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Мултијезички додатак – на румунском језику
Supliment multilingv – în limba română

» стране I-VIII

цена 40 динара
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ПИТАЊА И ОДГОВОРА О
ОБУЦИ ВОЗАЧА У ПАНЧЕВУ

Школа
Ако ваше
дете полази у
први разред...
» страна 6

Правда
Кад дужник живи
преко Дрине
» страна 5

Записи

Зоран Илић:
Били смо гладни
рокенрола
» страна 23

Фото-репортажа

ЛИТИЈА
ГРАД МЕЊА ОДЛУКУ О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

страна 3

УСКОРО ЋЕ СЕ ЗНАТИ ГДЕ МОЖЕТЕ
С КУЋНИМ ЉУБИМЦИМА, А ГДЕ НЕ
ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА
ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Акција траје, рок
продужен за годину дана
Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују оружне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за држање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од четири године
од дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2020. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја.
Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.
Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју законску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну прекршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз
одузимање оружја.

У Сплиту се срела
деца из региона
» страна 25

АТП опет
вози пуном
паром

Атлетика

страна 3

НАШИ СУГРАЂАНИ

Панчевци који статирају
у филмовима
Наше девојке
најбрже у Србији
» страна 27

Они живе сан већине: појављују се на
великом екрану и друже са звездама

стр. 9
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

МАРИЈА ПЕТРОВИЋ – НАЧЕЛНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Пише: Мирјана Марић

Ваздух који
дишем
Горе бразилске кишне шуме,
клима се мења, топе се глечери, трошимо ресурсе „на црту”, а о томе се не прича, не
полемише... Никога не занима.
Има једна изрека која каже
да као што ми имамо једно тело, тако планета има само нас,
а ми радимо све да је потпуно
уништимо. И нема оправдања
за такво немарно понашање. И
оно „јао, ти и та твоја екологија” заиста није у реду. Један целофан који скинете с пакле цигарета и баците на земљу, сутра
ће одузети вашим потомцима
парче земље, јер ће она бити
загађена. Јесте ли икада размишљали куда то води? Шта
ће бити једног дана када вас не
буде? Немогуће је да вас не занима ако имате децу, унуке...
За само један дан једно дрво
произведе више кисеоника него што му је потребно за његово функционисање, а остатак
даје нама. А ми сечемо стабла,
бетонирамо зелене површине,
уништавамо оно што нас одржава у животу, зарад онога што
ће нам наводно олакшати живот. Али када настане проблем
са здрављем, ниједан плочник
и камени стуб неће нам омогућити да оздравимо.
Чиста и здрава животна средина – да!
Јесте ли некада посадили дрво? Ако нисте, размислите колико бисте урадили за себе,
своју децу, град, земљу и целу
планету. А то зависи од нас.
Као и то да не загађујемо околину и не правимо тај чувени
еколошки отисак. Временске
непогоде у којима људи губе
животе, домове и усеве само су
последица свега што радимо.
Сваког дана, мало-помало.
Мене је некада, искрено, мало срамота када видим како се
понашамо према средини која
нас окружује. Некада ми је жао
и срце ми се цепа када прошетам кроз центар града. „Панчевац” је 1969. године писао о
најпрљавијим тачкама у Панчеву и знате шта – и даље су ти
делови града најпрљавији! Педесет година није било довољно да научимо да бринемо о
животној средини. Стварно, толико је тешко?
Запамтите, доста је и до нас.
Вратите ствари на њихово место, одлажите отпад тамо где
треба, засадите неку биљку и
потрудите се да дишете пуним
плућима!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 30. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ДИНАМИКА И ПРАЋЕЊЕ ПРАВНЕ РЕГУЛАТИВЕ
Од средине јула ове године Градска
управа има новог начелника – Марију Петровић. Она је завршила Гимназију „Урош Предић”, а након тога
Правни факултет Универзитета у Новом Пазару. Дипломирани је правник
с положеним државним испитом. Радила је у Основном суду у Панчеву, у
Националној служби за запошљавање
у Београду, у неколико јавних предузећа, као и у панчевачкој филијали
Пореске управе. Сада је на мастер академским студијама криминалистике
на Криминалистичко-полицијској
академији у Београду.
Бројне су надлежности Градске управе. Она је образована за вршење послова локалне самоуправе, а обавља
и поверене послове из оквира права и
дужности Републике и Покрајине.
Грађанима омогућава несметано
остваривање права, обавеза и правних
интереса, даје им потребне податке и
обавештења, пружа правну помоћ и
сарађује с њима.
Градска управа се састоји од шеснаест секретаријата, њен део је и Комунална полиција, а за обављање послова ван седишта образоване су месне
канцеларије. Кроз овај велики систем
прошли смо с Маријом Петровић, која њиме руководи.
Од јануара 42.000 странака
Начелница је на почетку рекла да је
задовољна утврђеним чињеничним
стањем пошто је преузела ову функцију. Додаје:
– Ових првих месец дана искористила сам да опипам пулс Управе, да
видим како функционишу секретаријати, где има евентуалних недостатака и како да их поправимо. Ниво услуга које пружамо веома је висок.
Сарадња с колегиницама и колегама
је изузетна и добро функционишемо
као тим: међусобно комуницирамо и
једни другима помажемо у вези са информацијама, обавештењима... Одлично се слажемо.
Каже да је посао начелника динамичан и интересантан и да би се добро обављао, мора да се прати позитивна правна регулатива. О томе
какав однос имају Градска управа,
Скупштина града и Градско веће Марија Петровић прича:

Трудимо се да подигнемо квалитет пружања услуга
– Градска управа обавештава локални парламент, градоначелника и
Веће о обављању послова из свог делокруга; даје им обавештења, објашњења и податке који су им неопходни за рад. Ми припремамо нацрте
прописа и других аката које они доносе, а истовремено извршавамо њихове одлуке. Решавамо у управном
поступку у првом степену о правима
и дужностима грађана, предузећа и
установа, као и о управним стварима из надлежности Града. Обављамо
и послове управног надзора над извршавањем прописа, а доносимо и
програме, одлуке, правилнике, уредбе, упутства, решења... Имамо заиста
широк спектар задужења и обавеза
када се ради о пословном односу са
Скупштином града и извршним органима локалне власти.
Грађани, наравно, не смеју да буду
у другом плану.
– Тако је. Градска управа се труди
да подигне квалитет пружања услуга и омо гу ћи бр зо и де ло твор но
остваривање права и правних интере са сход но по зи тив ној за кон ској
регулативи уз поштовање личности
и до сто јан ства стран ке. О то ме

издајемо сва потребна објашњења и
обавештења. Колико је фреквентан
однос с грађанима, показује и податак да је у периоду од јануара ове године до сада Управу посетило преко
42.000 странака – илуструје начелница.
Подизање квалитета услуга
У последње време ради осавремењавања рада Управе имплементирано је
сијасет одлука и решења. Шта би могло да се издвоји од тога?
– Пођимо од портала еУправа, који
представља јединствени онлајн шалтер са електронским услугама јавне
управе намењеним физичким и правним лицима. Taко, на пример, у оквиру делокруга рада Секретаријата за
општу управу то су услуге наручивања извода из матичне књиге рођених
и књиге држављана. Постоји и радна
група за информационе технологије,
чији је задатак да сагледа потребе и
предлаже правце развоја информационог система, припрема интерна акта у вези са увођењем еУправе... У просторијама Градског услужног центра
постављено је шест POS терминала,
како би се безготовински могли пла-

тити порез на имовину или административне таксе. Нов је и пројекат „Бебо, добро дошла на свет (е-беба)”, који омогућава да запослени у Општој
болници попуњавају формулар о рођењу детета, па родитељи не морају
да долазе код матичара – објашњава
Марија Петровић.
Градска управа спроводи и седам
мера утврђених Локалним акционим
планом за запошљавање, као што је
Сајам запошљавања, на коме се представило 39 послодаваца с преко 430
слободних радних места.
– Циљ сајма био је да се повећа видљивост свих програма и мера које су
планиране акционим планом за 2019.
Важна је и стручна пракса, односно подршка стицању практичних знања и
вештина за самосталан рад у струци за
које је стечено одговарајуће образовање или квалификација, без заснивања
радног односа. Уз то, у оквиру јавних
радова за категорију теже запошљивих
лица њих деветоро је ангажовано код
шест послодаваца. Током јула реализована је и студентска летња пракса:
48 студената је упућено на праксу код
25 послодаваца. Треба поменути и програм за подршку почетницима у бизнису – набраја начелница.

