и даривања? Кићење јелке

је веома стар обичај и симболизује
дрво живота. Верници сматрају да
је кићење јелке симбол доброте и
зла, који потиче из раја, зато што је
дрво било забрањено, али алудирајући на прве људе на Земљи, Адама
и Еву, који нису поштовали божју
реч и огрешили су се о Бога тако
што су појели јабуку. Овај обичај
сматрао се паганским до 14. века.
Године 1605. у Стразбуру је на јавном тргу окићена прва божићна
јелка, која је била окићена црвеним
јабукама. Овај обичај почео је да се
шири, па 1611. године војвоткиња
Доротеа Сибила из Шлезије кити
прву божићну јелку у Вроцлав, и то
куглама, гирландама, машнама,
јабукама, орасима и свећицама –
као што ми данас китимо јелку.
Овај немачки обичај проширио се
целом Европом, да би касније кићење јелке за Божић постало познато
широм света. Крајем 19. века
божићна јелка, као и даривање
поклона драгим особама, постали
су универзални обичај.
Проф. Сорин Јанеш

ОСНОВНА ШКОЛА „КОРИОЛАН ДОБАН” У КУШТИЉУ

Афирмација ученика у разним областима стваралаштва
Основна школа „Кориолан Добан”
у Куштиљу отворена је 1911.
године. Од тада су кроз њу прошле
многе генерације, које су изнедриле
поштене и вредне људе, попут
лекара, професора, новинара.
Школу тренутно похађа 68 ученика, што је укупан број са истуреним одељењем у Војводинцима.
У оквиру школе ради и предшкол ска уста но ва. Основ ни и
највећи проблем с којим се ова
школа суочава, јесте број ученика, који из године у годину опада.
Упркос том проблему школа се
труди да поред редовне наставе
организује и бројне ваннаставне
активности кроз које ученици
негују свој таленат. Ученици се
посебно истичу у музици, народним играма, рецитацијама, писаној речи и спорту. Учитељи и
наставници су сагледали њихове
амбиције, па им несебичним трудом помажу у њиховом развијању.

Истакли бисмо музичку секцију,
школски хор и фолклорну секцију, који су основани управо зато да
би ученици могли да се афирмишу у тим областима стваралаштва.

Велики број деце су чланови културно-уметничких друштава у
Куштиљу. Поједини свирају инструменте, па заједно с фолклорном секцијом посећују међународна такмичења. Основна школа у Куштиљу је

једна од ретких школа у општини
Вршац које одржавају „Дечју недељу” седам дана, колико је Министарство просвете и предложило.
Током тих дана, ученици са својим
наставницима осмишљавају разноврсне програме, као што су маскенбал, традиционална јела, караоке,
квиз, гледање историјских филмова,
спортске активности и др. Све је то с
циљем дружења и пружања другачијих видова образовања који нису уско
везани за наставни план и програм.
Оно на шта су посебно поносни, јесте учествовање у хуманитарним акцијама, на које се ученици радо одазивају. Једна од њих је
прикупљање чепова за удружење
„Параквад” из Вршца.
Упркос бројним проблемима,
међу којима је и то што наставници путују из Вршца и раде у више
школа, наставни кадар ове школе
труди се да негује основне вредности како би деца израсла у добре и
успешне људе.
E. B.

ПОРТРЕТ: МИРЧА БОЛДОВИНА, ДИРЕКТОР ОШ „КОРИОЛАН ДОБАН” У КУШТИЉУ

Добра сарадња с колегама и родитељима ученика
Мирча Болдовина рођен је у
Панчеву, а од 1975. године живи у
Вршцу. Основну школу „Олга
Петров Радишић”, на румунском
језику, завршио је 1987. године са
одличним успехом. Након тога је
уписао Средњу економску школу
„Борислав Петров Браца” у
Вршцу, а потом Факултет физичке културе при Универзитету у
Темишвару, на којем је дипломирао у предвиђеном року.
По повратку са студија запослио се у међуопштинској радиостаници ВАП, где је радио до 2002.
године. Паралелно с радом на тој
станици, запослио се у Основној
школи „Кориолан Добан” у

Куштиљу, где још увек ради. Пре
неколико година конкурисао је за
место директора школе и изабран
је великом већином гласова педагошког већа и школског одбора.
Тренутно му је ово други мандат.
Током свих година рада у школи трудио се да одржи добре одно-

се с колегама и особљем на послу,
ученицима, родитељима, мештанима села, тј. с локалном заједницом, организацијама које су на
власти, с колегама из румунских
школа у Војводини и школама из
Вршца.
Хоби су му мотори и компјутери.

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

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ „РАПИД”
ИЗ НИКОЛИНАЦА (2)

Бронзана медаља на
Шампионату
Деча ци из клу ба „Рапид”
играју у првој Војвођанској
дивизији, у саставу: Адријан
Амбруш, Марин Пинку, Маријан Пинку и Данијел Пинку.
Са седам освојених мечева и
осам изгубљених, заузимају
шесто место у класаменту.
Друга женска екипа клуба
„Рапид”, која игра у Војвођанској дивизији, заузела је треће место у класаменту, с девет
победа и пет изгубљених мечева и с малим шансама да сле-

ни, с јаким саставом, и где су
се такмичиле најбоље државне јуниорке, Лаура Кожокар
успела је да изненади – заузела је III-IV место и бронзану
медаљу. У четвртфиналу је
победила изврсну играчицу
клуба „Униреа” из Уздина –
Сабину Шуријан, а у полуфиналном мечу изгубила је од
Тијане Јокић из Вршца. На
овом шампионату јуниорки
прво место је заузела Изабела Лупулеску из клуба „Уни-

деће године игра у Националној дивизији.
Клуб се веома поноси Анђелом Менгер, која у категорији кадеткиња игра у националној репрезентацији и учествовала је на међународним
турнирима у Врњачкој Бањи,
Мађарској и Чешкој, где је
била веома успешна, а после
тога ју је чекао још један турнир у Италији.
У недељу, 3. априла 2016.
године, у Бечеју је одржан

реа” из Уздина, која је у овом
моменту најбоља у земљи. Друго место је освојила Тијана
Јокић из Вршца, а треће и
четврто место делиле су Лаура Кожокар и Ана Лександрић
из клуба „Црвена звезда” из
Београда.
Јуниорка Ангела Менгер
пла си ра ла се међу првих
шеснаест, а Маријан Пинку
био је међу првих тридесет
двоје. Млађе кадеткиње Тамара Туркоње и Марина Пинку

Шампионат Србије у категорији младих кадета у индивидуалним мечевима, у дублу
и микс дублу. Из Стонотениског клуба „Рапид” из Николи на ца у кате го ри ји каде ти/кадеткиње учествовале су
Тамара Туркоње, Марина Пинку и Андреј Менгер, а у категорији јуниор/јуниорке Анђела Менгер, Лаура Кожокар и
Маријан Пинку.
На овом шампионату, који
је веома значајан у овој сезо-

изгубиле су у дублу од Радмиле Томињак и Лиле Катона Ковач с резултатом 3:2,
освојивши III-IV место и бронзану медаљу.
Кад причамо о Националној супердивизији, девојке из
клуба „Рапид”, у саставу Татијана Туркоње, Анђела Менгер
и Лаура Кожокар, изгубиле су
у Новом Кнежевцу с резултатом 4:0.

(Наставак у следећем броју)

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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JUBILEUL EDITURII C.E.P.„LIBERTATEA” - 70 DE ANI DE BELETRISTICĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

CONTRIBUŢIA DEOSEBITĂ A SCRIITORLOR
Editura „Libertatea”
s-a străduit să fie
alături de cititorii şi
autorii săi, să cultive
limba română literară
Pe parcursul celor
şapte decenii de existenţă, la Editura
“Libertatea” s-au
publicat aproximativ
1.050 de titluri de
cărţi de beletristică în
limba română
Un jubileu semniicativ, 70 de ani de
beletristică românească în acest spaţiu minoritar, a fost marcat pe 7 decembrie curent, la sediul Casei de
Presă și Editură “ Libertatea” din
Panciova. S-au scurs șapte decenii
de la apariţia la Vârșeţ, la „Libertatea”, a primelor trei cărţi de beletristică originală ale autorilor români de
la noi
Pe tot parcursul existenţei sale, indiferent de sediul ei formal, Vârșeţ,
Panciova sau Novi Sad, Editura „Libertatea” s-a străduit să ie alături de
cititorii și autorii săi, să cultive limba
română literară și să le ofere tot ce
era mai bun în anumite segmente de
timp la capitolul creaţie literară originală sau tradusă din limba sârbă și
din alte limbi, respectiv în domeniul
publicisticii și pe planul cercetărilor
de specialitate la românii de pe aceste meleaguri.
Stilu l artistic cu n o scu t
Pe lângă autori, redactori graici, stilizatori și alţi colaboratori implicaţi
în editarea cărţilor Editurii „Libertatea”, desigur că merite deosebite au
avut și redactorii șei și responsabili:
Vichentie Idvorean, Mihai Avramescu, Aurel Gavrilov, Todor Ghilezan,

Slavco Almăjan, Ioan Flora, Nicu
Ciobanu și, actualmente, Vasa Barbu, care au ghidat-o și au făcut ca ea
să ie ceea ce este azi. O editură presigioasă.
De aceea, în ziua marcării celor 70
ani de beletristică românească pe
aceste meleaguri, este vrednic de
amintit că ea s-a materializat prin
cele aproximativ 1.050 de titluri de
cărţi publicate de această editură.
Vasa Barbu, redactorul responsabil
al Editurii „Libertatea”, a adresat cuvinte de gratitudine sprijinului acordat de Municipiul Panciova, care a
susţinut proiectul din care a făcut
parte și marcarea jubileului de 70 de
ani de beletristică precum și manifestarea tradiţională, din luna iunie
a.c. „Un an editorial într-o singură
zi”. În aceiași ordine de idei, a adresat
cuvinte de salut autorilor Editurii
„Libertatea” precum și oaspeţilor
prezenţi la eveniment: Nemanja Rotar, consilier municipal pentru Cultură și Tineret, Anișoara Ţăran, în
numele Consiliului Naţional Român, fondatorului C.P.E. „Liberta-

PLAC HE TE DE MERIT
Editura „Libertatea” a conferit distincţii, diplome şi
plachete colaboratorilor, autorilor,
criticilor literari,
instituţiilor culturale pentru contribuţia la prosperarea Editurii „Libertatea” iar Plachete de merit s-au conferit scriitorilor Slavco
Almăjan, Nicu Ciobanu, Costa Roşu şi Vasa Barbu.

tea” și Ion Mărgan, locţitorul președintelui Consiliului de Administraţie al Casei de Presă și Editură
„Libertatea”.
Nicu Ciobanu, directorul Casei
de Presă și Editură „Libertatea”, a
adresat cuvinte de salut celor prezenţi apoi a menţionat, între altele,
că Editura „Libertatea” a realizat
succese și că scriitorii români au
avut o contribuţie imensă prin scrisul lor autentic. Dânsul a mai apreciat că Editura „Libertatea”, în cei
șapte decenii de existenţă, a reușit
să facă acel efort ca scriitorul român și limba română, să fie văzuţi

ra Ţăran, s-a adresat în numele Consiliului Naţional Român, fondatorului C.P.E. „Libertatea”, ţi a subliniat
că acest organism va sprijini mereu
Editura „Libertatea”. Ion Mărgan, a
transmis sincere felicitări la adresa
Editurii.
După partea festivă, a urmat consfătuirea tematică despre beletristică
consacrată celor 70 de ani de beletristică românească apărută la Editura,
cărţilor și autorilor, acţiunilor și manifestărilor ei, precum evocărilor,
amintirilor și altor teme și subiecte
abordate de semnatarii comunicărilor , care vor i prezentate fragmentar,

CÂND CUVIN TE LE VOR BESC
La Biblioteca Muncipală din Panciova marcarea jubileului
Editurii „Libertatea“ a continuat cu un matineu literar şi o expoziţie de carte, cărţi care au fost donate acestei instituţii. Celor
prezenşi în sala de lectură, s-au adresat Dejan Bosnić, directorul Bibliotecii şi Nemanja Rotar, consilier municipal pentru
cultură şi tineret la Panciova. A urmat apoi momente literare,
la care poeţii şi scriitorii Editurii „Libertatea“ au citit din creaţia
lor, atât în limba română cât şi în limba sărbă. Au citit din lucrările lor, următorii autori: Slavco Almăjan, Ileana Ursu, Mărioara Sfera, Nada Malek, Ana Niculina Ursule scu, Valentin
Mic, Eugenia Bălteanu, Vasa Barbu, Lazar P. Mălaimare , Dejan
Bosnić, iar Milovan Lukić a citit câteva poezii de Ioan Flora.
și în afara spaţiului minoritar prin
traducerea în limba sârbă și viceversa.
Cn sfătu irea tematică d esp re
b eletristică
Nemanja Rotar, a apreciat buna colaborare dintre Municipiul Panciova și
Casa de Presă și Editură „Libertatea”,
menţionâd, între altele că se simte „
ca acasă” dat iindcă a publicat la
această prestigioasă Editură. Anișoa-

iar integral într-o proximă publicaţie.
În această ordine de iedei, și-au prezentat lucrările prozatori, poeţi, critici literari, publiciști și oameni de
cultură: Slavco Almăjan, Nicu Ciobanu, Costa Roșu, Simeon Lăzăreanu, Teodora Smolean, Ileana Ursu,
Virginia Popovici, Brândușa Juică,
Eufrozina Greoneanţ, Anișoara Ţăran, Mărioara Sfera, Marina Ancaiţan, Sima Petrovici și Vasa Barbu.
E. Balteanu

EDIȚIA A XX-A A PRAZNICULUI OBICEIURILOR
DE IARNĂ

Colinde la vatra dorului
Prazn icu lu i Obiceiurilor de Iarnă,
ajuns la cea de a XX-a ediţie, s-a desfășurat pe data de 16 decembrie curent la Torac. În iecare an, Societatea,
respectiv Fundaţia Română de Etnograie și Folclor din Voivodina, organizează, în Zilele din Ajunul Crăciunului și până la Anul Nou și Bobotează,Festivităţile de Iarnă ale Fundaţiei,
Praznicul obiceiurilor de iarnă, care
cuprind o serie de manifestări și datini legate de sărbătorile de iarnă.

ilme documentare, slujbe religioase
și expoziţii de pictură și de carte veche bisericească.
Tradiţionala sărbătoare Praznicul
Obiceiurilor de Iarnă în cadrul
Festivităților de Iarnă ale Fundației,
începe cu sinţirea colacilor în Bisericuţa Casei bănăţene, după care urmează desfășurarea Praznicului.
Colindători și urări și colinde...
rostite de tineri și bătrâni, români
veniţi la Casa bănăţeană din nume-

Ca de pildă: un festival de colinde
„Praznicul obiceiurilor de Iarnă Colinde la Vatra dorului și altul de

roase sate de români din întreg
Banatul, atât din cel sârbesc, cât și
din cel românesc.
E. B.

CEA DE-A XXVIII-A EDIŢIE A FESTIVALULUI DE
DATINI ȘI OBICEIURI DE IARNĂ LA ROMÂNI

"Fie în veci de veci
lăudat"
În cin stea sintelor noastre sărbători de iarnă, la Uzdin a fost organizată Cea de a XXVIII-a Festivalului
de Datini și Obiceiuri de Iarnă la Români.
Organizatorul Festivalului au fost
S.C.A. "Tibiscus" , Ș.G. "Sf. Gheorghe" Consiliul local și Primăria, Casa
de Cultură “Doina” precum și B.O.R.
din Uzdin cu sprijinul Consiliului
Naţional al Român din Voivodina.
Manifestarea este una dintre cele
mai vechi de acest gen în Banat, dedicată fermecătoarelor noastre
colinde și a obiceiurilor de iarnă la
românii din provincia Voivodina intitulată „Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarnă la Români “ - Fie în
veci de veci lăudat” .
Manifestarea de înaltă ţinută a
avut loc la C.C. "Doina” ,
În debutul manifestării, au rostit

rul feminin al B.O.R. din Uzdin. dirijor , Daniel Cheţ Corul bărbătesc al
Bisericii Ortodoxe Române din
Comloșu Mare. dirijor: Gheorghe
Covaciu, din Uzdin, Grupul de colindători ai Liceului "Etimie Murgu"
din Bozovici, dirijor, preot prof. dr
Petrica Zamela, Corul de copii al S.G.
"Sf. Gheorghe" din Uzdin, dirijor, Daniel Cheţ, Grupul de colindători ai
Mișcării Naţional Creștine din Straja,
dirijor Ionel Omoran, Corul bărbătesc al Bisericii Ortodoxe Române
din Uzdin. dirijor, Daniel Cheţ, Grupul vocal al Asociaţiei Culturale "Armonia" din Șacal Dirijor, Anca Ţuţu,
recitatoarele din Uzdin, Magdalena
Spăriosu, Andrea Stoia, Melisa Ionașcu și Ines Miclea, solista vocală Ingrid
Gabriela Nicolaescu din Timișoara, a
interpretat colinde în limbile română
și engleză.

cuvinte de salut : Gheorghe Rancu ,
redactor șef al revistei "Almăjul" din
Șopotul Vechi, Ioan Ciama , vicepreședintele S.C. "Avram Iancu" din
România, Daniela Irina Radu care a
vorbit în numele C.N.R. și a citit mesajul doamnei Anișoara Ţaran , șefa
Departamentului pentru învăţământ
al C.N.R. și consulul general al Consulatului României de la Vârșet, Dan
Nicolae Constantin.
Festivalul a fost inaugurat de către
Milan Garašević, președintele Comunei Covaciţa, care în cuvântul său a
subliniat faptul ca Adunarea Comunei Covaciţa a sprijinit acest festival și
îl va sprijini inanciar și în viitor.
În programul festivalului în faţa
publicului numeros, au evoluat: Co-

În faţa publicului s-au prezentat și
Societatea Culturală "Lumina" din
Iancaid.coordonator, Mirela Idvorean-Ioviţă, Cenaclul "Liviu Rebreanu" din Timișoara cu soliștii vocali
,Roman Cistelecan, Rodica Mladin,
Florica Faur, Maria Bratiș ,Vlad
Gheorghe și Adrian Miuţă, Corul Bisericii Ortodoxe Române: „Nașterea
Maicii Domnului" din Buziaș, preot
paroh Mircea Maier, dirijor , Laura
Maier, Ș.G. "Sf. Gheorghe" – Uzdin
cu montajul folcloric "Obiceiuri de
Crăciun la Uzdin", coordonatoare
Irina Linţa, ansamblul de datini strămoșești "Gheorghe Lifa" al S.L.A.
"Tibiscus" și Grupul vocal "Uzdâni",
dirijor Crăciun Creţu.
Vasile Barbu

CONCERT DA GALĂ CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE A MINORITĂŢII ROMÂNE DIN SERBIA

Valori ale identității naționale românești
Pe data de 7 decembrie 2017, în sala
de spectacole a Teatrului Popular
„Sterija” din Vârșeţ a avut loc Concertul da Gală cu prilejul Zilei
Naționale a minorităţii române din
Serbia și marcarea Jubileului de 15
ani de existență a C.N.M.N.R.S.
Consiliul Naţional al Românilor
din Serbia s-a constituit la data de 7
decembrie 2002 astfel că timp de un
deceniu și jumătate, acest organism
reprezentativ al minorităţii noastre,
a promovat adevăratele valori ale
identităţii naţionale românești de pe
aceste meleaguri. În aceeași ordine
de idei, a depus eforturi în scopul
realizării anumitor proiecte spre binele minorităţii romane.
Acest eveniment a fost un bun prilej
de evocare a unora dintre cele mai
importante realizări ale Consiliului
Naţional Român dar și momente de
delectare datorită prestaţiei Orchestrei de Muzică Populară a Românilor din Voivodina, dirijată de magistru Roman Bugar care a interpretat
cu măiesrtie piese din tezaurul
muzicii populare românești dar a și
acompaniet și soliști vocali și instrumentiști.
La festivitate au fost prezenţi înalte oicialități de stat, primari și

reprezentanți ai autoguvernării locale, înalte fețe bisericești, personalități
ale culturii și creației, oaspeți din
România și, nu în ultimul rând, români de pe aceste meleaguri.
Daniel Petrovici, președintele
Consiliului Național Român, a adresat cuvinte de gratitudine tuturor celor care au sprijinit Consiliul
Național pe parcursul unui deceniu
și jumătate de existenţă, evidențiind
între altele, cele mai importante realizări cum sunt păstrarea instituțiile
noastre precum este Casa de Presă și
Editură „Libertatea”, devenind fondatorii acesteia. A menţionat că au
iniţiat și fondarea Institutului Cultu-

ral al Românilor din Voivodina, formând instituții românești în Serbia.
De asemenea, potrivit celor menţionate de dânsul, datorită Consiliul
Național s-a reușit ca Scena Profesionistă în Limba Română din cadrul Teatrului Popular „Sterija”, să
ie instituționalizată. De asemenea,
s-au realizat o mulţime de proiecte
spre binele etniei române, în scopul
păstrării culturii, identitatîţii, limbii
române. din acest spaţiu
A urmat apoi Orchestra de Muzică Populară a Românilor din Voivodina, dirijată de magistru Roman
Bugar care a acompaniat pe solistele
vocale Andreea Șoșdean din Uzdin,

Alexandra Rancovici din Nicolinț,
Mary Peia din Timișoara Alina
Cojocar din Uzdin, Firuța Cina din
Ovcea și Mariana Petrovici-Ocolișan din Timișoara.
În program a participat și renumitul acordeonist Vlada Panović din
Belgrad, Șeful Orchestrei Radio-televiziunii din Belgrad, care s-a prezentat cu o suită de melodii populare
sârbești. Au urmat apoi soliștii vocali
Ciprian Pop și Mihaela Petrovici din
Timișoara care au încântat publicul
cu melodii populare românești.
Tot în cadrul programului Mircea
Lelea, a înmânat Premiul ,,Cel mai
bun tânăr ziarist al anului”, Mirelei
Ardelean, ziaristă la TV „Voivodina”,
premiu inițiat de Departamentul
pentru Informare, al C.N.M.N.R.S.,
cu scopul de a susține tinerii jurnaliști în Voivodina.
Corul Bărbătesc al Consiliului
Naţional Român, sub bagheta maestrului dirijor, prof. Leri Mengher, a
interpretat colinde iar în inalul
spectacolului, s-a prezentat Ansamblul de Tamburași din Timișoara,
„Temišvarski spomenari” cu solistul
vocal Pera Todorovici. Crainicele
programului au fost Mirela Ardelean
și Marinela Ciobanu.
E. B.
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OBICEIURI DE SFINTELE SĂRBĂTORI DE IARNĂ

AM VENIT SĂ COLINDĂM
Toate sărbătorile ale românilor sunt
însoțite de datini și credințele
strămoșilor noștri, pe care le păstrăm
cu sințenie și evlavie în sânul familiei
noastre. Privind sărbătoarea de iarnă
a Crăciunului, a Nașteri Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ne bucurăm
de cele mai frumoase obiceiuri
strămoșești.
În această seară, la Ajunul Crăciunului, se face în fața casei un foc mare,
mai numit priveghi. Primul foc, primul priveghi se face în fața Sintei Biserici din localitatea respectivă, pe
care preotul paroh îl aprinde și îl binecuvintează, care se face după slujba de seară. În jurul acestui priveghi,
membri biserici înpreună cu credincioși din localitate, cântă cântări religioase numite colinzi, care conțin
mesajul al Nașteri Domnului nostru
Iisus Hristos. De la acest priveghi,
credincioși iau lacăta cu care vor
aprinde focul sau așa numit priveghiul din fața caselor sale. Acest priveghi simbolizează priveghiul la care
sau încălzit păstorii din Betleem, păzind turmele de oi. Acești păstori
sunt primii care au primit mesajul
divin de la îngerii, care au vestit cu
bucurie mare Nașterea Domnului.
Cei trei Crai de la Răsărit
Cei trei Crai de la Răsărit, cei trei
Magi, care au călătorit privind în stele și urmând acea stea strălucitoare,
care lumina cu razele ei locul în care
se găsește Mesia, au sosit și s-au închinat. Regele al Persiei, Melchior, care a fost cel mai în vârstă dintre magi,
a adus în dar pruncului Iisus. Aurul
care simbolizează statutul regal, cum
se cuvine unui „Mare Împărat”. Baltazar, regele Arabiei care a adus în dar
smirnă, ceea ce simbolizează natura
umană, precum și viitoarea moarte a
unui rege. Cel de-al treilea Crai, este
Gașpar, regele Indiei, care a adus ca și
dar de închinare, tămâie, ceea ce se
oferă marilor preoți și simbolizează
divinitatea. Din aceste evenimete
religios istorice, scripturistice, avem

tradiția și obiceiurile de a colinda, de
a vesti prin localitate, mergând din
casă în casă cu cântăce și poezi, cu
sorcova, plugușorul, cu capra, jocul
ursului și cu steaua.
Colinda este o creație populară,
ce îmbină melodia cu textul, având
la bază mesajele speciic al sărbători,
însoțite de gesturi și simboluri cu o
inluență spirituală străveche. Colindele pot conține mesaje religioase,
care transmit mesajul al Nașteri
Domnului, sau pot conține mesaje
profane sau laice, iind improvizații
la adresa gazdelor urate.
La colindat participă copiii
îmbrăcați în costume naționale pe înserat, iar noaptea merg prin sat oamenii mai maturi. Colindătorii umblă
din casă în casă, vestind Nașterea
Domnului, urând sănătate, bucurie,
fericire și un an bun gazdelor, care
apoi împart colindătorilor, cozonac,
prăjituri, covrigi, nuci, mere, gutui,
colăcei și băutură, care sunt din timp
prăgătite cu prilejul Crăcinului. La
țară ( sat ), casa care nu este colindată,

este considerată blestemată, locuită de
oameni răi, zgârciți și urâți, care nu
vor avea noroc în anul care va veni.
Împodobirea bradului de
Crăciun
În seara de Ajun, în iecare casă,
se înpodobește bradul de Crăciun cu
beteală, globuri, gigurine, bomboane, ghirlande, beculețe luminoase
care se pun astăzi în locul lumânărilor, iar sub Brad se pun cadourile făcute din timp pentru cei dragi din
casă, sau pentru oaspeți care vin la
colindat. Noaptea, Moș Crăciun pribeag sosește, aducâmd cadouri și daruri multe la copiii cei buni și ascultători, pe care le pune sub Bradul
Crăciunului, sau în ghetele care sunt
puse frumos la fereastră, sau la cămin (cuptor, sobă).
Dar de unde provine acest obicei de
a aduce în casă și de a înpodobi acest
Brad de Crăciun? Bradul de Crăciun
este o datină foarte veche, încât este
considerată de origine precreștină,
simbolizând „Pomul vieții”. Creștini îi

acordă o semniicație a pomului
cunoașterii binelui și a răului, care era
în mijlocul Edenului, pomul interzis,
avînd în vedere, că primi oameni,
Adam și Eva au avut o singură poruncă de la Dumnezeu, să nu mănânce
din acest pom. Din această cauză, Bradul era înpodobit cu mere roșii.
În anul 1605, la Strasbourg, a fost
înălțat primul brad de Crăciun, într-o
piață publică, care era înpodobit cu
mere roșii. Acest obicei s-a răspândit
treptat încât în anul 1611 duceasa Dorothea Sybille von Schlesien,
împodobește primul brad de Crăciun,
la Breslau, cu globuri, beteală, mere,
nuci și lumini, așa cum îl împodobim
și noi astăzi. Această tradiție germană
a cucerit întreaga Europă, iar prin
intermediul coloniștilor europeni,
acest obicei de a se înpodobi bradul de
Craciun, este extins și cunoscut peste
toată lumea. La sfârșitul secolului al
XIX-lea, Bradul de Crăciun, precum
și oferirea de cadouri celor dragi nouă, a devenit o datină universală.
Prof Sorin Ianeş

ȘCOALA GENERALĂ “CORIOLAN DOBAN” DIN COȘTEI

Afirmarea elevilor în diferite domenii de activitate
Școala Generală „Coriolan Doban“
din Coștei, a fost pusă în funcţiune în
anul 1911. De atunci, prin această
școală s-au perindat multe generații
de intelectuali, scriitori, publiciști
medici, profesori, oameni onești. La
ora actuală, școala este frecventată de
68 de elevi, inclusiv despărţământul
detașat din Voivodinţ.În cadrul școlii
există o instituție preșcolară.
Problema cu care se confruntă
școala la ora actuală, este numărul de
elevi tot mai scăzut. În poida cestui
fapt, școala desfășoară o mulţime de
activităţi extrașcolare în care activează elevi talentați, în cadrul cărora talentul lor ajunge la deplină expresie.
În această ordine de idei, elevii se
evidenţează în cadrul secţiei de muzică, secţia de dansuri populare, secţiei de recitatori, secţiei literare și
secţiilor sportive. Profesorii au recunoscut talentul elevilor lor, astel că le
oferă sprijin în dezvoltarea acestora.
Evidenţiem în mod aparte secţia
de muzică, corul școlii și ansamblul
de dansuri în cadrul cărora elevii își

airmă aptitudinile și își promovează
creativitatea.
Majoritatea elevilor sunt membrii
ai S.C.A. din Coștei. Unii cântă la instrumente muzicale și împreună cu

secția de dansuri populare românești, participă la competiţii pe ţară
dar și internaționale.
Școala din Coștei este una dintre
puținele școli din Municipiul Vârșeţ

O bună colaborare cu colegii și părinții elevilor
școlii. În prezent, acesta îi este cel de
al doilea mandat.
În activitatea sa, pe parcursul acestei
perioade, a încercat să mențină relații
bune cu colegii din școală, precum și cu
colegii din școlile românești din Voivo-

Мedalia de bronz
la Campionat
Băieții de la „Rapid” joacă în I
Divizie voivodineană, în formația:
Adrian Ambruș, Marin Pincu, Marian Pincu și Daniel Pincu, cu 7
meciuri câștigate și 8 pierdute, ocupând locul 6 in clasament.Fetele de
la echipa secundă „Rapid”, care joacă Divizia voivodineană, ocupă locul III în clasament cu nouă victorii și cinci înfrângeri și cu șanse
mici ca la anul să joace Divizia a
doua națională.
Clubul se mândrește cu Angela
Mengher care la categoria cadete,
joacă în lotul național participând

și-au făcut prezența cele mai bune
junioare din țară, Laura Cojocar a
reușit să facă o surpriză plăcută,
ocupând locul III-IV și medalia de
bronz. În pătrimi de inală, a învins-o pe excelenta jucătoare de la
„Unirea” din Uzdin, Sabina Šurijan
iar în meciul semiinal a fost întrecută de Jokić Tijana din Vârșeț.
Acest campionat la junioare a fost
câștigat de Izabela Lupulescu de la
„Unirea” din Uzdin, la ora actuală
cea mai bună junioară din țară. Locul doi a fost ocupat de Tijana Jokić
de Vârșeț iar locul III-IV l-a

la turneele internaționale de la
Vrnjačka Banja, în Ungaria, Cehia
unde a obținut succese frumoase,
urmând ca la începutul lui martie
să participe la un turneu în Italia.
La data de 3 aprilie 2016 la Bečej,
a avut loc Campionatul Republicii
Serbia la categoriile cadeți mici și
juniori la probele individual, dublu
și dublu mixt. De la Clubul de Tenis de Masă „Rapid” din Nicolinț,

împărțit Laura Cojocar și Ana Leksandrić de la CTM „Zrvena Zvezda” din Belgrad.
Junioara Angela Mengher s-a
clasat printre primii șaisprezece iar
Marian Pincu printre primii treizeci și doi. Cadetele mici, Tamar Turcoane și Marina Pincu, la proba de
dublu au fost învinse în meciul inal de Radmila Tominjak și Katona
Lila Kovač, cu rezultatul de 3:2.au

la categoria cadeți-cadete mici, au
participat Tamara Turcoane, Marina Pincu și Andrei Mengher iar la
categoria juniori-junioare, Angela
Mengher, Laura Cojocar și Marian
Pincu.
La acest campionat foarte
important la sfârșit de sezon, într-o
componență foarte puternică, unde

ocupat locul III-IV și au fost medaliate cu bronz.
Când este vorba de Super divizia
națională, fetele de la ”Rapid” în
componența Tatijana Turcoane,
Angela Mengher, Laura Cojocar au
fost învinse la Novi Kneževac cu rezultatul net de 4:0.
(continuare în nr. viitor)

care organizează “Săptămâna copiilor” care durează șapte zile. Cu acest
prijej, elevii și profesorii lor, concep
diverse programe, cum sunt bal
mascat devenit tradițional, mâncăruri tradiționale, karaoke, vizionarea
ilmelor istorice, activități sportive și
altele.
Toate acestea în scopul de socializare a elevilor și oferirea altor aspecte instructive, modalităţi de airmare
care nu sunt strâns legate de planul și
programa școlară.
Atât elevii cât și profesorii, sunt
deosebit de mândrii de încadrarea
lor în acţiunile umanitare. În acest
scop, se încadrează activ în colectarea de dopuri pentru Asociația
"Parakvad" din Vârșe și în acest fel
reușesc pe cineva să facă fericit.
În poida multor probleme, printre care este faptul că profesorii fac
naveta de la Vârșeț și lucrează în mai
multe școli, personalul didactic al
școlii, depune eforturi de a cultiva
valorile esenţiale pentru ca elevii să
însușească adevăratele valori educativ-instructive.
E. B.