Градска управа
обавештава локални
парламент,
градоначелника и Веће о
обављању послова из свог
делокруга; даје им
обавештења и објашњења.
Како најављује, и у предстојећем
периоду активности Градске управе
биће усмерене ка подизању квалитета пружања услуга грађанима, те се
планира пуштање у рад е-инспектора
и е-вртића.
Марија Петровић, иако млада, одаје утисак стручне особе пуне ентузијазма и добрих идеја. Треба је подржати у њиховој реализацији.
С. Трајковић

О БУДУЋОЈ ТЕРЕТНОЈ ПРУЗИ

Више возова у нашем граду?
Мост преко Дунава код
Винче и Старчева донеће
и буку
Прошлог септембра Министарство
заштите животне средине обавестило је јавност да је донето Решење о
давању сагласности на Студију о проце ни ути ца ја на животну средину
Идејног пројекта теретне обилазне
пруге Бели поток – Винча – Панче-

Удружени рад.
У центру града, ових дана.
Снимио: Милан Шупица

во. Пројекат обухвата будући друмско-железнички мост преко Дунава
код Винче, а на територији на шег
града пруга се пружа преко катастарских општина Ива ново, Старчево,
Војловица и Панчево.
Према документу до ког је дошао
панчевачки сајт „013 инфо”, носилац
пројекта је „Инфраструктура железнице Србије”, а донетим решењем то
предузеће је задужено да у року од
две године започне његово извођење.
Током јавне расправе о Студији Секретаријат за заштиту животне средине нашег града и ЈП „Урбанизам”
послали су велики број негативних
коментара.
Тако су Градска управа и панчевачко јавно предузеће приметили да
се, поред административне грешке
да се Панчево води као општина иако већ дуго има статус града, у Студији не приказује даљи развој нашег
железничког чвора. Можда је најбитније то што се не зна да ли ће опасан терет бити превожен кроз град,
као што је оста ло не ја сно шта се
планира са индустријским колосеком за „Азо та ру” и „Пе тро хе ми ју”
пошто се не види веза с њим. Важно
је и да археолошки локалитет Старчево није означен црвеном бојом, како би требало, већ плавом, те да није дато решење где ће бити ранжирна
станица.
Даље, тема мора бити да ли ће теретни саобраћај и даље постојећим
пругама сећи панчевачка стамбена
на сеља, због чега бу ка оста је про блем. У једној од примедби напомиње се да су локацијски услови истекли, а у дру гој се ис поља ва

Нејасно је шта се планира са индустријским колосеком
забринутост што су трасе коридора
на мапи Студије различите: напомињу се и строге обавезе у простору коридора око пруга који ће, према постојећем решењу, условити рушење
1,2 хиљаде квадратних метара изграђених објеката.
Било је још разлога за забринутост
Пан че ва ца, па је за то фор ми ра на
техничка комисија која је поправљала Студију, а онда је дала препоруку
да се документ прихвати. У решењу
стоји да ће „тзв. ранжирна станица
еви дент но би ти пред мет по себ не
планске и техничке документације,
за чије потребе ће бити рађена и Студија о процени утицаја на животну
средину”. Уз то, каже се да „иако у

овој фази неће у потпуности бити измештен теретни саобраћај из града
Панчева, ипак ће допринети значајном смањењу превоза теретног саобраћаја из његовог центра, јер ће сао бра ћај с ко ло се ка Ра фи не ри је
нафте Панчево и војних индустријских колосека ВП 2875 и ВП 9808
бити премештен на теретну обилазну пругу”. На крају стоји констатација да „после реализације и наредних фа за ре ша ва ња пан че вач ког
железничког чвора биће у потпуности решен проблем измештања теретног саобраћаја из центра града
Панчева”.
Пратићемо развој ове ситуације.
С. Т.
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Петак, 30. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЗИВ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

НОВА ПРАВИЛА ЗА ДРЖАЊЕ ЉУБИМАЦА

Завод „Панчевац”
први у свему

Предлоге, примедбе
и сугестије пошаљите
до 6. септембра

којима ће бити назначено у ком
периоду и на којим деловима
је забрањено слободно кретање паса или њихово извођење.

Градска управа Града Панчева
упутила је у уторак, 27. августа, позив грађанима да учествују у јавној расправи о Нацрту одлуке о држању домаћих животиња на територији
града, која треба да буде усвојена највероватније на предстојећој седници Скупштине.
Расправа траје до петка, 6.
септембра, и до тада заинтересовани могу слати предлоге,
примедбе и сугестије у вези с
текстом одлуке на адресу Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај, Трг краља Петра I 2–4, непосредно писарници Градске управе или
електронским путем на адресу
rasprava@pancevo.rs.

Пси у аутобусима

Правила за псе и мачке
Нацртом одлуке о којој грађани могу дати своје мишљење
дефинишу се ближи услови за
држање, добробит и заштиту,
хватање и збрињавање домаћих
животиња, те за нешкодљиво
уклањање угинулих животиња
на територији града Панчева.
У Нацрту се наводи да се у
одлуци домаћим животињама
сматрају животиње за друштво
(пси, мачке, украсне и егзотичне птице), крупна и ситна стока, живина, голубови и пчеле.
Комплетан текст Нацрта одлуке може преузети са сајта Града: www.pancevo.rs, а ми издвајамо неке од најинтересантнијих делова.

На игралишту не смете пустити пса с повоца
Када је реч о држању паса и
мачака, битно је да знате да
ћете, када ова одлука буде усвојена, бити дужни да управника
зграде обавестите о броју и врсти паса и мачака које држите.
Ако пса држите у дворишту,
он не мора бити везан, под
условом да ограда висином и
чврстином онемогућава вашем
љубимцу да изађе и обезбеђује
сигурност пролазника. У заједничком дворишту колективне
стамбене зграде пас се може
држати само ако постоји сагласност свих власника станова. Исто важи и за украсне и
егзотичне птице.

Поводац (ни)је обавезан
Када изводите пса, он мора бити на повоцу. У Нацрту одлуке
се наводи и то да ће, на предлог ЈКП-а „Зеленило”, Градско
веће донети акт којим ће обе-

лежити зелене површине на којима се пси могу пуштати током целог дана.
Поред тих посебних површина, пас се може пуштати с
повоца само у парку и на другој јавној зеленој површини,
под условом да се ту не налази
дечје игралиште или засад цвећа, и то: у периоду 22 до 9 сати
следећег дана (по летњем рачунању времена), односно од
20 до 10 сати (зимско рачунање). Уколико је у непосредној
близини школа, овај период се
скраћује до 7.30, осим за време школског распуста и нерадних дана. Ова одредба не односи се на опасне псе, чије држање је уређено посебним правилником.
Ако одлука ступи на снагу,
можемо очекивати да у парковима и на зеленим површинама буду постављене ознаке на

Мачке и пси могу се уводити у
јавне објекте у којима је то јасно и видно назначено. Новина у одлуци је и та да ће, по
њеном усвајању, на предлог
ЈКП-а АТП, Градско веће донети акт којим ће прописати у
којим возилима и у ком интервалу ће бити могућ превоз
паса на повоцу и како ће бити
обележена та возила. Нацртом
су дефинисане и зоне у којима
је могуће држање стоке и живине у производне и економске сврхе. Оне се налазе у Горњем граду и Војловици (осим
Трга 12. војвођанске бригаде).
У Нацрту можете прочитати
и који су услови предвиђени за
држање голубова и пчела, те
на који начин се поступа с напуштеним животињама и животињским лешевима. Дефинисано је и девет забрана када
је реч о поступању с домаћим
животињама, међу којима издвајамо ону да је забрањено
шишање и четкање паса на јавним површинама, појење домаћих животиња на јавним чесмама, држање голубова на терасама, те злостављање и напуштање домаћих животиња.
За прекршаје су предвиђене
и новчане казне, које се крећу
од 10.000 до милион динара.
Погледајте Нацрт одлуке на
сајту Града и реагујте на време
уколико имате замерки.
Д. Кожан

НОВИ-СТАРИ ПОЛАСЦИ АУТОБУСА

Од 2. септембра АТП вози чешће
Почев од понедељка, 2. септембра, ЈКП АТП ће своје поласке на свим аутобуским линијама вратити на режим од
пре за вр шет ка прет ход не
школске године. Разлози за
чешће поласке су већа фреквен ци ја кре та ња уче ни ка
основних и средњих школа,
као и истек сезоне годишњих
одмора.
Ресорни већник Миленко
Чучковић казао је да се тачан
број и термини полазака аутобуса још увек не знају, јер
су у току разговори на ту тему

ПОМОЋ

менаџмента ауто-превозника
и градских челника и да ће о
томе јавност бити обавештена
у данима који следе.
Градоначелник Саша Павлов
надовезао се рекавши да ће поласци бити усклађени и додао:
– Знате да је процес јавноприватног партнерства у вези са АТП-ом ушао у званичне токове. Гледамо да он буде квалитетан и добар по АТП
и од квалитета ће зависити и
време његовог трајања. Надам се да ћемо врло брзо доби ти парт не ра и окон ча ти

процес. Тачно се зна шта све
Град као јавни партнер тражи од приватног партнера с
којим ће потписати уговор, а
то је пре свега шездесет нових аутобуса, који морају у
врло кратком року да се нађу
на улицама града. То ће омогућити не само већи број полазака него и квалитетнији
превоз.
Павлов је нагласио да је јако битно и то што ће јавноприватно партнерство омогућити да лична примања запослених у АТП-у буду виша.

ПОЧИЊЕ СУЂЕЊЕ

КАРАТИСТИ НА ТАРИ

СВЕТСКИ ШАМПИОНАТ

Спремни за
нове борбе

Успешан старт
Станојевића

Бесплатни уџбеници
за сиромашне ђаке

Мучили болесну
девојку из Панчева

Бесплатне уџбенике које додељује Министарство просвете ове године у Србији
добиће око 84.000 ђака, а
према подацима 19 основних школа у Панчеву, око
1.110 ђака с територије града остварило је ово право.
Право на бесплатне уџбенике имају примаоци новчане социјалне помоћи, затим деца из вишечланих породица, од којих прво двоје
деце мора бити у систему
школовања, као и ученици
са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање стичу
по ИОП-у, посебном програму за који су обезбеђени
прилагођени уџбеници.
Уз то, и ове школске године Град Панчево ће, у
оквиру програма друштвене интеграције Рома и укључивања ромске деце у процес образовања, обезбедити бесплатне уџбенике за
децу ромске националности која нису остварила право за набавку бесплатних
уџбеника на конкурсу Министарства.
М. Г.

У Вишем суду у Београду у четвртак, 29. августа, почиње суђење Милеви Мартинов и њеном супругу Ненаду Петровићу из једног села у околини
Обреновца због тога што су две
године зверски мучили и злостављали болесну 28-годишњакињу из околине Панчева. Они
су оптужени за кривично дело
трговина људима.
И поред тога што је девојка
над којом су се иживљавали
болесна од рака, Милева и њен
супруг су је у својој кући подводили другим мушкарцима,
терали да проси и тукли.
Откривени су средином октобра прошле године, када је
полиција после анонимне дојаве упала у Милевину и Ненадову кућу и тамо затекла језив
призор.
Несрећна 28-годишњакиња
била је у очајном здравственом стању, а опис зверског мучења које је преживела шокирао је и најискусније полицијске инспекторе.
– Толико су ме мучили да
сам их молила да ме убију –
рекла је она, између осталог,
на првом саслушању.
М. Г.

Најбољи јуниори, млађи сениори и сениори Карате клуба „Динамо” боравили су на
припремама репрезентације Србије на Тари од 23. до
30. августа.
Поред кандидата за одлазак на Олимпијске игре Слободана Битевића, напорно
су вежбали и: Никола Ивановић, Александар Здешић,
Јана Којчић, Дарко Спасковски, Урош Петровачки и Тамара Живић.
Сви учесници кампа радили су под стручним надзором савезних селектора за
кате и борбе.
А. Ж.

– Не желим да неко мисли
да процењујем ко је мање или
више вредан у предузећу, али
се зна да су основна радна снага у АТП-у возачи. Имамо, нажалост, проблем због уредбе Владе о ограничењу масе зарада и
висине плата ове категорије запослених. Урадићу све што је у
мојој моћи, а да је у оквиру законских решења, да се и до реализације јавно-приватног партнерства нађе начин да се додатно – јер смо једном то већ
урадили – побољша материјални положај возача.
С. Т.

Члан ВК-а „Тамиш” Милош
Станојевић отпутовао је с репрезентацијом Србије на Светско првенство, које се одржава
у аустријском граду Линцу.
У недељу, 25. августа, почела
су надметања на 49. светском
шампионату у веслању, који је
окупио око 1.200 учесника из
80 земаља. Првог дана Милош
Станојевић је веслао у скифу за
лаке веслаче своју прву квалификациону трку за улазак у четвртфинале од 24 најбоља чамца. Он је у својој групи заузео
треће место, таман колико му
је и требало да избегне реперсаж.
Иако га је с другог места
потиснуо Американац Насе,
ње гов пла сман да ље ни у
једном тренутку није дошао у
питање.
А. Ж.

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва и једина установа тог типа у Војводини, константно
ради на проширењу богатог
спектра својих услуга, због
чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не
само по мишљењу бројних
становника јужног Баната.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па су
се сада у њему нашли и неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица Ла зић из Кли нич ког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.

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

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна
жлезда, пљувачне жлезде,
лимфни чворови)

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.000 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
Такође суботом, заинте- лисаних и сумираних резулресовани могу да ураде и тата могу добити за свега
све врсте ултразвучних пре- сат времена.
У Заводу ће ускоро почегледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити ти да се проводи и амбуи преглед сондом преко јед- лант на хи рур ги ја, а све
њака (ТЕЕ). И за ове услуге интервенције, као и додатангажован је један од воде- не хируршке и консултативћих стручњака у тој обла- не прегледе обављаће др Гости – dr sc. med. Слободан ран Додевски, специјалиста
абдоминалне
Томић, кардихи рур ги је из
о лог, док тор
Опште болнице
ме ди цин ских
Панчево.
наука и магиЗато не чуди
стар кардиолошто све ве ћи
гије са Инсти- Телефон за
број Панчеваца
тута „Дедиње”. информације:
би ра
За вод
Специјалистич- 013/21-90-900
„Панчевац”, каки пре глед и
да треба урадиЕКГ код овог
лекара коштају 3.000 дина- ти прегледе и анализе на
ра, цена ултразвука срца је једном месту. Треба знати
4.000 динара, а могуће је да се у Заводу све врсте леурадити и специјалистички карских уверења издају за
преглед и ултразвук срца по максимално два сата.
И овог месеца су у Заводу
цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистич- за клијенте осмишљени и
ке ОРЛ прегледе ради др нови пакети услуга по изуГоран Митевски из панче- зетно повољним ценама, а
вачке Опште болнице, ен- више о томе, као и о додатдокринолошке др Гордана ним по год но сти ма ко је
Вељовић, такође из Опште остварују сви они који посеболнице, а уролошке њи- дују лојалти картице Аутохов колега из исте устано- -центра „Зоки”, погледајте
ве др Небојша Тасић, док на рекламним странама акје за прегледе из области туелног броја нашег листа.
Додатне информације моги не ко ло ги је за ду жен др
Јован Рудић из ГАК „На- жете добити путем телефородни фронт”. Треба напо- на За во да „Пан че вац”
менути да су прегледи код 013/21-90-900 и 013/21-90др Небојше Тасића тренут- 903, а новости пратите и на
но на акцији, па тако ком- сајту www.zavodpancevac.rs,
плетан уролошки преглед као и на „Фејсбук” страникошта 2.000, ултразвучни ци Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Схватио сам пре неког времена – генерално узевши –
национализам је за нераднике. Јер, зашто би иначе
неко био поносан што је Хрват? Или зато што је Србин православне вере? Како можете бити поносни на
нешто у чему нема никакве ваше заслуге, што сте једноставно добили рођењем? То, сконтао сам, раде само они који немају никаквих животних постигнућа.
(Књижевник и колумниста Анте Томић, НИН, 22.
август)
***
Сама чињеница да на неком факултету (ФПН), у организацији НВО, разговарају, преговарају власт и опозиција, јасно говори да је ситуација ненормална. Није
нормално за неко друштво да ван институција сакупљате политичаре и да их натерате на они између себе причају о нормалним стварима, које се подразумевају. Имамо проблем с политичарима да их научимо
да су они ту због грађана и да добијају плате из буџета. Очигледно да већина наших колега пристају да буду проточни бојлери и раде пропаганду, одустају од
постулата професије, гледајући да преживе и опстану
и као људи и као новинари, снисходљиво се понашају
према политичарима и то ови обилато користе и није
ни чудо да се тако понашају према њима. Има кривице до њих, због њиховог бахатог и бруталног понашања према новинарима и јавности, али има кривице и
до нас... Очигледно престрашени и исфрустрирани
након оволико година рада у немогућим условима,
спуштамо критеријуме и гледамо некако да преживимо овај период.
(Председник НУНС-а Жељко Бодрожић, телевизија
Н1, 23. август)
***
Сатира је опасна зато што открива системе по којима
власт функционише. Опасна је, јер када се открије систем по коме се вара, онда систем лажи мора да се
мења. Ипак, није само то разлог. Знамо изреку „Не
дирај лава док спава” и мада они на власти нису лавови, тако се осећају. Не мислим да тако смрде, него се
само тако осећају. Али ко зна, и то треба проверити
код мојих колега који су били довољно близу њих да
то могу да процене.
(Глумац Лане Гутовић, сајт „Новинар”, 23. август)
***