MIRCEA BOLDOVINĂ, DIRECTORUL Ș.G. “CORIOLAN DOBAN” DIN COȘTEI
Mircea Boldovină s-a născut la
Panciova. Este stabilit la Vârșeţ A terminat Ș. G. "Olga Petrov - Radišić", la
secţia de predare în limba română,
iar apoi Liceul "Borislav Petrov - Braca" din Vârșeţ. Este absolvet al Facultăţii de Cultură Fizică din Timișoara.
O perioadă a muncit la Postul de
radio "VAP", iar apoi s-a angajat ca
professor de educaţie izică la Ș.G.
"Coriolan Doban" din Coștei, unde
lucrează și în prezent. La concursul
deschis pentru postul de director
școlar, și-a aplicat cererea și a fost
ales de majoritatea Consiliului

CLUBUL DE TENIS DE MASĂ „RAPID” DIN
NICOLINŢ (2)

dina. O atenţie deosebită și respect,
acordă elevilor săi și părinților acestora.
Întreţine o colaborare bună cu
comunitatea locală, autoritățile de
stat. Hobby-urile sale sunt motocicletele și calculatoarele.
E. B.
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ПРЕСТОНИЦА МАЂАРСКЕ КАО ПРАВА ДЕСТИНАЦИЈА ЗА ЉУБИТЕЉЕ ПРАЗНИКА

БУДИМПЕШТА У НАЈЛЕПШЕМ СВЕТЛУ
Божићни и новогодишњи празници су прилика да добијемо
неколико слободних дана и побегнемо, како бисмо напунили батерије или се једноставно одморили од стреса накупљеног током
године. Будимпешта је идеално
место за то у ово доба године.
Будимпешта је релативно близу и путовање до тамо не представља велики проблем. Ако има
добре воље и стрпљења, ни паркинг у самом центру града не
представља проблем. Оног тренутка када изађете из свог превоза, магија почиње.
Увек предиван трг Верешмарти надомак Дунава у ово доба
годи не укра шен је и пре пун
људи. Ту се сва ке годи не од
почетка новембра до нове године одр жа ва тра ди ци о на лан
божићни вашар. Сам центар
трга резервисан је за огроман
штанд препун клупа и столова
који су поређани укруг, око киоска са укусном храном и пићем.
Про да ју се тра ди ци о нал ни
мађарски специјалитети, као што
је гулаш, али и нека немачка и
аустријска јела како би се задовољио укус великог броја туриста из тих земаља. На неколико
штандова могу се пронаћи и
наши ћевапчићи за љубитеље
роштиља. Кувано вино је обавезно и веома је укусно, тако да
по целом тргу шетају људи са
шољама помоћу којих греју како

стомаке, тако и промрзле прсте.
Обод трга је резервисан за
тезге с разним ручним радовима, чији је квалитет на највишем нивоу. Ручно израђен накит,
слаткиши, одећа, сапуни, божићне фигуре и сетови за ручавање
само су малени део свега на шта
се може наићи на овом вашару.
Највише пажње, што буком,
што предивним комадима наки-

ПРИПРЕМЕ ЗА ПРАЗНИКЕ

Израда божићних
украса
Протеклих година постало је

та и украса, прикупљају момци
с ковачке тезге. Поред обавезног продавца, поред тезге је
смештен наковањ иза којег гори
ватра. Крупан човек, ковач, на
лицу места греје гвожђе и кује
га у различите облике, тако да
пролазници и евентуални купци могу да уживају у представи

која је заиста спектакуларна за
људе који се у животу нису срели са сличним занатима. Магија коју овај господин изводи
само комадом усијаног гвожђа
и чекићем заиста је предивна.
Улица Ваци која излази на трг
Верешмарти представља очаравајући спој модерног и традиционалног. Велика здања која се
одупиру зубу времена модерни-

зована су разним кафеима и
продавницама. Али дух Божића и Нове године сачуван је у
виду светлуцавих украса и окићених јелки.
Недалеко од новогодишњег
базара тече Дунав. Мађарска
престоница је поносан власник
неких од најлепших мостова у
Европи, а ту сигурно спада и
Ланчани мост, за који се везују
многе легенде и анегдоте. Једна
од нај по зна ти јих каже да је
скулптор обећао да ће скочити
с моста ако било ко од окупљених приликом отварања пронађе грешку на самом мосту. Прича се да су људи сатима тражили грешке на мосту, али да је
тек крајем дана један мали дечак
повикао да скулптуре лавова,
које представљају чуваре моста,
немају језике. Посрамљен, скулптор је наводно скочио с моста и
удавио се у дубоком Дунаву.
Туристи, наравно, немају могућност да утврде да ли лавови имају језике, јер они мост чувају с
висине од три метра. Колико
год се трудили, са земље им не
можете завирити у уста.
Прелазак преко овог велелепног здања на Дунаву представља феноменално искуство. Статуе лавова које чувају улаз на
мост одузимају дах својом величанственошћу, а грбови породица Сечењи и Шина и даље
предивно изгледају и подсећају

на давно прошло време. Мост
је целом дужином осветљен и
изузетно безбедан за пешаке.
Са саме средине моста добија се поглед на обе стране Будимпеште. У даљини се назире зграда Парламента, која може да се
мери с најлепшим замковима у
Мађарској. У њој се чува круна
светог Стевана, која је главно
обележје на застави и грбу ове
земље. Та зграда је једна од најстаријих законодавних зграда у
Европи и туристичка атракција. Налази се на тргу Кошута
Лајоша, на обали Дунава.
Када се с пештанске стране
пређе мост, поглед увис привлачи Будимска тврђава. Овај Унесков заштићен краљевски замак
поносно гледа с висине на целу
Будимпешту већ више од 750
година.
Шетња кроз овај прелепи град,
нарочито у време празника, прочишћава дух и понекад архитектура овог града својом лепотом може да помути ум. Толико
прираста срцу да туристи чак и
пре него што га напусте, планирају када ће га опет посетити, јер су пропустили да виде
још понешто.
Будимпешта нас је испратила мирисом куваног вина и светлуцањем звезда на зимском
небу. Ми смо јој обећали да нећемо дуго бити одсутни.
Каролина Бисак

устаљено да се почетком децембра организује дан за израду
рукотворина за децу у секељанским заједницама крај доњег
тока Дунава. Дечји чланови културних друштава из Скореновца, Иванова и Војловице срећу
се сваке године у другом месту.
Ове године су организовање и

шишаркама, обојеним орасима
и вишебојним украсним тракама, док су други од папирних
трака плели разне свећњаке или
правили украсе за јелке од вунице. Најстрпљивији су покушали да науче и технику израде
секељанског веза.
Током рада, који је трајао цело
поподне, домаћини су децу пону-

рад с децом прихватили Омладински КУД „Салмасал” и група везиља „Варочка” из Скореновца.
У великој сали Дома културе
био је припремљен материјал за
више врста ручних радова, а
спретне дечје руке израдиле су
божићне украсе од тога. За најмлађе је украшавање медењака
било најпривлачнији задатак,
утолико пре што су колачиће
током рада могли и да пробају.
Старији су припремали украсе
за столове и врата од борових
гранчица, које су украшавали

дили пецивом и топлим чајем.
Пријатно проведено време завршило се учењем народних игара, које је водио Золтан Киш из
Скореновца, вођа фолклора.
Циљ заједничке израде рукотворина јесте међусобно упознавање деце из секељанских
насеља крај доњег тока Дунава
и изградња заједнице, што се
током протеклих година и остварило. Задовољство деце на крају дана било је утолико веће што
су могли да понесу кућама својеручно припремљене украсе и
поклоне.
Моника Нађ

СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

Савез „Ракоци” помаже
ове године
Почетком новембра у војво-

ђанским местима додељене су
стипендије полазницима првог
разреда основне школе на мађар-

новцу могли да преузму њима
намењене донације.
Савез „Ракоци” је ове године
обезбедио стипендију полазни-

ском језику, које им је обезбедио Савез „Ракоци” из Мађарске. У јужном Банату је ову донацију добило тридесеторо деце,
ученика првог разреда.
Поред представника Савеза
„Ракоци” у Дебељачи и Скореновцу је додели стипендија прису ство ва ла и Ката лин Сили,
повереник мађарског премијера. Мали прваци из Јерменовца
и Војловице су исто у Скоре-

цима првог разреда основне
школе који наставу похађају на
мађарском језику у самоуправа ма где про сек мађар ског
живља не достиже 30% од укупног броја становништва. Поред
Савеза „Ракоци”, и Националном савету мађарске националне заједнице је од посебног значаја опстанак наставе на мађарском језику у дијаспори.

ГОСТОВАЊЕ ПОРОДИЦЕ КОВАЧ ИЗ УКРАЈИНЕ

Концерт у реформатској цркви у Војловици
Година 2017. протиче у знаку

500. годишњице реформације
широм света, с најразноврснијим про гра ми ма. Поро ди ца
Ковач из Украјине се својим концертом придружила јубиларним
манифестацијама. Обилазећи
Војводину, представља се низом
концерата у оквиру програма
„Деца реформације”, под називом „Вре ме се про ме ни ло у
функционисање”. Шандор и Ерика Ковач су вође народног оркестра „Бор жа ва ри” и гру пе
„Крис” из Мезевара, а Абигел,
Данијел и Тамаш су њихова деца,
која су још ученици.
У организацији Националног
саве та мађар ске наци о нал не
заједнице, турнеја породичног
оркестра по Војводини почела
је 17. октобра у Сенти, а завршила се 22. октобра у Суботици. Јужно ба нат ској публи ци
представили су се 20. октобра,
од 17 сати, у реформатској цркви
у Дебељачи, а од 19 сати у реформатској цркви у Војловици.
На питање како је дошло до
овог гостовања, Ерика Ковач је
одговорила:

– Госто ва ли смо с целим
хором у Марадику. Наступили
смо с програмом који траје око
50 минута и који смо саставили поводом 500. годишњице
рефор ма ци је, под нази вом
„Деца реформације”. У Украјини смо наступали у селима по
позиву. Пошто је наш свештеник Иштван Мењхерт био на

студијама заједно са свештеником Даниелом Халасом у Марадику, међу њима је израсло другарство и тако је нас задесило
вели ко изне на ђе ње, јер смо
добили позив да наступимо у
Марадику. Тамо смо сусрели
председника Националног савета мађарске националне заједнице, господина Јенеа Хајнала,

који нам је рекао да неће моћи
целом хору да обезбеди турнеју по Војводини, али да би нас,
као породицу, са задовољством
подржао на гостовањима. Он
је био тај који нам је организовао путовање, веома прецизно,
детаљно. У нашој црквеној заједни ци слу жи рефор мат ски
бискуп Шандор Зан Фабијан, а
он је био и идејни творац програма „Деца реформације”. Замолио нас је да му помогнемо да
се мани фе ста ци ја про ши ри
песмама, понеким мислима, и
рекао да би нас он у томе подржао. Тако је настао програм
нашег округа, којим представљамо програм „Деца реформације”.
Породица Ковач је својим
изванредним извођењем изабраних песама у музичкој пратњи, протканих мислима којима
су бодрили чланове војловачке
мађарске заједнице на опстанак
у домовини, оставила веома
дубок утисак код слушалаца,
који ће дуго памтити овај изванредан концерт.
Илона Лечеи

Жужана Халас
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Петак, 29. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

МЕЂУНАРОДНИ УСПЕХ СКОРЕНОВАЧКЕ ДЕЦЕ

ПОМОЋ МАЂАРСКЕ ДРЖАВЕ ДИЈАСПОРИ

СТИПЕНДИСТА ПРОГРАМА
„ПЕТЕФИ ШАНДОР”
Државни секретаријат за националну политику Мађарске пре
три године покренуо је програм
„Петефи Шандор”, у оквиру
којег шаље стипендисте на подручја ван граница Мађарске, где
живе Мађари у дијаспори. Стипендисти се бирају на основу
пријава које стигну на расписани конкурс, а након избора
сви треба да прођу обуку на
којој се припремају за рад на
терену. Зависно од својих стручних способности, они помажу
рад цивилних организација на
пољу очувања матерњег језика
и мађарског идентитета.
МКУД-у „Тамаши Арон” из
Војловице већ трећу годину
заредом припала је част, али и
одговорност да помаже рад стипендиста, који од почетка септембра до краја маја бораве у
заједници и раде заједно са активистима друштва у самом месту,
али и у окружењу, где живе
буковински Секељ-Мађари, на
текућим пословима неговања
културе, обичаја и језика, али
и извештавају ширу јавност о
догађањима на терену.
Ове године је овим секељанским заједницама припала част
да као стипендиста програма
„Петефи Шандор” код њих дође
Мариана Њитраи, по занимању певач народних песама и
етнолог. Мариана се већ од септембра прихватила посла и, упознавши средине и људе који
добровољно раде у културним
друштвима и цивилним организацијама, заједно с ментором
направила план и распоред рада
по коме ће моћи да, користећи
своје знање и умеће, допринесе
бољитку ових заједница.
Питали смо је у чему се састоји њен задатак.

– Покушала сам да се надоградим на своју претходницу,
која је током протекле две сезоне већ успела да покрене неке
активности у заједницама, пре
свега у Војловици. Ја имам ту
срећу да сам мобилна, пошто
користим свој аутомобил, па
сам тако успела у Иванову, Скореновцу и Ковину да започнем
рад у културним друштвима с
децом и омладином, али и с
групама за неговање традиција, првенствено с певачким гру-

IN ME MO RI AM

Јанош Ереш
(1945–2017)
Сру шио се још један стуб

ослонац творевине заједничког културног живота јужнобанатских Мађара. Наиме, 1.
децембра 2017. године заувек
нас је напустио Јанош Ереш,
културни радник, који је 18.
фебруара 1945. године угледао
свет у Војловици. Након завршене основне школе своје образовање је наставио у Панчеву, матурирао је у Електротехничкој школи, а након тога се
запослио у панчевачкој Рафинерији нафте, где је као стручни радник поштено одрадио четрдесет година. Последњих
осам година свог живота провео је у заслуженој пензији.
Веома млад, већ почетком шездесетих година укључио се у
политички живот. Постао је члан тадашње Комунистичке
партије и остао је све до деведесетих година, док је у дужем
периоду био на високој функцији, вршећи дужности партијског секретараРНП.
Јанош је исто тако у раној младости почео да се бави културним радом у секељмађарској заједници. Био је најмлађи
члан - оснивач Мађарског културно-уметничког друштва
„Тамаши Арон" у Војловици, а након свог активног периода
у друштву седамнаест година био је председник удружења.
Поред тога, био је један од идејних твораца и оснивача Смотре јужнобанатских мађарских културно-уметничких друштава, а до последњег часа и посвећени координатор манифестације.
Својим животом и радом чика Јанош је у суштини дуже од
пола века служио очувању језика и културе не само војловачких и панчевачких већ у целости свих јужнобанатских
Мађара. У последњој деценији и по, као једноставан и скроман радник у позадини, углавном као члан хора у Мађарском културно-уметничком друштву „Петефи Шандор", јачао
је животне сигнале мале заједнице панчевачких Секељ-Мађара. Од истакнутог значаја био је и остао његов труд да широка публика и ван наше регије и покрајине може преко рукотворина његове супруге Марије, народне уметнице, да упозна буковински секељански вез, чувара традиције који потиче из давнина, али тражи разлог постојања и у будућности.
Јанош Ереш је сахрањен 4. децембра 2017. године на војловачком гробљу.
„Те речи опроштаја, које ниси изрекао, нема,
Отишао си, али у мислима заувек остајеш са нама!"
Имре Мартинек, Илона Лечеи

пама. Кажем да сам започела
рад, али као што је Конфучије
рекао: „Изабери себи посао који
волиш и нећеш мора ти да
радиш није дан дан у сво ме
животу”, па и ја покушавам да
измислим и остварим задатке
који су или већ постојали, па
их треба оснажити, или неку
новину која се може уклопити
у постојећи рад. У Војловици
имам релативно лак задатак,
јер сам могла да се укључим у
рад с већ постојећом фолклорном групом деце, у подучавање
народних игара, али првенствено народних песама и музике.
Манифестацијама као што је
био фолклорни дан у Војловици учење фолклора може се
уна пре ди ти код деце. Жене
везиље ће тек током зиме да се
окупљају, тако да ћу се и тамо
укључити. У Иванову се сада
оформила једна фолклорна група деце. На вест да се појавио
неко ко ће моћи да их подучава
фолклору, кренули су да долазе. Они теже говоре мађарски
језик, више разумеју него што
знају да говоре. Није лак задатак, али с радошћу прихватам
изазов, ни деца не посустају
због тога што не разумеју све
што говорим, тако да сам на
брзину то допунила једном приликом за израду рукотворина.
Сматрам да дете веома лако
може да комуницира ако нешто
жарко жели да постигне, можда
на другом језику, „рукама и
ногама”, али успева, зато смо се
одлучили за израду рукотворина. Радо су се одазвали, долазе
у великом броју, лепо смо радили, тако да бих волела редовно
једном месечно да организујем
тако нешто – одговорила је
Мариана Њитраи.
У Иванову ради и женски хор
и с њим веома радо пева, јер,
како истиче, Секељ-Мађар пева
онако како говори, тако да се
песмом богати и речник. По
њеном мишљењу, у Скореновцу би требало да има лакши
посао, али тамо је утолико теже
што има толико вредне деце,

која се укључују у све активности: иду на фолклор, свирају на
цитрама, певају, тако да је тешко
све ускладити. Засад их она учи
народним песмама, али се с
наставницом мађарског језика
Маргитом Бинец и наставницима у основној школи договорила да покушају да је уврсте
у план и програм с ванредним
часом за мађарски језик и за
историју, коју би предавала на
својствен начин. До сада је већ
одржала један такав час, а жели
да се укључи и у рад литерарне
секције при школи. Све су то
почетни кораци, али већ има
одређених полазних тачака и
могућности за рад.
У Ковину је посредством свог
ментора упознала руководиоце
Културно-уметничког друштва
„Кеве” и имала је прилику да
присуствује програму који је
организован поводом петнаестогодишњег јубилеја постојања КУД-а. Тада је видела да и
они имају хор одраслих, који
марљиво ради, и једну групу деце
школског узраста. Констатовала је да је тамо много теже радити, теже је створити мађарску
атмосферу. Родитељи, као и баке
и деке веома су марљиви, доводе децу на активности, тако да
је и тамо почела да ради једном
недељно на неговању матерњег
– мађарског језика. Све групе се
припремају за Божић програмима.
Из свега се види да је много
теже радити у местима где нема
наставе на мађарском језику,
али се Маријана искрено нада
да и у тим срединама за деветдесет месеци може да се створи
таква воља, да се једна култура,
која је њој рођењем и пореклом
дата, јер говори мађарски језик
и у заједничкој култури то може
презентовати, може ојачати преко деце, њихових родитеља и
наставника да међу већинским
народом говоре још један језик
и да то није уназађеност, већ да
је предност. Сматра да то не одузима ни од времена ни од душевне снаге.
Илона Лечеи
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Цитрашки оркестар за
пример
Дечји цитрашки оркестар који

ради у оквиру МКУД-а „Петефи Шандор” у Скореновцу
постоји свега неколико година,

лификацију, што је било довољно да од 48 такмичара они буду
ти који ће наставити такмичење у полуфиналу, што значи да

а већ је добио више значајних
награда. Прво високо признање цитраши су освојили у Србобрану, на фестивалу „Златна
цитра”, где им је, поред златне
квалификације, припала и главна награда „Златна цитра”.
Тај успех био је пресудан за
реализацију гостовања у Мађарској. Крајем октобра су учествовали на такмичењу из народне
музике „Ваш Лајош” у Татабањи, а у новембру су наступили
на Међународном регионалном
фестивалу народне музике
„Златни паун” у Егеру, који је
признат као најзначајније
четвртфинале у региону.
Успех ни на овим фестивалима није изостао: цитраши из
Скореновца су у Татабањи освојили златну квалификацију, а у
Егеру су добили изванредну ква-

су упали међу 24 такмичарске
екипе.
Стручни руководиоци скореновачког дечјег цитрашког оркестра и њихови учитељи су Јожеф
Ковач из Дебељаче, који је и сам
цитраш од малих ногу, као и
Еде Мађар из Скореновца, који
је исто одрастао уз цитре. Стручни савет за рад с децом они су
добили од Ференца Боршија,
познатог наставника цитре.
Скореновчани су веома поносни на успех својих цитраша, а
деца то правдају тако што учествују на сеоским манифестацијама и марљиво раде како би
оправдала поверење и додељене им награде.
И ми им желимо успешан рад
надаље и још много наступа код
нас, али и ван граница.
Илона Лечеи

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА ЗГРАДИ РЕФОРМАТСКЕ
ПАРОХИЈЕ

Нови кров

У реформатској црквеној

заједници у Војловици започети су велики радови. Било је
потребно обновити кров на згради парохије, пошто на том објекту, подигнутом 1902. године, до
сада још нису вршени тако велики радови на обнављању његове спољашњости.
У потпуности су замењени
црепови и летве и израђен је
нов олук, што је представљало
озбиљно улагање како материјално, тако и у времену. Из изјаве бискупа Реформатске хришћанске заједнице у Србији Беле

Халаса сазнали смо да су радови започети на основу одлуке
презбитеријума. Обнављање
кровне конструкције финансирано је из средстава црквене
заједнице, од уштеђених донација верника. Верује се да ће у
будућности моћи да обаве и
целокупну спољну рестаурацију парохијске зграде, што пре
свега значи замену врата и прозора. За ову намену ће покушати да обезбеде материјално
покриће конкурисањем код
разних форума.
Жужана Халас

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
A projektum társfinanszírozója
Pancsova város
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ÜNNEPI ELŐKÉSZÜLETEK

MAGYARORSZÁG FŐVÁROSA AZ IGAZI ÚTICÉL AZ ÜNNEPKEDVELŐKNEK

BUDAPEST A LEGSZEBB FÉNYBEN

KARÁCSONYI
DÍSZLETKÉSZÍTÉS

A karácson yi és ú jévi ü n n epkör jó
lehetőség arra, hogy néhán y szabadn apot szerezzü n k és megszökjü n k feltölten i az elemein ket, vagy
egyszerűen hogy megpihenjünk az
év folyamán feltorlódott stresszhelyzetektől. Ebben az évszakban Budapest ideális hely erre a célra.
Budapest viszonylag közel van és
az odautazás nem jelent nagy gondot. Ha van jóakarat és türelem, a
város központjában lévő parkolás
sem nehéz. Abban a pillanatban,
amikor az ember kilép a járműből,
megkezdődik a varázslat.
A mindég gyönyörű Vörösmarty
Tér a Duna mentén ebben az
évszakban díszben ragyog és megtelik emberekkel. Ezen a helyen
rendezik meg minden évben november elejétől újévig a hagyományos Karácsonyi vásárt. Maga
a tér központja egy nagy bódé tele
padokkal és asztalokkal, amelyek
körbeövezik az étel- és italárusító
házikókat. Hagyományos magyar
különlegességeket árusítanak, mint
amilyen a gulyás, de van német és
osztrák különlegesség is, hogy eleget tegyenek azon látogatóknak is,
akik ezekből az országokból érkeznek. Néhány házikóban a rostélyos
kedvelői a mi “ćevap”-unk is megtalálhatják. A forraltbor kötelező
és rendkívül ízletes, így tehát az
egész téren csészéket hordozó
emberek sétálnak, akik egyrészt a
gyomrukat, másrészt pedig átfázott
újjaikat melengetik velük.
A tér peremén különböző, nagyon jó minőségű kézműves tárgyakkal megrakott asztalok foglalnak helyet. Kézzel készített ékszerek, édességek, ruhanemű, szappanok, karácsonyi díszek és étkészletek - csak egy piciny része

mindannak, amit meglelhetünk
ezen a vásáron.
A legtöbb igyelmet – a nagy
zajjal, avagy a gyönyörű ékszer és
díszítő elemek példányaival, a rögtönzött kovácsműhely legénysége
vonzotta. Kötelezően jelen van az
elárusító, a stand mellett pedig egy
üllő van felállítva, amely mögött
tűz ég. Egy erős kovácsmester a
helyszínen melegíti a vasat és kovácsolja különböző formákra, így
hát a járókelők és az esetleges vevők
élvezhetik az “előadást”, amely valóban látványos olyan embereknek, akik az életben még nem találkoztak hasonló mesterséggel. A
csodálatos mutatvány, amit ez az

úriember levezet csupán egy darab
hevített vasdarabbal és a kalapácscsal, valóban gyönyörűség.
A Váci utca, amely a Vörösmarty
térre vezet, a modern és a hagyomány elképesztő keveréke. A nagy
építményeket, amelyek ellenálltak
az időnek, korszerűsítették különböző kávézókkal és üzletekkel, ám
a karácsony és az újév szellemiségét
őrzik a csillogó díszek és feldíszített
karácsonyfák.
Nem messze a Karácsonyi vásár
színhelyétől folyik a Duna. Magyarország fővárosa büszke tulajdonosa Európa néhány legszebb
hídjának és ezek közé tartozik bizonyára a Lánchíd, amelyhez számos legenda és anekdota fűződik.
Egyik legismertebb legenda szerint a szobrász azt ígérte, hogy
leugrik a hídról, ha a megnyitás
alkalmával bárki a jelenlevők közül
hibát talál a hídon. Azt mesélik,
hogy az emberek órákon át keresték
a hibát a hídon, de majdcsak a
nap vége felé kiáltott fel egy kisiú, hogy az oroszlánszobroknak,
amelyek a hídat őrzik, nincs meg
a nyelvük. Megszégyenülten, a
szobrász állítólag a hídról leugorva a mély Dunába fulladt. A turisták
természetesen nem bizonyosodhatnak meg arról, hogy az oroszlánoknak van-e nyelvük, mert a
hidat három méter magasságról
őrzik. Bármennyire törekednének,
a földről nem lehet belátni a szájukba.
E gyönyörű építményen átjutni
a Dunán rendkívüli mesés élmény.

A híd lábát őrző oroszlánszobrok
lélegzetelállítóak saját pompájukkal,
a Széchenyi- és Sina család címere
továbbra is rendkívüli látványosságával emlékeztet a régmúlt időkre.
A híd teljes hossza fényben úszik
és különösen biztonságos a gyalogosok számára.
A híd közepéről belátható Budapest mindkét fele. Távolban az
Országház látható, amely Magyarország legszebb építményeivel mérhető össze. Benne őrzik a koronázási jelvényeket, így a Szent Koronát
is, az ország zászlajának és címerének fő jelképét. Ez az épület Európa legrégebbi törvényhozó épületeinek egyike és neves turisztikai úticél. A Kossuth Lajos Téren
helyezkedik el, a Duna mentén.
Amikor Pest felől áthaladunk a
hídon, a Budai vár kelti fel a igyelmünket. Ez az UNESCO által
védett királyi palota büszkén tekint
le a magasból az egész Budapestre, már több mint 750 éve.
A séta e gyönyörű városon át,
különösen ünnepi időszakban, megtisztítja a lelket és a város építészete szépségével néha megzavarja az
elmét. Annyira szívhez nő, hogy a
turisták már a város elhagyása előtt
tervezik, hogy mikor látogatnak
ide újra, mert elmulasztottak még
ezt - azt megtekinteni.
Budapest minket a forralt bor
illatával és a téli ég csillagainak
ragyogásával kísért ki, mi pedig
ígéretet tettünk, hogy nem maradunk sokáig távol.

Az Al-dunai székely közösségek-

ben az elmúlt években rendszeressé vált a decemberi kézművesnap
megszervezése a gyermekek részére.
A rendezvény helyszíne változó, a
székelykevei, sándoregyházi és hertelendyfalvi művelődési egyesületek
gyermektagjai más-más helyen találkoznak. Idén a székelykevei Szalmaszál IME és a Varrócska kézimunkacsoport vállalta a szervezést
és a gyerekekkel való foglalkozást.
A Művelődési Otthon nagytermébe többféle kézművességre hordtak össze alapanyagot, amelyből
az ügyes gyermekkezek karácsonyi

és színes szalagokkal díszítettek.
Mások különböző gyertyatartókat
fontak sodort papírból, vagy karácsonyfadíszeket varázsoltak elő
fonalból. A legtürelmesebbek a
székelyvarrottas technikáját is megpróbálták elsajátítani.
Az egész délutánt betöltő foglalkozás során a vendégfogadók süteménnyel és meleg teával kedveskedtek a gyerekeknek. A kellemes időtöltést fokozta a táncház,
amelyet a székelykevei Kiss Zoltán
táncoktató vezetett.
A közös kézművesfoglalkozás
célja az Al-dunai székely közösségek

díszeket készítettek. A legkisebbek számára a mézeskalácsdíszítés
volt a legvonzóbb feladat, annál is
inkább, mert a süteményt díszítés
közben meg is lehetett kóstolni.
Az idősebbek asztal- és ajtódíszeket készítettek fenyőgallyakból,
amelyeket tobozokkal, festett dióval

gyermekei közötti ismerkedés és
közösségépítés volt, ami meg is valósult az elmúlt évek folyamán. A
gyerekek sikerélményét a nap végén
nagyban fokozta annak a lehetősége,
hogy a saját-kezűleg készített díszeket, ajándéktárgyakat magukkal
vihették.
Nagy Mónika

Ö SZTÖ NDÍJ AZ ELSŐS TANULÓKNAK

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG
November elején Vajdaságban is

kiosztásra kerültek a magyarországi
Rákóczi Szövetség beiskolázási ösztöndíjai a magyar tannyelven tanuló
elsős tanulók számára. Dél-Bánátban mintegy 30 elsős kisdiák kapta meg a támogatást.

vehették át a nekik szánt támogatást.
A Rákóczi Szövetség azokban az
önkormányzatokban biztosított támogatást a magyar tagozatban tanuló első osztályosoknak, ahol a
magyar lakosság aránya nem éri

A szövetség képviselői mellett Szili
Katalin magyar miniszterelnöki
megbízott Torontálvásárhelyen és
Székelykevén adta át az ösztöndíjakat. Az ürményházi és hertelendyfalvi kisdiákok is Székelykevén

el a 30 százalékot. A Rákóczi Szövetség mellett a Magyar Nemzeti
Tanács számára is kiemelt fontosságú a magyar nyelvű oktatás megmaradása a szórványtelepüléseken.

Biszak Karolina

A KÁRPÁTALJAI KOVÁCS CSALÁD VENDÉGSZEREPLÉSE

HANGVERSENY A HERTELENDYFALVI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN
A 2017. év világszerte a reformáció

500. évfordulójának jegyében zajlik a legkülönbözőbb programokkal. A kárpátaljai Kovács család
saját hangversenyével is csatlakozott a jubileumi rendezvénysorozathoz. Délvidéki körútján a Reformáció Gyermekei Program műsorsorozattal mutatkozik be „Cselekvésre fordult az idő” cím alatt.
A nálunk fellépő Kovács Sándor
és Erika a mezővári BorzsaVári
népi zenekar és a Krisz együttes
vezetői, Abigél, Dániel és Tamás
pedig gyermekeik, akik még tanulók.
A Magyar Nemzeti Tanács szervezésében a családi zenekar körútja
október 17-én Zentán kezdődött
és bejárva Vajdaságot, október 22én ért véget Szabadkán. A dél-bánáti közönségnek október 20-án
mutatkoztak be, mégpedig 17 órai
kezdettel a torontálvásárhelyi-, 19
órakor pedig a hertelendyfalvi református templomban.
A kérdésre, hogy hogyan került
sor a vendégszereplésre, Kovács
Erika így felelt:
- A teljes kórussal Maradékon
vendégszerepeltünk. Egy közel 50
perces műsorral léptünk fel, amelyet

a reformáció 500. évfordulója alkalmából állítottunk össze A reformáció gyermekei cím alatt. Odahaza, Kárpátalján több faluban felléptünk, eleget téve a meghívásoknak. Mivel a lelkipásztorunk, Meny-

hért István együtt volt az egyetemen a maradéki lelkésszel, Halász
Dániellel, barátság fejlődött ki közöttük és így ért minket a nagy
meglepetés, hogy meghívást kaptunk fellépésre Maradékon. Ott ta-

lálkoztunk a Magyar Nemzeti Tanács elnökével, Hajnal Jenő úrral,
aki azt mondta, hogy nem tudja
vállalni az egész kórus megvendégelését egy vajdasági túrán, de minket, mint családot örömmel támogat
a műsorunkkal egy körúton. Ő volt
az, aki megszervezte az utazásunkat,
nagyon pontosan és részletesen.
A mi egyházközségünkben szolgál a református lelkész, Zán-Fábián
Sándor, ő volt A Reformáció Gyerme kei pro gram megálmodója.
Megkért, hogy segítsünk neki kibővíteni a rendezvényt énekekkel,
szép gondolatokkal és hogy ő ebben
minket támogatna. Így jött létre a
mi megyénk műsora, a művelődési
műsor, amellyel bemutatjuk A Reformáció Gyermekei Programot.
– mondta el Kovács Erika.
A Kovács család a zenekísérettel rendkívül szépen előadott, gondolatokkal átszőtt, válogatott énekszámokkal, amelyekkel bátorították
a hertelendyfalvi magyar közösség
tagjait a szülőföldön való megmaradásra, nagyon mély benyomást
keltett a hallgatókban, akik sokáig
emlékeznek majd e különleges
hangversenyre.
Lőcsei Ilona

Halász Zsuzsanna
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A SZÉKELYKEVEI GYEREKEK NEMZETKÖZI SIKERE

MAGYARO RSZÁG SZÓRVÁNYTÁMOGATÁSA

PETŐFI SÁNDOR PROGRAM
ÖSZTÖ NDÍJAS

PÉLDÁS CITERAZENEKAR

Magyarország NemzetpolitikaiÁllamtitkársága három évvel ezelőtt
indított be a Petői Sándor Programot, amely által ösztöndíjasokat
küld Magyarország határain kívül
lévő településekre, ahol magyarok
élnek szórványban. Az ösztöndíjasokat a kiírt pályázatra való
jelentkezésük alapján választják.
A kinevezett ösztöndíjasok előkészítőtanfolyamon vesznek részt,
ahol felkészítik őket a terepen való
tevékenységre. Ők a saját szakképesítésük alapján segítik a civilszervezetek munkáját az anyanyelv
és a magyar identitás megőrzésében.
A hertelendyfalvi Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egyesület harmadik éve részesül abban
a felelőségteljes megtiszteltetében,
hogy támogassa az ösztöndíjas
munkáját, aki szeptember elejétől
a következő év május végéig tartózkodik a közösségben és munkálkodik együtt az egyesület tagjaival helyben, de a környező településeken is, ahol bukoviani származású székely-magyarok élnek,
folyamatos tevékenységek által
ápolva a kultúrát, szokásokat és
nyelvet, de hírt ad a szélesebb közösség felé is a terepen történő
eseményekről.
Idén e székely közösségeknek
megtisztelő volt, hogy mint a
Petői Sándor Program ösztöndíjasa
Nyitrai Marianna érkezett, aki népdalénekes és néprajzos. Marianna
már szeptember óta felvállalta a
munkát. Megismerkedvén a környezettel és az emberekkel, akik
önkéntesen dolgoznak a művelődési egyesületekben és civilszervezetekben, a mentorával közösen
elkészítette a tervet és a beosztást,
hogy tudását és képességeit kihasználva hogyan tud hozzájárulni
a közösségek előrehaladásához.
A vele való beszélgetés során
megkérdeztük, miből áll az ő feladata?