***
Као студент сам стопирао, с тадашњом девојком, кроз
Турску и Сирију. Имам јако лепе успомене. Страшно
је помислити да је Алеп, тај град у којем смо били,
сравњен са земљом, да су ти људи изгубили своје домове. Неки сами, а неки са својим породицама, пешке су прошли кроз сиријску пустињу, преко планина у Турској. Ишли су кроз Бугарску, кроз Србију.
Турци су их враћали. Саудијска Арабија није хтела да
их прими. Ирачани су примили 50.000 избеглица и
затворили границу. Бугари су их гађали камењем,
хапсили их успут. Мађари су их тукли и враћали назад. Било је ту и лепих хуманитарних ствари. Рецимо, Мађари су оставили неколико хиљада пари ципела на железничкој станици Келебија. То је био срцепарајући гест мађарског народа. Уопште, чињеница
је да су они изгубили свој дом и кренули на запад, у
непознато. Они не знају ни куда иду, траже место где
могу из почетка започети свој живот. И онда реакције које су изазвали ти људи који су прошли кроз Европу – биле су и позитивне и негативне. Негативне реакције су врло често дошле од људи од којих се то не
би очекивало.
(Музичар Драшко Драк Никодијевић, Радио „Слободна Европа”, 24. август)
***
Када смо Петра и ја добили понуду, било је тешко
одвојити се од Лесковца. Али провели смо године у
покушају да схватимо зашто систем мрзи онога ко
другачије мисли, зашто је безуспешно доказивање да
треба прозвати и казнити фалсификаторе диплома, а
не оне који на њих указују. У таквој атмосфери није
чудо што мала група људи политичку власт доживљава као демонстрацију моћи, претњи и застрашивања,
која у малим местима постаје нормална појава и на
улици. Србија све више личи на уморну старицу која
се гаси из дана у дан, али живи у илузији да ће мало
пудера побољшати крвну слику. Србија с мизерним
буџетом за науку и образовање изгледа као земља која подупрта о штап каска за другима који већ лете. И
зато је још више неразумљива политика јарбола, дизнилендских мега-споменика, стадиона и погрешног
трошења пара. И да се попнемо на највећи јарбол на
свету, ови који лете ће и даље бити недостижни.
(Професор др Миодраг Стојковић, „Недељник”,
21. август)
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НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ФИЛМСКИ СТУДИО НА МЕСТУ БУВЉАКА
Парцелу код
Хиподрома приватник
купио од Града за
54 милиона динара
Биће уложено
5,8 милиона евра
Градски већници су се у скоро
пуном саставу састали 27. августа. Имали су пред собом
шест тачака дневног реда, од
којих је најзанимљивија била
прва – усвојен је предлог одлуке о утврђивању да је Пројекат
за изградњу комплекса филмског студија од посебног значаја за град Панчево и упућен
је Скупштини града на разматрање и доношење.
Пошто и одборници усвоје
одлуку о томе, постојаће основ
за умањење обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

У току је ревизорска
процена имовине
свих сеоских јавних
предузећа, па ће по
окончању тог процеса
она престати да
постоје као правна
лица.
Парцелу код Хиподрома, односно на простору старог бувљака, приватно предузеће „Fire Fly” купило је од Града Панчева за 54 милиона динара и
планира да уложи у изградњу
студија и пратећих објеката још
око 5,8 милиона евра. Уз то, та

Скоро сви на окупу
фирма ће запослити двадесет
двоје људи и привремено ангажовати око седамдесет особа
различитих струка, а када се
снимају филмови и серије, нормално је да се очекује и ангажман од неколико стотина до
хиљаду статиста. То, према мишљењу већника, доприноси развоју културе и туризма у граду,
као и промоцији Панчева, па
је предлог усвојен.
Градоначелник Саша Павлов
додао је да због неких ранијих
извештаја у медијима мора да
понови да је изградња студија
приватна иницијатива, а да је
Град по тржишној цени продао земљиште за ову намену,
јер је то у интересу Панчева:
град ће наставити да буде препознатљив по филму и филмској индустрији. Он сматра да
је овај пројекат од капиталног
значаја за Панчево.
Редовни финансијски извештаји за 2018. годину јавних
комуналних предузећа из на-

сељених места „претресани”
су обједињено. Табеларно је у
материјалима приказано поређење с финансијама из 2017,
у погледу имовине, као и планираних прихода и расхода.
Сва три предузећа о којима је
било речи исказала су губитак: ЈКП „Стар че вац” од
368.000, ЈКП „Омољица” од
858.000, а ЈКП „Качарево” од
925.000 динара. У току је реви зор ска про це на имо ви не
ових, али и свих осталих сеоских јавних предузећа, па ће
по окончању тог процеса она
престати да постоје као правна лица.
Потом је мењан програм рада и финансијски план Туристичке организације Панчева
за ову годину ради усаглашавања с јулским ребалансом буџета Града. Пренамењена су
средства због остварених уштеда, као и увећања позиција
услед добровољних трансфера од правних и физичких ли-

ца за организацију манифестација. Новац ће бити уложен у унапређење туристичке
понуде града. Како је представница ТОП-а рекла, сваке
године има све више манифестација, учесника и излагача,
а туристички посленици се појављују као (су)организатори.
ТОП се брине и о превозу и
смештају гостију Панчева, ангажује преводиоце и туристичке водиче...
Тренутно, укупни приходи
организације су 22,4 милиона
динара: 19 милиона је стигло
из градске касе, три милиона
су сопствена средства, а остатак су добровољни трансфери.
На крају је прихваћен текст
двају уговора о пословној сарадњи, и то у вези са скидањем
и откупом усева с пољопривредног земљишта у државној
својини на територији града с
физичким лицем из Банатског
Новог Села и фирмом „Банатско зрно” из истог места.

ПРИЈЕМ ПРЕМИЈЕРА СЛОВЕНИЈЕ

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Подршка Панчевцима

Смањене дотације
У одговору ревизорима
Град навео на шта иде
новац из буџета
Извештај о отклањању утврђених неправилности у домену
сврсисходности пословања у
вези са субвенцијама из градског буџета – јесте акт Града
Панчева који је недавно објавила Државна ревизорска институција (ДРИ). Ради се о анализи сврсисходности трошења
средстава из градске касе током претходних година.