Örömmel számolunk be a szé-

- Abból próbáltam kiindulni,
ami már az előző ösztöndíjasnak
is szellemi terméke volt, akinek
a két előző idényben sikerült beindítani foglalkozásokat a közösségek ben, elsősorban Her te lendyfalván. Nekem az a szerencsém, hogy mobil vagyok, mivel saját autómat használom, és
így sikerült Sándoregyházán, Székelykevén és Kevevárán is beindítanom a munkát a művelődési
egyesületekben gyerekekkel és
ijakkal, de a hagyományőrző csoportokkal is, elsősorban énekcsoportokkal. Azt mondom, hogy elkezdtem a munkát, de ahogy azt
Konfucius mondta: „Válassz ma-

IN ME MO RI AM

ERŐS JÁNOS

(1945–2017)

Újabb pillér dőlt ki a dél-bánsági

magyar művelődési élet közös
építményéből. December elsején
távozott ugyanis az élők sorából
Erős János kultúrmunkás, aki
1945. február 18-án Hertelendyfalván látta meg a napvilágot.
Az általános iskola befejeztével
tanulmányait Pancsován folytatta, az elektrotechnikai szakközépiskolában érettségizett, majd a
pancsovai Kőolajinomítóban vállalt munkát, ahol 40 éven át
dolgozott tisztességgel, szakmunkásként. Élete utóbbi 8 évét
kiérdemelten, nyugdíjasként töltötte.
Nagyon iatalon, már az 1960-as évek kezdetén bekapcsolódott
a politikai életbe, az akkori Kommunista Párt tagjává vált és az
maradt a 90-es évekig, miközben hosszabb időszakban magasrangú párttisztséget is betöltött, nagy felelősségtudattal.
János nagyon iatalon bekapcsolódott az al-dunai székelység művelődési életébe. A hertelendyfalvi Tamási Áron Székely-Magyar
Művelődési Egyesület legijabb alapítótagja, aki aktív tevékenységének időszakából tizenhét évig elnöke is volt az egyesületnek.
Mindezen túl a Dél-bánáti Magyar Művelődési Egyesületek Szemléjének egyik megálmodója és létrehozója is, illetve az utolsó
leheletéig a mozgalom elhivatott koordinátora.
Életével és munkájával János bácsi lényegében nemcsak a hertelendyfalvi és a pancsovai, de a teljes egészében vett dél-bánsági
magyarság nyelvének és kultúrájának megőrzését is szolgálta,
több mint fél évszázadon keresztül. Az utóbbi másfél évtizedben
„egyszerű és közönséges” háttérmunkásként, leginkább énekkari
tagként a Petői Sándor Magyar Művelődési Egyesületben erősítette
az egyre morzsolódó maroknyi pancsovai székely-magyar közösség
életjeladását. Kiemelt jelentőségű volt és maradt továbbá azon törekvése is, hogy a múltban gyökerező, illetve a jövőbe is létjogosultságot kérő, hagyományt őrző bukovinai székelyvarrottasokat
- népművész felesége, Mária kézimunkáin keresztül, a régión és a
tartományon kívül élő nagyközönség is megismerhesse.
Erős Jánost december negyedikén helyezték örök nyugalomra a
hertelendyfalvi temetőben.
„A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,
Elmentél, de gondolatban örökké velünk maradsz!”
Martinek Imre
Lőcsei Ilona

gadnak munkát, amit szeretsz és
akkor egy napot sem kell dolgoznod az életben.“ - én is megpróbálok kitalálni és megvalósítani
feladatokat, amelyek már léteztek és meg kell őket erősíteni,
vagy valami újdonságot, amit be
lehet kapcsolni a meglévő munkába.
Her te lendyfalván aránylag
könnyű feladatom van, mert bekapcsolódhattam a már meglévő
gyermektánccsoport munkájába,
a táncoktatásba, de elsődlegesen
a népdal- és népzeneoktatásba.
Az olyan rendezvényekkel, mint
amilyen a táncház volt Hertelendyfalván, a táncoktatás előrelendíthető a gyermekek körében.
A guzsalyasasszonyok csak ezután,
a tél folyamán kezdenek összejönni, tehát oda is szeretnék bekapcsolódni.
Sándoregyházán most alakult
meg egy gyermektánccsoport, ők
a hírre, hogy megjött valaki, aki
táncot tud tanítani, jöttek. Ők
nehezebben beszélik a magyar
nyelvet, jobban értik, mint ahogy
beszélni tudnak. Nem könnyű
feladat, de örömmel vállalom a
kihívást, ők sem csüggednek azért,
hogy nem értenek mindent, amit
beszélek, úgy hogy gyorsan megpótoltuk ezt egy alkalommal kézművesfoglalkozással - mert a gyermek nagyon könnyen tud kommunikálni, ha valamit nagyon
szeretne elérni, talán más nyelven,
kézzel – lábbal, de sikerül neki,
ezért döntöttünk a kézművesség
mellett. Szívesen jöttek, jönnek
szép számban, szépen dolgoztunk,
úgy hogy szeretném ha havonta
egyszer megszerveznénk ehhez
hasonlót – válaszolta Nyitrai Marianna.
Sándoregyházán működik egy
női kórus is, velük is szívesen énekel, mert – amint kiemeli – a székely ember úgy énekel, ahogy beszél, tehát az énekléssel bővül a
szókincs is. Véleménye szerint
Székelykevén könnyebb kellene
hogy legyen a munkája, de ott
annyival nehezebb, hogy nagyon
sok az ügyes gyermek, akik minden foglalkozásba bekapcsolódnak: táncolnak, citeráznak, énekelnek, úgy hogy nagyon nehéz min-

dent összhangba hozni. Egyelőre
népdalt tanít a gyerekeknek, de
Binec Margittal, a magyar tanárnővel és az általános iskola tanári
karával megegyeztek, hogy megpróbálnak beépíteni az iskolai
programtervbe rendhagyó magyar- és történelemórákat, amelyeken sajátos módon adna elő a
gyerekeknek. Eddig már volt egy
ilyen óra, de szeretne bekapcsolódni az irodalmi csoport munkájába is. Ezek mind kezdő lépések, de már vannak bizonyos
kiindulópontok és lehetőségek.
Kevevárán a mentora által megismerkedett a Keve Magyar Művelődési Egyesület vezetőivel és
alkalma volt jelen lenni a műsoron,
amelyet az egyesület tizenöt éves
fennállása alkalmából rendeztek.
Akkor látta, hogy ott is van egy
felnőtt kórus, amelynek tagjai
ügyesen dolgoznak és van egy
csoport iskolás korú gyermek.
Megállapította, hogy ott sokkal
nehezebb dolgozni, nehéz magyar
légkört alakítani. A szülők és nagyszülők nagyon szorgalmasak, elviszik a gyerekeket a foglalkozásokra, úgy hogy ott is kezdett
dolgozni egyszer hetente a magyar
anyanyelvápoláson. Mindannyian
karácsonyra készülnek műsoraikkal, mindez egy jó lehetőség a
feladatok elvégzésére.
Mindez arra utal, hogy sokkal
nehezebb dolgozni olyan környezetben, ahol nincs magyar nyelvű
oktatás, de Marianna őszintén reméli, hogy a kilenc – tíz hónap
alatt azokban a közösségekben is
lehet eredményeket felmutatni.
Tudatosítani lehet, hogy egy kultúra, amely neki születésétől és
eredetétől kifolyólag megadatott,
mert egy olyan ember, aki beszél
magyarul és prezentálni tudja ezt
egy nagy közös kultúrában, a
gyerekek és a szülők, tanárok által
csak megerősíthető. Ráéreznek,
hogy ha a többségi nép között
beszélnek még egy nyelvet ez nem
hátrány, hanem előny. Régebben
az idősek is több nyelvet beszéltek
és mindig azt mondták, hogy anynyi embert érsz, ahány nyelvet
beszélsz. Véleménye szerint ez
nem vesz el sem időt, sem lelkierőt.
Lőcsei Ilona
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kelykevei Petői Sándor Magyar
Művelődési Egyesület berkeiben
működő citerazenekar sikereiről.
A gyermekciteracsoport mindössze
néhány éve működik és máris több
jelentős díjat tud magáénak. Az
első magasrangú elismerését Vajdaságban nyerte el, a Szenttamáson
megtartott Aranycitera Fesztiválon,
ahol az aranyminősítés mellett megszerezte az Aranycitera Díjat is.
Ez volt a nyitánya az anyaországi
vendégszerepléseknek. A citerások
október végén részt vettek a Vass
Lajos Népzenei Vetélkedőn Tatabányán, majd november végén
Egerben az Arany Páva Regionális
Népzenei Fesztiválon, amely a legrangosabb térségi színtű elődöntőnek számít.
A siker a megnevezett fesztiválokon sem maradt el: a székelykevei
citerások Tatabányán aranyminősítésben, Egerben pedig kiváló

minősítésben részesültek, miáltal
a 48 versenyben lévő csoport közül
továbbjutottak a középdöntőbe,
tehát a 24 versenyben maradt csoport közé.
A székelykevei citeracsoport művészeti vezetői és oktatói a torontálvásárhelyi Kovács Józesf, aki
ugyancsak citerás már gyermekkkora óta és a székelykevei Magyar
Ede. Ők akik szakmai tanácsot
Borsi Ferenc ismert citeraoktatótól
kaptak.
A székelykeveiek nagyon büszkés
citerásaik eredményére, a gyerekek
pedig ezt olymódon igazolják, hogy
minden helyi rendezvényen részt
vesznek és szorgalmasan dolgoznak, hogy indokolják a bizalmat
és a nekik juttatott díjakat.
Mi is további eredményes munkát
kívánunk a csoportnak és még
nagyon sok sikeres fellépést határon
innen és túl.
Lőcsei Ilona

BEFEJEZŐDTEK A MUNKÁLATOK A REFORMÁTUS
EGYHÁZ PARÓKIÁJÁNAK ÉPÜLETÉN

FELÚJÍTOTT TETŐZET

A hertelendyfalvi református

egyházban nagy munkálatokba
kezdtek. Szükséges volt felújítani
a parókia épületén a tetőzetet,
mivel az 1902-ben felépített építményen eddig még nem végeztek
ilyen nagy tatarozást a ház külsején.
Teljes egészében lecserélték a cserepeket és a léceket, új esővízcsatorna készült, ami komoly befektetést jelentett mind anyagilag,
mind időben. Halász Béla, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház
püspöke nyilatkozatából megtud-

tuk, hogy a munkálatokat a prezsbitérium határozata alapján indították el. A tetőszerkezet felújítását
az egyházközség pénzelte a hívők
által nyújtott, évek során megtakarított támogatásokból. Hisznek
abban, hogy a közeljövőben a parókiaépület teljes külső felújítását
is el tudják végezni, ami elsősorban
a nyilászárók lecserélését jelenti.
Erre a célra anyagi fedezetet különböző fórumoktól pályázati úton
próbálnak biztosítani.
Zsuzsanna Halász

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
A projektum társfinanszírozója
Pancsova város
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ЕКОЛОШКА ПРАКСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ

НОВАЦ ОД ЕКО-ТАКСА ОДЛАЗИ
НА ДРУГУ СТРАНУ

Опуштање
с најмлађим музичарима

Десет пута мање
инвестиција него што
је европски просек
Како у републици,
тако и код нас
Буџет за Министарство заштите животне средине за идућу
годину биће око 5,58 милијарди динара и нешто је већи него
прошле године, али Србија и
даље за заштиту животне средине изваја 10 до 20 пута мање
од већине европских земаља.
Овако мала инвестиција потпуно је у супротности са задаци ма који су поста вље ни у
Поглављу 27. Реч је о једном
од најважнијих и најскупљих у
процесу придруживања ЕУ, а
процењује се да у следеће две
деценије Србија треба да уложи око 12 милијарди евра у
чистију животну средину. Само
за изградњу постројења за прераду отпадних вода потребно
је скоро пет милијарди евра
(сада се пречишћава мање од
10 одсто отпадних вода).
Прање руку
Сасвим је јасно да због нерешавања проблема у овој области
долази до загађења свих медијума животне средине (ваздух,
подземне и надземне воде и
земљиште), што опет као последицу има нарушавање здравља
људи. Држава већ више од једне деценије примењује казнену
политику према загађивачима,
уведене су и тзв. еколошке таксе, а прошле године се у државну касу од еко-таксе слило око
седам и по милијарди динара.
Процењује се да ће ове године
јавна каса по овом основу бити
богатија за 10 милијарди динара, што је скоро два пута више
него што је буџетом предвиђено за животну средину. Преосталих пет милијарди динара
држава ће усмерити на неку другу страну, а не у решавање нагомиланих еколошких проблема.
Да парадокс буде већи, држава
дугује рециклерима накнаду за
прерађени отпад за 2015, 2016.
и комплетну 2017. годину. Власници тих фирми не знају када
ће наплатити своја законом
дефинисана потраживања.

Традиционалан концерт најмлађих ученика Музичке школе „Јован Бандур” одржан је
у четвртак, 21. децембра, у
концертној сали те установе.
Мали ша ни узра ста од
чети ри до седам годи на

У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Празнична чаролија

Прање улица у служби екологије
Европска комисија је у неколико наврата упозоравала Републичку владу на пропусте када
је реч о токовима еко-новца.
Било је најава да ће у 2017.
бити решено питање Фонда за
заштиту животне средине, али
од тога неће бити ништа. У
децембру су посланици усвојили буџет за 2018. годину – и
даље ће новац добијен наплатом еколошких такса служити
за крпљење појединих буџетских линија које немају везе
са заштитом животне средине.
Токови новца
Ни рас по де ла еко-нов ца у
нашем локалном буџету није у
складу са европским прописима, јер се новац прикупљен од
наплате еколошких такса увелико користи за реализацију
програма који немају еколошких елемената. Постала је
пракса да панчевачка локална

КОКТЕЛ С НОВИНАРИМА

Традиционално
дружење

самоуправа новцем из зеленог
фонда попуњава рупе у буџету
и „одр жа ва у живо ту” нека
„сиромашна” јавна предузећа
која дебело наплаћују своје еколошке услуге – нпр. ЈКП „Хигијена” и ЈКП „Зеленило”. Стога
је локални фонд намењен за
заштиту животне средине потпуно изгубио своју првобитну
намену да помаже развој заштите животне средине у локалној
заједници, јер се највећи део
сред ста ва при ку пље них на
основу различитих еколошких
такса троши на којекакве нееколошке програме.
Град је у 2017. години за потребе финансирања пројеката и програма за заштиту и унапређивање животне средине у Панчеву
одобрио око 100 милиона динара, што је четири пута мање новца него што се слије од еколошких такса. Ове године је највише новца било усмерено на
смањење загађења (око 55 милиона динара) и на управљање
отпадом (око седам милиона).
Када је реч о правим програмима који треба да унапреде
стање животне средине, највише новца било је издвојено на
праћење квалитета елемената

животне средине (око 20 милиона) и на пројекте заштите природе (приближно иста сума).
Свега око пет милиона динара
издвојено је за пројекте коришћења алтернативних извора
енергије, а 3,5 милиона за реализацију програма еколошке
едукације грађана Панчева.
Било како било, Панчево ни
ове године није улагало у капиталне еколошке пројекте. Не
треба сметнути с ума да ће у
наредном периоду наша локална самоуправа морати да реши
питање канализационе инфраструктуре у свим насељеним
местима, као и да за потребе
гра да обез бе ди сред ства за
изградњу постројења за прераду отпадних вода.
Примера ради, у Словенији
се издваја преко 300 милиона
евра за животну средину, што
је шест пута више него у Србији, и у тој земљи се, према статистичким подацима, 61 одсто
комуналног отпада шаље на
рециклажу. Наравно, тамо су
рециклери адекватно плаћени
и нема дуговања државе као
што је то случај код нас.
З. Станижан

ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Енергетска ефикасност

Нафтна индустрија Србије је
по већ устаљеном обичају организовала дружење с новинарима панчевачких и дописницима београдских и новосадских
медија који прате дешавања у
тој компанији, а пре свега она
која се односе на Рафинерију
нафте Панчево.
Колеге извештаче су у понедељак, 25. децембра, поздрави ли Сте фан Деспо то вић,

извели су гостима песмице
посвећене зими и новогодишњим пра зни ци ма, а том
при ли ком су доче ка ли и
Деда Мраза, који им је уручио поклоне.
М. М. В.

директор Дирекције за екстерне комуникације НИС-а, и Војо
Кркобабић, експерт за комуникацију НИС-а. Они су захвалили новинарима на доброј
сарадњи и најавили да ће и у
сле де ћој годи ни НИС бити
отво рен за нови на ре за сва
питања која се тичу пословања руско-срп ског нафт ног
гиганта.
З. С.

При вред на комо ра Срби је
(ПКС) објавила је публикацију
„Унапређење енергетске ефикасности кроз модел јавно-приватног партнерства” с циљем
да се јавност обавести о овом
моделу развоја и обнове инфраструктуре који се у свету користи деценијама. У саопштењу
послатом медијима ПКС указује на то да у Србији постоје
огромне могућности за финансијску уштеду кроз смањење
потрошње енергије, али да на
том пољу није било озбиљнијих помака у протеклом периоду.
Према наводима, сарадња
власти с приватним фирмама
кроз јавно-приватно партнерство омогућила би видљиве
резултате, али о томе локалне
самоуправе знају мало, па је
стога ова кампања и покрену-

та. С друге стране, у допису
стоји да поједине локалне самоуправе и даље спроводе сложене процедуре које умногоме отежавају процес развоја
јавно-приватног партнерства.
Публикација „Унапређење енергетске ефикасности кроз модел
јавно-приватног партнерства”
пред ста вља водич кроз тај
модел посло ва ња, прав ни
оквир, практичне савете и конкретне примере из Србије и
региона. У њеној изради учествовали су и представници
Комисије за јавно-приватно
партнерство и стручни консултанти. Заинтересовани грађани и привредници могу да се
више информишу о овој акцији у својим локалним самоуправама или регионалним привредним коморама.
З. С.

Оркестар Музичке школе и
хор „Белканто”, под диригентском палицом проф. Бојана
Кљајића, приредио је новогодишњи концерт у Музичкој школи „Јован Бандур” у
среду, 20. децембра.
– Идеја за овогодишњи концерт потекла је од професора
хора, дириговања и оркестра у
средњој школи Бојана Кљајић,
који је желео да ученици средње школе имају наступ и током
полугодишта – рекла је директорка школе Снежана Ђокић.

Она је додала да је професор Кљајић у свој пројекат
укљу чио и хор основ не
музич ке шко ле, који води
професорка Јелена Цветић,
и гудачки оркестар основне
музичке школе, с којим ради
про фе сор вио ли не проф.
Јожеф Варга.
На програму су биле познате композиције групе АББА,
филмска музика, традиционалне песме и дела А. Пјацоле.
М. М. В.

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ НАШЕМ СУГРАЂАНИНУ

Панчевац тешко
повређен на Малти
Наш суграђанин Милош Станисављевић Зец (28) доживео је тешку сао бра ћај ну
несре ћу на Мал ти у ноћи
између 6. и 7. децембра.
Милош је с тежим повредама лица и главе примљен у
болницу „Mater dei”, у којој
је оперисан. Према речима
његовог брата Бојана, операци ја је тра ја ла шест сати,
након чега је младић уведен
у инду ко ва ну кому. После
неколико покушаја Милош је
пробуђен из коме 16. децембра. Сада је у свесном стању
и налази се на интензивној
нези.
Поред тога што је ситуација у којој су се Станисављевићи нашли сама по себи трауматична, велики проблем за
ову породицу представља и
то што Милош у тренутку
несреће није био здравствено
оси гу ран у ино стран ству.
Србија и Малта немају потписан уговор о покривању трошкова хитних здравствених
услуга, тако да све трошкове
лечења, операције и транспорта сноси породица.
Цена болничког дана на
Малти износи 1.000 евра, а
посебно се плаћају операција, одласци на скенер, трахеометрија и сви остали прегледи и интервенције. Авиопревоз с Малте до Србије, уз
пратњу екипе лекара (анестезиолог, неурохирург), кошта
око 30.000 евра. Трошкови

лечења из дана у дан расту и
сада већ износе преко 70.000
евра. Породица овако велику
суму нема на располагању те
је стога упутила апел људима
добре воље да допринесу да
се новац сакупи.
Сви они који желе да помогну, новац могу уплатити на
динар ски рачун број 1605810200045750–33, отворен
у Бан ци „Инте за” на име
Милошевог брата Бојана Станисављевића. За уплате из
иностранства отворен је рачун
IBAN RS
35160583020072037851,
SWIFT DBDBRSBG. Додатне
информације могу се добити
од Боја на Ста ни са вље ви ћа
путем телефона 066/300-985.
Д. К.
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Именован нови начелник

Пише:
др Мирослав Тепшић
Стигла нам је и зима, засад
само календарска, док она љута,
завејаних путева, чека из неког
прикрајка да покаже своју ћуд.
Високе температуре за ово доба
године нису донеле промене у
погледу броја интервенција и
транспорта у нашој служби.
Ипак, једна значајна промена
збила се ових дана у Хитној
помоћи Панчево. На чело наше
службе дошао је др Зоран
Манасијевић, специјалиста
ургентне медицине с дугогодишњим искуством рада у
ургентној медицини. Као неко
ко је више од седам година
руководио Службом хитне
медицинске помоћи, желим
др Зорану Манасијевићу и
његовом тиму много успеха на
овој дужности, која подразумева велику одговорност пред
грађанима Панчева.
Сматрам неопходним да се
осврнем на протеклих седам
година пре свега да би се скренула пажња суграђанима на
изазове и проблеме с којима
се суочавала наша служба, као
и на мере које смо с више или
мање успеха предузимали.
Услов без кога се не може
организовати једна ургентна
служба јесу мере које јачају
одговорност запослених и унапређују организацију рада.
Нема одговорности без јасно
дефинисаних задатака и тимова на почетку месеца, па је то
била једна од првих мера које
смо предузели у организацији службе. Друга значајна мера

била је примена ГПС уређаја,
којим је могуће утврдити позицију и време ангажовања санитета на свакој локацији значајној за успешност интервенције. Контрола исправности
медицинских уређаја Хитне
помоћи постала је приоритетан задатак. Један од најважнијих сегмената рада наше
службе је пријем позива и
комуникација с пацијентом.
Нехуман рад диспечера у просторији од три квадратна метра
променили смо адаптацијом
велике просторије, с новом
централом, видео-надзором и
другим системима везе са екипом. Сматрам веома значајном обавезу лекара да преузме комуникацију с пацијентом када је то неопходно. Ово
су неке од мера које смо са
успехом применили. Нажалост, постоји и нешто што смо
урадили с много мање успеха. Сем огромне помоћи грађана, привредника, удружења
и културно-уметничких друштава који су нам омогућили
адаптацију наших просторија
и куповину неопходне опреме, нисмо успели да у једнакој мери анимирамо неке друге структуре без чије помоћи
је немогуће успешно функционисање наше службе. Резултати тога су мали број исправних санитета, чести кварови
и немогућност отклањања кварова и сервисирања возила у
зимским месецима због радионице малих димензија и дворишта које постаје бара после
сваке веће кише.
Све ово су изазови с којима
ће се нови начелник суочавати. Док се не усвоји закон о
регионалној организацији завода за хитну медицинску помоћ,
који ће прецизније дефинисати улогу ургентних служби у
нашој држави, хитна помоћ ће
бити у незахвалној позицији да
обавља послове који су у опису
рада других служби и здравствених установа. То у великој
мери омета рад хитне помоћи
и умањује њену ефикасност.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Петак, 29. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗЛОЖБА У ДНЕВНОМ БОРАВКУ „НЕВЕН”

ПРАЗНИЦИ КАО ИНСПИРАЦИЈА
Представили се
корисници
и запослени
Рукотворине настале
у оквиру
радно-окупационе
терапије
Велико интересовање
за услуге, десеторо
на листи чекања
Традиционална новогодишња
изложба радова корисника услуга и запослених у Дневном боравку „Невен” одржана је у петак,
22. децембра, у просторијама те
установе. Ову занимљиву поставку отворио је Миленко Чучковић, градски већник задужен за
социјалну политику, а бројни
посетиоци имали су прилику да
погледају разнолике рукотворине израђене с много радости и
посвећености.
Пре ма речи ма Јован ке
Томић, стручне координаторке у „Невену”, радови су настали за време радно-окупационе
терапије, а излагачи су почели
да их израђују већ у октобру.
– Корисници су се представили новогодишњим украсима: магнетићима, венчићима,
аранжманима за сто, корпама, свећњацима, столњацима
и сличним предметима којима може мо укра си ти сво је

Специјална техника – осликавање љубављу
домо ве у овим пра знич ним
данима. Ово је била одлична
прилика да се корисници услуге дневног боравка представе
својим породицама, пријатељима и суграђанима, па не
чуди што су у сваки рад уложили много труда и љубави –
нагласила је Јованка Томић.
Она је додала и то да је изложби претходила још једна све-

ДЕЦЕМБАРСКЕ ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

Деда Мраз стиже до
сваког детета
Бројне организације и хумани
појединци у време божићних
и новогодишњих празника дају
све од себе да омогуће свој деци
да подједнако уживају у свечаним данима. Ни у нашем граду није ништа другачије.
Tako je децу у „Споменку”
прошлог викенда обрадовао
Деда Мраз из компаније „Идеа”,
а у недељу, 24. децембра, око
70 малишана из социјално угро-

и представници стручне службе
Црвеног крста малишанима смештеним на Дечјем одељењу
Опште болнице поделили двадесет пакетића. Дугогодишњи
волонтери Црвеног крста Милица Урошев и Драган Стојнић
посебно су се ангажовали у анимирању спонзора који су обезбедили поклоне.
– Већ је постала традиција
да сваке године прикупљамо

Новогодишње
одлуке

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Уочи сваке нове године обећавамо себи да ћемо током
365 дана који су пред нама
урадити много тога како бисмо
били здравији, лепши и срећнији. Представљамо вам начин
на који би то требало урадити
из угла козметичара, али и
било ког лајф-коуча.
Промените уверења која вас
ограничавају и усредсредите
се на своје снаге. У свету лепоте то би значило да престанете да верујете да нема помоћи за ваше боре, бубуљице,
килограме... Решење увек
постоји! Обратите се стручној
особи, али имајте у виду и то
да су ваша снага и воља потребне да би се проблем решио.
Преузмите одговорност за
своје понашање и поступке.
Ако сте неодговорни према
себи, нико вам други није

крив до ви сами. Шминка се
неће сама скинути пре одласка у кревет, боре неће нестати ако сте немарни и лењи за
кућну и професионалну негу.
Гледајте напред, не назад.
Ако сте и грешили у нези,
исхрани или неком другом сегменту, сада, у новој години,
више нећете. Идемо напред!
Замените реч „проблем”
речју „изазов” и крените да
радите на њему. Воља, одлука
и стручно лице и – проблем
је решен!
Напишите план. Ставите
на папир какав резултат желите, за које време и ко је стручан у томе да вам помогне.
Изађите из зоне комфора.
Покрените се! Седење и кукање не решава ниједан проблем.
Позовите и закажите третман,
упознајте иновативне методе
у козметици које пружају решење за сваки проблем.
Истрајте на путу успеха.
Није довољно да једном одете на трет ман лица и да
мислите да сте тиме урадили све. Нега је процес који
траје цео живот.
Будите увек најбоља и најлепша верзија себе. Унутрашња и спољашња лепота треба да буду у равнотежи.
Дружите се са успешним
људи ма. Бирај те нај бо ље
стручњаке из света лепоте,
јер ви то заслужујете.

чаност, која је посебно обрадовала кориснике, а то је посета Деда Мраза.
– Захва љу ју ћи госпо ди ну
Ивану Младеновићу, Народној
банци Србије и осигурању „Wiener stadtische”, наши корисници су и ове године добили нового ди шње паке ти ће и мно го
слаткиша – рекла је Томићева.
Днев ни бора вак „Невен”
налази се у Улици Марије Прите 7 и намењен је деци, младима и одраслим особама са интелектуалним тешкоћама, као и
особама с телесним и сензорним оштећењима. Запослени у
борав ку пру жа ју подр шку
тежњама да дете или одрасла
особа са сметњама у развоју
остане у свом породичном окружењу, као и инклузији детета
и његове породице у локалну
средину, а раде и на развоју
вештина које ће корисницима
помоћи у свакодневном животу и бризи о себи.

– Ова година је за запослене
и кориснике посебно свечана,
јер се у њој обележава тридесет година постојања боравка,
као и педесет година постојања матичне школе „Мара Мандић”. У протекле три деценије
дневни боравак се мењао, развијао и проширивао је обим
услуга које нуди, да би данас
имао 78 ученика и корисника,
с којима ради седамнаест запосле них – рекла је Јован ка
Томић.
Ова кав раз вој, међу тим,
донео је и проблеме: недостатак простора и недовољан број
запослених, па „Невен” није
у могућности да прими све
заин те ре со ва не кори сни ке.
Стога је сада формирана листа
чекања, а на њој се налази
десеторо људи. У боравку се
надају да ће идуће године ови
проблеми, уз подршку надлежних институција, бити превазиђени.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Грчке ћуфте
Иако веро ват но има те
рецепт за ћуфте које волите, усудите се да испробате
овај
нео бич но-оби чан
рецепт. У питању је комплетан оброк, који укључује и
прилог и месо. Сјајно је када
се нешто заједно крчка, па
се укуси прожимају.
жених породица пакетићима
је развеселило удружење „Мајке троје деце”. Ови дарови подељени су у оквиру акције „Поклони осмех”, а донирали су их
хума ни тар на орга ни за ци ја
ADRA, „Кока-кола”, „Универекспорт”, као и хумани појединац Милорад Јурковић, познатији као столар Миле. Према
речима Катарине Денингер,
законске заступнице удружења „Мај ке тро је деце”, још
седамдесет пакетића послато
је и деци у Београду, Новом
Саду и Зрењанину.
Слична акција, под називом
„Један пакетић, пуно љубави”,
реализована је и у понедељак,
25. децембра, када су волонтери

Страну
припремила
Драгана

Кожан

пакетиће за Дечје одељење. Овог
пута су се нашој акцији прикључили „Васиљевић и син”,
СТР „Сњежана”, СТР „Т & Т” и
маркет „Рио”. Они су за најмлађе припремили богате пакетиће у којима је било слаткиша

и играчака – рекао је Драган
Стојнић.
Како је рекла Милица Урошев, у обезбеђивању дарова за
децу учествовале су и њене пријатељице, полазнице ликовне
и драмске секције Клуба за
одрасла и стара лица Геронтолошког центра.

Потребно за ћуфтице: 500 грама немасне млевене јунетине, чен
белог лука, кафена кашичица босиљка, кафена кашичица соли и
четвртина кафене кашичице бибера.
За прилог: три супене кашике маслиновог уља, мањи црни лук,
450 грама поврћа за ђувеч, 200 грама пиринча, две кафене кашичице соли, четвртина кафене кашичице бибера, два децилитра
пасираног парадајза (без конзерванса и додатог шећера).
За прелив: беланце од три јајета и два децилитра немасног јогурта.
Припрема: Рукама добро помешајте састојке за ћуфте. Обликујте
20 ћуфтица, па их поређајте на плех обложен папиром за печење.
Пеците их петнаест минута у рерни загрејаној на 220 степени.
Ситно исеците црни лук, па га продинстајте на уљу. Додајте поврће за ђувеч, кратко продинстајте па додајте опран пиринач. Прелијте топлом водом, додајте зачине и крчкајте поклопљено на лаганој
ватри. Повремено промешајте. Ако је потребно, долијте још мало
воде. Када се поврће скува (пиринач не мора да буде сасвим куван),
додајте парадајз и још кратко кувајте. Треба да остане мало ређе да
би пиринач наставио да се кува у рерни, па ако је потребно, сипајте још мало воде. У ватросталну чинију или посуду за ђувеч сипајте
половину поврћа, затим поређајте ћуфте, па прелијте остатком
поврћа и поравнајте. Виљушком умутите јаја и јогурт, па равномерно прелијте преко поврћа. Запеците у рерни загрејаној на 250 степени, око 30 минута.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи
на блогу www.brzoilako.com.
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ПСИ НАПАЛИ ШЕТАЧЕ НА ЧАРДАКУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ТРАУМАТИЧНА ИСКУСТВА НАШИХ
СУГРАЂАНА
Три кавкаска овчара
харају Пешчаром
Надлежни не
предузимају ништа
против несавесног
власника
Двојица наших суграђана преживела су прошлог викенда
праву трауму шетајући „Стазом здравља” на Чардаку. Марко Зипер и Срђан Гарабиљевић су у недељу, 24. децембра,
на стази број 3 имали непријатан сусрет с три велика кавкаска овчара. Према речима Марка Зипера, на једној деоници
где стаза избија на пропланак,
два панчевачка љубитеља природе и шетње налетела су на
огром ног пса који им није
дозволио да наставе даље низ
стазу. Претећи лавеж и агресивно понашање уплашили су
Марка и Срђана, али су они
наставили опрезно даље. Међутим, убрзо су се појавила још
два кавкаска овчара, који су
кренули за уплашеним шетачима. Двојица Панчеваца су се
дала у бег и успели су да умакну разјареним псима. Трновито шипражје у које су побегли
спасло их је за тренутак. Када
су избили на другу страну, опет
су их чекали пси. Успели су да
се попну на дрво и одатле су
два де се так мину та виком и

бацањем грана покушавали да
оте ра ју раз ја ре не псе. Три
огром на пса су се пову кла.
Пошто су сишли с дрвета, после
неколико метара пси су се опет
појавили. Марко и Срђан млатарали су гранама и викали из
свег гласа, али су пси упорно
кружили око њих. Онда су једноставно одустали и отишли
својим путем.
Према Марковим речима,
поднели су пријаву полицији и
о читавом случају је обавештен
шумар који води рачуна о под-

ручју Чардака. Из разговора с
њим сазнали су да пси имају
власника и да се он оглушује о
упозорења да мора да везује
псе. Марко подсећа да су деца
чести гости Чардака и да је
„Стаза здравља” веома популарно место за рекреацију, па
овом приликом апелује на надлежне да предузму мере против несавесног власника паса.
Кавкаски овчар је специфична раса снажних костију, мишићав, захтева мало, велики је
радник и веома ефикасан овчар.

Ови пси су врло активни и храбри. Њихово неповерење према странцима је изражено и
треба избегавати сусрет с њима
без присуства власника. Ова
раса има масив ну гла ву са
широким челом, доста кратком њушком, јаким уснама и
моћним маказастим зубима.
Веома су интелигенти пси, али
могу бити дрски и одбијати да
слушају команде. Због своје
јачине често се користе за лов
на медведе.
З. Станижан

Историјски значај династије Немањића

јим духовним и материјалним
легатом поставили високе стандарде који важе и данас. Легенде, обичаји, песме и фреске,
манастири и писани документи – све то јасно оцртава култ
владарске лозе Немањића, култ
који зрачи с пиједестала српског етноса – рекла је Светлана Месицки, кустос-етнолог.

ПОЗИВ „ЕКОЛИБРИЈУМА” ХУМАНИМ
ПАНЧЕВЦИМА

Помозите куповину
хране за псе и мачке
Они који воле псе и мачке и
жао им је тих животиња које
немају свој дом већ су на улици, моћи ће да им помогну.
Све што треба да ураде, јесте
да 3. или 10. јануара оду од 8
сати ујутру па до 20 сати до
девет градских продавница за
продају хране за кућне љубимце (списак је објављен на „Фејсбук” страници „Еколибријума”) и да оставе онолико новца
колико могу за куповину хране
за напуштене псе и мачке.
По завршетку акције биће
купљена храна, која ће бити
предата старатељима неудомљених четвороножаца. Свака
уплата и предаја хране биће

Само најхрабрији су спремни да до краја проуче своје
порекло и прихвате све његове последице.
У роману приповедач из
Београда путује са два сина
по руралној Шпанији и тражи порекло њихове фамилије. Потрага за породичним
стаблом претвара се у потрагу за духом човека за ког се
приповедачу чини да трага
за њим.
„Идеју за роман носио сам
дуго у себи. Најпре сам ’Сроднике’ замишљао као причу,
али кад сам почео да је
пишем, она је тражила све
више и више од мене, узимајући све више из живота, израстајући из себе попут чаробног пасуља, и напослетку се

прометнула у роман, који сам
исписао у једном даху”, рекао
је Јовица Аћин.
Сам читалац ће постати
трагач у овом роману двоструке потраге у којем се преплићу поступци детективске,
али и фантастичне књижевности.

Два читаоца који до среде, 3. јануара, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Који је најбољи празнични филм?”, наградићемо по једним примерком књиге „Сродници” Јовице Аћина. Најбоље
одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а
награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ПОСВЕЋЕНА СТЕФАНУ ПРВОВЕНЧАНОМ

Изложба „Од владара до светитеља – осам векова од крунисања Стефана Првовенчаног”, коју су при ре ди ле
Светланa Месиц ки, кустосетнолог, и Горданa Стојанов,
сликар-конзерватор, отворена
је у Народном музеју у петак,
22. децембра. Том приликом
уједно су обележене и деведесет четири године од оснивања Музеја.
На изложби се налазе и икона Стефана Првовенчаног из
ризнице Храма Успења Пресвете Богородице из Панчева, радови студената треће године црквеног сликарства Академије Српске православне цркве у Београду, а захваљујући Радио-телевизији Србије публика ће све до
фебруара моћи да види и костиме из серијала „Немањићи –
рађање српске краљевине”.
– Немањићи нису само обележили прву и вероватно најутицајнију епоху у читавој историји српског народа, већ су сво-

„Сродници”
Јовице Аћина

забележене, а фотографије ће
се објављивати на странама
„Еколибријума”.
М. Г.

О значају Немањића говорио је и директор Народног
музеја Мирослав Бирцлин, а
изложбу је званично отворила
историчарка др Ивана Спасовић из Архива САНУ.
– Ова импресивна изложба
враћа нас у тринаести век, у
доба обележено виром европске историје који није мимо-

и шао ни тада шњу Срби ју.
Међутим, њен владар Стефан
Прво вен ча ни учи нио је да
Србија не само одоли него и
изађе из свега као краљевина
и по свему успешна држава.
Било је то време које је од
нас удаљено као што је од тог
времена било античко доба и
време у којем је српски народ
већ петсто година имао истори ју. Поне кад непра вед но
занемарујемо тих пола милени ју ма досе ља ва ња и покрштавања, смењивања Рашке
и Дукље на трону српског престола, али чињеница је да је
долазак династије Немањића
прекретница и ако није почетак исто ри је, јесте поче так
српске историографије. Почели смо да остављамо траг о
себи и другима – изјавила је
др Ивана Спасовић.
Отварање изложбе увеличао
је наступ Панчевачког српског
црквеног певачког друштва.
М. М. В.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВОЗАЧЕ

Четири дана без
наплате паркирања

Последњег дана ове године, 31.
децембра, као и 1, 2. и 7. јануара радници „Паркинг-сервиса”
неће контролисати наплату на
зонираним паркиралиштима.

Пар кинг на бувља ку код
Железничке станице Аеродром
биће отворен 31. децембра, а
неће радити 1, 2. и 7. јануара.
М. Г.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Кула од карата”
Метјуа Фицсимонса
Моћ ни и бес кру пу ло зни
политички играчи спремни
су на све да сакрију своје
тајне.
Тајанствени нестанак четрнаестогодишње Сузан Ломбард, ћерке моћног америчког сенатора Бенџамина Ломбарда, постао је национална
опсесија. Десет година касније рана је и даље једнако болна за некада најтраженијег
хакера и бившег маринца
Гибсона, сина тадашњег сенаторовог заменика, коме је
Сузан била попут сестре.
Јед ног дана он доби ја
позив од човека који никад
није одустао од нерешеног
случаја. Потребне су му Гибсонове вештине да одгонетне неко ли ко шифро ва них
писама непознатог пошиља-

оца с којим је Сузан била у
преписци.
Док га прогањају сећања,
Гибсон креће у потрагу за
кључем мистерије, решен да
коначно сруши кулу од карата и открије истину.

Два читаоца који до среде, 3. јануара, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Како
најбоље прославити Нову годину код куће?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Кула од карата” Метјуа Фицсимонса. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Заштитне слушалице
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас колико често
слушате музику на телефону. „Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „Мале влогерке: краљица драме” Еме Мос
за два наша чита о ца или
читатељке који су најкреатив ни је одго во ри ли на то
питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Сваког јутра! Музиком
буди ли цом покре не ме
аларм мог мобилног. Увек с
дилемом устати или одустати и условним рефлексом:
теле фон кроз про зор.”
068/4015...
„Свакодневно. А кад бисте
ви имали друштво у канцеларији налик мом, схватили
бисте да су слушалице злата
вредне!” 066/8843...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одго во ра на
питање какви филмови их
опуштају. Они ће освојити
по један при ме рак књи ге
„Ракова обратница” Хенрија Милера.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Љубавни са срећним крајем, јер само љубав на човека делу је као седа тив!”
063/8434...
„У поређењу с нашом политичком сценом, чак и хорори су врло опу шта ју ћи.”
064/3777...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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ХРОНИКА

АКЦИЈА ГРАДСКЕ ВЛАСТИ И ПАНЧЕВАЧКЕ
САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Апел возачима да не
пију када возе
„Када пијеш, не вози, а пре
вечерњег изласка у град или
одласка на неку прославу
пронађи особу која неће да
конзумира алкохол и моћи

празника не буде саобраћајних несрећа с повређеним и
страдалим лицима и да се
повећа безбедност у саобраћају.

Петак, 29. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВАЧКА ПОЛИЦИЈА УХАПСИЛА ШЕСТ ЛИЦА

ОТКРИВЕНА ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ГАЈЕЊЕ МАРИХУАНЕ
Један од
осумњичених
покушао да се спасе
бацањем пакета с
дрогом кроз прозор
Код другог пронађена
дигитална вагица за
мерење наркотика

ће да када кренеш кући вози
аутомобил уместо тебе. На
тај начин штитиш сопствени живот, али и друге”, једно је од упозорења на флајерима које припадници панчевачке саобраћајне полиције ових дана деле возачима
на територији Панчева. Ову
акцију, под називом „Возим
– не пијем!”, заједнички реализују Полицијска управа и
Град Панчево.
Циљ дељења ових флајера
је да током пред сто је ћих
новогодишњих и божићних

На флајерима које деле
панчевачки саобраћајци може
се прочитати да и мале количине алкохола стварају лажни
осећај сигурности код возача, отежавају им запажање и
успоравају рефлексе.
Пише и да возачи који и
поред тога возе под дејством
алкохола ризикују да им буде
одузета возачка дозвола, да
плате високу новчану казну
и оду у затвор, те да им буде
одређено да проведу дванаест сати у полицијским просторијама, док се не отрезне.

ПОРЕСКА УПРАВА СРБИЈЕ

Неправилности на
бензинским пумпама
Од 275 бензинских пумпи,
колико их је контролисано
од почетка ове године на
територији Србије и Војводине, у 116 случајева откриве не су непра вил но сти у
пословању, 100 пумпи је привремено затворено, а против
одговорних лица су поднете
прекршајне пријаве – саопшти ла је Поре ска упра ва
Србије.

Запослени у тој служби
обављали су контроле пумпи заједно с тржишним и
метролошким инспекторима, a најчешће неправилности на које су наилазили биле
су неевидентирање дела про-

мета, неиздавање фискалног
рачуна, непријављивање ангажованих радника, неадекватно вршење годишњих пописа, неажурно вођење пословних књига, као и непрокњижени мањкови, незадужени
вишкови робе и неправилности које се тичу пописа
горива.
Због уочених мањкавости
у пословању у овогодишњим

контролама бензинских пумпи одузето је скоро 50.000
литара разних врста моторних горива и додатно је обрачунат ПДВ код свих необрачунатих мањкова или вишкова робе.

Панчевачки полицајци у сарадњи с Вишим јавним тужилаштвом у нашем граду ових дана
су ухапсили пет лица због основане сумње да су починили
кривична дела у вези с дрогом
и оружјем.
Међу њима је и З. Б. (1971).
Током претреса његовог стана
полицајци су открили импровизовану лабораторију за производњу марихуане у вештачким условима у којој су пронашли око 30 кг марихуане. Та
дрога је одузета, а осумњиченом је одређен притвор.
У другој акцији коју су спровели, припадници Полицијске
управе у Панчеву ухапсили су
Ј. П. (1961), А. И. (1981) и А.
И. (1982) и запленили око 13
килограма марихуане. У стану
једног од њих (Ј. П.) полицајци су пронашли пола килограма тог наркотика, а други је,
пре него што су му полицајци
ушли у кућу, покушао да се
спасе тако што је избацио 12
пакета са око 12 килограма
марихуане кроз прозор.
У његовом стану полиција је
пронашла и оружје (ловачку
пушку и карабин), па је он
осумњичен и за кривично дело

недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и
експлозивних материја. Сви
ухапшени у овој акцији, уз кривичну пријаву, приведени су
надлежном тужилаштву.
То се десило и са Н. Л. (1987).
Полиција га је лишила слободе зато што је код њега током
пре тре са про на шла око 90
грама марихуане и 89 грама
амфетамина, дигиталну вагицу
за прецизно мерење и мобилни
телефон.
На мети панчевачких полицајаца ових дана нашао се и
наш суграђанин код кога су
током претреса стана и других
про сто ри ја откри ве ни: два
пиштоља за које нема дозволу,
два метка и мања количина
марихуане. Против њега је поднета кривична пријава у редов-

ном поступку, а осумњичен је
за кривична дела неовлашћено
држање опојних дрога и
недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и
експлозивних материја .
Министарство унутрашњих
послова саопштило је да је полиција ових дана извела више акција у бројним градовима широм
Србије. У њима је заплењена
већа количина оружја и више
од 84 килограма различитих
врста дрога (марихуана, хероин, кокаин, амфетамин, хашиш,
таблете), а откривено је пет лабораторија за гајење марихуане у
вештачким условима.
Као резултат тих акција ухапшене су 132 особе које су осумњичене за трговину наркотицима или за недозвољено поседовање и ношење оружја. Због

постојања основа сумње да су
починили кривично дело
недозвољена производња и
стављање у промет опојних
дрога и неовлашћено држање
опојних дрога, поднете су
кривичне пријаве у редовном
поступку против још 50 особа.
Поред веће количине различитих врста дрога, полиција је
запленила и 103 пушке, 81
пиштољ и револвер, један аутоматски пиштољ „шкорпион”, три
експлозивне направе, 572 грама експлозива, шест бомби и
11.700 метака различитих калибара. Због тога је ухапшено 38
лица, а против 74 особе поднете су кривичне пријаве у редовном поступку. Полиција је саопштила и да је ухапсила још двадесет једну особу по претходно
расписаним потрагама.

НУНС ПРЕДСТАВИО ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ

Новинари честе мете напада и притисака
Иако је у поређењу са 2016.
током ове године смањен број
физичких напада на новинаре, то не значи да су они безбеднији – истакнуто је на промоцији Извештаја НУНС-а о
нападима на запослене у медијима у 2017. години.
У периоду од 1. јануара до 5.
децембра ове године забележено је укупно 30 напада на
новинаре. Регистровани су: 21
вербална претња, шест физичких напада, два напада на имовину и један случај праћења.
Највећи број претњи медијским рад ни ци ма упу ћен је
путем друштвених мрежа и
интернета – саопштили су представници НУНС-а.
У протеклих дванаест месеци забележена су и 54 случаја
вршења притиска на новинаре
(у 2016. години 33). Притисци
обухватају разне врсте узнемиравања и претњи од стране
државних функционера, политичара и других моћника, случајеве забрањивања новинарима да извештавају са одређених догађаја или непозивања
на њих, као и притиске про-

владиних медија на новинаре
и меди је који су кри тич ки
настројени према власти.
У Годи шњем изве шта ју
НУНС-а истакнуто је да притисци на медије, којих је сада
више него вербалних и физичких напада, долазе како од
политичара на највишим функцијама, тако и од локалних
моћ ни ка. Они често нису
директни, већ су прикривени
и нарочито су уперени против
медија и новинара који критички извештавају о раду Вла-

де, министара и других државних функционера и челника
локалних самоуправа.
Такви притисци су континуирани и све чешће су уперени
против новинара телевизије Н1,
дневног листа „Данас” и непрофитних медијских организација CINS, BIRN и KRIK, које
се баве истраживачким новинарством. Независно од форме тих притисака, они веома
лоше утичу на новинаре, доводе у питање њихову безбедност
и у ширем контексту предста-

вља ју угро жа ва ње сло бо де
медија.
Аутори Годишњег извештаја
НУНС-а о нападима на новинаре и медије у овој години су подсетили на то да је у децембру
2016. године потписан Споразум
о сарадњи између Министарства
унутрашњих послова, Републичког јавног тужилаштва и представника седам новинарских и
медијских удружења о сарадњи
и мерама за подизање нивоа безбедности новинара. Међутим, без
обзира на то, још нису начињени
озбиљни помаци.
„Комуникација новинарских
удружења с полицијом и тужила штви ма је нешто боља, а
тужилаштва посебно евиденти ра ју напа де на нови на ре.
Међутим, од укупно 30 случајева напада на медијске професионалце, 23 су још увек у
поступку пред тужилаштвима,
у три случаја је утврђено да
нема елемената кривичног дела
које се гони по слу жбе ној
дужности, а у четири случаја
су одбачене кривичне пријаве”, пише такође у Годишњем
извештају НУНС-a.

НОВИНА У МУП-у

СОС телефон за полицију
Полицајци који буду доживља ва ли стре со ве због тога
што су учествовали у ризичним интервенцијама и акцијама, убудуће ће моћи да о
томе разговарају са стручњацима на СОС телефону.
Он ће бити отво рен за
њих свих седам дана у неде љи, а ради ће у окви ру Оде ље ња за пси хо ло шку пре вен ци ју и селек ци ју МУП-а
Срби је.

Задатак психолога и социјалних радника који буду преко овог телефона разговарали
с полицајцима биће само да
пруже прву помоћ онима који
су доживели неку стресну ситуацију, а не да решавају њихове
проблеме.
Помоћ преко СОС телефона обавезно треба да потраже и полицајци који су због
пост тра у мат ског стрес син дро ма с којим су суо че ни

помишљали на самоубиство,
или су мислили о томе да на
брачном партнеру испразне
свој бес и негативно расположење. У ову категорију спада ју и поли цај ци који су
доживели губитак неког члана породице или неке друге
њима блиске особе.
Помоћ стручњака моћи ће
да затраже и запослени у МУП-у
који имају мање и лакше проблеме. Они ће моћи да зака-

жу разговор са психолозима
и соци јал ним рад ни ци ма у
оде ље њи ма за пси хо ло шку
превенцију која постоје у свим
поли циј ским упра ва ма у
Србији.

Страну припремио

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
АКЦИЈЕ ДО 12. ЈАНУАРА
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе
Цена: 350 динара (у цену је укључено и вађење крви)

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА УРЕЕ цена: 90 динара
• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА цена: 90 динара
• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ цена: 90 динара
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
Т3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
fT3 - цена: 450 динара, fT4 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара
Прегледе обавља

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

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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КУЛТУРА
УМЕТНОСТ, АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЈН

Културни телекс

ГРАДОВИ У ФОКУСУ

Музика
Четвртак, 28. децембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома
омладине: „НаранЏемовање – New Year Edition”.

Петак, 29. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Примери добре
праксе

Четвртак, 28. децембар, 21 сат, Културни центар: вече салсе.
Петак, 29. децембар, 16 сати, улица новогодишње чаролије: концерт КУД-а „Жисел” из Омољице.
Петак, 29. децембар, 18 сати, улица новогодишње чаролије: наступа поп-рок бенд „Quart Core”.
Петак, 29. децембар, 20 сати, улица новогодишње чаролије: концерти састава „Синдром” и „Креативни неред”.
Субота, 30. децембар, 15 сати, улица новогодишње чаролије: концерт КУД-а „Неолит” из Старчева.
Субота, 30. децембар, 18 сати, улица новогодишње чаролије: концерт дечјег хора „Vocal Kids”.
Субота, 30. децембар, 19 сати, улица новогодишње чаролије: концерти састава „Добра стара времена” и „Резервни
план”.
Недеља, 31. децембар, 22 сата, улица новогодишње чаролије: наступ тамбурашког оркестра „Чингрија”.
Недеља, 31. децембар, 23 сата, улица новогодишње чаролије: концерт поп-састава „Лагуна”.

Тематски програм
Четвртак, 28. децембар, 19 сати, Градска библиотека: уводно вече седме манифестације „Једна књига – један град”, под
називом „Завођење”.

Изложбе
Четвртак, 28. децембар, 19 сати, Галерија савремене уметности: отварање изложбе „Нове аквизиције”.

избор

МОЈ
МОЈ
Девојка која је спасла
краља Шведске
Биљана Симић,
новинарка
ФИЛМ: „Get Me Roger Stone”,
Нетфлисков документарац из
2017. године, представља нам
Роџера Стоуна, озлоглашеног
политичког саветника, мага
спина америчке политике, који
је „умешао прсте” у буквално
све – од Вотергејта до Трамповог (неочекиваног) доласка
на власт. Овог „Фореста Гампа” америчке политике многи сматрају најзаслужнијим за
Трампов улазак у Белу кућу,
што и он сам у филму врло
нескромно тврди. У свом препознатљивом, ексцентричном
и (великој већини) иритантном маниру, Стоун у филму
говори о својим почецима у
политичком лобингу, људима
који су му помогли, људима
којима је он помогао и начинима на које је долазио до
успеха. Филм није само сведочење о новијој америчкој
политичкој сцени, већ врло
јасна и прецизна слика онога
што се у савременој цивилизацији данас дешава. Отворено говорећи о спин триковима којима је остваривао најчешће врло мрачне циљеве
својих клијената, Стоун нам
управо дефинише оно најважније у данашњој политици,
али и глобалној животној
филозофији: једино је важно
победити.
СЕРИЈА: Још једна овогодишња посластица дошла је из
Нетфликсове кухиње. Реч је
о шесточасовној ТВ минисерији „Alias Grace”, насталој по истоименом роману
Мар га рет Атвуд. Она је
пажњи јавности враћена још
адаптацијом романа „Служавкина прича”, према којем
је настала још једна врло запажена серија. За разлику од
„Служавкине приче”, серија
„Alias Grace” инспирисана је
истинитим догађајем и говори о животу Грејс Маркс, служавки осуђеној за брутално

Нови живот старих
објеката
У Галерији савремене уметности у понедељак, 18. децембра,
отворена је изложба под називом „Уметност, архитектура,
дизајн”.
Овогодишња идеја је да се
про мо ви шу при ме ри добре
праксе и градови који су успели да остваре своје креативне
замисли, а то су Кикинда и
Нови Бечеј. Циљ је да се кроз
установе културе анимирају
публика и локална самоуправа, како би се подстакло размишљање о објектима индустријског наслеђа који могу да
промене намену и успешно се
трансформишу. Нова решења,
како се показало из пројеката
које су ови градови реализовали, продужавају живот старих
објеката и потврђују специфичност културног идентитета и
одр жи вост раз во ја локал не
заједнице.
Кикинда
– Кикинда је годинама радила
на обогаћивању културе и скретала пажњу на племениту уметност, као што је вајарство. Они
су успели да направе традицију одржавања симпозијума, а
ове године отворили су и музеј
у објекту који је некада давно
био касарна – рекла је Ивана
Маркез Филиповић, уредница
програма визуелних уметности
Културног центра Панчева.
Музеј „Тера” у Кикинди отворен је 5. децембра ове године,
а рад на трансформацији објекта почео је 2012. године. Александар Липован, организациони секретар, објаснио је да је
од почетне идеје коју је имао
директор ове установе било

потребно доћи у посед ове зграде, а затим радити на обезбеђивању финансија којима је
рађена реконструкција.
– Кикинда је коначно ове
године добила 30 милиона динара из пројектног програма „Градови у фокусу”, од чега је 19,8
отишло на коначну реконструкцију Музеја – рекао је Александар Липован, организациони
секретар Музеја „Тера”.
У објекат је укупно уложено
преко 45 милиона да би био
враћен у првобитно стање и
остао аутентичан. Поред главне зграде, реконструисан је анексни простор, где је направљена
мултимедијална галерија.
– Ово је један од објеката којем
смо дали другу намену. У плану
је сређивање и зграде команде.
Такође, имамо пројекат с новосадским универзитетом, чији
резултат ће бити почетак специјалистичких студија за вајарство у теракоти – каже Липован.
Он је нагласио да, поред ових
пројеката, паралелно теку радионице за пензионере и друге
социјалне групе, али да је у

плану да се о томе више говори у наредном периоду.
Зграда Музеја „Тера” саграђена је 1894. године и била је у
склопу некадашње кикиндске
касарне. Имала је функцију
мањежа – хале за тренажу коња.
Са својих 2.100 м² данас представља други по величини сачуван објекат ове врсте на територији некадашње Аустроугарске монархије. Године 2012.
Општи на Кикин да ула зи у
посед касарне. Тада, уз финансијску подршку Града Кикинде, Покрајинског секретаријата за културу и информисање
АП Војводине и Министарства
културе и информисања Републике Србије, почињу обимни
грађевински радови на згради
мањежа.
Нови Бечеј
Нови Бечеј је добио педесет
милиона из пројекта „Градови
у фокусу”. Овај пројекат је комплекснији, јер је поред рестаурације, коју је чинило више
сегмената и више аутора, обновљен зоолошки врт и реализован је низ радионица с децом.

– С обзиром на то да је Нови
Бечеј мала средина, нешто од
средстава пренело се и на Ново
Милошево, које је пуно знамени то сти. У окви ру про јек та
„Прошлост у садашњости као
залог будућности”, комплетно
је реконструисан Житни магацин, од којег је направљен музеј
– рекла је Ивана Маркез Филиповић.
Заправо, Завод за културу
Војводине спровео је током
2014. године дванаестомесечно истраживање под називом
„Нови кре а тив ни про сто ри
Европе”. Том приликом је у
седамнаест општина и градова, међу којима се без икакве
про тек ци је нашло и Ново
Милошево са својим споменичким наслеђем, истражено
47 објеката који су били без
намене, а који би могли да се
на испла тив начин ста ве у
функцију културе и развоја. У
оштрој конкуренцији, између
објеката у Новом Саду, Зрењанину, Панчеву, Кикинди и Сенти, Житни магацин у Новом
Милошеву је поред Винских
подрума у Црвенки и Ватрогасног дома у Сенти проглашен
за објекат у који вреди улагати и који има велику вишенаменску перспективу. Ова три
објекта су изабрана због јединствених стилских, наменских,
амбијенталних и власничких
карактеристика.
Програм „Градови у фокусу”
доприноси остварењу циљева
Министарства који се односе
на успостављање предвидиве и
конзистентне културне политике која обухвата савремено
стваралаштво, културне индустрије, заштиту и унапређење
културног наслеђа, као и унапређење регионалне и међународ не сарад ње. Про је кат је
суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарства
културе и информисања.

РАЗГОВОР О КЊИЖЕВНИМ ДЕЛИМА БОБА ДИЛАНА И ЏОНИЈА КЕША

Уметници који вечито инспиришу

убиство у Горњој Канади у
19. веку. Ова прича, која је
тада потре са ла јав ност,
инспи ри са ла је Мар га рет
Атвуд да направи још једно
врло упечатљиво дело на тему
женске психе смештене у клаустрофобичну средину и обичаје, за жене, још увек врло
мрачног 19. века. Грејс Маркс
је млада сиромашна ирска
имигранткиња и слушкиња,
која је 1843. године заједно
са слугом Џејмсом Мекдермотом осуђена за убиства свог
послодавца Томаса Кинара и
њего ве куће па зи тељ ке и
љубавнице Ненси Монтгомери. Џејмс је погубљен, а Грејс
је осуђена на доживотну робију. Ослобођена је и затвора и
кривице након тридесет година, а управо дебата о њеној
кривици или невиности и
данас покреће врло актуелна
питања и нагони на размишљање.
КЊИГА: „Девојка која је спасла краља Шведске” роман
је сада већ познатог шведског писца Јунаса Јунасона,
некадашњег новинара који
је светску славу стекао 2009.
године својим првенцем такође необичног назива „Стогодишњак који је искочио кроз
прозор и нестао”. „Девојка
која је спасла краља Шведске”, у препознатљивом маниру овог симпатичног Швеђанина, духовито је, луцидно
и сатирично дело.

Књижевно вече посвећено Бобу
Дилану и Џонију Кешу одржано
је у четвртак, 21. децембра, у дворани „Аполо”. Овом приликом о
делима „Тарантула” и „Човек у
белом” разговарали су преводилац и професор на катедри за
енглески језик Филолошког
факултета у Београду Зоран Пауновић и књижевник Вуле Журић.
Књигу „Тарантула” превео је
управо Зоран Пауновић, који
је овом приликом причао о својим утисцима о Дилану као
уметнику и његовом делу које
је настало као резултат дугогодишњег рада. Овај рад је прошле године награђен Нобеловом наградом за књижевност,
што је на неки начин дало легитимитет рок култури.
– Овај потез такође повлачи
рок културу у мејнстрим и чини

да изгуби оштрицу коју треба
да има – рекао je Пауновић.
Он је објаснио да је сама реакција Боба Дилана на признање
била у складу са оним што он
јесте читавог живота, а то је
бунтовник, па га ни награда
није повукла у естаблишмент.
– Књига је изузетна језичка
играрија. Он је имао неку вулканску енергију шездесетих

година коју је овим делом успео
да опредмети и да јој да другу
димензију – додао је Пауновић.
Преводилац романа „Човек
у белом” Џонија Кеша је Мухарем Баздуљ, који је, нажалост,
био спре чен да при су ству је
овом разговору, али је Пауновић укратко објаснио значај
ове књиге и њен квалитет.

– Роман је писан руком писца
који као да има доста тога написаног иза себе. Мало је конвенционалан, али и његова музика
спада у конвенционалну музичку форму. Кешова магија је управо способност да песме преобрати у нешто своје када их се
дотакне, па је тако и са овим
романом – истакао је Пауновић.
Разговор о великим музичарима и њиховим делима употпунили су Бане Глуваков Тубаћин, Ненад Ковјанић Клеца и
Драган Прошић Проја, који су
свирали песме Џонија Кеша и
Боба Дилана.
Из угла музичара, Бане Глуваков је додао да је Боб Дилан имао
способност да подстакне друге
уметнике да обраде његове песме,
дају им нови живот и на тај начин
пронађу нове слушаоце.

ДВАДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА УЗ „НЕВЕРНЕ БЕБЕ”

Вече пуно емоција
Eксклу зивни ново го ди шњи
концерт под називом „Првих
25...” поп-рок састава „Неверне бебе” одржан је пред бројном публиком свих генерација у Културном центру Панчева у петак, 22. децембра.
Тим наступом је завршена
веома активна година у којој
је приређено преко четрдесет
концерата у оквиру турнеје на
којој је про мо ви сан албум
„Прича о нама”.
У Панчеву је изведен специјални репертоар и тиме је започето обележавање двадесет пете
годишњице постојања једног од
најомиљенијих бендова на нашим
просторима. Ово је други наступ
„Неверних беба” у нашем граду,

будемо некако млађи, срећнији и спокојнији, јер знамо коме
пишемо ове песме – с бине је
пору чио фронт мен бен да
Милан Ђурђевић.
Он је овом приликом посебно захвалио свима који су им
били велика подршка, а посебну захвалност упутио је Бранку Путићу и Злаји Живковићу, као и Културном центру
Панчева.

с обзиром на то да је у фебруару
одржан њихов традиционални
концерт на Дан заљубљених, и
то десету годину заредом.

– Желео бих да захвалим
публици која нам даје неку
посебну врсту инфузије. После
сваког концерта у Панчеву увек

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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КАНАЛИЗАЦИЈА И ЈОШ ПОНЕШТО
У јужним селима
свега неколико
инвестиција
Акценат на
манифестацијама,
али изостала
„Паприкијада”
Становници сеоских месних
заједница, за разлику од неких
минулих времена, нису имали
превише разлога за задовољство када је реч о инвестицијама од јавног значаја. Ипак,
понешто је и урађено.
С тим у вези своје импресије
одлазећом 2017. годином изнели су председници месних скупштина.
Чека се поњавички мост
Драган Миричић, председник
брестовачке скупштине, као најзначајнију инвестицију наводи
прву фазу уређења колекторског
канала који пролази кроз улице
Вука Караџића и Жарка Зрењанина, закључно с Млинском.
– Канал смо готово у потпуности зацевили, а после Нове
године следи друга фаза, чиме
ћемо решити проблем површинских вода. Поред тога, комплетно смо реновирали салу за
прославе у згради Месне заједни це, коју смо и окре чи ли.
Изра ђе ни су тро то а ри код
цркве, промењени су дотрајали прозори на просторијама
ЈКП-а „Комбрест”, а у школи
је у току исти посао. Битна
ствар је ветрозаштитни појас
на атарском путу ка Баваништу, преостали део Улице војводе Степе насут је ризлом,
поправљен је и пут у Улици 4.
октобра. Постављена је јавна
чесма у центру, који је посебно декорисан поводом сеоске
славе Спасовдан. Урађен је идејни пројекат и обезбеђена парцела за вртић, а припремљена
је и пројектно-техничка докумен та ци ја за асфал ти ра ње

седам улица и паркинга код
школе и испред великог игралишта – наводи Миричић.
Он изражава жаљење што
нису започети радови на изградњи поњавичког моста, иако је
новац обезбеђен још пре две
године, али кочница су имовинско-правни односи, као и
због тога што је ове године,
због расула у удружењу повртара, изостала „Паприкијада”.
Фекална у још два места
Највреднији помена у два следећа јужна села је наставак
радова на канализацији. Председник ивановачке скупштине
Јошка Дудуј наводи да је од
Покрајине и Града за ту намену добијено двадесет пет милиона динара, а да су се радови
одвијали у Рибарској и Пролетерској улици.
– Поста вљен је гре ба ни
асфалт у Насипској, уређиван

је пут до кампа на Дунаву и
реконструисан је плафон велике сале Дома културе. Школа
је по одлуци владе Војводине
добила три милиона и четиристо хиљада динара за прву фазу
грубих грађевинских радова на
објекту будућег вртића, који су
тренутно у току. За асфалтирање Рибарске улице потписани су уговори, а чека се расписивање јавне набавке за израду паркинга испред стадиона
– истиче Дудуј.
Од мани фе ста ци ја тре ба
издвојити „Сусрете банатских
Бугара” и „Рибарске дане и
ноћи”, као и фото-сафари и
Дан матерњих језика, а од ове
године и Међународни фестивал хармонике „Златна дирка”.
Председник омољичке скупштине Душан Лукић каже да
је у њего вом месту једи на
озбиљнија инвестиција, од око

три де сет мили о на дина ра,
постављање главног канализационог вода, које се још увек
одвија у два крака – у Улици
патријарха Арсенија Чарнојевића, па до скретања за Иваново, и у улицама Петра Кочића
и Ђуре Ђаковића.
– Урадили смо још трибине
на терену за одбојку на песку у
дво ри шту иза амбу лан те.
Завршен је пројекат за асфалтирање рукометног терена, а у
перспективи очекујемо пресвлачење поменутом подлогом
и неких од шест улица за које
имамо спремне пројекте. Желимо и спортску халу и гасификацију, али ту се не питамо
само ми... – каже Лукић.
Поред традиционалног „Жисела”, уприличени су и „Породични дани”, а пре неки дан Месна
заједница је деци поделила око
петсто пакетића.
Старчевачка надградња
Према речима Аце Димитрића, за Месну заједницу Старчево најважније је одржавање
онога што је досад постигнуто.
– Наше место је данас варошица модерног изгледа и функционална заједница. Опремљена је комунално и инфраструктурно, што је употпуњено друштвеном надградњом, па смо и
ове године испунили план манифестацијама као што су „Дани
дружења”, „Екс-Ју рок фест”,
фестивали тамбуре и акустичне гитаре, новогодишњи базар
и подела пакетића. Упоредо с
тим, нашу заједницу обогатили
смо вредном инвестицијом –
доградњом Трга неолита, односно изградњом вишенаменског
пијачног платоа са шеталиштем
– наводи Димитрић.
Он додаје да су спремни многи про јек ти, попут оних за
реконструкције улица и парка,
а стекли су се и услови за завршетак гасификације.
Тако су стајале ствари на југу.
О томе како је било на северу,
биће речи у наредном броју.