сана су са по 589 милиона динара, 2017. године Град је дотирао фирме чији је оснивач
са 280, да би прошле године
субвенције пале на 172 милиона динара. Упадљиво је да су
капиталне субвенције носиле
са собом знатно мање износе
од текућих.
Ове године државним ревизорима достављен је податак
да је у плану да се јавна предузећа субвенционишу са 115
милиона динара. Текуће субвенције од 54 милиона динара
„поделили” су ЈКП „Младост”

Марјан Шарец и Јосип Вебер
Словеначки премијер Марјан
Шарец боравио је 27. августа у
радној посети Србији. Ово је
била прва званична посета новог словеначког премијера, који се том приликом састао с
представницима државног врха Србије.
Након билатералних разговора са српским званичницима Шарец је у Скупштини града Београда приредио пријем
за представнике словеначке
дијаспоре у Србији и привреднике. Пријему је присуствовао и Јосип Вебер, председник Удружења Словенаца „Логарска долина” из Панчева,
који је и члан Националног
савета словеначке националне мањине у Србији и потпредседник Одбора за информисање.
Премијер Шарец је разговарао с Вебером о активностима
панчевачког удружења и подружнице у Ковину, као и о
плановима за наредни период.
Вебер је захвалио премијеру
што надлежна министарства
Владе Словеније настављају да

подстичу рад словеначких друштава у Србији, а посебно организацију курсева учења словеначког језика са елементима националне културе, који
се одржавају у неколико градова Србије, међу којима су,
већ три године, и Панчево и
Ковин.
Премијер је истакао да је
рад словеначких друштава у
Србији од великог значаја за
државу Словенију и да словеначка дијаспора својим активностима на оригиналан начин
презентује и чува културне тековине, историју и традицију
матице. Он је такође подвукао да, поред словеначких друштава, значајну улогу у презен то ва њу Сло ве ни је има и
око 1.600 словеначких фирми које успешно послују у Србији и из године у годину бележе све боље пословне резултате.
На пријему је саопштено да
се до краја године очекује заједничка седница влада Србије и Словеније у Београду.

Од представника Панчева
ДРИ је тражио да се дефинишу
јасне и мерљиве смернице за
планирање буџетских субвенција да би јавна предузећа пословала уз њихово смањење или без
њих. Наравно, циљ је да се успостави ваљана контрола у вези
с коришћењем субвенција и извештавања о њима. Како оригиналан документ ревизора потиче из 2018. године, градска власт
је навела податке о субвенцијама за претходне три године.
Током 2015. и 2016. године
јавна предузећа субвенциони-

(50 милиона) и ЈКП „Долови”
(четири милиона). Капиталне
субвенције износиће 61 милион динара. Највећи корисници су ЈКП „Хигијена” (43 милиона), потом ЈКП „Младост”
(11 милиона) и ЈКП „Водовод
и канализација” (четири милиона динара).

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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БАЊАЛУЧАНИН ПРЕВАРИО ПАНЧЕВЦА

„ПОЗАЈМИО” ПАРЕ, ПА ИХ НЕ ВРАЋА
Вејиновић оштетио
Милићевића за око
15.000 евра
Свесни су сви да је време у коме живимо смутно, али постоје особе које
желе да помогну људима рачунајући
на то да ће друга страна испоштовати
договор и показати да има образ. У
неким случајевима се грдно преваре.
Још горе је када првој страни за другу гарантује неко трећи, па то лице,
ни криво ни дужно, поцрвени.
Како нас је пре скоро годину дана
обавестио панчевачки адвокат Мића Јовићевић, управо то се десило
двоји ци наших суграђана: Драган
Ми ли ће вић је „на стра дао” за око
15.000 евра – позајмио је Бањалучанину Миловану Вејиновићу новац уз
гаранцију другог Панчевца, који жели да остане анониман. Нисмо новинарски реаговали одмах; пустили
смо да време тече како бисмо видели да ли ће Вејиновић испунити своју обавезу...

ГРАД ПОКЛАЊА СЕДИШТА
ЗА ДЕЦУ

Едукација за родитеље
Град Панчево је расписао јавну набавку за куповину 150 дечјих седишта за аутомобиле. Сигурносна
седишта морају да испуњавају строге међународне стандарде. Поред
тога, она морају да буду носивости
од девет до тридесет шест килограма, а рок за достављање понуда
је 4. септембар. Један од услова је
и да на њима буду налепнице с логотипом Града Панчева.

Како функционише правосуђе
Ипак, од враћања дуга није било ништа, па је ствар добила судски епилог: Милићевић и други Панчевац су
тужили Бањалучанина, јер се ради о
продуженом кривичном делу преваре, које се према Кривичном законику кажњава – ако је, као у овом случају, нанета штета у износу који прелази 1,5 милиона динара – затвором од
две до десет година. Надлежан је
Основни суд у Градишци у Републици
Српској, а срећа у несрећи је да Милићевић поседује „папирне трагове”,
односно уплатнице преко којих је новац доставио дужнику Вејиновићу.
Заинтересовали смо се за случај да
бисмо видели како функционише правосуђе када се ради о две различите
државе. Из разговора са адвокатом
Јовићевићем и „консултовања” неколико увезаних закона на интернету
закључили смо да правних препрека
нема и да ће дужник морати да испуни своје обавезе – и то преко суда.
Питања смо, затим, имејлом послали
Вејиновићу, који је лаконски одговорио да ће све то бити сређено. Иначе,
оштећенима је овај дужник, који се
представља као пословни човек, много

На лицу места: репортери ту, а од Вејиновића ни трага ни гласа
пута вербално обећавао да ће дуг регулисати. И – ништа од тога.
Оно што јесте урадио, јесу претње
новинару, додуше посредно упућене,
у телефонском разговору с другом
особом. Пошто смо му то електронском поштом предочили, Вејиновић
је одговорио да су „апсурдни наводи
о претњама”. Али, због новинарске
солидарности и после разговора са
оштећенима, за случај су се заинтересовале и колеге из неколико београдских медија. Мејлови с питањима Вејиновићу кренули су ка њему и
из других редакција.
На један од наших упита Бањалучанин је одговорио речима да је своје
обавезе почео да решава, те да оштећени и он имају „сасвим друге релације, тако да је овај вид комуникације непотребан”.

Контроверзни бизнисмен
Адвокат Јовићевић је потврдио да је
један мали део укупног износа вра-

ћен, али пошто Милићевићу није
уплаћена цела сума, кривична пријава је остала на снази. Обавеза новинара је да чује другу страну у спору, па смо дужнику послали још један имејл с молбом да буде доступан
за наше позиве и питања јер смо одлучили да отпутујемо у Градишку,
посетимо суд и видимо како напредује предмет, те да том приликом поразговарамо с Вејиновићем.
У Градишци смо од секретара суда
чули да ће суђење бити јавно, да ће
рочиште ускоро бити одржано, о чему ћемо бити обавештени, као и да
смо добродошли да га пратимо. Уз
то, окружном јавном тужилаштву у
Бањалуци послали смо захтев за приступ информацијама у вези са овим
кривичним предметом. Секретар тужилаштва нам је одговорио да се „поменути кривични предмет налази у
раду и у фази је истраге”, као и да је
крајем јуна Тужилаштво „упутило надлежном органу Републике Србије, а

путем Министарства правде Републике Српске, замолницу за пружање међународне правне помоћи да се саслуша оштећени”, те да одговор није
још достављен. Изгледа да случај добија све више обриса међународног
инцидента.
А од Вејиновића – иако смо путовали пет сати до места у коме живи –
ништа нисмо чули. Није се јављао на
позиве. Због тока целе ствари могло
би се закључити да је Милован Вејиновић управо оно што се овде деценијама назива – контроверзни бизнисмен. И не би требало да се ико изненади потенцијалним закључком да
ако је Вејиновић стигао до Панчева
како би преварио двојицу пословних
људи, онда је већ на сличан начин
„потрошио” поверење из своје непосредне околине у Републици Српској;
и не само поверење.
Наставићемо с праћењем овог случаја преваре до његовог исхода.
С. Т.