ЈАБУЧКО ПОЗОРИШТЕ ПОСТАВИЛО НОВЕ КОМАДЕ

Радован Трећи и ликови из бајки
Позориште „Мали принц” из
Јабуке припремило је поводом
долазећих празника два изненађења за своје суграђане. Једно је већ откривено у петак, 15.
децембра, у Дому културе, а
ради се о обради чувеног „Радована Трећег”, у којем је главну
ролу бриљантно носио непоновљиви Зоран Радмиловић.
Представу је режирала Ивана Ивановски и она тумачи једну од улога, док у преосталима глуме чланови омладинске
секције – Миљана Ивановски,
Зорана Стојановски, Глорија
Крачун, Јелена Ђорђијевски и
Мирослав Величковић. Публика је била одушевљена; није
изо ста ло ни сви ма толи ко
потребног смеха и доброг расположења, па ће захваљујући
тако позитивним реакцијама
комад бити репризиран, а тер-

мини ће накнадно бити установљени. Овај пројекат реализован је у сарадњи са Унијом
младих Јабука, уз финансијску
подршку Града Панчева.
Поред тога, позориштанце
„Мали принц”, то јест његова
дечја секција, наредног петка,
29. децембра, такође у јабуч-

ком Дому културе извешће још
једну премијеру – „Мерлинову
новогодишњу ноћ”.
Према речима Драгане Вујасиновић, која је поставила представу, ова прича је обухватила
ликове из бројних бајки.
– Фабула изгледа отприлике
ова ко: чароб њак Мер лин је

одлучио да у новогодишњој
ноћи суди вештици како би
престале све лоше ствари и
нова година почела без имало
зла. Ређају се сведоци – од мале
сирене, преко Марице и Круеле, до звери и две успаване
лепотице, а све то праћено је
музиком и смехом. Након бројних заплета испада да је немогу ће да осу де вешти цу, јер
чињенице говоре да без ње бајке не би ни постојале. Из тог
разлога појављује се дух из лампе, испуњава три жеље, па се
бесмислено суђење завршава,
вештица постаје добра, а на
самом крају се, на опште задовољство, појављује Деда Мраз
– наводи Драгана Вујасиновић.
Истог дана биће приређено још програма, попут наступа фолклорних и балетских
група.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Набављен је материјал за уградњу
грејања у Дому омладине, чије
ће постављање ускоро почети. Посађено је шездесетак
младица покрај фудбалског
терена. Радници ЈКП-а „Зеленило” уклањали су муљ око
поњавичког моста, а уз помоћ
возила с корпом тог предузећа уређиван је парк. Месна
зајед ни ца је у уто рак, 26.
децембра, делила пакетиће
малишанима.
Банатско Ново Село: Новогодишња приредба за децу и
подела пакетића приређена
је у петак, 22. децембра, у
Дому културе. Новогодишњи
концерт свих ансамбала те
установе и удружења из села
биће одр жан у петак, 29.
децембра, у 18 сати, у локалној хали спортова.
Долово: Новогодишњи маскенбал за децу приређен је у уторак, 26. децембра, у сали
дискотеке Дома културе. На
истом месту у петак, 29.
децембра, од 22 сата, биће
одржана новогодишња журка за омладину, а наредног
дана и пројекција документарног филма „У доловима
равнице”, за који је режију и
сценарио урадио Бојан Војнов; сниматељи су били Лука
Ивановић, Зоран Компар и
Предраг Филипов, а монтажер је Лука Ивановић.
Глогоњ: Културно-уметнички
програм посвећен македонској националној заједници
под називом „Да се корени не
забораве” одржан је у суботу,
23. децембра, у Дому културе.
Фолклораши из те установе и
КУД „Веселија” наступили су
у уторак, 26. децембра, на
манифестацији „Улица новогодишње чаролије”.
Иваново: Почели су радови
на првој фази изградње вртића, урађене су серклаже и
започето је постављање кровних греда.
Јабука: Месна заједница и
ЈКП „Вод-ком” посадили су
30 сибирских брестова на прилазном путу ка сеоској депо-

нији, која је трећи пут ове
године очишћена. Поменуто
предузеће склопило је уговор
о сукцесивном обављању радова с ЈКП-ом „Водовод и канализација” на санирању хаварија на сеоској водоводној
мрежи. Поводом предстојећих празника током недеље
биће окићена велика јелка у
центру села. Дечја представа
„Мер ли но ва ново го ди шња
ноћ” биће премијерно изведена у петак, 29. децембра,
од 18 сати, у Дому културе.
Качарево: Дом културе органи зо вао је у четвр так, 21.
децембра, концерт солисте
РТС-а Милоша Радовића, који
је у пратњи хармонике и клавира приредио вече староградске и евергрин музике.
Поме ну та уста но ва је већ
сутрадан за најмлађе прире-

дила позоришну представу
„Три годи шња доба, јед на
јесен и Деда Мраз” у извођењу Драгољуба Чорића, Нине
Лазаревић и Бобе Мојсиловића.
Омољица: Радови на канализацији стигли су у завршну
фазу и одвијају се у улицама
Задружној и Ђуре Ђаковића.
Позоришни скеч „Новогодишња ноћ” ученици другог разреда извели су у петак, 22.
децембра, у Дому културе, а
истог дана Месна заједница
је деци од две до осам година поделила око петсто пакетића.
Старчево: Протекле недеље
одр жан је тра ди ци о на лан
меморијални извиђачки вишебој „Ивица Прањић”; у категорији полетараца победила
је екипа „Пчелице”, а код млађих извиђача најбољи су били
„Орлови”.

У КАЧАРЕВАЧКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ

Малишани правили
украсе

„ОМОЉИЦА КРОЗ ИГРУ И ПЕСМУ” ОСМИ ПУТ

И „Жисел” за Анастасију
Културно-уметничко друштво
„Жисел” из Омољице осми пут
је уприличило годишњи концерт народне уметности и фолклора у суботу, 23. децембра, у
Омладинском дому.
Манифестацијом „Омољица
кроз игру и песму” обележава
се крај текуће године, у којој су
чланови поменуте организације имали много наступа и путовања. Као и увек том приликом
публика је испунила велику салу
како би видела шта су урадиле
све фолклорне групе, од пред-

школских до извођачког ансамбла. Поред приказа новопостављених кореографија, народних
игара и песама, као и инструменталних и вокалних тачака,
додатни сјај концерту дали су
солисти – фрулаш Бора Топаловић, тамбураш Вељко Поткоњак и Дарко Калуђеров, који је
свирао на банатским гајдама.
Овај догађај имао је и хуманитарну ноту, јер је настављено прикупљање помоћи за лечење деветогодишње Анастасије
Букелић.

Током децембра у просторијама Дома културе одржане
су ради о ни це за уче ни ке
нижих разреда Основне школе „Жарко Зрењанин” из Качарева.
У реализацији ове новине,
поред запослених у поменутим установама, велики допринос дале су вредне и спретне
чланице Удружења жена „Етно
кутак”, које су захваљујући
вештинама и искуству биле
велика инспирација за качаревачке малишане.
Тако су деца имала ретку
прилику да изразе своју кре-

ативност и осмисле разноразне идеје за израду новогодишњих шешира, украса и
честитки.
Њихови радови изложени
су у просторијама Дома културе, а многи од њих послужиће за улепшавање учионица у школи „Жарко Зрењанин”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ЕНИГМАТИКА
УКРШТЕНИЦА

ВОДОРАВНО: 1. белило за рубље, 2. лучна мера за угао, 3. град
у Шпанији, 4. предлог уз инструментал – река у Азији, 5. место
на острву Пашману – заједно, 6. преурањен – часовник, 7.
симбол алуминијума – име финског тркача Нурмија, 8.
хрватска глумица (Марина) – симбол фосфора, 9. листопадно
дрво (мн.), 10. припадник више војничке класе у Јапану, 11.
неузорано земљиште, ледина.
УСПРАВНО: 1. раширеност, распрострањеност, 2. име писца
Толстоја – особа која калеми, 3. део цркве у који верници не
улазе – девојка (песн.), 4. француски писац (Борис) – љуштице
осушене коже на глави, 5. бања у Француској код Тулона –
старогрчки шумски демони, 6. име словачко-шпанског
фудбалера Кубале – фестивалски град у Француској, 7. реч
којом се опонаша неки звук у природи.

1

2

3

4

5

6

7

И СТАС
И ГЛАС

Чистина на
ивици шуме

Област са
самоуправом

ГЛУМИ
И ПЕВА

Трговински
Боравити у Зимзелене
комплекс у
стану
биљке
Панчеву

Римски
император
Симбол
урана
Ходати

Новорођена
деца
Кинеска
новчана
јединица

ПОРЕКЛОМ
ПАНЧЕВКА

Вулкан на Ознака аутоСицилији
-школе

Енигматске
новине
(скр.)

Дивља
мачка
Град у
Индији

Поветарац
Река у
Пољској

Организ.
уједињених
нација
(скр.)

ГЛУМИЦА
СА СЛИКЕ

2

Име
глумице
Софреновић

Врста речних шкољки
Коњска
опрема

Стари асирски град
Глас пса
Санитарни
радници
Ознака за
литар

Унутра
Први вокал

Оно што се
навлачи

Богат, добростојећи

4

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко правилно повежете дате слогове
скоковима шаховског коња, почев од
посебно обележеног поља, добићете једну
мудру латинску изреку о паметном говору.

6

НАЈ-

РЕ-

КО

-ШЕ

СУДОКУ
2
9

3

3

6

5
4

8

7

4

-ВО-

6

6

7

5
5

9

8

-НАЈ

КА-

ГО-

-ЊЕ

СА

-ЧИ

-БО-

НАЈ-

-РИ

-ВИ-

-ЖЕ.

О-

НАЈ-

-ЉЕ

-МА-

3
6

9

8

10
11

Свечана
дворана

ГЛУМИЦА

1

MA,
БAРEM
ИГРAJ!

2

Необичан Агро-индупотез у
стриј. комшаху
бинат (скр.)

Симбол
азота

Личанин у
жаргону
Бака
одмила

Наш
сатиричар
(Дејан)

Важан
зачин

Американац Врста лаке
обуће
у жаргону

ВОДОРАВНО: 1. прекривач тела
птице – годишње доба пре зиме, 2.
стари српски музички инструмент –
доктор медицине, 3. прича с
наравоученијем – знаност, 4. име
композитора Чајковског – дувачки
музички инструмент, 5. јапанска
песма од 17 слогова – достављач службене поште, 6. јава,
стварност – широка равница у Јужној Америци.

Грађевинска
машина
(мн.)
Ремијум
Град у
Пољској
Бугарска
династија

Предлог
Место код
Бијељине

Постати
коме
супруга

Омотач
Улица (скр.)

Умотавање
Први вокал
Фолк
певачица
Бодирожа

6
У осенченим пољима последња два
слова прве речи истовремено су
почетна два слова друге речи. Ta
слова, читана одозго надоле, дају
име и презиме младе панчевачке
глумице (сa слике).

Острво у
Јужном
Пацифику

Канал у
северној
Америци

3

5
Област у
Шпанији

Латински
везник
Град у
Француској

Колумбијски
фудбалер
(Андрес)

Очеви
одмила

9

7

4

Пријатан
мирис
Наш џудиста (Славко)

Очеви и
мајчини
унуци

Мудра
мисао
(грч.)

4

3

Прибор за
техничко
цртање

Покорица

Повећање
у висину

6

ПАНЧЕВАЦ

РЕШЕЊА – Укрштеница: плавило, радијан, Овиједо, с, Тарим,
Ткон, са, ран, сат, ал, Паво, Немет, п, оморике, самурај, тратина.
Горња скандинавка: пп, сланик, Ростов, ко, Октавијан, принове, у,
лахор, рис, Јелена Јовичић, ут, Нинива, унио, Ана, санитари, у,
навлака, имућан. Судоку: 861259347, 752134698, 493786152,
374692581, 928415763, 516378924, 189527436, 635841279,
247963815. Анаграм у стиху: Ема Вотсон. Доња скандинавка:
скрама, ан пасан, праунуци, арома, раст, Ликота, ет, Ескобар,
багери, гнома, Краков, к, Нова Каледонија, удати се, овијач, татице,
увијање, Ири канал, Ћана. Анаграм: Марија Бергам. Испуњаљка:
перје–јесен, гусле–лекар, басна–наука, Пјотр–труба, хаику–курир,
збиља–љанос (коначно решење: Јелена Тркуља). Коњићев скок:
Најбоље говори онај ко с најмање речи највише каже.

ОНА СВЕТОМ филма
суверено влада,
глумачкој елити
свакако припада.

Множина
(скр.)

7

2

ИСПУЊАЉКА

НАША

ЕНГЛЕСКА ДИВА

Одвојити Уређај који
оно што је сам обавља
заковано неку радњу

5

9

АНАГРАМ

АНАГРАМ У СТИХУ

Град у
Русији

8

5
2

Чврсто
ПАНЧЕВАЦ међусобно
повезати

Купа

Ковин
Наш глумац
(Цига)

Град у
Русији

Стари
назив ноте
„до”

5

Летовалиште
крај
Опатије

Симбол
азота

Посуда за
со
Делови
песме

Приватно
предузеће
(скр.)

1

3

Петак, 29. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Петак, 29. децембар 2017.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ голф 3.
069/671-156.
(252810)
ПРОДАЈЕМ голф 6,
прешао 50.000 км.
063/892-08-35.
(252994)
ОПЕЛ корса 1.4, бензин, 2010, 62.600,
власник, 7.000 евра.
063/354-221.
(253016)
ФИЈАТ пунто 1.2, 8
В, троје врата, 2003,
1.300 евра. 062/84734-83. (253098)
ПЕЖО 206, 1.4 ХДИ,
2003, троје врата,
регистрован до краја
2018. године, 1.450
евра. Хитно, 064866-21-09. (253050)
ПУНТО 3, 2005, 1.2,
3 В, бензин, плин,
сва опрема. 065/31141-66. (253109)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за мањи октавију 1.9
ТДИ, 2008, власник,
регистрован.
065/610-45-67.
(253199)
РЕНО клио 1.5 ДЦИ,
2001. годиште, 1.600
евра. Регистрован до
15. маја 2018.
065/808-40-48.
(253040)
ФОРД мондео, 1998.
бензин, караван, 900
евра. Тел. 063/80407-85. (253191)
РЕНО сеник, децембар 2012, регистрован, 8.500 евра, може замена. 064/14427-40. (253185)
ГРАНДЕ пунто 1.3
мултиџет дизел,
2006, петора врата,
фул опрема, власник. 064/130-36-02.
(253188)
ШКОДА ФАБИЈА, караван, 1.4, МПИ,
2002, мало оштећена, на име. 064/13036-02. (253188)

СТИЛО 1.9 ЈТД,
2003, троје врата,
тек регистрован, у
првој боји, власник.
064/587-50-24.
(253188)
ПУНТО 1.2, 8 В,
2009, децембар,
94.000 км, динамик
опрема, петора врата, власник. 064/58750-24. (253188)
СУЗУКИ свифт, 1.0,
1998. годиште, бензин + ТНГ, атест, 650
евра. 060/311-29-64.
(253215)
СИТРОЕН сакс,
2001, дизел, 1.5, регистрован, 22. децембра 2018, 1.000
евра. 063/823-10-13.
(253209)
ПРОДАЈЕМ/мењам
форд сијеру, топ стање, без улагања, регистрован. 060/14362-10. (253225)

ГОЛФ 5, 1.9, ТДИ,
2007. годиште, 4.000
евра. 064/514-05-06.
(4745)
ПЕЖО 307, sw, 1.6,
бензин, 2004. годиште, 3.000 евра.
064/514-05-06.
(4745)
ФОЛКСВАГЕН поло,
2001, 1.4, 3 В, фул
опрема, на име,
1.800 евра.
064/310-43-49.
(253229)
ФОРД фокус, караван, 1.8 ТДДИ, 2001,
фул опрема, на име,
1.800 евра. 062/556585. (253229)

ОГЛАСИ

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
(252603)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало,
продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(252603)
КУПУЈЕМ стара и неисправна возила.
064/119-59-24.
(252931)
КУПУЈЕМ аутомобиле у био ком стању,
90 до 1.000 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(253077)

МАШИНЕ

КРУЊАЧ елеватор,
житна сејалица олт.
063/190-36-81.
(253211)
ГАРАЖЕ

ГАРАЖЕ издајем, дупле, испод зграде,
може магацин, Котеж Тесла.
061/225-16-43.
(253156)
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ИЗДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту, Цвијићева улица. 064/23868-94. (253222)
АПАРАТИ

ТВ ПОЛОВНИ, 37,
55, 66, 72. 348-975,
066/348-975.
(253053)
СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера, монитора, даљинских. „Плус”. Д.
Туцовића 28, 353463. (253122)
ТЕЛЕВИЗОР JVC
LCD, 51 цм, стерео,
први власник.
060/550-59-76.
(253227)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

РОТВАЈЛЕР женке,
старе 70 дана, веома
квалитетне и напредне. 064/000-62-25.
(СМС)
ЈАГАЊЦИ, 300 динара килограм. Јабука.
062/108-77-03.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ мало коришћену топлу витрину, дуплу фритезу, тостер, касу и
остало за гастрономију. Тел. 063/74164-00. (251949)
ПРАСИЋИ, јагањци
на продају. Вршим
услужно печење на
дрва – ражањ, повољно. 064/397-7909. (251860)
ПРОДАЈЕМ/ПОКЛАЊАМ гробно место
на Старом православном гробљу у
Панчеву. 063/231278.
ПРОДАЈЕМ лековита
јаја јапанске препелице. 063/337-895.
(25260)
ТОВНЕ ћурке продајем, од 6 до 15 кг.
Доносимо на кућну
адресу. Тел. 344-206.
(252893)
БАГРЕМ, буква, цер,
огревно дрво на продају. 060/603-32-32.
(252926)
ПРОДАЈЕМ намештен апартман 30 м2,
на Златибору.
063/389-974.
(252941)
СЕТ ТОП БОКС, патике, ципеле, женске,
38 оригинал као нове. 064/354-69-76.
(252945)
ОРИДХЕН тучани казан за маст и роштиљ, ново. Тел.
Л064/409-65-89,
063/216-67-31.
(252951)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване, ТА пећи, достава, монтажа и гаранција годину дана.
063/714-38-98.
(252671)
ПРОДАЈЕМ цистерну
металну, 12 тона, као
и металну касу.
063/262-010.
(252969)

ПРОДАЈЕМ КРАВЕ,
бибер цреп, огревно
дрво преостало.
063/711-77-54.
(2529679
КОТАО там штадлер
40 кв, екстра, повољно. 064/123-63-65.
(252959)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА
пећи, инсталација,
грејачи нови, офарбане, достава, монтажа, гаранција. Новогодишња акција.
064/491-74-20.
(252960)
ПРОДАЈЕМ товне
ћурке. 065/220-5989, 065/445-57-36.
(253011)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 3
кв, елинова, 50 евра.
069/261-98-00.
(253024)

СВИЊСКЕ полутке,
прасад, крмача, назимад, услужно клање, достава.
065/614-74-40.
(253002)
РАСПРОДАЈА комплетно ремонтованих
ТА пећи, свих кв, достава, монтажа, гаранција, повољно.
061/641-30-36.
(253015)
ПРОДАЈЕМ месилицу и сто за производњу кора. 063/351709. (253018)
МЕСНАТА прасад
15-25 кг, могућност
клања и резервисања. Тел. 063/311277. (253027)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
сличице фифа 365.
066/935-92-92.
(253058)

ПРОДАЈЕМ тросед,
двосед, фотељу, гарнитуру, очувано, повољно.
064/140-65-99.
(253048)
ПОВОЉНО продајем
ел. шпорет „горење”,
комбинације 2 х 2
рингле са цревопм и
бутан боцом. 311866, 061/236-95-98.
(253043)
КОРИШЋЕНИ дрвени прозори већих димензија, једнокрилна
балконска врата, шалони. 062/121-01-48.
(253055)
ПРОДАЈЕМ породичну гробницу на Католичком гробљу, ловачку пушку марке
fortuna suhl, калибра
12, хамерлес.
064/848-84-22.
(253060)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ЖЕНСКИ бицикл, телевизор, санке,
кварцну грејалицу,
дрвена врата.
064/238-08-22.
(253063)
ДРВА за огрев: јасен,
багрем, црвена врба
преостала. 064/12269-78. (253082)
ДРВА ПРОДАЈЕМ са
превозом, повољно,
преостала. 060/03547-40. (253082)

ФРИЖИДЕР, 200 л,
220 л, 240 л, веш-машина, мања-већа,
угаона гарнитура,
двосед, тросед, фотеља, два душека,
сточић, грејалица.
Тел. 063/861-82-66.
(253145)
ПРОДАЈЕМ цепана
дрва преостала, ТА
пећ 6 кв, ремонтована. 062/181-65-27.
(253146)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
бојлер, телевизор 51
екран, старинска витрина, јелке окићене.
060/143-62-10.
(253021)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈА огревног
дрвета: буква, багрем, цер, храст, мешано, исечено и исцепано. Повољно.
064/080-86-99.
(253130)

ПРОДАЈА свих врста
огревног дрвета и
услужно сечење, цепање. Босанац.
064/357-82-08.
(253930)

БОЈЛЕР, 80 литара,
ве-це шоља, лавабо,
водокотлић, чесме:
лавабо, туш, судопера, туш-кабина, кревет на спрат.
062/816-66-78.
(253162)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи са доставом, монтажом и
гаранцијом. 064/36657-87, 335-930.
(253175)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ
4.5 кв, магнохром.
063/804-57-99.
(253192)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, кухиња
10.000 динара нова.
371-568, 063/773-4597. (253189)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, акција,
попуст, достава гратис. 061/198-81-42.
(253203)
ТРОСЕД и фотеља,
екстра квалитет,
7.000 динара.
069/251-16-18.
(253204)
ПРОДАЈЕМ вилерове
гоблене. 355-650.
(253212)

КУПУЈЕМ ТА пећи,
плинске боце, полован намештај и остало покућство.
066/900-79-04.
(252948)
КУПУЈЕМ значке, медаље, ордење, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(252970)

КУПУЈЕМ старе фрижидере, замрзиваче,
старо гвожђе, вешмашине. Златко.
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(253122)

КУПУЈЕМ сатове,
пенкала, књиге, ситне антиквитете.
063/804-57-99.
(253192)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Качареву, нова, одмах усељива, 150 м2,
без поправке, цена
по договору. За више
информација
013/601-472.
ПРОДАЈЕМ 53 ара
градског грађевинског земљишта са три
парцеле, Караула,
Улица Рибарска.
060/555-69-35.
(252085)
НА ПРОДАЈУ плац,
Војловица, 3 ара,
7.400 евра. 063/606597. (252171)
ПРОДАЈЕ се кућа у
Иванову. 062/415359. (252407)
ПОВОЉНО кућа са
10 ари плаца, Горњи
град. 064/133-32-02.
(252768)
ПРОДАЈЕМ плац са
викендицом. Кудељарац. 069/671-156.
(252810)
ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште, њива 30 ари,
дозвољена градња,
Братства јединства,
други просек. Струја,
вода, телефон испред. Тел. 013/366234. (252629)
ПРОДАЈЕМ кућу на
старој Миси, 7 ари,
45 м2 + 40 м2.
064/668-87-78. (и)
УСЕЉИВА кућа, Владимировац, око 200
м2, цена повољна.
060/031-29-01,
061/283-59-54.
(252927)
ПРОДАЈЕМ грађевинску парцелу 120
ари на Баваништанском путу, фронт до
асвалта 34 метара.
064/389-974.
(252941)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ врата,
каду, компјутерски
сто, боросане, мантиле. Тел. 062/96595-07, 064/582-2285. (253133)
КАУЧ мало коришћен, као нов, вешмашину мало коришћену. 013/632-995,
060/632-99-55.

ПРОДАЈЕМ машину
за судове, вагу 500 кг
и прекрупач.
060/311-29-64.
(253215)
ПРАСИЋИ на продају. 063/892-12-08.
(253217)

ПАНЧЕВАЦ

ПРОДАЈЕМ плац, Рибарска,10 ари, власник. Тел. 063/606270. (СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Иванову. 70 м2,
15.000 евра. Тел.
062/829-27-29.
(СМС)
ПРОДАЈА плацева,
Улица Пелистерска и
Кајмакчаланска. Грађевинска зона. Плацеви су укњижени.Тел.065/257-91-00
и 065/637-90-88.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Златибору, Гајеви,
може замена.
069/158-63-76.
(252134)

КУЋА 100 м2, помоћни објекат плац 5,6
ари, Моше Пијаде.
064/354-69-76.
(252945)
КУЋА, шири центар,
П + Пк, 135 м2, двориште, нова фул,
грејање, одмах усељива. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4745)
ЈУЖНА ЗОНА, плац
36 ари, ограђен, кућа фул 100 м2, идеално за било који бизнис. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4745)
ПРОДАЈЕМ викендицу, Долово, воћњак
25 ари, цена договор. 313-716.

КУЋА 150 м2, 4 ара,
Тесла, функционална, продаја, замена
стан, станови.
064/123-63-65.
(252959)

ЛАНАЦ и четврт земље уз асвалт, Мали
Надел, северзна зона. 066/354-791.
(253000)
ПРОДАЈЕМ 7 ланаца
земље у Јабуци.
063/789-58-20.
(253023)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 114 ари, до пута,
33 ширина, грађевински, 53.000.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
013/332-031.
(253046)
ЦЕНТАР, кућа, две
зањебне јединице,
110 м2, 5 ари, хитно,
80.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(253062)
СТАРА МИСА, 100
м2, 3 ара, 32.000; нова Миса, 180 м2,
70.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(253062)
ТЕСЛА, 190 м2, две
куће, 6 ари, 120.000,
договор. „Гоца”,
063/899-77-00.
(253062)
ВЕЛИКИ избор кућа,
све локације. „Гоца
013”, 063/899-77-00.
(253062)
МАРГИТА, кућа 100
м2, намештена,
50.000. Хитно. „Гоца”, 063/899-77-00.
(253062)

ПРОДАЈЕМ 6 ари
плаца са викендицом
код Дубоке баре.
064/166-12-62.
(253067)
НОВА МИСА, 160 м2,
подрум, I, гаража,
60.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (253079)
НОВИЈА КУЋА, Синђелићево насеље,
256 м2, ЦГ, усељива,
95.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (253079)

БАНАТСКО НОВО
СЕЛО, усељива кућа,
100 м2, 16 ари.
062/398-458.
(253126)
КУЋА, шири центар,
комплетно сређена,
ЕГ, 5 ари, 1/1.
063/777-27-08,
013/355-575.
(253141)
СТРЕЛИШТЕ, плац
68 ари, ширина 20
метара, одлична локација. 063/369-846.
(253155)

ТРОСОБНА кућа на
продају, 80 м2.
061/251-13-01.
(253120)

ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу, у
Војловици. 013/23221-30, 063/162-50-00.

ДЕЛИБЛАТСКА пешчара, 2 хектара земље, викендица, воћњак, роштиљ
насеље,
19.000 евра.
063/870-74-56.
(253123)

ЕКСКЛУЗИВА, улични део куће, полуреновиран, са пројектом за даљу адаптацију. Улица Лава
Толстоја.
062/134-18-26.
(253147)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

МАРГИТА, 8 ари,
300, недовршено,
80.000; Баваништански, 7 ари, 15.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (253166)
КУЋА, нова, монтажна, 60 м2, Козарачка, 17.000, 3 ара,
паркинг. Тел.
063/804-07-85.
(253191)
КУЋА, 100 м2, са помоћним објектом, 3
ара плаца, 22.000
евра, реновиран,
усељив, 1/1, стара
Миса, Козарачка.
Тел. 063/804-07-85.
(253191)
НОВОСЕЉАНСКИ
пут, 20 ари, власник,
два улаза, 8.000
евра. 060/555-43-76.
(253180)
КНИЋАНИНОВА 33,
кућа са улице, 120
м2, 33.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(253194)
ТЕСЛА, кућа 65 м2,
1.8 ари плац, 42.000,
може замена. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(253194)
ТЕСЛА, кућа за адаптацију, плац 4,28
ари, 50.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.

ПРОДАЈА плацева,
Кајмакчаланска, Пелистерска, укњижени. 063/894-88-11.
(253320)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНА кућа, шири центар, плац најмање, 3,5 ара. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(253194)

КОТЕЖ 2 други,
спрат, 90 квадрата,
цена договор, власник. 064/205-03-15.
(СМС)
ЦЕНТАР, продаја
станова, 40 – 120 м2,
650 – 850 евра/квадрат, са ПДВ-ом.
063/323-584.
(248462)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан стан, 44 м2,
ТА, II, 18.500.
063/334-751,
069/304-78-85.
ЦЕНТАР, Кеј Радоја
Дакића, двособан
стан 62 м2, са централним грејањем,
лифтом и прелепим
погледом на Тамиш.
063/786-98-86.

МИСА, ПР, 34 м2,
16.000; 70 м2, 24.000.
063/377-835.
САЛОНСКИ први
спрат, 98 м2, гаража,
подрум. Све усељиво,
сређено.
064/422-42-63.
(252549)
СТАН 98 м2, трособан, I, подрум, гаража, Доњи Град.
064/153-14-03.
(252533)

НОВИЈИ стан у Маргити, 57 м2, власништво, 33.000 евра.
063/210-998.
(252892)
СТАН, 39 м2, II
спрат, грејање сопствено на струју, нова градња, нова Миса, Приморска 27,
22.000 евра.
063/711-41-89.
(252884)
НОВ СТАН, 65 м2 и
гаража, Ул. Таковска.
063/342-220.
(252864)
СТАН на продају,
хитно, договор.
064/386-92-86.
(252938)
ПРОДАЈЕМ повољно,
станове у изградњи,
центар, Патријарха
Чарнојевића 6, може
и у сивој фази.
064/389-974.
(252941)
НОВА МИСА, трособан, 62 м2, подрум
31.000, звати после
18 сати.
069/245-89-53,
062/320-781.
(253030)
ХИТНО, Содара, двоипособан, 75, ЦГ, II,
само 36.000. (679),
„Трем 01”,
063/740-79-95,
063/836-23-83.

СТАНОВИ

КУЋА, Старчево, 80
м2, 8,6 ара, 24.000
евра, одмах усељива.
064/592-81-06,
065/363-12-05.
(253195)
МАРГИТА, кућа за
адаптацију или рушење, на 5 ари.
063/720-55-66. (253)
НА ПРОДАЈУ кућа,
Брестовац, нова,
укњижена, хитно, повољно. 063/744-2866. (253324)

ПОНУДА

БЕЗ ПОСРЕДНИКА
продајем трособан
стан, 73 м2,
на Тесли.
064/175-63-14.
(СМС)
СТРЕЛИШТЕ, мањи
двособан стан 46 м2,
етажно грејање.
Тел. 064/ 267-71-74.
(СМС)

ПАНЧЕВАЦ

19

20

Петак, 29. децембар 2017.

СТАНОВИ
ПОНУДА

СОДАРА, 56, ЦГ,
VI/VII, двособан,
усељив, лифт, 28.500.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
013/332-031.
(253046)
СОДАРА, једнособан, 37, ЦГ, VII, два
лифта, 25.000.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
013/332-031. (25304)
СТАН на продају,
хитно, нов, Максима
Горког 49, 60 м2.
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(253047)
ЦЕНТАР, 40 м2, једнособан, салонски,
24.000, шири центар,
25 м2, 18.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(253062)
ЦЕНТАР, 115 м2, петособан, ЕГ, хитно,
59.000; 105 м2, четворособан, 70.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (253062)

СОДАРА, 55 м2, двособан, 35.000; 64 м2,
трособан, 35.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(253062)
ТЕСЛА, 68 м2, трособан, 38.000; 70 м2,
трособан, 41.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(253062)
КОТЕЖ 2, 63 м2, двособан, 35.000; 68 м2,
двоипособан, 42.000;
83 м2, трособан,
48.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(253062)
ЦЕНТАР, Куткова
зграда, 73 м2, трособан, 65.000, договор.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(253062)
ВЕЛИКИ избор станова, све локације,
нуди вам агенција
„Гоца”, 063/899-7700. (253062)
СОДАРА, двоипособан стан, 63 м2, ЦГ,
IV спрат, кабловска.
Тел. 344-254.
(253062)

ОГЛАСИ
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ХИТНО и повољно
продајем стан од 83
м2, на Содари, III
спрат, са гаражом,
без посредника,
Дринска улица.
063/218-831.
(253140)

ЈЕДНОСОБАН, комплетно сређен, I
спрат, Доњи град,
22.500 евра. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.