САРАДЊА НИС-а СА СРПСКИМ И РУСКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА

Стручно усавршавање на престижним факултетима
Улагање у знање је
решење за спречавање
одлива кадра
Српски студенти међу
најбољима у Русији
У Старом двору у Београду организован је свечани пријем за шесторо стипендиста компаније НИС који су ове
године дипломирали на престижним
универзитетима у Руској Федерацији. Компанију НИС су на свечаном
догађају представљали Вадим Смирнов, заменик генералног директора
НИС-а и директор Функције за односе с државним органима и корпоративне комуникације, као и Снежана
Лакићевић, саветник заменика генералног директора НИС-а. Шест студената Београдског универзитета били су у прилици да уче на најпознатијим руским универзитетима као стипендисти корпоративног програма
НИС-а „Енергија знања”.
НИС и српске висоокообразовне
установе имају одличну сарадњу. Заменик генералног директора и директор Функције за односе с државним органима и корпоративне комуникације НИС-а Вадим Смирнов подсетио је јавност на програме попут
„Заједници заједно” и „Енергија знања” и истакао да шест студената који су стекли компетенције и знања
на изузетно тешком смеру нафте и

Страну припремиo

Зоран
Станижан

гаса од септембра почињу да раде у
НИС-у.
– Уколико постоји проблем и млади кадар одлази из земље, онда је
ово правац којим не само компанија
НИС него и друге компаније треба
да иду. Oвде је шесторо студената из
групе од осамнаест из целе Србије,
док је на факултетима у Русији тренутно њих тридесет, а кроз целокупан програм током протеклих шест
година до сада је прошло деведесет
најбољих српских студената и то су
значајне бројке. Ови млади људи нису били само најбољи студенти из
Србије, они су најбољи студенти у
читавој Русији. Већина њих је добила дипломе са одликовањем и српски систем образовања може да буде
поносан на такве резултате – рекао
је Вадим Смирнов.
Наши академци су дипломирали
на Санктпетербуршком универзитету, Факултету „Нафтно и гасно инже-

њерство” (смер „Разрада и експлоатација нафтних и гасних лежишта”)
и Руском државном универзитету за
нафту и гас „И. М. Гупкин”, на Факултету „Нафтно и гасно инжењерство”, смер „Разрада и експлоатација
нафтних и гасних лежишта”. Неки од
њих уз подршку НИС-а наставиће мастер-студије у Русији.
Прва генерација стипендиста НИСа у Руској Федерацији дипломирала
је 2018. године и њих осморо су већ
запослени у компанији. Ове године
дипломирало је још осамнаесторо стипендиста, од којих шесторо школовање наставља на мастер-студијама у
Русији, док ће остали од септембра
почети да раде у НИС-у. Свим стипендистима НИС-а је након завршетка основних или мастер студија гарантовано запослење у компанији како би се вратили у своју земљу и ту
почели да граде своје професионалне
каријере.

Програм „Енергија знања”, покренут 2012. године, подразумева сарадњу са школама и научним друштвима, универзитетима и факултетима у
Србији, региону и Руској Федерацији, као и индивидуалне програме –
стипендирање студената. За студије у
Русији стипендије се додељују за: Руски државни универзитет за нафту и
гас „И. М. Гупкин”, Санктпетербуршки рударски универзитет, Тјуменски индустријски универзитет, Ухтински државни технички универзитет и
Национални истраживачки државни
нижегородски универзитет „Н. И. Лобачевски”. У јануару 2019. године,
приликом посете председника Руске
Федерације Владимира Путина Србији, НИС је потписао меморандуме
о сарадњи са Универзитетом „И. М.
Гупкин” и Санктпетербуршким рударским универзитетом, као и нове
меморандуме о сарадњи са Универзитетом у Београду и Универзитетом
у Новом Саду. Поред ових споразума,
Универзитет у Београду потписао је
Меморандум о сарадњи са Санктпетербуршким рударским универзитетом, а Универзитет у Новом Саду са
Универзитетом „Гупкин”.
Тренутно нафтни гигант сарађује с
тринаест факултета Универзитета у
Београду и улаже озбиљна средства у
развој образовне инфраструктуре и
набавку опрема за учионице и лабораторије у школама и на факултетима. На Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду модификовани су и акредитовани студијски програми од интереса за компанију. Исти је случај и с панчевачком
Средњом техничком школом „23. мај”.
Уз подршку НИС-а на Факултету политичких наука је 2018. године отворен Центар за руске студије.

Реч је о пројекту Комитета за
безбедност саобраћаја и републичке Агенције за безбедност саобраћаја који предвиђа да се одржи
неколико радионица за родитеље
возаче о томе колико је важно да
у току вожње деца седе у законом
прописаним седиштима. Возачима
који са успехом прођу обуку Град
ће поклонити седиште за дете.

КОНКУРС ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Природа Србије
у објективу
Делегација Европске уније у Србији и часопис „Национална географија” организују конкурс за најбољу
фотографију природе Србије – „Природа у позитиву”. Заинтересовани
љубитељи природе с боравиштем у
Србији треба да пошаљу фотографије до 20. септембра на електронску адресу takmicenje@euinfo.rs.
Тема конкурса је природа Србије. Жири ће наградити три најбоље
фотографије и уручити специјалну
награду жирија за најбољу фотографију сликану мобилним телефоном. Награде су: ваучери за куповину фото-опреме у вредности
од 1.000 евра (прва награда), 500
евра (друга награда) и 300 евра (трећа награда). Петнаест најбољих фотографија (укључујући и три награђене, као и фотографију награђену
специјалном наградом жирија) биће одштампане и изложене у Дому
омладине у Београду током „Грин
феста”. Првонаграђена фотографија биће објављена у српском издању часописа „Национална географија”. Нећe се разматрати фото-записи кућних љубимаца или домаћих животиња, култивисаних сорти дивљих биљака, животиња у контролисаним условима (зоолошки
врт, кавез, ботаничка башта, студио и слично), као ни фотографије
које нису снимљене у Србији.

Максималан број фотографија по
учеснику/фотографу је четири. У
обзир долазе само оне у боји у дигиталном формату (поднете путем
горе наведене електронске поште),
док штампане фотографије, црно-беле фотографије и фотографије у
панорама формату жири неће узимати у обзир. Организатори истичу
да је врхунски технички квалитет
пресудан како би фотографија била
овенчана наградом – минимална
резолуција фотографија у дигиталном формату је шест мегапиксела
(резолуција 3.000/2.100 пиксела).
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ЗДРАВЉЕ
ПСИХОЛОГ ЈАДРАНКА ГРУЈИЧИЋ ЂУРИЋ САВЕТУЈЕ

Х И Т НА ПО МО Ћ

КАКО ДА ПРИПРЕМИТЕ ДЕТЕ
ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

Нокаут за амброзију
и требало би да избегавамо
боравак напољу у то време.
Било би добро да „комуникација” амбијенталног и атмосферског ваздуха иде преко
клима-уређаја уместо отвореног прозора. Исто правило
важи за наше аутомобиле.
Пресвлачење и прање руку
умањује концентрацију полена у затвореном простору уколико смо имали активности
напољу. Често заборавимо да
се полен амброзије закачи за
одећу која се суши ван затвоПише:
реног простора. Особе које су
др Мирослав Тепшић
алергичне на амброзију морају да обрате посебну пажњу
Особе алергичне на амбрози- на намирнице које имају проју најчешће памте крај лета теине сличне протину полеи почетак јесени по црвеним на амброзије. То су пре свега
беоњачама, запушеном носу банане, диње, мед, семе суни нападима кијања. Рекло би цокрета и чај од камилице.
се да је борба с овим алерге- Немојте да се изненадите ако
ном унапред изгубљена бит- кијавица или свраб очију пока. Веровали или не, полен стану интензивнији после конзу ми ра ња ове
ам бро зи је су хра не. Осо бе
среће се у аткоје су алергичмосфери на вине на кућ ну
синама већим
прашину, буђ,
од три киломе- Имунотерапија
животињску
тра, а на мордлаку или друској пучини и инјекцијама траје
ге полене имадо 600 киломе- неколико година
ју веће шансе
тара далеко од
и
може
довести
до
да бу ду алер коп на. Са мо
гич не на ам јед на биљ ка потпуног губитка
брозију.
произведе ми- симптома.
Уколико
лијарду зрнаца
уобичајена теполена. Топли
и суви дани с прохладним но- рапија антихистаминским таћима погодују ширењу поле- блетама, лековима који смањују отицање слузокоже носа
на амброзије.
Свеприсутност полена ам- или онима на бази кортикоброзије можемо ипак да убла- стероида не даје задовољаважимо тако што ћемо водити јуће резултате, требало би
рачуна о његовој концентра- применити имунотерапију инцији током дана. У раним ју- јекцијама. Она траје неколитарњим и касним поподнев- ко година и може довести до
ним сатима мања је шанса да потпуног губитка симптома.
се суочимо с већом концен- Данас је све популарнија имутрацијом овог полена. Период нотерапија таблетама које се
од 10 до 15 сати је критичан дају под језик.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Нега лица након
летовања