ЈЕДНОИПОСОБАН,
40 м2, С. Саве, новоградња, повољно.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(253061)

ДВОСОБАН, строги
центар, ЦГ, тераса,
сређен, I спрат, усељив. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (253061)

ДВОСОБАН, Котеж,
58 + 6 м2, од 30.000
евра. (470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(253061)

ДВОИПОСОБАН,
Котеж 2, двострано
оријентисан, 38.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/24605-71.

СТРОГИ центар, двособан комфоран, II,
ЦГ, лифт, договор.
063/690-269.
(253078)
КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, ЦГ, IV, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(253079)
НОВА МИСА, 47 м2,
II, новија градња,
код школе, 22.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(253079)
НОВА МИСА, Тргопродуктове зграде,
75 м2, грејање на пелет, II, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(253079)
НОВА МИСА, етажа
куће, гаража, део
дворишта, 37.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(253079)
ТЕСЛА, Нови свет,
новоградња, четворособан, 100 м2, II,
ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(253079)
ПРОДАЈЕМ стан, 68
м2, у строгом центру
града, без посредника. Тел. 064/511-2510. (253100)
ПРОДАЈЕМ или мењам стан, 55 м2, у
Београду, за мањи
стан у Панчеву, уз
доплату.
063/324-169.
(253103)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан, 34 м2, на
Миси.
Тел. 060/034-20-04.
(253090)
ТЕСЛА, код Авива,
двособан стан, ЦГ, I,
тераса, подрум.
064/538-62-51.
(253086)
ЈЕДНОСОБАН стан,
близина Хотела „Тамиш”, потпуно реновиран, 36 м2, приземље, ТА.
064/829-29-02.
(253110)
СТРЕЛИШТЕ, 37 м2,
реновиран, VII спрат,
није последњи,
22.5000 евра.
069/289-19-85.
(253118)

УЖИ центар, 50 м2,
двособан, I, ЦГ, комплет реновиран,
33.000. „Олимп”,
351-061,
064/234-36-01.
(253161)
КОТЕЖ 2, 63 м2, двоипособан, ВП, ЦГ,
реновиран, одличан.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(253161)
КОЕЖ 1, 62 м2, комплетно реновиран,
двособан, ПВЦ, III,
ЦГ, одмах усељив,
34.000. „Олимп”,
351-061,
064/234-36-01.
(253161)
КОТЕЖ 2, 22 м2, гарсоњера, IV, ЦГ, усељива, 14.5000.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(253161)

ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, двособан,
38 м2.
Тел. 063/891-25-70,
064/327-53-45.
(253049)
ЦЕНТАР, 2.0, ТА,
31.000; де канцеларије, 30, 22.000.
(338), „Јанковић”,
348-025.
(253166)

СТРЕЛИШТЕ, 2.0, ЦГ;
договор, Содара, 28,
ЦГ, 18.000. (338),
„Јанковић”,
348-025.
(253166)
ПРОДАЈЕМ стан у
строгом центру, новије градње, намештен, 100 м2, 100.000
евра. 063/316-671.
(253165)
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СТАНОВИ
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СТАН, 40 м2, дворишни, I спрат, 16.000
евра, реновиран.
063/804-07-85.
(253191)
НОВ двособан, 56 м2,
нова Миса, укњижен,
власник, 1/1, 27.000
евра. 064/144-27-40.
(253185)
СТАН, 46 м2, шири
центар, ЦГ, одмах
усељив. 065/882-2404. (253177)

СОДАРА, мањи двособан, ТА, 27.000;
двособан, ЦГ, 28.000;
једнособан, 25.000,
двоипособан, 35.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (253206)
ДВОИПОСОБАН,
Маргита, ПР, фул, 64
м2, Пепељаре, I, 58
м2, 23.500. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (4745)
ТРОСОБНИ: центар,
V, , 85 м2, Котеж 2,
II, 78 м2; Маргита, I,
102 м2. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.

ОГЛАСИ

ДВОСОБАН, центар,
ЦГ, одмах усељив,
ПВЦ, 32.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(252232)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ мањи једнособан стан. Тел.
062/524-770.
(253057)
ХИТНО купујем једнособне, двособне
станове, све локације, за познате купце.
„Гоца”, 063/899-7700. (253062)
АГЕНЦИЈА „Дива некретнине”, Ж. Зрењанина 14, купујем
двособан и једнособан стан у згради.
Брза исплата. 345534, 064/246-05-71.
(253069)

ТЕСЛА, једнособан,
33 м2, тераса, 23.000.
(238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(252817)
ТЕСЛА, троипособан,
79 м2, II, 79 м2,
48.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(252817)
СОДАРА, једноипособан, 46 м2, VI,
27.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(252817)
ЦЕНТАР, једнособан,
36 м2, V, 25.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(252817)
ТЕСЛА, двособан,
новоградња, 50 м2, I
спрат, лифт, ЦГ, тераса. 063/372-221.
(253196)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, може лако у
трособан, 57 м2, ЦГ,
26.000.
064/842-30-31.
(253200)

ГАРСОЊЕРА, Доњи
град, 16 м2, 8.500; тесла, II, ЦГ, 25,
23.000. (67), „Милка
М”, 063/744-2866.(4745)
ЈЕДНОСОБНИ, центар, I, 34 м2, 26.500;
Миса, ПР, 31,
17.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(252581)
ЈЕДНОИПОСОБНИ:
Маргита, 42 м2, фул,
18.500; Тесла, I, 51,
нов, тераса. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (4745)
ДВОСОБНИ, Котеж
2, прелеп, ПР,
38.000; Миса, I, ЦГ,
прелеп. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4745)
СОДАРА, једноипособан, VI, ЦГ, 46 м2,
28.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(252232)
ЦЕНТАР, двособан,
II, 55 м2, ТА, 31.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (252232)
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АГЕНЦИЈИ „Тесла
некретнине”, потребни станови на Тесли.
064/668-89-15.
(253194)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ велики
стан, двособан, намештен, посебно
бројило. Карађорђева. 064/994-13-16.
(253136)
ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, мањи двособан,
без грејања, ненамештен. 064/426-27-09,
064/238-09-46.
(253142)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли, ЦГ.
063/644-234. (25302)
ИЗДАЈЕМ трособан
намештен стан, Стрелиште, перфектан.
063/173-64-93.
(253028)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 30 м2, у центру,
ТА грејање. Тел.
065/335-12-73.
(253035)

ИЗДАЈЕМ намештен
двоипособан стан,
плаћање са депозитом.
Тел. 061/642-87-09.
(252679)
НАМЕШТЕНА соба,
употреба кухиње и
куаптила, парно грејање, самцу или ученику. Котеж 1.
064/090-11-28.
(252679)

ПОВОЉНО издајем
намештену гарсоњеру, ужи центар.
063/810-92-39.
(253210)
ИЗДАЈЕМ трособан
стан, Тесла, ТА.
063/392-355.
(253173)
ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ пословни
простор 200 м2, у Јабуци, плац 7.5 ари.
063/386-352.
(252456)
ТАМИШ КАПИЈА, издајем локал 45 м2 +
три гаражна места.
Ново.
Тел. 060/152-87-70.
(252676)

ИЗДАЈЕМ комплетно
опремљене станове,
новосаграђене, Улица Светог Саве 133,
Панчево, продајем
77 ари земље, стари
црепајски пут.
065/283-53-01.
(253097)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
фул намештену, Котеж 1, ЦГ, приземље,
на дуже.
066/494-900.
(252627)
ИЗДАЈЕМ новију кућу 120 м2, са окућницом, у центру Старчева. 063/502-211.
(253010)
ДВОСОБАН празан
стан, бесплатан интернет, нова Миса.
063/775-99-86,
372-144.
(253017)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Содари, ЦГ,
на дужи период.
066/511-54-90.
(253167)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ једноипособан стан на
Содари, ЦГ, клима,
полунамештен. Тел.
064/245-88-57.
(253197)
НАМЕШТЕН једноипособан, новоградња, ТА, двориште, 80
евра, код Хотела „Тамиш”. 064/122-4807. (253221)

ИЗДАЈЕМ нов локал,
велики излог, погодан за фризерски салон, агенцију, представништво, мирне
делатности.
063/617-421.
(252623)
ЛОКАЛ издајем, центар, 18 м2, излог,
изолован, новогодишњи поклон – до
марта закуп бесплатан. Тел. 063/752-0400. (252691)
ПЕКАРУ издајем, и
халу магацин, радионицу код „Танка”.
064/482-65-53.
(253025)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у Зелену пијацу. 060/351-03-56.
(253091)
ИЗДАЈЕМ локал 55
м2, у Улици Д. Туцовића 55-а. Тел.
063/281-954.
(253083)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал 17 м2, нов,
Милоша Требињца 5.
063/870-74-56.
(2531234)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 81 и 39 м2,
центар Стрелишта.
Тел. 064/267-71-74.
(253123)
ИЗДАЈЕМ локал 23
м2, код Аутобуске
станице. 352-105.
(253125)
ПРОДАЈЕМ пословну
зграду 1.650 м2.
060/312-90-00.
(253143)
ИЗДАЈЕМ локал код
Аутобуске станице.
063/725-71-70.
(253152)
ИЗДАЈЕ се фризерско-козметички салон, Тесла, 200 евра.
064/514-05-06.
(4745)
ИЗДАЈЕ се локал,
угао Његошеве и Карађорђеве, 1.200
евра. 064/514-05-06.
(4745)
ЛОКАЛ, 30 м2, строги центар града, издајем. 066/344-033,
063/628-626.
(253233)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН грајфериста и возач камиона са искуством.
065/551-17-22.
(СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и
Е категорије, са искуством. 063/884-2271. (СМС)
ПОТРЕБАН вулканизер са искуством за
рад на путничком и
теретном програму.
065/551-17-22 (СМС)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Новогодишњи двоброј
на киосцима 29. децембра
Поштоване читатељке и уважени читаоци, празнични број „Панчевца” изаћи ће као двоброј. Колпортери ће то
издање нашег листа изнети на улице у четвртак, 28. децембра, у преподневним сатима, а на трафикама ће се
наћи сутрадан ујутро.
Благајна, маркетинг и редакција неће радити у понедељак и уторак, 1. и 2. јануара, па молимо кориснике наших услуга да евентуалне помене, огласе и рекламе које су намеравали да предају за број новина у првој недељи нове године донесу до среде, 27. децембра, како би се материјал нашао у новогодишњем двоброју. Први број
„Панчевца” у 2018. години биће у продаји 12. јануара.
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ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА жена за
рад на индустријској
шиваћој машини.
060/712-77-70.
(СМС)
Пицерији PIZZA
SHOP потребна радница са искуством.
064/555-33-34.
(СМС)
АУТО ЦЕНТРУ „Љубичић” потребни самостални мајстори и
ученици. 013/344011, 063/372-231.
(252541)
ПОТРЕБНИ возачи за
рад у дистрибуцији
пића Weifert са Б и Ц
категоријом.
063/494-512,
062/446-285.
НАДА ПАН д. о. о.
Потребни радници за
рад у месари, са искуством. 063/470009. (252123)
ПОТРЕБНИ кувари
са искуством.
061/277-48-03. (ф)
ПОТРЕБНИ вредни и
одговорни људи за
поделу рекламног
материјала. 064/24145-14. (252293)
ВЕЛЕПРОДАЈИ боја
и лакова, у Панчеву,
потребан магационер до 40 година старости. Позвати од 8
до 15 сати, на
063/508-438. (ф)

ПОТРЕБАН кувар,
пица-мајстор, возачдостављач хране.
Пријaве искључиво
путем сајта.
www.konoba32.rs
(253084)

ДИХТОВАЊЕ дрвене
столарије алу-лајснама, брзо и квалитетно. 063/801-84-76,
065/801-84-76.
(251120)

ПОТРЕБНА девојка
за рад у кафићу.
060/043-52-98.
(253143)
ПОТРЕБНА конобарица за рад у кафићу. 060/362-22-21.
(253199)
ПОТРЕБНЕ конобарице, кафе Пацифико. 061/236-32-87,
060/319-05-77.
(2532139

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни.
064/181-25-00.
(253068)
ПОТРЕБАН педагошки асистент за пети
разред осн. школе.
064/198-50-13, звати
од 17 сати. (252987)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(251257)

СОЉЕЊЕ и сушење
меса и обрада полутки. 064/668-87-38.
(252932)

АЛУ и ПВЦ столарија, поправка, штеловање, замена гуртни
и стакала. 063/80184-76, 065/801-8476. (251120)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
поправке, преправке
купатила, славине,
вентили, одгушење
канализације одмах.
061/193-00-09.

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлере, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(251925)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање
свих врста кровова,
бетонирање, кречење, повољно.
063/865-80-49.
(252614)
НЕГА старих, болесних и инвалидних
лица. 063/868-04-51.

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старих,
монтажа нових цеви,
одгушења, монтажа
санитарија. 062/382394. (252979)
ДУБИНСКО прање
мебл намештаја, тепиха, душека. Долазак. Наташа. 361474, 060/361-47-41.
(253009)
СПРЕМАМ станове и
пословне просторе.
Повољно. 063/278038. (253012)
ЧИСТИМ шут, подруме, таване, рушим
старе објекте, повољно. Златко. 063/19654-56, 061/144-82-80.

ВРШИМ превоз, селидбе, брзо и повољно, са радницима, у
свим правцима,
1.000 тура. Златко.
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(253122)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
013/351-073,
064/157-20-03.
(253051)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(253051)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством
, квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(253080)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила,
вентили, славине, одгушење канализације
одмах. 061/193-0009. (253081)
РАДИМО све физичке послове: обарање
стабла, рушења, одношење ствари, итд.
060/035-47-40.
(253082)
ПОПРАВКА бојлера,
ТА пећи, шпорета,
расвета, инсталације,
електричар Марко.
069/174-14-78.
(253111)
ЧУВАЊЕ старих и
непокретних лица,
мењање пелена.
061/725-85-61,
061/725-85-61.
(253120)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(252770)
ОЗБИЉНА жена чувала би старију особу. 065/624-76-23,
062/167-67-69.
(253169)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка, израда инсталација бојлера,
ТА пећи, најјефтиније у граду. 063/80457-99. (253192)
ДИМЉЕЊЕ меса,
сланине и прерађевина. 063/179-01-78.
(253187)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађевинских радова. 064/866-25-76,
013/361-601.
(253205)
УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665220, 063/847-74-38.
(246167)
СЕЛИДБА, 1.000 динара, могућност радника. 063/174-77-69.
(250194)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе. Панчеводаље. Цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(252381)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95.
ПЕРФЕКТ, фасаде,
зидање, малтерисање, глетовање, кречење, керамика, ламинат и кровови.
063/122-14-39.
(252909)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 024, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах.
013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(252977)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа
радника, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117.
(253011)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде
и канализације. Од
0-24 сата, пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах.
013/235-39-21,
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(253047)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст.
013/235-39-21,
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(253047)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
канализације, замена
славина, вентила поправке. 013/331-657,
064/495-77-59.
(253087)
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УСЛУГЕ

АДАПТАЦИЈЕ, молерај, гипс плафони,
зидови, термоизолација, керамика, вода,
материјал.
060/131-89-70.
/253105)
МОЛЕРАЈ, спуштени
плафони, преградни
зидови, термоизолација, керамика, вода,
материјал.
060/131-81-70.
(253105)
СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење
непотребних ствари
са радницима и без
њих, 00-24 сата.
064/047-55-55.
(253128)
РОЛО НАЈ вам нуди:
поправку, уградњу
ролетна, венецијанера, тракастих завеса,
роло-комарника,
хармо-врата, туш-кабина, роло-челична
заштитна врата, тенда. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији, са највећом гаранцијом. Проверите. 013/344-594,
063/894-21-80.
(253160)
СЕРВИС телевизора,
ТВ антена, ауто-кључева, ремонт батерија, остало.
063/800-01-96.
(253020)
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У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” број 135/04
и 36/09)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту намештаја, 024, сваког дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачуна. Борис.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com
(253071)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(253071)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп
намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(253071)

После кратке и тешке болести преминуо
је наш

СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за
заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (253071)

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је на
основу носилаца пројекта „Качарево” а. д. Качарево,
Улица Косовска бр. 63, донео решење број: XV-07-501315/2017. којим је утврђено да за пројекат изградње
интерне станице за снабдевање моторних возила на
катастарској парцели бр. 5502/1. к.о. Качарево, на територији града Панчева, није потребна процена утицаја на животну средину.
Увид у решење из предходног става може се обавити у просторијама Секеретаријата за заштиту животне
средине Градске управе града Панчева, Панчево, Трг
краља Петра I бр. 2 – 4, соба 710, радним даном од 10
до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана његовог објављивања
обавештења, а преко овог органа.

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније. Иван.
063/107-78-66.
(253071)
СЕЛИДБЕ робе и
РАЗНО
ствари комбијем и
камионом, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп наме- ПОТРЕБНА намештена соба, у згради, и
штаја. Иван.
063/107-78-66. (253) топло купатило са кадом, на Котежу 1, на
нижем спрату, код
ВЕШ-МАШИНЕ, фри- женске особе, и то јежидере, замрзиваче, дан дан недељно, а
климе, шпорете, бој- ради одржавања хигијене самице инвалере, ТА пећи, поправљамо квалитет- лида. 013/311-406.
(253116)
но, са гаранцијом.
„Фриготехник”,
ЕСТРАДНА школа,
013/361-361,
хармоника, клавија064/122-68-05.

После тешке и дуге болести преминуо је
наш

тура, виолина, певање. УЕУ „Балкан”
Панчево. 060/632-4690. (251106)
ТРАЖИМ озбиљан
брачни пар који би
бринули, или жену за
брак око шездесет
година. Пензионер.
Услови задовољавајући. 064/249-19-47.
(252947)
ОГЛАШАВАМ неважећим сведочанство
ОШ „Бранко Радичевић”, издато 1986. године на име Срђан
Марин. (252942)

ПЕНЗИОНЕР, упознао би жену за брак,
око 60 година. Њено
имовно стање ме не
интересује. 064/24919-47. (252947)
ОГЛАШАВАМ неважећу годишњу пензионерску карту АТП-а
на име Драган Тодоров. (252957)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартмане
на Копаонику, екстра
повољно. 065/37786-58. (253219)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибору.
Повољно. 063/70944-97. (253117)

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

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
План детаљне регулације Подручја храстове
шуме-површине специјалне намене у К.О. Долово
Излажу се на рани јавни увид План детаљне регулације Подручја храстове шуме- површине специјалне намене у К.О. Долово (у даљем тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 05. 01. 2018. до 19. 01. 2018. године.
Наведени плански документ, биће изложен на рани 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 610, сваког радног дана
од 9 до 15 сати. Све информације у вези са огласом
могу се добити путем телефона 013/308-905.
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању раног јавног увида, на званичној
интернет страници града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида,
искључиво у писаном облику, Градској управи града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,
Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу
утицати на планска решења.

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

26. децембра преминуо је наш вољени отац и деда

БРАНИСЛАВ
МИЛИНКОВИЋ
1961–2017.

МИЛАН ДЕНЧАН
1939–2017.

СЛАВОМИР НИНКОВ
1932–2017.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Нека те анђели чувају.

магистар ветерине

Синови БОЈАН, ИГОР и СТЕФАН, снаја
ИВАНА и унук АЛЕКСА

Заувек ћеш живети у срцима твоје ћерке
СНЕЖАНЕ, унуке САЊЕ и зета ЈОЛЕТА

(48/253019)

(65/253056)

Његови најмилији
(142/253220)
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Последњи поздрав

Мом синчићу

ГОРАНУ
од породице ПУТИЋ
(134/253192)

ГОРАН ГРАБУНЏИЈА

ГОРАН ГРАБУНЏИЈА
1991–2017.

28. IV 1991 – 19. XII 2017.
Око моје плаво најлепше на свету, дуњо моја мирисна,
путуј сада својим анђеоским крилима небеским пространством до
свих места на која си желео да одеш – до Лондона, до Јапана, до
Ибице... Погледај нас са висина и подари нам снаге да идемо твојим путем и остваримо што си планирао. А велики су били твоји
планови, пошаљи нам знак како да то урадимо јер не знам хоћемо
ли знати и умети без тебе.
Највише те воли твоја мама

Спавај мирно сине мој
На тебе мајка мисли мило моје
Оног дана када склопи очи
Мајка ће код тебе сине доћи.
Спавај мирно сине мој
на тебе отац мисли мило моје
Једног дана кад зора заруди
твој ће отац доћи да те буди.

Последњи поздрав

ГОРАНУ
ГРАБУНЏИЈИ
од Н. ЛИШИН
и Н. БЈЕЛОШ

(116/253157)

(136/253193)

Неутешни отац БРАНКО, мајка ГОРДАНА
и сестра ЗЛАТА
(93/253014)

Последњи поздрав непрежаљеном унуку Горану Грабунџији

ГОРАН ГРАБУНЏИЈА
Неизмерно те твој мали ратник воли, твој
одлазак ће заувек да боли!

ГОРАН ГРАБУНЏИЈА
1991–2017.
Љути смо на судбину што нисмо имали
више времена с тобом. Али нас и теши
што смо време које смо провели заједно,
провели искрено и срећно. Хвала ти на
томе што знамо да си нас волео. Живећеш
и волећемо те док се поново не сретнемо.
Спокојно спавај. Почивај у миру искрени
пријатељу.

Секица ЗЛАТА

ГОРАН ГРАБУНЏИЈА

МИШЕЛ и ТИЈАНА

(108/253149)

(110/253150)

28. IV 1991 – 19. XII 2017.
Последњи поздрав

Последњи поздрав непрежаљеном куму

С неизмерним болом, доживотно неутешна
бака НАДА ТАРБУК
(44/253033)

Последњи поздрав непрежаљеном Горану

ГОРАНУ
ГРАБУНЏИЈИ

ГОРАНУ ГРАБУНЏИЈИ

од породице
ГАЛАТИНОВИЋ
(135/253192)

са немерљивим болом кумови: ДРАГАН ЦВЕТКОВИЋ,
ПАВЛЕ, ЈЕЛИЦА, ТАМАРА и кума АНА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

(43/253000)

013/301-150

Последњи поздрав непрежаљеном

ГОРАН ГРАБУНЏИЈА
рођен 28. IV 1991 – преминуо 19. XII 2017.

ГОРАНУ

Неутјешни: ђед ДРАГАН ГРАБУНЏИЈА, бака НАДА,
стриц РОБЕРТ, ЛУКА и ДАНИЈЕЛА
(42/253000)

Тетка БРАНКА КУТЛИЋ, сестра ЈЕЛЕНА
и брат ЗОРАН КУТЛИЋ

ГОРАН ГРАБУНЏИЈА
1991–2017.

(92/253113)

Почивај у миру драги Горане.

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

ПАНЧЕВАЦ

Породица ГАВРИЛОВИЋ
(111/253150)

телефон:
013/301-150

Петак, 29. децембар 2017.
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Последњи поздрав Жексу

ГОРАН ГРАБУНЏИЈА
Хвала ти за сваки загрљај.
Хвала ти за сву срећу.
Хвала ти за све.
...за све што долази, недостајеш.!
Твоја љубав

ЖЕЉКО СТОЈКОВ ЖЕКС
1992–2017.

(109/253150)

Последњи поздрав

После дуге и тешке болести преминула је наша
драга

Почивај у миру брате.
ГОРАНУ ГРАБУНЏИЈИ
непрежаљеном пријатељу.
НЕМАЊА ВРБАШКИ
(115/253157)

МАРИЈА
ЖИВКОВИЋ

Последњи помен нашем младом комшији

Од другара из Панчева

1939–2017.
(141/253218)

Сахрана је обављена 25.
децембра 2017, на Новом гробљу.

ГОРАНУ ГРАБУНЏИЈИ
Станари комшије у Дунавској број 6
(35/252992)

23. децембра 2017. напустио нас је наш
вољени

Ожалошћени: ћерка
ВЕРА и брат АДАМ
с породицом
(95/253119)

Последњи поздрав заови

МАРИЈИ
ЖИВКОВИЋ

МИЛОШ КРАЧУНОВ
1943–2017.
Сахрана је обављена 25. децембра 2017,
на Новом гробљу у Панчеву.
С великом љубављу, поштовањем, захвалношћу и тугом биће у мислима и души његове породице.
Супруга ВУКОСАВА, син ДУШАН, ћерка
БИЉАНА, унуци ЈОВАН, ИВАНА
и ДУШАН, снаја БОЈАНА и зет САША

Са жаљењем обавештавамо породицу и
пријатеље да је наш

Поштованом

С поштовањем снаја
АНА КЛИНКО

ПЕТРУ СЕФКЕРИНЦУ
1954–2017.

Последњи поздрав колеги
од радника Одељења за ванредне
ситуације у Панчеву
(57/253039)

(82/253099)

ПЕТАР СЕФКЕРИНАЦ
1954–2017.
трагично изгубио живот 23. децембра
2017. године.
Испраћај за кремацију ће се обавити на
Новом гробљу у Београду, 2. јануара 2018.
године, у 12 сати.
Ожалошћени: супруга ЈЕЛЕНА,
син НИКОЛА, ћерке МАРИЈА и МИЛАНА
и зет ДУШАН
(125/253178)

Последњи поздрав драгом брату

Последњи поздрав драгој
сестри и тетки

Нашем вољеном

(114/253154)

Последњи поздрав драгом колеги

МИЛОШ
КРАЧУНОВ

ПЕТРУ СЕФКЕРИНЦУ
1954–2017.
Од сестре ЦИЦЕ с породицом
(117/253159)

1943–2017.

дипл. економиста
5. XI 1947 – 21. XII 2017.

Драги деда бићеш увек у
нашим срцима и мислима.
Породица ВАСИЉЕВИЋ
(66/253059)

БЛАГОЈУ ДИМИЋУ

ПАНЧЕВАЦ
Колектив ЈКП „Зеленило” Панчево
(123/ф)

телефон:
013/301-150

МАРИЈИ
ЖИВКУ

СЛАВОМИР НИНКОВ
Последњи поздрав драгом колеги
од колектива „Либеро” д. о. о. Панчево
(143/253222)

ДРАГАНУ
РАДОВАНОВИЋУ
дипл. грађевинском
инжењеру
26. XII 1959 – 25. XI 2017.

Од сестре СУЗИ,
КАТИЦЕ и САВЕТЕ
и породице БЕЛУ
и СТАНИШКОВИЋ.

да ва ће мо че тр де се то дневни парастос у среду,
3. јануара 2018. године, у
11 сати, на Новом гробљу
у Панчеву.

Почивај у миру.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Ожалошћене породице
ЖИВКОВИЋ
и РАДОВАНОВИЋ

(4/252940)

(94/253115)
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С великим болом на Светог Николу опростили смо се од
нашег Зорана из Банатског Брестовца

22. децембра 2017, у 83. години живота, напустио нас је наш вољени тата и деда

С тугом се опраштам од
драгог и поштованог зета

БОЖИДАРА
ВУЧИНИЋА

БОЖИДАР ВУЧИНИЋ
1935–2017.

ЗОРАН САМАРЏИЋ

1935–2017.
Жали га ОЛГА
КЕЗУНОВИЋ

25. XI 1961 – 17. XII 2017.

(68/253065)

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.

„Народ суди, а Бог пресуђује”
А Бог је хтео да те прими у Царство небеско, на твој крштени дан и крсну славу, да осетиш Благост Божју, у односу
на суровост народну.
Почивај у миру у Царству небескоме.
Вечно ожалошћени: мајка РАТОМИРКА, брат ГОРАН
и снаја СНЕЖАНА

Захвални што смо те имали, с љубављу и поштовањем
кћерке НАТАША и СВЕТЛАНА и унуци ИГОР, АНДРЕЈА,
БОРИС и ДАНИЛО
(67/253065)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Последњи поздрав драгом и поштованом

Последњи поздрав драгом комшији

(112/253151)

чика БОШКУ
Хвала вам на свему.

БОШКУ ВУЧИНИЋУ

ЈАСМИНА и БЕБА с породицама
(29/252985)

од породица ГРБИЋ, ГРУЈИЋ, ЂОКОВИЋ,

ИШТВАН СИЧ

ЖИВАНОВ, МИЛЕУСНИЋ, НИКОЛАШ,

25. V 1949 – 22. XII 2017.

Последњи поздрав

РАДУЈКО, КУЗМАНОВ и ШИМИЋ
(87/253104)

Рекли су нам да си умро... Како, када дишеш кроз све нас?
Пуно нам недостајеш...
Хвала што си живео за нас!

ПАНЧЕВАЦ

БОЖИДАРУ ВУЧИНИЋУ

телефон:
Ожалошћени: ћерке БОЈАНА, ВЕРА, САНДРА и ЛИДИЈА
и син ДЕЈАН, зетови МАЦЕ, ДЕЈАН и ВЛАДА,
снаја МИРЈАНА, унуци БОГДАН, АЛЕКСА
и унуке ЛАНА и ХЕЛЕНА
(15/252963)

21. децембра 2017. године изненада је преминуо наш драги

од ДУШАНА и ЗОРИЦЕ

013/301-150

(72/253074)

Остаћете заувек у нашим
мислима и срцима

Последњи поздрав нашој драгој

ЗОРАН
САМАРЏИЋ
Последњи поздрав од
пријатеља ИВАНА
ЛАЗИЋА с породицом
из Омољице

БОШКО
ВУЧИНИЋ

(22/252953)

Последњи поздрав заувек во ље ној и ни ка да
прежаљеној сестри

РУМЕНИ КОЦЕВИЋ
1947–2017.
С великом љубављу и тугом ћеш живети у
нашим мислима.

МИХАЈЛО Иван КОСОВАЦ
1938–2017.

Породице
ГАРДИНОВАЧКИ
и ЗЛАТКОВИЋ
(54/253034)

Почивај у миру и нека те анђели чувају.
Супруг МИЛЕ, ћерка ДУШКА
и син ЂУРИЦА с породицом
(49/253026)

Сахрањен је 22. децембра 2017. године на Новом гробљу у Панчеву.
Сећање на његову доброту и племенитост у својим срцима вечно
ће чувати: ћерка ИВАНА ВИДА, зет ВЛАДИМИР, унуци ИВАН
и ЈОВАН, сестра ЗОРАНА НИКИЋ, сестричина БИЉАНА и прија
КАТИЦА ВИДА
(31/252988)

РУМЕНИ
Твој брат МИРЕ
и сестра ЗОРИЦА
с породицама

РУМЕНИ
КОЦЕВИЋ

(51/253002)

ИШТВАН СИЧ

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

Последњи поздрав нашој драгој бакици

Последњи поздрав драгом брату од сестре ВЕРЕ
(10/252954)

Твоји: унуци ДУШАН и
ЈОВАНА с породицама,
МАРКО, СЛАВКО
и ИВАНА
(50/253026)

Петак, 29. децембар 2017.
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СТЕВАН БУРА
1954–2017.

СТЕВАН БУРА

МАРИКА СТОЈАНОВИЋ

Последњи поздрав куму.
ДУШИЦА и ЗОРАН

1954–2017.

4. VIII 1950 – 23. XII 2017.
Драга мама,
хвала ти, што си све ове године била са нама.
Хвала што си била љубав, разумевање, сигурност и радост...
Хвала што си за сваки проблем имала решење...
Хала за сваку реч, додир, пољубац...
Одмори се мама! Почивај у миру.
Са нама ћеш живети и даље, у нашим мислима, срцима и сновима...
Волимо те бескрајно!
Ћерке СЛАЂАНА и ЈЕЛЕНА с породицама

(73/253076)

Драги мој Стеване, анђели нека те чувају.

Сећање на наше најмилије
Твоја супруга АНКА

ТМУШИЋ

(120/253170)

Последњи поздрав драгом

(39/252997)

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав нашем брату

БЛАГОЈЕ ВЕСЕЛИН ЗОРИЦА
СТЕВАНУ

1998–2017.

од породица

МИЛАНУ
ДЕНЧАНУ

2015–2017.

Не постоји време које уклања бол...
нити време може из снова уклонити оно што ноћу срце сања.
Најтежа је успомена...
Најтеже је када ти недостаје неко, а знаш да се вратити неће...

АБАЗОВИЋ, ПОПОВИЋ

ДРАГАНУ АРСИЋУ

2000–2017.

и ДАВИДОВИЋ
(122/253170)

Последњи поздрав куму

Твоји: ЉУБО, СЛАВКО
и ЦИЦА с породицама
(85/ф)

Породица ТМУШИЋ

од МИМЕ и СНЕЖЕ
РЕПАЈИЋ

(131/ф)

(124/253176)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Наш драги

СТЕВАНУ

ДРАГОМИРУ АРСИЋУ АРСИ

АНИЦИ
ТРИМОВСКИ

од кумова АЦЕ и БЕБЕ
с породицом

Син СТАНКО
(118/253164)

(139/253215)

1933–2017.

(121/253170)

25. децембра напустио
нас је наш вољени

Колектив DOO „PAN-LEDI” ПАНЧЕВО
(132/ф)

Последњи поздрав

Од сина СРБИСЛАВА и ћерке СВЕТЛАНЕ с породицама
(133/253190)

СЕЋАЊЕ

ПАВЛЕ
ЈОВАНОВИЋ
13. I 2011 – 13. I 2018.
По доброти те памтимо,
с поносом спомињемо, а
у срцима носимо.
Твоји најмилији
(119/253156)

24. децембра 2017. преминуо је наш драги

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ВЕРИ БАТАНЧЕВ
1931–2017.

ЉУБОМИР ТОМИН
преминуо је у 84. години.
Сахрана ће се обавити 29. децембра 2017, на Новом гробљу, у 13 сати.
С љубављу и поштовањем: супруга СТОЈАНКА,
сестричина БРАНКИЦА, зет МИОДРАГ, унук
АЛЕКСАНДАР и породице ТОМИН, НЕЦИН
и ЛАКОВИЋ

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

Прошло је пет година од смрти нашег оца

(55/253037)

Нашој драгој

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Син ДРАГАН
и ћерка ЈУЛИЈАНА
с породицама

ДРАГОЉУБ РАТКОВИЋ ДРАГАН
Ожалошћени: супруга ПЕТРИЈА, ћерка ДРАГАНА, зет
ГОРАН и унуци ЛУКА, АНДРЕЈА и АЊА
(113/253153)

(146/253231)

тетка ЂУЂИ
од МАРИНЕ, МИЛИЦЕ
и СЛАЂАНА
(25/252981)

6. јануара 2018. године
навршава се тридесет година од смрти мога тате

ЉУБА
СУВАЧАР

ВЛАДИМИР БИСАК
25. VI 1998 – 30. XII 2016.