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Нега лица се разликује у зависности од актуелног годишњег доба. Другачије су потребе коже у хладним зимским данима и сада, у
топлим, врелим и сунчаним.
Лети смо изложени сунцу, топлоти,
базенима, мору, соларијуму, што исцрпљује и исушује осетљиву кожу лица. Зато
је корисно након
годишњег одмора
дневну негу допунити третманом дубоке хидратације. Често је потребно
претходно очистити лице хигијенским третманом, јер је
презасићено од крема са UV
заштитом, зноја и топлоте.
Потом треба урадити третман

Страну
припремила
Драгана

Кожан

хидратације специјалним серумима или мезококтелима
који продиру дубоко и дају
кожи свежину и једрину која
ће се дуго након третмана задржати.
Да бисте што мање исушили кожу, избегавајте дуге купке претоплом водом, радите
једном недељно пилинг коже
лица и тела, пијте пуно воде
и користите квалитетне лагане креме. Није правило, али
цена углавном пуно говори о
квалитету креме. Јефтине креме су само подлога од липида (масти) и воде, а једна квалитетна крема треба да садржи витамине, минерале, олигоелементе, хијалурон, колаген... Да би све то могло да се
искористи, потребна је модерна нанотехнологија, која хијалурон доводи у наночестицу довољно малу
да прође кроз кожу. Хијалурон је иначе велики
молекул и не може да
прође кроз дермис без мезоапарата или ове технологије, која није јефтина,
тако да крема мора
да кошта више.
У кућној изведби можете да направите природну
маску која ће пријати сваком
типу коже. Изгњечите банану
с хладним јогуртом, добро
умешајте и нанесите на чисто лице. Нека одстоји дваде се так ми ну та, по том се
умијте и нанесите лагану хидратантну крему. Јогурт ће
урадити благи пилинг сличан
воћним киселинама и тако
прочистити тен, а банана ће
нахранити кожу, јер је пуна
витамина и минерала.

Петак, 30. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Ако сте родитељ једног седмогодишњака, вероватно сте ових
дана на правом ролеркостеру
емоција. Стиже септембар и
велики животни догађај за целу породицу: ваше мезимче
креће у први разред.
Ви вероватно не знате да ли
бисте пре били носталгични
(кад је пре ова беба стасала за
школу?!) или бисте бринули
(јесте ли га научили свему што
треба да зна?) или бисте страховали (како финансирати све
што вас чека?) или бисте се радовали и пуцали од поноса. Сав
тај ковитлац осећања поприлично је стресан, а додатна питања и дилеме које вам се уочи
2. септембра роје по глави само доливају уље на ватру.
Но ево спаса: позвали смо у
помоћ Јадранку Грујичић Ђурић, психолога и породичног
психотерапеута из удружења
„Психогенеза”, и замолили је
да нам из прве руке одговори
на питања која родитељи првака најчешће постављају.
– Полазак у школу је један
од најзначајнијих догађаја у
животу сваког детета. То је прелазак у једну сасвим нову и непознату средину, а од родитеља у великој мери зависи како
ће малишан ту средину прихватити. Адекватном припремом за оно што доноси школа
родитељи могу помоћи да период прилагођавања протекне
што лаганије, без претераног
стреса и панике – каже Јадранка Грујичић Ђурић.

Ништа на силу
Ако се питате шта треба да урадите пре но што ваша „беба” пође у школу и треба ли да је унапред учите градиву првог разреда, ево шта каже психолог:
– Не треба предшколца форсирати да учи да чита и пише
или да рачуна. Ако дете само
покаже вољу да се бави оваквим активностима, изађите му
у сусрет, али немојте га притискати да пошто-пото вежба. Известан број деце научи да чита
и пише око шесте године, нека
деца чак и пре, али највећи
број малишана овлада овим вештинама тек пошто крену у први разред. Учитељицама је чак
често теже да исправе грешке
у писању, читању и рачуну него да крену од нуле.

Све је у игри
Она додаје и то да детету треба
омогућити да се што више игра
и да учи кроз игру, јер ће тако
развити све потребне вештине.
– Купите му оловке, креде и
бојице и нека црта и боји. Дајте
му да слаже коцке или слагалице с пуно ситних делова, да
ниже перле, игра кликере, сече
и лепи једноставне облике или
да прави фигуре од пластелина
и глине. Бавећи се овим активностима, дете развија фину моторику и спретност руку, па ће
касније лакше и лепше писати.
Иако дете не мора знати слова
пре поласка у школу, јако је важно да зна како исправно да
држи оловку. Такође, учећи кроз
игру, малишан вежба концентрацију и пажњу и развија осе-

Будући првак мора знати да исправно држи оловку
тљивост за детаље, што му може бити врло корисно током
школовања – објашњава Јадранка Грујичић Ђурић.

О школи – само искрено
Према њеним речима, врло је
важно и да подстичете радозналост и самосталност код детета
и да му искрено испричате све
што га интересује о школи.
– Током разговора, у различитим приликама, скрећите
детету пажњу на занимљиве
појаве које нас окружују и на

настојите да свакодневно пратите рад свог првака и да покажете интересовање за све што
се у школи дешава.
– Постављајте детету конкретна питања и коментаришите с њим оно што су радили на часовима. Питајте га да
ли постоји нешто што му није
јасно или што му је посебно
занимљиво у вези с градивом.
Подстичите његову самосталност у обављању школских обавеза. Не радите уместо деце
домаће задатке! Далеко боља

ПЕ ТИ РАЗ РЕД НИЈЕ БА УК
Још једну велику прекретницу у школи представља полазак
у пети разред односно прелазак с разредне на предметну
наставу.
– Благовременим формирањем радних навика код детета и разговором о свему што предстоји олакшаћете му прелазак у „старије” разреде и утицаћете на смањење стреса и
тензије због одвајања од учитеља и суочавања с новим наставницима, предметима и обавезама. Без обзира на то да
ли дете тек креће у школу или прелази у „старије” разреде,
имајте на уму да су родитељско разумевање, толеранција,
стрпљење и подршка кључни фактори који ће му олакшати
адаптацију – каже Јадранка Грујичић Ђурић.
разумљив и приступачан начин му их објашњавајте. Стрпљиво одговарајте на бројна
дечја питања и недоумице. Тако ћете код детета развити радозналост. Реците му да ће у
школи учити, објасните му да
ће се тамо играти и дружити.
Нипошто га немојте плашити
школом, тако што ћете му говорити: „Видећеш ти кад кренеш у школу” и слично, али
немојте ни претеривати у идеализовању школе. Уместо тога, пружите детету реалну слику онога што га чека – прича о
школи треба да укључи претежно лепе, али и оне мање лепе ситуације с којима се оно
може сусрести. Осим тога, од
пресудне је важности да подстичете самосталност детета у
обављању свакодневних, уобичајених активности, као што
су везивање пертли, прање руку или закопчавање рајсфершлуса, јер није обавеза учитеља да се тиме бави – истиче
психолог.

Почетна правила
Када школа почне, Јадранка
Гру ји чић Ђу рић са ве ту је да

БЕСПЛАТНО САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА
БРАК И ПОРОДИЦУ
Удружење „Психогенеза” реализује пројекат „Саветовалиште за брак и породицу”, уз подршку Града Панчева. Саветовалиште ради уторком и четвртком, од 15 до 19 сати, а
сви заинтересовани могу да користе бесплатне услуге све
до краја године.
Заказивање сеанси је обавезно путем телефона 061/64722-90 или мејлом psihogeneza@gmail.com. Координаторка
саветовалишта је Јадранка Грујичић Ђурић, психолог и породични психотерапеут.

и кориснија варијанта је да
надгледате и по потреби дајете додатне сугестије и упутства, као и да охрабрујете, подстичете и саветујете. Развијајте код детета поверење у учитељицу односно учитеља. Од
самог почетка школовања било

би добро да дете има свој радни простор с радним столом,
где нема ометајућих фактора
као што су телевизор, компјутер, бука или жамор укућана
– подсећа Јадранка Грујичић
Ђурић.