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

ВЕРА и ЉУБОМИР
МИРИЋ

ПЕТАР МУЛИЋ
1930–2017.

Драги и никад непрежаљени

ВЕЛИМИРА СТАНИШИЋА

МАРИКИ
СТОЈАНОВИЋ

Прошла је година, ал ти ћеш остати вечито у нашим срцима.

Твоји најмилији

Твоји најмилији

(86/ф)

(144/253223)

ТОМЕ ТОМИЋА
18. VI 1937 – 6. I 1988.

Прошло је пола године
от ка да ни си с на ма.
Недостајеш.

Увек у сећању своје
ћерке РАДМИЛЕ

Твоји најмилији

(126/253181)

(140/253216)
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Петак, 29. децембар 2017.

30. децембра 2017. навршава се годину
дана откада си ме изненада напустио

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

30. децембра 2017. године, у 11 сати, на
гробљу у Банатском Новом Селу, одржаћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

5. јануара рођендан је

2. јануара 2018. навршава се осам година од смрти моје Нане

4. јануара 2018. навршава се осам година од смрти мог Деке

ВИДЕ
НЕРАНЏИЋ

СИМЕ
НЕРАНЏИЋА

Мајо, ти си увек са мамом ЖИВАНОМ и твојим сином ИГОРОМ
Волимо те.

Понекад у сновима, увек
у мислима и причама.
Унука МАРИЈА
с породицом

Понекад у сновима, увек
у мислима и причама.
Унука МАРИЈА
с породицом

(53/253031)

(105/253148)

(106/253148)

У уторак, 2. јануара 2018. године, у 11 сати, обележавамо четрдесетодневни помен на Новом
гробљу нашем драгом

У петак, 29. децембра
2017, у 11 сати, у цркви
Успења пресвете Богородице, даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом оцу

ВЕРИ
НИКОЛИЋ
МАЈИ

СТЕВАН СОМБОРАЦ
ВЕСИ ЛАЗАРЕВИЋ
Нема јутра, нема дана да ниси самном. Ни
све сузе света, ни све речи утехе не могу
да ублаже бол коју осећам.

Бескрајно хвала за све што си нам несебично пружала.

С неизмерном љубављу
твоја ћерка МАРИЈАНА

Успомену на тебе, са пуно љубави
и поштовања, чуваће твоји најмилији:
супруг ЈОВО, ћерка РАДМИЛА, син
РАДОМИР, снаја КРИСТИНА, унука
ЈОВАНА и унук МАТЕЈА

(104/253139)

(74/253084)

С поносом чувам сећање на тебе.

Петогодишњи помен

30. децембра навршава се шест месеци откако
није с нама наша мама, бака и прабака

ЗОРАНУ ТОДОРОВИЋУ
1967–2017.
НЕНАД ЗЕНГ

НЕВА ВОЈКА
1933–2017.

29. XII 2012 – 29. XII 2017.
Нешо, нема дана да не помислимо на тебе.
Много нам недостајеш.
Твоји најмилији
(78/253093)

Тога дана у 12 сати, на Католичком гробљу у
Панчеву даваћемо парастос.
С љубављу и поштовањем чувамо те у нашим сећањима.
Твоји: син ЖАРКО, снаја ГОРДАНА, унуке
МИЛЕНА и МИРЈАНА с породицом

ПЕТРУ
ДОБРИЋУ

Увек си био и остаћеш део нас.
Твоја мама РАТКА, тата ЗАРЕ, супруга
МИЛЕНА, син ЛУКА, ћерка МИЛИЦА, брат
ДЕЈАН, снаја ИСИДОРА и братаница МАША

Ћерке СВЕТЛАНА
и ТАЊА с породицама

(77/253092)

(102/253137)

9. јануара 2018. године
навршавају се четири године од смрти нашег

5. јануара је шестомесечни помен

(58/253041)

7. јануара 2018. дајемо десетогодишњи помен на православном гробљу у Старчеву

Вољени наш

ДАНИЦИ БАДАЛОВСКИ
професору у пензији

РАДЕТА
ВУКАШИНОВИЋА

Мама, много ми недостајеш.
РОСАНА, ДАНИЦА и МИЛОШ ТОПАЛОВИЋ

1952–2014.

(145/253228)

СЛАВКО БЕКСЕДИЋ

Док год те се сећамо живећеш са нама.

МОМИР НЕЂИЋ
1970–2008.

2012–2017.

Прошло је пет година откако си нас напустио. Крај је децембра и твој рођендан.
Љубав је велика, туга иста.

Вољени наш Бебане, тешко је стегнути срце да се не цепа, душа да не пати, сузе да
стану и не теку. Твоју доброту никад не
можемо заборавити, куд год да кренемо,
ти си уз нас и нашим срцима.
Твоји: мама ЈЕЛЕНА, отац ВИДОЈЕ,
супруга СЛАЂАНА, кћери ТИЈАНА
и ЈОВАНА и сестра САЊА с породицом

Твоји: МИЛЕНА, НАЂА и СЛАВИША
(138/253207)

(130/253126)

8. IX 1940 – 5. I 2015.

8. IX 1940 – 5. I 2015.

У суботу, 30. децембра
2017, даваћемо годишњи
помен нашој драгој

30. децембра 2107. у 12
сати, на Новом гробљу,
дајемо годишњи помен

Син ИГОР, снаја ВЕСНА
и унук НИКОЛА
(59/253042)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

МИЦИ
ЈАГОДИЋ

ВЛАДИМИР
РУДИНАЦ

Година је прошла, а туга
и бол не пролазе.
Твоји: МАЈА, ЗОРАНА,
ЈЕЛЕНА и ЗОРАН

Супруга МАРИЈА, ћерке
СНЕЖАНА
и СВЕТЛАНА
с породицама

(127/252128)

(137/253201)

РАДЕ
ВУКАШИНОВИЋ
9. I 2014 – 9. I 2018.

Драга наша

МИЋА
СТАНКОВИЋ

НИКОЛА
РАШИЋ

БРАНИСЛАВ
РАДИВОЈЕВ
БАНЕ
Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Твоји најмилији
(62/253052)

Живећеш вечно у мом
срцу, али туга и бол остају до краја живота.
Твоја супруга РУМЕНА
СТАНКОВИЋ
из Глогоња

Драги тата, ево и три године прође.
Твоја вољена ћерка
ЗЛАТА и зет ЗОРАН
СТАНКОВИЋ

3. I 2008 – 3. I 2018.
Десет година је прошло,
проћи ће и век, али у срцима нашим остајеш заувек.
Сестра МАРА
и зет СРБА с породицом

(76/253088)

(75/253088)

(60/253044)

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

Навршава се година од
смрти моје драге сестре

Заувек у нашим мислима.
Супруга ВЕСНА и ћерка
ИВАНА
(30/252487)

3. I 1979 – 3. I 2018.

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

МИЦО
МИЦЕ
Прошла је година откако
си отишла. У нашим срцима ћеш живети заувек.
Породице АЛОБИЋ
и РАДЕНКОВИЋ

Време пролази, али бол и
туга остају.
Твој ЦАНЕ с децом

(129/253128)

(128/253128)

ЈАГОДИЋ

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

Петак, 29. децембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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У суботу, 30. децембра, у 10.30 на Новом гробљу, одржаћемо полугодишњи помен нашем драгом

У суботу, 30. децембра 2017. године, на Новом гробљу, у 11.30, дајемо
деветогодишњи помен нашем драгом сину и брату Цалету

АЛЕКСАНДАР
ЂЕРФИ
Ан ђе ле мој нај леп ши,
време пролази, али љубав и сећање на тебе неће никада. Заувек ћеш
бити у мом срцу.
Твоја БИКИЦА

АЛЕКСАНДРУ ЂЕРФИЈУ
АЦИ
21. IX 1975 – 3. VII 2017.

(81/253096)

Време пролази, туга и бол не престају.
Заувек те носимо у срцу и мислима.

ЦАЛЕ СТЕФАНОВИЋ

Плачем и плакаћу...

Твоја сестра ОЉА и брат МИЛАН с породицама
(14/252962)

26. VI 1993 – 31. XII 2008.
Тужна и болна година пролази

ЉИЉАНА
ГВОЗДЕНОВИЋ

Драги Цаки, анђеле наш и даље сијаш.
Твоја светлост доброте остала је да нам зрачи.
Никад прежаљен и заборављен.

ЉИЉАНА ГВОЗДЕНОВИЋ
23. XI 1949 – 10. I 2017.
Кажу време тугу брише, ал туге и боли је све више. Знаш колико смо те волели, а само да знаш
колико нам недостајеш.
Твоји најмилији: супруг НИКОЛА, ћерка БИЉА
и твој ЦОЛЕ

Твоји: тата ЦАЛЕ, мама ОЉА, сестре САНЕЛА, АЛЕКСАНДРА
и сестрић СТЕФАН
(101/253134)

(88/253106)

Мајко моја, воли те ћерка твоја.
Волела бих да те видим
сад... да ти причам боли
моје, да ми дајеш савете
своје.
Мајчице у срцу те носим
и с тобом се поносим.
Твоја ћерка
(89/253106)

СЕЋАЊЕ

Година дана откако није
с нама

Сећање на драге родитеље

ТОМИЋ

Година дана откако није
с нама

МИЛОСАВ ЛАЗИЋ МИША
17. III 1951 – 28. XII 2005.
Недостајеш нам.

САВА

ВЕЛИМИР

1937–2014.

1938–1994.

Супруга РУЖИЦА и синови ЖЕЉКО и ДАРКО
с породицама

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
вас.
Ћерке НАДА и ЉИЉА с породицама

(12/252955)

(96/ф)

3. јануара 2018. године навршава се година откад нас је напустио наш драги

ЉИЉА
ГВОЗДЕНОВИЋ

ЉИЉА
ГВОЗДЕНОВИЋ

Тугују за тобом: отац
РАДЕНКО и брат
ЗЛАТКО с породицом

Тугује за тобом сестра
ВЕРА с породицом

РАДЕ, МИРА, ДУШАН
и МАРИЈА

(26/252982)

(27/252982)

(52/253029)

ЈЕЛИЦА
НИКОЛИЋ

5. II 1945 – 3. I 2017.
С љубављу у својим срцима, од заборава, чувају
те твоји најмилији
Породица
(103/253138)

Снајка, вечно ћеш живети у нашим срцима.

30. децембра 2017, у 11
сати, годишњи помен

ЉИЉА ГВОЗДЕНОВИЋ

МИЛОРАД ЛУКИЋ

ЉИЉАНА
ГВОЗДЕНОВИЋ

МАРКО МАРИЋ

Само време пролази, сећање туга и бол остају у нама који смо те волели.
Од девера ЉУБЕ и јетрве ЈОВАНКЕ
и СЛАВИЦЕ с породицом

2010–2018.

Човек није камен. Све
про ла зи, са мо ту га и
успомена остају.
Супруг БРАНКО

За све што долази, недостајеш...

(69/253070)

(24/252980)

(70/

МИЛАН
ЈАКИМОВСКИ
Девет година тужног сећања.
Супруга с децом
(97/253124)

Трогодишњи помен

ПОМЕН

Посвећено драгом оцу

ЗОРИЦА
НАКОНЧИЋ

МОМЧИЛУ
КОРАЊИЋУ
1953–2012.

Шест месеци бола који не престаје. Никада те нећемо
заборавити

ЗОРИЦА
НАКОНЧИЋ

Три тужне године откад
ниси с нама.

МИЛИЦА ГРЧИЋ
МИЈА, КИКА, ЈЕЛА и СНЕЖА

Недостају ми наши разговори, твој хумор, твоји савети.
Сваки дан без тебе је све тежи. Чувам те у срцу заувек.
БОЈАНА и МИРКО

(79/253094)

(80/253095)

МИЛИЦА ГРЧИЋ

Чувамо те у срцима.
Твоји најмилији

Твоји: МИЛОШ
и БАЦКО

(18/252967)

(19/252971)

После твог одласка на
вечни починак све ми се
срушило. Бог те је узео,
али те не може волети
више од мене.
Ћерка НАДА
(56/253038)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 29. децембар 2017.

СЕЋАЊЕ

29. децембра навршавају се три болне и
тужне године откако нас је напустио наш
вољени син, отац и унук

на наше најмилије

ЈЕЛЕНУ, ДУШАНА, ВУКАНА
и МИЛАНА

СЛОБОДАНА СПАСИЋА

ПРЕДРАГ ДЕЛИЋ
1979–2014.

2005–2017.

Вечно ће те волети твој син ОГЊЕН,
отац МИОДРАГ, мајка МАРГИТА
и твоја БАЈКА

судију Врховног суда
2010–2017.
Вољени наш Бобо, тешко је стегнути срце да
не боли, душа да не пати, сузе да не теку. По
добру те памтимо, с поносом помињемо и
чувамо од заборава – све је то љубав.
Твоји најмилији: ћерка НЕДА,
супруга НАДИЦА, мама МИЛИЦА
и сестра ТАТЈАНА

(40/252999)

(99/253134)

Вољени никад не умиру.

Увек сте у нашим мислима.

Увек ћеш живети у нама анђеле наш, недостајеш нам пуно.

Сећања су део нашег живота, љубав и бол су вечни.
Породица УЗУНОВИЋ
(16/1252964)

30. децембра 2017. навршава се четрдесет тужних дана откако није с нама наш драги пријатељ и колега

Година за годином... седам
Сећање на вољеног тату, супруга, сина и
брата

30. децембра 2017. навршава се годину дана и шест година, како
су нас напустили наши најмилији

Сећање на

БРАНКА

БРАНКО
ШУПИЦА

ПРЕДРАГ МАРКОВИЋ ПЕЦА
од колега: АНЂЕЛИЋА, МИЛАНА, СЛАВКА, ИЛИЈЕ, БАЈЕ, ДАЊЕ,
ТОПЧЕТА, ЗМАЈА, ЗОФА, КУМА НОВИЦЕ, ТУКИЈА, ГЕНЕРАЦИЈЕ
И РУЊЕ
(61/253044)

ЉУБИЦА БЕКИЋ
ШУПИЦА

ШУПИЦУ

2016–2017.
2011–2017.
Остаћете вечно у нашим срцима никада заборављени
Помен ће се одржати 30. децембра 2017, у 11.30, на Новом гробљу.
Ожалошћени: синови ЗОРАН и МИЛАН, снаје ПАТРИША
и СЛАЂАНА као и унуке ДУШАНКА и МИЛА
(63/253051)

СЕЋАЊЕ

ВАСИЋ

БЛАГОЈЕ
29. XII 2016 – 2017.

Прошло је четрдесет дана откако ниси с нама

ВАСИЋ

РАДЕНКА
2013–2017.

Најдражи никад не умиру, ваша деца вас воле
заувек.
ЗОРАН, МИЦА и МИЛОРАД с породицама
(32/252996)

БЛАГОЈЕ

РАДЕНКА

2016–2017.
2013–2017.
29. децембра је година како си нас напустио тата. Мир си нашао поред маме, без које смо ево
пета година.
Почивајте у миру драги родитељи.
С љубављу ћерка МИЛЕНА с породицом

Сећање на драге родитеље

МИЛЕНКОВИЋ

Много нам недостајеш.
Супруг и ћерка с породицом

ДУШАН

СМИЉА

1991–2017.
2006–2017.
Време не брише лепе успомене.
Захвални син МИЋА

ХЕРБЕРТ
1911–1989.

СЕЋАЊЕ

3. јануара је четрдесет
тужних дана.

ЗОРАН
АШАНИН

29. XII 2007 – 29. XII 2017.

ЗОРАН
АШАНИН
1971–2017.

ЗОРИЦА с фамилијом

Твој отац ЛАКИЋ

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Твоји: ГОРАН,
ДАНИЈЕЛА, МИЛИЦА
и ЈЕЛЕНА

(47/253014)

(84/253101)

(83/253101

Заувек ћеш остати у мом
срцу и мислима.

ДРАГАНУ
МИЛЕВСКОМ
МУСИ

27. XII 1999 – 27. XII 2017.
Најбољој мајци на свету.
Син МИКАИЛО
с породицом
(44/253005)

26. децембра 2017. године навршило се пуних
шест месеци од смрти

НИКОЛИ ШАПОЊИЋУ БАТИ
У срцу те чувају твоји најмилији

(37/252995)

(46/253008)

ОЛГА БЕЛИЋ

ЕМА

1915–1993.
С поштовањем синови с породицама

Година за годином, а ја и
даље тужан

(34/252991)

Обавештавамо пријатеље и родбину да ће се 30. децембра, у 12 сати, на Старом православном гробљу одржати четрдесетодневни помен нашем вољеном

КРАЊЦ

(64/253054)

РУЖИЦА
ЋОЈБАШИЋ

ДУШИЦА ДАНИЛУДИС

(33/252989)

Сећање на родитеље

Увек ћемо се сећати тебе
и твоје доброте. Много
нам недостајеш.
Твоји пријатељи ИВАН
и СЕЈА с породицом

(36/252993)

Навршава се четрдесет
дана откако нас је напустио наш

27. децембра навршавају се две године откако
није с нама наш

ДОБРИВОЈЕ
ЛАЗИН БОБА

БЛАГОЈЕ
ЈОВАНОВИЋ

Увек ћемо те волети.
Супруга, син, мајка
и брат

Волимо те и чувамо од
заборава.
Твоји: отац АНЂЕЛКО
и брат МИЛЕ
с породицом

Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Супруга ЦАНА, син
МАРКО и ћерка МАЈА

(21/252972)

(3/252938)

(11/25

БРАНКЕ
ГРУБОР
рођ. Делетић
1953–2017.
Заувек си остала у нашим срцима, мислима и
болу.
Мазо моја, много нам недостајеш свима, а највише мени и деци.
Волимо те и тугујемо.
Твоји: МИРКО,
МИЛОШ и МАРКО
(71/253073)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Петак, 29. децембар 2017.
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2. јануара 2018. године
биће година откада си
нас напустио драги наш
деда Веко

ИЛИЈА СТОЈАНОВИЋ
29. децембра навршиће се шест месеци
откако је умро мој драги и незаборављени
супруг.
Много ми недостајеш драги мој Илија.
Неутешна супруга ВЕРА, ћерке МИРЈАНА и БИЉАНА и унуци ПРЕДРАГ, МИЛАН и ДАРИО
Никада те нећемо заборавити драги наш
тата, деда Лало
(13/252958)

ЂУРА ИНЂИН
2. I 2013.
Тамо си ти – где птице свијају гнезда...

ВЕЛИМИР
НИНИЋ

Тамо где пада – малена звезда...
Тамо си ти – тамо је место твоје,
тамо где сузе не постоје...

„Сви смо ми на истом путу, одлазећи људи и једног дана, сви ћемо се
опет срести...”
Чува те од заборава.

Тамо си ти – где све је тако високо,
и плаво као то твоје око...
Тамо си ти – где небо, за земљом плаче...
и где се воли од свега јаче!...
Твоји најмилији: супруга ДЕСА, ћерка МАЦА,
зет ВАЊА, унук СТЕФАН и унука НИНА

Твоја породица
(91/253108)

(7/252950)

СЕЋАЊЕ

2. јануара 2018. године се навршава једанаест
тужних година како си отишла. Драга Лано, вечно ћеш живети у нашим срцима

МИЛАНА ЈАНИЋИЈЕВИЋ ЛАНА
1980–2007.

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

МОРАР

Твоји: мама ЗЛАТА, тата ЛУЛЕ и сестра
НИКОЛЕТА с породицом
(100/253132)

Прошло је четрнаест година од смрти

НЕНАД ЛАЗАРЕВИЋ
1989–2017.

ДУШАН

Породица
(20/252968)

СВЕТИСЛАВ
ИЛИЋ

СПАСЕНИЈА

1952–2005.
1957–2011.
Без обзира на године које пролазе, све оно лепо
што смо имали, остаје и опстаје.
Брижно чувамо успомену на вас.
Хвала вам на свему.
С љубављу и поштовањем син НЕГОСЛАВ, ћерка
ИВАНА, унук ДУШАН и снаја МИЛИЈАНА

2008–2018.
Време пролази, сећање и
туга остају.
Ћерка ДУШАНКА
с породицом
(2/253807)

(90/253106)

ДУШАНА РАИЧЕВИЋА
Године пролазе, а бол и туга не престају.

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Твоја деца: СТЕВО, ЉИЉА
и МИРА с породицама
(1/252622)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИРКО МОЛНАР
2015–2018.
Године пролазе, али љубав, сећање и туга вечно
трају.

ВЕСЕЛИН
ТМУШИЋ
2000–2018.

ЛАЗАР ЈЕФТИЋ
2007–2018.
Прошло је једанаест година...

Мајка СТАНА и супруга МИЛЕНА
(98/253127)

С поштовањем породица
(107/253149)

ДИМИТРИЈЕВИЋ

Време не доноси заборав, сећање и успомене
на тебе вечито трају.
Твоји: ДРАГА, ДРАГАН,
РАДИЦА, АЦА и ДАЦА
(23/252974)

ОЛГА
8. јануара 2018. навршава се пет тужних година
од смрти наше вољене супруге, мајке, баке и
прабаке

СЕЋАЊЕ
28. децембра је шест тужних година откад нас је
напустио наш

СЕЋАЊЕ

ДРАГОСЛАВ

29. XII 2014.

11. IV 2017.

С љубављу СТАНИСЛАВ и БОРИСЛАВА
(45/253007)

29. децембра 2017. године, у 11 сати, на гробљу у Војловици, дајемо четрдесетодневни помен

СОФИЈЕ МАРИНКОВИЋ
Јoш један тужан Божић. Наша трпеза осиромашена за твоје место, али обогаћена Миом и Нером
твојим праунукама које си тако жарко желела,
али ниси смогла снаге да дочекаш да их видиш.
Никад те нећемо заборавити, увек ћеш живети у
нашим срцима.
Твоји најмилији

ВЛАДИМИР ПУЖИЋ

АНЂЕЛКО
СТОШИЋ

30. XII 2007 – 30. XII 2017.

С љубављу и тугом твоји најмилији
(38/252996)

СЕЋАЊЕ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ЖИВА ПОПОВ ЛАЛА

БОЖАНЕ ПАНИЋ
Јако ми недостајеш.
Твоја МЛАДЕНКА
(28/252984)

ЂУРЂИНИ БАСТА
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(6/252949)

(9/252953)

4. јануара 2018. навршавају се три године од смрти моје миле

РАДА, ЗОРАН
и НЕБОЈША
с породицама

1. I 2006 – 1. I 2018.
С љубављу и поштовањем породица
(5/4745)

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

(8/252952)

Тужно сећање на наше драге родитеље

МИРКОВИЋ

МИРА
2000 – 8. I 2018.
Ви сте у нашим срцима.

ЂОРЂЕ
2016–2018.
Син УРОШ и ћерка ВЕРА
(17/252966)
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Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

РОЂЕНИ

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

Добили близанце – ћерке
11. децембра: Теодору и Исидору – Анита Уршли Делалов и Стеван Делалов.

Добили ћерку
16. новембра: Милину – Милена Каличанин и Иван Грубанов; 18. новембра: Софију – Катица Биро
и Бојан Стана; 24. новембра: Машу – Дејана Николић и Зоран Петровић; 27. новембра: Неду – Марија и Зоран Жугец; 30. новембра: Софију – Ивана Рабреновић Апостоловски и Александар Апостоловски, Чарну – Миомира Ранковић Пекез и Зоран Пекез; 1. децембра: Катарину – Верица и Жељко Божић, Ксенију – Гордана и Дејан Шипош, Златку – Тања и Павел Лабат, Уну – Божана и Дарко
Петров, Софију – Весна Божић и Зоран Стефанов; 4. децембра: Зару – Драгана и Лука Матијевић,
Анђу – Милица Стаменковић и Иван Миловановић; 5. децембра: Мињу – Нина Ановић и Звездан Јовановић; 6. децембра: Јовану – Славица и Јован Жарков, Анђелу – Кристина Николић и Стивен Раду; 7. децембра: Елину – Мирјам Ђерђ и Ласло Ђулај; 8. децембра: Дуњу – Марија Лазић и Сава
Плавкић, Клару – Мирјана Међа и Славиша Угљеш; 9. децембра: Дуњу – Марица и Дарио Крстић,
Анђелину – Адријана Мањеску и Милан Мерђан, Валерију – Катарина Клебец; 11. децембра: Сару –
Јована и Ненад Радојевић, Андреу – Јелена и Миодраг Брашован, Иву – Наташа и Дарко Чамџић, Нору – Кристина Дракшан и Милан Цветковић; 12. децембра: Николину – Марија Пап и Петар Јанковић, Анђелу – Душица и Марко Васиљ; 13. децембра: Софију – Татјана и Андреја Антић, Марију –
Јелена и Бојан Брајовић; 14. децембра: Катарину – Маја и Дарко Јанков, Машу – Вјерка и Мирослав
Супек, Лару – Гордана Живановић и Милорад Бојиновић; 16. децембра: Јану – Зорица и Игор Љубичић, Анђелу – Михаела Давид Тарбук и Марко Тарбук, Уну – Јасна и Ненад Панић; 17. децембра:
Николину – Валентина и Михајло Ожеговић.

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Овновима је ово један изузетно

Сувише сте отворени и преду-

напет период. Недостатак концентрације може вас довести у
ситуацију да направите грешке
на послу које могу имати далекосежне последице. Нова познанства не обећавају и нову љубавну
причу, држите се свог партнера.

сретљиви, па људи често користе вашу доброту. Ипак, чува вас
нека срећна звезда, па ћете се
дочекати на ноге. Предстоји вам
повећи материјални добитак,
али и награда на послу. Партнер
има доста разумевања за вас.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Временске прилике доносе вам

Партнерски односи су већ дуже

проблеме с дисајним органима.
Добро размислите пре него што
направите радикалне промене у
вези с послом да на крају не
бисте извисили због лажних обећања. Повољни аспекти за почетак заједничког живота.

време у кризи, а не назире се скорије решење проблема. Ћутање
може бити и знак бежања од одговорности, а не само прихватања.
Послови ће ићи узлазном линијом, па можете очекивати повећање плате или неку награду.

Добили сина

Близанци

Стрелац

10. новембра: Арсенија – Јевгенија и Марко Анџић; 18. новембра: Алексу – Љубица Стојанов и Давид Пап; 24. новембра: Матеју – Силвија Бардуц и Милан Илић; 28. новембра: Стефана – Сабрина и Јован Собин; 1. децембра: Вукана – Андријана и Марко Марков, Милана – Весна Станков Бечејски и Владимир Бечејски; 2. децембра: Војина – Емилија и Љубиша Ћирић; 4. децембра: Стефана – Милица и Синиша Миљановић; 5. децембра: Бојана – Дејана и Јован Календарац, Данила
– Ивана Илић и Зоран Ристовски; 6. децембра: Михајла – Тамара и Милан Маричић, Николу – Тања и Горан Маравић, Марка – Елвира и Станко Марковић, Вука – Валентина и Стефан Стошевски,
Радивоја – Јерина Џелајлија и Ђуро Гавриловић; 7. децембра: Стефана – Душица Марган Станић
и Мирко Станић; 8. децембра: Николу – Сандра и Немања Васић; 11. децембра: Андрију – Ивана
Станков Калапиш и Никола Калапиш, Дарка – Александра Маравић и Никола Држајић, Алексеја –
Сања Алексић и Дејан Суба; 12. децембра: Давида – Каролина и Владимир Хорњачек, Рељу – Весна и Енвер Хасановић, Јована – Милица и Дејан Несторовски, Ђорђа – Ивана и Јосиф Оморац, Андреја – Ана и Јарослав Паленкаш, Данила – Милица и Аксентије Арсић; 16. децембра: Страхињу –
Милена и Далибор Вранић; Вука – Анђелија и Миодраг Борзановић; 17. децембра: Николу – Александра и Дејан Јусеинов, Саву – Драгана и Владимир Парчанин, Стефана – Милица и Никола Рошу, Филипа – Радмила Новаков и Игор Игњац.

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

ВЕНЧАНИ
10. децембра: Миона Поповић и Ненад Станојевић; 14. децембра: Ранка Нинковић и Рајко Вукчевић; 21. децембра: Мирјана Буква и Влајко Калкан.

УМРЛИ
7. децембра: Лиза Ивановић (1934), Десимир Савић (1939), Живан Ђукић (1940), Иван Адамов (2001);
8. децембра: Милан Павловић (1934), Марија Романов (1923); 9. децембра: Мирјана Јукић (1936),
Адам Физешан (1939), Мирјана Радић (1936), Макса Момчиловић (1937), Радмила Клекнер (1937); 10.
децембра: Предраг Поповић (1959), Коста Секулић (1954), Витомир Мирков (1938), Љубомир Томин
(1934); 11. децембра: Станојко Јаћимовски (1955), Владимир Јанковић (1952), Обрад Лукић (1943),
Маријана Вујовић (1980), Слободан Милетић (1946), Петар Крстић (1960); 12. децембра: Јован Самоила (1932), Стојадинка Станковић (1940), Сава Срећков (1953), Милош Радић (1924), Милан Купи
(1947); 13. децембра: Марија Ђорђевић (1929), Борислав Живановић (1942); 14. децембра: Љиљана
Милић (1965), Драгутин Ронаи (1928), Драгомир Арсић (1957), Аница Филоски (1932), Милан Модорановић (1954); 15. децембра: Миш Павлик (1945); 16. децембра: Радојло Пешић (1961), Јован Грујић (1936), Анкица Грујић (1936), Славка Крстић (1931); 17. децембра: Стојанка Тагасовић (1939),
Зоран Самарџић (1961); 18. децембра: Јелисавета Вукојевић (1930) Ђурђевка Рашајски (1940); 19.
децембра: Ана Молнар (1943), Живко Пандуров (1952); Коста Дабић (1960), Радислав Алексић
(1939), Горан Грабунџија (1991); 20. децембра: Петар Гаврилов (1939), Радислав Николић (1936),
Румена Коцевић (1947), Владан Павловић (1950), Јулијана Марковић (1929), Ковиљка Будимлић
(1937); 21. децембра: Мирољуб Мићић (1952), Драган Станковић (1968), Михајло Косовац (1938).

ЕНИГМАТСКИ

Смеше вам се добици и вреднији
поклони. Но имате чудну особину
да причате пре него што вас неко
нешто пита и све забрљате. Смирите се, контролишите свој језик.
Близанци који су у вези или браку, могу очекивати стабилност, а
самци ће можда упознати некога.

Рођаци, пријатељи и познаници наћи ће се ту да вам помогну
да решите своје материјалне
проблеме. Ако вам се понуди
неки додатни посао, прихватите
га обавезно. Сами Стрелчеви
имају шансу да отпочну лепу
везу са особом млађом од себе.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

У периоду који је пред вама

Када сви славе, ви радите.

бићете принуђени да завршите
давно започете ствари. Помало
сте нервозни, свадљиви. Обуздајте се у трошењу, јер се може
догодити да непотребно имате
новчане проблеме. Обуздајте
потребу за храном.

Отвара вам се поље посла, могућа сарадња са странцима, па чак
и пут у иностранство. Шта год да
је, добро је, а реализација креће
већ после Нове године. Ослоните
се на партнера, доживећете прелепе емотивне тренутке.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Болови у зглобовима пратиће
вас дуже време. Понекад су промене нешто што треба да прихватимо, а не да им се одупиремо.
Учествујте у свом животу као
актер, а не као посматрач. Изазови постоје да им се некада одоли. Чувајте оно што имате.

Девица
(23. 8 – 22. 9)
Уз праву, стручну помоћ можете решити доста финансијских
проблема. Могућа је и позајмица
од рођака. Болови у доњем делу
леђа мало ће вас ометати у уживању у претпразничном лудилу.
Ако сте сами, спремите се за луд
новогодишњи провод.

КОКТЕЛ

На великој сте животној прекретници. Не брзајте, не слушајте превише шта ко прича, већ следите
инстинкт. Ако се одлучите за самосталан посао, добро размислите
шта у ствари желите да радите. У
вама се распаљују страст и потреба да више будете с партнером.

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
Новац вам није проблем, али
очекујте већи прилив. Чак и на
ваше изненађење, послови ће
ићи боље од планираног. Оно
што је изгледало као пропало,
некако ће васкрснути и покренути се. Не занемарујте партнера и
не упуштајте се у паралелне везе.

АНАГРАМИ У СТИХУ
ЧЛАНИЦА
Грана пољо- Симбол
ЖОК
привреде иридијума
„ДИНАМО”

Аргентинска фудбалска
легенда

ПРИМАЧ
СЕРВИСА

Град у
Русији

Исто тако
(скр.)

Јадница,
Име
мученица Хачатуријана

Ниске,
огрлице

(1) ЧУВЕНА
ВИОЛИНИСТКИЊА
Виолину свира
лепотица права,
MA СНЕВА JE зато
свака мушка глава.

Планина у
Србији
Скученост
Саставни
везник
Јужно воће

Град у
Шпанији
Део отплате

Старије
женско
име

Арапска
шара
Место у
западном
Срему

Име
глумице
Алач

Град у БиХ

Град у
Румунији

ОДБОЈКАШИЦА СА
СЛИКЕ

Носивост,
запремина

Скичање

Престоница
Италије

Ознака за
темпо

Предлог уз
инструментал

Радосна
песма
Област у
Арабији

(2) ПОП-ЗВЕЗДА
Воле НEКИ СEЛИН Дион,
многе пали Витни Хјустон,
a мени је од свих већа
поп-икона једна трећа.

Одазивање

Име редитеља Дијаза
(„Аватар”)

Ићи, ходити
Лична
карта (скр.)
Име глумице Паријети
Симбол
азота

Еманација
(скр.)
Четврти
вокал
Шаргарепа

РЕШЕЊА – Анаграми у стиху: (1) Ванеса Меј, (2) Ени Ленокс.
Скандинавка: Рим, скика, Арад, Ртањ, т, Рота, па, арабеска, радосница, Тијана Стојковић, Ларистан, одити, одазив, Алба, ем, Камерон, карота.

Тона
Област у
Ирану
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ПРАЗНИЧНИ ПРОГРАМ У УЛИЦИ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

КРЕНУЛА НОВОГОДИШЊА ЧАРОЛИЈА
Након много времена у нашем
граду биће организован дочек
нове године. То ће се догодити
на сасвим сигурно најлепшем
месту за тако нешто – у Улици
Николе Тесле, која ће тим поводом добити празнично име –
улица новогодишње чаролије.
И у дани ма пре „нај лу ђе
ноћи” Панчевце тамо очекује
инте ре сан тан про грам – на
великој бини сваке вечери смењују се културно-уметничка
друштва и локални бендови, а
на осам штандова понуђени су
интересантни и укусни производи.
На вероватно најлепшој локацији за празнична и друга весела окупљања – у Улици Николе Тесле – први пут ће бити
уприличен јавни провод у „најлуђој ноћи”, што годинама није
био случај било где у граду.
Већ од 25. децембра на том
потезу постављена је бина на
којој сваке вечери до дочека
наступају панчевачка културно-уметничка друштва, локални бендови и други који имају
шта да покажу.

И испод стејџа је занимљиво. Сви који дођу моћи ће да
се на осам етно-брвнара загреју куваним вином и врућом
ракијом, окрепе кобасицама
или гулашем у лепињи, купе
ручно рађене украсе, док они
одважнији могу да се „расхладе” точеним пивом. Посебна

проблем наводи то што возачи
ауто мо би ла не реа гу ју баш
коректно и свирају им без неке
велике потребе.
И напослетку, оваква фешта
не може без Деда Мраза. Он је,
наравно, дошао из Лапоније, а
деца га бом бар ду ју разним
питањима.
– Један малишан се интересовао када ћу престати да му
лупам и будим га усред сваке
новогодишње ноћи док остављам пакетиће. Рецимо, петого ди шња Мари ја Радо ји чић
питала ме је где су ирваси, па
сам јој одговорио да су ми се
санке поквариле баш у Панчеву и да ћу, док их не поправе,

атрак ци ја за мали ша не су
неизбежни Деда Мраз и фијакери које вуку прелепи липицанери.
Целу ову причу осмислила
је Тури стич ка орга ни за ци ја
Панчева и назвала ју је „Улица
новогодишње чаролије”.

Фијакери и Деда Мраз
Као што је речено, догађај је
стар то вао у поне де љак, 25.
децем бра, насту пом КУД-а
„Станко Пауновић” и дефилеом мажореткиња, када га је
градска менаџерка Маја Витман и свечано отворила, док је
сам програм најавио Никола

Стоилковић, в. д. директора
ТОП-а.
Потом је запевао дечји хор
„Вокал кидс”, а вече је завршено свирком бенда „Blues Delivers”.
Сутрадан су играли чланови
КУД-а „Јединство”, фолклорне секције глогоњског Дома
културе и КУД-а „Веселија”;
свирали су акустични гитариста Жељко Тођераш и бендови
„Поларис” и „Second Hand”,
док су се у среду, 27. децембра, представили фолклорна
група и народни оркестар новосељанског Дома културе, као и
рок састави „Супер его” и „Рампа”.
Један од учесника програма
хар мо ни каш и коре пе ти тор
Павле Убовић одушевљен је
идејом и нада се да ће она
заживети, јер је потребна овом
граду.
Марија Качаревић из Панчева нуди ручне радове у виду
новогодишњих украса и каже
да је задовољна одзивом и многи се интересују за њене рукотворине, а понеко нешто и купи.

Панчевац Младен Андрић је
за тезгом доловачког Удружења винара и виноградара „Свети Трифун”, чије вино и продаје по промотивним ценама,
а издваја бели „ризлинг” и црни
„каберне”, као и „лозу”. Ту је и
Жика Новковић из Долова, који
каже да је вино од грожђа с
винограда удружења и да је
квалитетно, поготово што је ова
година с много сунчаних дана
била погодна за производњу
„божјег нектара”. С друге стране „шанка” је њихов колега
Лајош Шмит, који прави вино
од купине и малине, што ће
тако ђе бити изло же но ових
дана. Маја Денингер продаје
кувано вино, врућу ракију и
точено пиво и каже да лепо
иде.
Борис Мијал ков ски, који
управља фијакером с липицанерима Ергеле „Величковић”,
истиче да се много људи интересује за вожњу; маршрута је
од Улице Николе Тесле до Карађорђеве, по цени која за одрасле износи двеста динара, а за
децу упола мање. Он као мали
„Вокал кидс”

Да се корени не забораве

Јордан
Филиповић

„Неолит”, хор „Вокал кидс” и
састави „Добра стара времена”
и „Резервни план”.
И, напослетку, за сам дочек
нове 2018. године, у недељу од
22 сата наступиће тамбурашки
орке стар „Чин гри ја”, а сат
касније и поп-група „Лагуна
бенд”.
Улица новогодишње чаролије вас чека...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Кева

СЕДМИ ПУТ У ГЛОГОЊСКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ

Страну припремио

морати овде да останем све до
Нове године, када ћу за једну
ноћ свој деци света поделити
поклоне – најавио је омиљени
дечји лик с белом брадом, испод
које се крије глумац-аматер из
Ковина.
Дочек уз „Чингрију” и „Лагуну”
Интересантан програм у оквиру „Улице новогодишње чаролије” наставиће се и наред-

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

Паралелно са „Улицом новогодишње чаролије” од четвртка, 28. децембра, испред Градске управе Панчева одржаваће се и седми „Новогодишњи базар”.
Тог дана у 12 сати на централном платоу биће уприличено и свечано отварање, а потом ће у наредна три дана,
закључно са суботом, 30. децембром, десетине произвођача разних рукотворина излагати и продавати своје производе.

млађих, преко оних основношколског узраста, па до ветерана. Све те кореографије урадила је Јелена Крстевски, а
пратио их оркестар којим је
руководио Павле Убовић.
Поред тога, македонске песме
интерпретирали су подмладак
певачке групе „Тоше Проески”,
вокална солисткиња Биљана
Гулић и жене из качаревачког
удружења „Вардар”.

Женска фолклорна група
У наставку је укратко описано досељавање тог народа у
Вој во ди ну, које поче ло још
1945. године. Забележено је да
су први колонисти, претежно
из околине Куманова, у Глогоњ почели да стижу у децембру исте године, као и то да су
их староседеоци одлично прихватили.

Народни оркестар из Новог Села

Не купуј – удоми!

БАЗАР

Сед ма манифестацијa која
негује традицију македонског
живља, под називом „Да се
корени не забораве”, уприличена је у суботу, 23. децембра,
у Дому културе у Глогоњу.
Догађај је отворио женски
део првог ансамбла поменуте
установе извођењем једне од
карактеристичних песама под
називом „Брала мома капини”.
Мно го број ној публи ци је
поздравне речи упутио Славко Јова нов ски, први човек
Месне заједнице и Дома културе, који је као циљ оваквих
окупљања истакао потребу да
се обичаји, култура, песме и
игре Македонаца отргну од
заборава, с обзиром на то да
они у Гло го њу чине број ну
националну мањину.

них дана, а почињаће у предвечерје.
Најпре ће у четвртак, 28.
децем бра, насту пи ти КУД
„Абрашевић”, па победници ивановачког фестивала хармонике „Златна дирка” праћени оркестром „Амбасадор”, као и вокални солисти Ненад Алексић,
Горан Дивљак, Бојана Пешић
и Јадранка Алексић, а вече ће
окончати ди-џејеви. Омољички КУД „Жисел” отво ри ће
наредни дан, након чега ће свира ти бен до ви „Quart Core”,
„Синдром” и „Креативни неред”.
„Мото-Мразо ви” запо чеће
програм у суботу, 30. децембра,
а наставиће га старчевачки КУД

Потом је глумачка дружина
удружења „Вардар – Качарево” под називом „Видоје Дојчиновски Даскалот” приказала кратак квиз „Запознај ја
Македонија”.
Играма из Македоније, Беле
Паланке и пчињске области
представиле су се бројне секције Дома културе – од нај-

Биљана Гулић

Прелепа мешанка, која у себи
има крви теријера, већ дуже време
покушава да нађе своје место у
граду, након што ју је неки
бездушни суграђанин избацио из
куће.
Пре око два месеца примећена
је са штенцима у једном насељу
и сва је срећа да су јој хумани
суграђани брзо помогли – њу су водили на лечење, а штенце
удомили. Преостало је да се и она склони са улице, односно
да јој се нађе трајан дом.
У међувремену је стерилисана, а биће и чипована за новог
власника. Све друге информације могу се добити на телефон
060/513-72-00.

Стрелиштанци
Два штенета (мужјак и женка)
остављена су пре недељу дана у
Аугустинчићевој улици на Стрелишту.
Неко од житеља поменутог насеља
је на тај начин „решио” свој проблем
и некоме испред куће оставио кутију
са два мала жива бића, која би
тешко сама преживела на минусу.
Стога хитно траже удомитеље и некога ко би их збринуо и
тако спасао са сурове улице. Контакт-телефон је 064/21748-80.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ОДБОЈКАШКИ ПИР НА СТРЕЛИШТУ
Јерковић: „Будала
сам, али побеђујем!”
Старчевцима припао
још један дерби
Утакмицама једанаестог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у Суперлиги за одбојкашице.
Популарне панчевачке „лавице” биле су на изузетно великом искушењу, јер су одмеравале снагу са екипом Клека,
једним од главних конкурената за опстанак у лиги. Био је то
дуел од изузетно великог резултатског значаја за оба тима. У
Хали спортова на Стрелишту
окупило се око триста поклоника игре преко мреже, углавном присталица домаћег клуба, који су присуствовали још
једној одбојкашкој драми са
срећним крајем: Динамо–Клек
3:1, по сетовима 25:19, 22:25,
25:19 и 25:23.
Гошће су боље „отвориле”
овај дуел, повеле су с 3:6, па је
тренер Динама Никола Јерковић брзо морао да потегне за
тајм-аутом. Како је време одмицало, „лавице” су играле све
опуштеније, као да је грч који
је про у зро ко вао импе ра тив
победе почео да попушта, ослободиле су се страха и – преокре ну ле ток сета. Мили ца
Шорак била је прва виолина
Динама, а када су она и Јана
Ћук двојним блоком зауставиле нападаче Клека и свом тиму
донеле предност од 14:13, што
је уједно било и прво вођство
домаћег тима, ситуација на
терену потпуно се изменила.
Уследили су одлични сервиси
Милице Јовановић, која је потпуно пореметила пријем Клечанки. На семафору је писало
19:14, па је победник сета тада
могао и да се наслути. „Лавице” нису поновиле грешке из
неких претходних мечева, па
су сигурном игром и поенима
Саре Павловић и Драгане Марковић овај део утакмице без
трзавица привеле крају.
Прилично добро, на свим
позицијама, функционисао је
Динамо у првом сету и када се
учинило да ће наставити да
„меље” свог противника, догодило се управо супротно. Уместо да наставе у истом темпу,
Панчевке су у другом сету опет
изгубиле самопоуздање, почеле су да греше, а највише је
шкрипало на пријему, јер нису
могле да укроте ниједну лопту
која је стизала с друге стране
мреже. Лако, без игре, Клечанке су повеле с 5:11. Тренер Јер-

ковић применио је и варијанту без либера у екипи, па је
уместо Сање Ђурђевић заиграла Вања Симеуновић, али ни
то није много помогло. Убрзо
је уследило још једно „тумбање” екипе, па се уместо Драгане Марковић у игри нашла
Тијана Стојковић... „Лавице”
су потом успеле да ухвате резултатски прикључак, приближиле су се на само поен заостатка (21:22), али за коначан преокрет нису имале снаге.
Трећи сет је донео нову доминацију панчевачког тима. Динамов ке су игра ле сми ре но,
мудро, сервис им је поново био
веома јако оружје, а што је најважније, пријем се стабилизовао. Милица Шорак је и даље
била најзапаженија играчица
на терену, али је овог пута имала и свесрдну помоћ сјајне Саре
Павловић, која је освајала веома важне поене. Разиграле су
се и средње блокерке Олга Јејић
и Јана Ћук, а одлични сервиси
имењакиња Милице Шорак и
Милице Јовановић разбијали
су сваку наду гошћама да се
могу вратити у меч. „Лавице”
су релативно лако добиле овај
сет и стигле до вредне предности од 2:1.
А онда је на ред дошао четврти сет и још једна права одбојкашка драма. Гошће су опет

онда је одговорност на себе преузела Сара Павловић. Нападала је гошће из свих позиција,
па је Динамо успео да се приближи на 14:15 и да меч поново учини неизвесним. Одлично
је у тим моментима сервирала
Тијана Стојковић, али Клек је
ипак поново успео да се „одлепи” (15:19). На срећу навијача
Динама, уследили су сјајни поени из блока „један на један”,
најпре Јане Ћук, па Олге Јејић
и Тијане Стојковић. Сара Павловић је наставила да решета поље
ривала, па су „лавице” успеле
да преокрену резултат и на крају славе вредну победу која ће
им много значити у наставку
суперлигашке трке за бодове.
– Ми изгледа не можемо без
узбуђења. И овај меч је био тренутак истине за Динамо. Свака част девојкама, играле су
можда и изнад својих могућности. Истина, било је много
грешака и у овој утакмици,
много муке, али на крају смо
успели да се изборимо са свим
недаћама и да заслужено тријумфујемо. На све начине сам
покушавао да тргнем екипу
када јој није ишло најбоље и
добро се све завршило. Што би
рекао мој фудбалски колега
Лалатовић, будала сам, али
побеђујем. Сада имамо добар
скор у шампионату, добру пози-

успоставиле равнотежу на терену, постале су бољи такмац, па
су на технички тајм-аут отишле са четири поена „вишка”
(8:12). Тада се чинило да Клек
иде ка изједначењу, јер су домаће играчице поново почеле да
праве несхватљиве грешке, али

цију, па се појављује могућност
да избегнемо бараж доигравање. Већ гледамо унапред и знамо за које мечеве се спремамо. Покушаћемо да се надигравамо с Тентом, Партизаном
и Сремом, јер у тим утакмицама можемо да тражимо своју

шансу. Имаћемо довољно времена да се припремимо, јер се
шампионат наставља 13. јануара, а у прва три кола играмо
са изразитим фаворитима Црвеном звездом, Визуром и Железничаром. Те утакмице ће нам
послужити као припрема за
нај ве ћа иску ше ња која нам
предстоје у фебруару – рекао
је видно узбуђен после утакми це тре нер одбој ка ши ца
Динама Никола Јерковић.
Веома важну победу остварили су и одбојкаши старчевачког Борца. Они су у 11. колу
Прве лиге на свом терену одмерили снагу са Смедеревом, старим знанцем и великим ривалом. Око 200 гледалаца у Хали
спортова на Стрелишту присуствовало је мечу који се ретко
виђа и на суперлигашким теренима. Прштало је на све стране, играло се с много жеље,
момци су летели по терену,
изгарали су за сваку лопту, за
сваки поен... На крају, победио
је у овом тренутку бољи тим:
Борац–Смедерево 3:1, по сетовима 25:23, 22:25, 30:28 и 25:22.
Давор Милошевић и његови
саиграчи одлучно су ушли у
још један дерби. Осокољени
победом над лидером у Ваљеву, желели су да наставе низ
тријумфа који их је лансирао у
сам врх првенствене табеле.
Иако су и у овом дуелу били
лишени помоћи Бојана Познића, нису устукнули пред великим ривалом.
Већ на почетку меча „диригент” Саша Рајковић је сјајним

сервисима потпуно померио
примаче Смедерева, а онда су
Милан Зиндовић, Ненад Мадић,
Давор Мило ше вић, Нема ња
Дукић, Лазар Петковић и Алексан дар Гаври лов кре ну ли у
тоталну офанзиву. Борац је брзо
повео са 11:4, па се питање
победника у првом сету практично није ни постављало. Када
је било најпотребније, Дукић и
Зиндовић су преузимали одговорност на себе и сигурним
поенима донели су предност
свом тиму.
Гости су успели да се консолидују у другом сету. Преузели су контролу над утакмицом,
искористили су неке грешке
домаћих одбојкаша, па су на
време направили разлику, коју
домаћи нису успели да анулирају до краја.
Трећи сет је донео жестоку
одбојку. Играло се поен за поен,
практично од почетка па до самог
краја. Ривали нису дозвољавали
противнику да се резултатски
„одлепи” па је у овом сету виђена и права игра нерава. Први су
до сет-лопте дошли домаћини,
и то када је поентирао капитен
Милошевић блоком један на
један. Смедеревци су успели да
се одбране једном, па други пут...
Спасли су три сет-лопте, имали
су чак и они једну (27:28), али
када је било најтеже, сву одговорност на себе преузео је феноменални Немања Дукић. Сервирао је јако, у пољу је био сигуран, освајао је поене, „тукао” је
из свих позиција... Реализовао
је сваку лопту коју му је послао

техничар Рајковић... Гости нису
имали решења за ове мајсторе
одбој ка шке игре... Борац је
успео да добије овај сет, који је
трајао скоро 45 минута, и да се
тако приближи још једном тријумфу.
Неизвестан је био и четврти
сет. Иако су Смедеревци водили са 16:18, Дача Милошевић
и његови другови нису дозволи ли ника кво изне на ђе ње.
Борац је остварио и седму узастопну победу и учврстио се на
трећем месту на првенственој
табели.
– Јако тешка утакмица, као
што смо и очекивали. Тако је
увек када играмо са Смедеревом. Било је баш жестоко, тврдо на обе стране. Честитам момцима на великој борбености,
на жељи, на заслуженој победи. Доносили смо добре одлуке у правим тренуцима. Сада
нам предстоји мала пауза, која
за нас долази у најбољем тренутку. Да се мало опоравимо и
припремимо за наредна искушења. Већ 20. јануара играмо
против другопласираног Партизана. Од те утакмице умногоме ће зависти и расплет целог
другог дела првенства – рекао
је Душан Јовић, тренер одбојкаша Борца.
Субота, 24. децембар, остаће у лепом сећању свим љубитељима игре преко мреже у
нашем граду и околини. Динамо и Борац остварили су победе које им уливају много оптимизма и дају наду да ће и 2018.
година бити успешна.

НАГРАЂЕНИ СТРЕЛИЧАРИ ИЗ НАШЕГ ГРАДА

ЈОШ ЈЕДНА ГОДИНА ЗА ПАМЋЕЊЕ
Млађе категорије
понос клуба
Посебне почасти
Миловану Вујићу
Хала „Пинки” у Земуну недавно је угостила стреличаре из
целе Србије, који су се надметали на Отвореном првенству
Београда. Конкуренција је била
веома јака, јер ју је чинило
120 учесника, а СК Панчево
се на том престижном такмичењу представио са 20 својих
чланова, који су освојили 11
медаља.
Марија Љубинковић је тријумфовала у гађању компаунд

Стране припремио

Александар
Живковић

стилом у конкуренцији сениорки. Најсјајнија одличја заслужи ли су пио ни ри Љуби ца
Ђоковић, којој је ово било дебитантско надметање, и Јован
Шпехар, као и кадеткиња Ана
Велимиров, у гађању олимпијским стилом. Урош Јакоб се
окитио сребрном медаљом у
надметању кадета, а Стефан
Кљајић зарадио је бронзу у
истој конкуренцији. Одличје
истог сјаја припало је и Небојши Стојановићу у такмичењу
ветерана. У екипном надметању сениора, у гађању олимпијским стилом, СК Панчево је
освојио вицешампионску титулу, а тим из нашег града сачињавали су Дејан Форго, Дејан
Јакоб и Драгиша Јевтић.
По завр шет ку так ми че ња
уручене су плакете најуспешнијима у сезони 2016/2017,
а бројне награде заслужили су
и чланови Стреличарског клуба Панчево.

Марија Љубинковић је проглашена за најбољу сениорку,
Стефан Жикић био је најуспешнији такмичар у ФИЛД-у, а
сви у клубу који носи име нашег
града поносни су на своје млађе категорије. Урош Јакоб био
је најуспешнији у кадетској
конкуренцији, Јован Шпехар
је исто признање заслужио у
категорији пионира, а Ива Јакоб
и Лазар Андреев су то постигли код млађих пионира.
Посебно признање освојио је
дугогодишњи члан клуба, председник и један од оснивача СК-а
Панчево Милован Вујић. Њему
су уручене захвалница и почасна лиценца као тренеру с највећим утицајем на стреличарство у Србији и бројем оспособљених такмичара!
На крају, Стреличарски клуб
Панчево добио је признање за
освојено друго место у сезони
и за афирмацију стреличарства у свим категоријама.
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

СА ОПТИМИЗМОМ У НОВУ ГОДИНУ
„Миленијум” ипак
неосвојив
Продужеци
на Стрелишту
Тринаесто коло Кошаркашке
лиге Србије садржало је и један
прави дерби. И то онај јужнобанатски. У Вршцу су снаге
одмерили истоимени домаћин
и панчевачки Тамиш. Поред
тога што су ривали из истог
реги о на, ова два тима су и
озбиљни кандидати за пласман
у Суперлигу, па је и због тога
меч у вршачком „Миленијуму”
изазвао велику пажњу кошаркашке јавности са ових простора.
Домаћин је био фаворит и
пре почетка утакмице, али по
свему што је пружио у досадашњем шампионату, Тамиш је
показао и да је конкурентан с
најбољим српским тимовима.
Чету коју предводи тренер Бојан
Јовичић уважавају широм Србије, па је и због тога овај дуел
посматрало више од 1.000 гледалаца. Водила се жестока борба на терену, за сваку лопту и
сваки кош, а на крају је победу
извојевао срећнији тим: Вршац–
Тамиш 83:78, по четвртинама
24:17, 17:14, 19:22 и 23:25.
У овом дуелу дебитовали су
млади репрезентативци Србије
у дресу Вршца – Момиров и
Ђорђевић. Тамиш је одлично
започео утакмицу и имао је
резултатску предност, али је
домаћи тим направио серију од
десет поена и брзо је преокренуо резултат у своју корист.
Ипак, кошаркаши из нашег града нису дозвољавали да Вршчани сав посао заврше већ на
почетку утакмице. Момци из

Тамиша су резултатски прикључак за фаворитом одржавали
кошевима које су постизали с
дистанце, па су тако стигли до
скора од чак тринаест „тројки”.
До прве озбиљније предности Вршац је дошао у финишу
друге четвртине (41:29), али то
није обесхрабрило кошаркаше
Тамиша. Наставили су да играју пожртвовано и борбено, и

неизвестан. На само дванаест
секунди до краја меча Младен
Витковић је погодио „тројку”
за 79:75, а потом је био ефикасан и у наредном нападу, па је
на семафору писало 81:78. Да
није било грешке гостујућих
кошаркаша на седам секунди
пре краја, можда је у „Миленијуму” могао да се гледа и
продужетак...

Панчевци завршавају годину на шестом месту на табели,
са скором од седам победа и
шест пораза. Шампионат се
наставља 13. јануара, када ће
Тамиш гостовати у Крагујевцу.
У последњем колу првог дела
сезоне у Првој регионалној лиги
Омладинац је као гост, у драма тич ној завр шни ци, после
про ду жет ка побе дио еки пу

КУП СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

ДВЕ БРОНЗЕ „ДРУЖИНИ”
Одличан наступ у
Београду

„представио” новом спортском директору ССС-а Драгану Марковићу и стручном
тиму с Драганом Доневићем
на челу, али је и потврдио да
му је и даље место међу прва
три сениора репрезентације
Србије.
Екипа панчевачких сениора у гађању из пушке освојила је треће место и нових шест
бодова за финале, а поред
Дејана Пешића, надметали су
се и Габријел Даутовић (614,7)
и Далибор Павловић (593,2
круга).

Ђорђе Јовчевић у конкуренцији јуниора (пиштољ).
У финале се пласирао и наш
суграђанин Василије Гроза, који
наступа за КСС Полицајац, а
за исти клуб поново се такмичи и Панчевац Бранислав Парезановић, који је у овом колу
освојио четири бода, што је
ипак било недовољно за финале. Ова два истакнута стрелца
тренираће у сали СД-а „Панчево 1813” заједно с домаћим
„пиштољашима”, што ће свима помоћи у постизању бољих
резултата у наредној години.

Форма се темпира
за фебруар

после одмора, са две узастопне „тројке” Александра Илкића, Тамиш је поново имао активан резултат, а када је поентирао и Душан Кнежевић, гости
су пришли на само два поена
заостатка (48:50).
Ипак, Вршац је у последњој
четвртини био доминантнији,
али треба рећи да је сам крај
сусрета био врло занимљив и

Тамиш је играо у саставу:
Немања Ђорђевић (два поена),
Никола Сочанац (девет), Александар Илкић (девет), Владимир Кањевац, Петар Баловић,
Младен Витковић (14), Димитрије Раичевић, Иван Смиљанић (16), Стефан Савић (15),
Душан Кнежевић (12 поена),
Стефан Митровић и Миљан
Раденковић.

Крис-кроса. Био је то одличан
меч у коме је публика у Хали
спортова на Стрелишту могла
да ужива, а победу је извојевао
срећ ни ји тим: Крис крос –
Омладинац 80:86, по четвртинама 10:14, 24:15, 16:20, 24:25
и 6:12.
Домаћи тим је имао предност
већим делом сусрета и готово
добијену утакмицу у својим рукама, али је екипа из Нових Бановаца „тројком” у последњој
секунди изборила продужетак
и на крају, у додатном времену,
извојевала победу.
– Честитам заслужену победу екипи Омладинца, која је
имала више среће и искуства
на кра ју утак ми це. Тако ђе,
морам да похвалим своје играче, јер су показали велику борбеност и жељу. Имамо месец
дана паузе, коју ћемо искористити да се упознамо још боље
и да стекнемо рутину у игри
напа да и кон ди ци ју у фази
одбране. Знамо шта треба да
радимо и сви смо јако мотивисани да у другом делу сезоне
дођемо до победа битних за
опстанак, а онда и за врх табеле – рекао је Милош Степанов,
дебитант на сениорској клупи
Крис-кроса.
Првенство се наставља 27.
јануара.

СПОРТСКИ САВЕЗ ИЗАБРАО ГОДИШЊЕ ЛАУРЕАТЕ

РЕЗУЛТАТИ ЗА ПОНОС
По традицији од преко три
деценије, Спортски савез нашег
града изабрао је и наградио
најуспешније клубове и појединце у години на измаку.
Најбоља спортисткиња нашег
града је атлетичарка Динама
Зорана Барјактаровић, а титула најуспешнијег отишла је у
руке каратисте Динама и председника Спортског савеза Панчева Слободана Битевића.
Годину на измаку свакако су
обележили и рукометаши Динама, који су у 2017. били вицешампиони Србије, освојили су
Куп Војводине, а тренутно се
надмећу у регионалној СЕХА
лиги с најбољим европским
клубовима.
Као и сваке године, награђени су и најуспешнији ученици, те млади спортисти, тренери и спортски радници. О

У сали СД-а Црвена звезда у
нашем главном граду прошлог викен да је одр жа но
последње, треће коло Купа
Србије у гађању из спортског
ваздушног оружја по А-програму. Стрељачка дружина
„Панчево 1813” наступила је
с девет најбољих такмичара
и са три екипе, а што је најважније, остварила је запажене резултате у веома јакој
конкуренцији од преко 300
учесника из 40 клубова.
Сениор Дејан Пешић поново је заблистао и с резултатом од 622,4 круга освојио је
бронзану медаљу у гађању из
пушке, али и нових осам
бодова за финални меч. Дејан
се тако на нај бо љи начин

Млада екипа јуниорки из
нашег града, која се надметала у сениорској категорији, заузела је дванаесто место.
Пуцале су: Марија Алексић
(408,5 кругова), Ивана Виславски (403,6) и Анастасија Грујоски (371,7 кругова).
Тим сениора из нашег града који се надметао у гађању
из ваздушног пиштоља заузео је девето место. Екипу су
чинили Александар Зубовић
(536 кругова), Јован Павлица
(526) и јуниор Ђорђе Јовчевић (489 кругова).
Ово су тренутни резултати
на крају јесење сезоне, а такмичари СД-а „Панчево 1813”
темпирају форму за фебруар
2018. године, када ће бити
одржано Првенство Војводине за све чланове, али и финале Купа Србије, у које су се
пласирали: обе мушке екипе
(у гађању из пушке и пиштоља), Дејан Пешић у конкуренцији сениора (пушка) и

ШАХОВСКИ КУТАК
Chello
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свечаности одржаној у Културном центру Панчева опшир-

није ћемо писати у првом новогодишњем броју „Панчевца”,

који ће се на киосцима појавити 12. јануара.

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Tх5)
Избор Р. Радојевић
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ПАНЧЕВАЧКЕ ГИМНАСТИЧАРКЕ НИЖУ МЕДАЉЕ

СТИГЛИ ТРОФЕЈИ ИЗ ФУТОГА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Постављени добри
темељи за још више
домета
Лепота овог спорта огледа
се у његовој сложености
Клуб ритмичке гимнастике из нашег
града „Руслана” наставља да остварује
запажене резултате у својој константној потрази за савршенством покрета.
На међународном „Ритмикс купу”, одржаном прошлог викенда у Футогу,
наше младе суграђанке још једном су
одушевиле поклонике овог спорта.
У категорији млађих пионирки Панчевке су освојиле два друга и једно
треће место, пионирке су заслужиле
сребрна одличја, а кадеткиње су се
окитиле бронзаним медаљама.

Тако је клуб из нашег града поставио добре темеље за још више домете
ових младих девојака у долазећој години, а велике заслуге за то имају главни тренер Руслана Луценко Петрин и
њена асистенткиња Јасмина Мунћан.
Лепота ритмичке гимнастике огледа се у њеној сложености, јер свака
такмичарка прво мора савладати своје тело, затим технику с реквизитом,
а потом и све то ускладити с музиком. Уз лепе и шарене трикое, креативност и маштовитост такмичарке и
њеног тренера чине ритмику веома
популарним спортом на свим континентима.
Сребрне медаље у групним вежбама без реквизита освојиле су млађе
пионирке у саставу: Мила Бабић, Ања
Маринковић, Ирина Лекић, Лана Бла-

Доброта

гојевић, Магдалена Медан, Миона
Богданов, Нина Марков, Лара Рако-

вић, Ђурђа Катона, Наталија Топалов, Теа Ђорђевић, Јасмина Лечеи,
Николина Ђукић, Тара Секулић, Дуња
Томић и Теодора Шеган.
Бронзана одличја у истој категорији зарадиле су: Хана Ћирић, Мила
Николић, Анастасија Петковић, Лана
Владић, Дуња Марјановић, Лана Рогуља, Лена Каровић, Милица Димић,
Симона Радовић и Владислава Ристић.
Сребрна одличја у групним вежбама без реквизита заслужиле су пионирке: Јована Стоилковски, Катарина
Добромировић, Николина Ракетић,
Марија Јокић, Тара Перковић, Уна Сантрач, Дуња Џивџановски, Милица Боца,
Анђела Радовић и Софија Рангелов.
Кадеткиње су биле треће у групној
вежби са обручем, а наступиле су:
Елена Марков, Јована Будалић, Милица Давидовић, Марија Миленовић,
Јована Кондић, Сара Цветиновић и
Анђела Цветиновић.
А. Живковић

Шта је дефиниција доброте?
Добар човек је поштен.
Уме да прашта.
Он је хуман.
Добри људи цене своје ближње.
И брину о бићима која безусловно воле.
Добар човек уме да дели а да не тражи ништа заузврат.

Сјај
Ти си тамо, а ја овде. Дели нас невидљиви зид.
Довољно је да пређеш на другу страну.
Чекам.
Није нестао сјај.
Све заправо ради за нас.
А ближе се и стварни почеци, они реални.

НОВИ УСПЕСИ МЛАДОГ ШАХИСТЕ

МАРКО МИЛАНОВИЋ РУШИ РЕДОМ
У Бео гра ду је про шлог
викен да, у орга ни за ци ји
новооснованог Шаховског
савеза Србије, организовано прво Отворено државно
кадетско првенство за играче до осам на ест годи на.
Учествовало је преко 130
так ми ча ра, већи ном из
наше земље, али и из
Немачке и Турске.
Играло се седам кола, с
темпом од 15 минута по
играчу, а наш суграђанин
Марко Милановић и овог
пута се надметао са играчима старијим од себе. Та

група шахиста била је и
најјача, јер је, поред тога
што је била и најбројнија,
окупљала добар број учесника европских првенстава и других међународних
турнира.
Без обзира на то Марко
је сигурном игром, са 6,5
поена из седам партија, тријумфовао и на овом такмичењу. Освојио је пехар, златну медаљу и робне награде, али и бесплатно учешће
на Отво ре ном првен ству
Србије следеће године.
A. Ж.

Истина
Умемо да самообмањујемо. Често.
Када кренеш путем који је „прави”.
Одлучујеш како правила кажу.
Онда се умориш.
Некад се и предомислиш, па скренеш са стазе.
Да смо били паметнији, да смо се више борили, можда не
бисмо били ту где нам није место.

µВ. Ђурђевић ?М. Марић Величковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Немања Жежељ,
гимназијалац:
– Ићи ћу у град с друштвом, aли ћемо највероватније бити све време напољу, jeр волимо
да седимо у парку.

Николина
Митровић,
средњошколка:

Андрија
Пејчиновски,
студент:

– Највероватније
радно, с обзиром на
то да сам запослена
у угоститељству.
Вероватно ћу и нову
годину дочекати на
послу.

– Провешћу дан с девојком, одмараћу се и гледаћу филмове. Евентуално ћемо за дочек отићи
до трга у Београду.
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