Најсвечанији дан
Препоручљиво је, каже психолог, да у периоду кад дете креће у први разред бар један од
родитеља узме неколико слободних дана како би се могао у
потпуности посветити детету,
доводити га и враћати из школе и делити с њим прве утиске
из школске клупе.
– Сам дан поласка у школу
треба учинити што лепшим и
свечанијим за дете. Добро би
било учинити све да му сусрет
с новом средином, новим особама и обавезама остане у што
лепшој успомени. По завршетку првог „радног дана” можете
породично отићи у посластичарницу, на колаче или сладолед, или у стану приредити свечани, породични ручак, где ћете се у опуштеној и пријатној
атмосфери са својим прваком
испричати о свим занимљивим
новостима. Јако је битно да га
стрпљиво и мирно саслушате
или да га подстакнете на разговор како бисте му омогућили растерећење од бројних емоционалних утисака и евентуалне тензије и стреса – закључује психолог.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Благодети
црног кима
Ким је самоникла биљка, мада се
у последње време све више гаји у
вртовима и на њивама. Пре свега
спада у зачинске биљке, али има
и вишеструка лековита својства –
поготово црни ким. Источни народи су за црни ким говорили да лечи све болести осим смрти.
Ким јача желудац, подстиче
варење хране, производњу хормона и избацивање мокраће. Позитивно делује на болести плућа, кожна обољења и тешкоће изазване
астмом, а добар је и за јачање имунитета. Жене посебно треба да га
користе јер умирује грчеве материце и олакшава болове приликом
порођаја, а за време дојења подстиче производњу млека. Нарочито
добре резултате показује код деце оболеле од бронхитиса, астме, разних алергија и екцема.
Најзначајнији производ црног кима је уље које се добија хладним
цеђењем зрелих семенки и у себи садржи стотинак активних супстанци. Уље црног кима препоручује се као додатак салатама и за
преливање већ готове хране.
Чај против бронхитиса и астме можете направити тако што ћете
једну кашику црног кима, једну кашичицу камилице и пола кашичице
аниса умешати у једну шољу вреле воде. Оставите да одстоји десет
минута, процедите, засладите медом и пијте неколико пута дневно.
Ево и одличног сирупа против астме: помешајте једну малу кашику уситњеног црног кима, два издробљена чена белог лука и две кашике меда. Сваког јутра у периоду од три недеље на празан стомак
узмите по кашичицу сирупа.

Supliment multilingv al săptămânalului / Мултијезички додатак у недељнику

în limba română / на румунском језику
LA PANCIOVA , VINERI, 30 AUGUST 2019 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. АВГУСТА 2019.
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MARELE FESTIVAL DE FOLCLOR DIN VOIVODINA – SERBIA

PROMOVAREA VALORILOR ARTISTICE ȘI A ARTEI POPULARE
Marele Festival de Folclor și Muzică Românească, încă de la prima sa ediție, promovează valorile artistice, creaţia artistică, arta populară, muzica autentică, Festival care își
menţine identitatea, integritatea și spiritului
minoritar. Anul acesta, Marele Festival s-a
desfășurt la Doloave, localitate care în urmă
cu patru decenii a fost gazda acestei manifestări de amploare.
Din an în an, Marele Festival promovează
dragostea față de minunatele noastre cântece
populare românești, față de frumusețea dansurilor populare cât și față de portul nostru,
obiceiurile, cultura noastră bogată și tradiția
cu care ne mândrim. Pe parcursul a trei seri,
21-23 august, la Doloave a avut loc cea de-a
59-a ediție a Marelui Festival de Folclor, la
care și-au dat contribuția aproximativ 1.200
de participanți care și-au conceput prestația
scenică în funcție de Regulamentul festivalui.
Marele Festival a fost inaugurat în seara zilei
de 21 august. În fața numerosului public sau prezentat soliști vocali cu cântece autentice precum și ansabluri de danastori din
localitățile românești din Banatul sârbesc,
Timoc, dar și din România.Timp de trei zile,
pe scena de vară, publicul și juriul au urmărit participanți din 19 localități: cinci coruri,
două grupuri vocale, șase orchestre de muzică populară, patru tarafuri de muzică populară, 13 formații de dansuri, un montaj folcloric, 36 de soliști vocali și instrumentiști în
concurs, 12 soliști vocali și instrumentiști în
afara concursului și patru societăți culturale
din România și Ucraina
Consiliului Executiv al Marelui Festival a
hotărât, ca Orchestra de Muzică Populară a
Românilor din Voivodina, condusă de Roman Bugar, al cărui coordonator artistic a
fost Petru Popa, care a acompaniat pe

Simbol al
spiritualității și
identității românilor
» pagina VII

soliștii vocali și instrumentiști, ca și până în
prezent. Este vorba despre o orchestră apreciată atât în țară cât și peste hotare, care a
oferit tuturor soliștilor condiții profesioniste de prezentare pe scenă. Având în vedere
numărul impozant de participanți, programul cultural-artistic bogat, fără îndoială că

INTERES DEOSEBIT ÎN RÂNDUL TINERILOR PARTICIPANȚI
Marele Festival de Folclor al Românilor din Voivodina – Serbia are un specific
deosebit dat fiindcă este o manifestare culturală de amploare pentru români.
În fiecare an tinerii se prezintă într-un număr cât mai mare, având sarcina de
promovare și păstrare a culturii noastre. Ei sunt aceia care continuă activitatea
culturală și tradiția ceea ce este un lucru extraordinar și demn de laudă.

și ediția din acest an a fost o ediție reușită.
Merite deosebite revin gazdelor care și-au
dat aportul deplin la reușita ediției din acest
an a festivalului.
Este vrednic de amintit că este una dintre cele mai mari manifestări culturale ale românilor de pe aceste meleaguri, care a luat
naștere la Uzdin în urmă cu 59 de ani, fiind
o manifestare culturală care păstrează cultura, tradiția, obiceiurile etniei române care a
fost decorată din partea președintelui României Klaus Werner Johannis cu cu Ordinul
Meritul Cultural în grad de Cavaler. în semn
de apreciere pentru eforturile importante
depuse de-a lungul timpului în vederea conservării limbii, obiceiurilor și indentității româniilor din Serbia

Pe lângă programul în sine, concursul și programul de gală, respectiv prezentarea
oaspeților, se obișnuiește ca localitatea gazdă
să organizeze și manifestări adiacente. La Căminul Cultural din Doloave a fost amenajată
camera memorială a Societății Cultural-Artistice ,,Ion Creangă” din localitate, unde a
avut loc o expoziție de fotografii în care a fost
redat portul românesc din Banat. Expoziția a
fost organizată de Institutului de Cultură al
Românilor din Voivodina, Zrenianin
(I.C.R.V). Tot Institutul a organizat și o lansare de carte apărută la editura acestei instituții.
În cadrul acestui eveniment, reputatul solist
vocal Sima Răcășteanu a vorbit despre viața
culturală a amatorilor din Doloave începând
cu secolul XIX până în prezent.
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pancevac@pancevac-online.rs

S-A SĂRBĂTORIT NEDEIA SATULUI

SCHIȚĂ DE PORTRET EMIL SFERA PICTOR

Moștenirea pentru viitor

FRAGMENTE MINUNATE DIN VIAŢĂ

Expoziția „Banatul –
moștenirea pentru
viitor” - 300 de ani,
La Satu Nou, la începutul verii,
timp de trei trei zile, a durat marcarea Nedeii cu un șir de manifestări
cultral-atistice și sportive. Este bine
cunoscut că sătenii iubesc sportul,
fiind foarte activi în acest domeniu.
În acest sens, sărbătoarea, care a în-

ceput sâmbătă, a fost dedicată în
mare parte evenimentelor sportive.
Au fost organizate turneuri de fotbal redus, Turneu de tenis, Turneu
internațional de volei sub genericul
”Turneul prieteniei” la categoria fete-pionieri, precum și a XXIII-a
internațională a turneului de bridge ”Rusaliile 2019” organizat de
Clubul de bridge ”BNS”.
În aceeași zi, a avut loc ședința
festivă a Asociației „Naše Novo Selo”, care se află la primul an de activitate fructuoasă care dezvoltă un
șir de activități.
A doua zi, înainte de amiază a fost
deschisă pentru vizitatori spațiul muzeal al Casei de cultură. Tradițional,
la Galeria Casei de cultură, expoziția
,,Banatul – moștenirea pentru viitor”- 300 de ani, a Tratatului de Pace
de la Požarevac - formarea regimentului Bănățean. Ziua de dumunică a

început cu slujbele religioase la cele
două biserici care poartă hramul Pogorârea Duhului Sfânt.
A urmat turneu de fotbal redus,
turneu de tenis, turneu de balote,
defilarea prin centrul localității al
membrilor fanfarei ”Tineretul”,
apoi expoziția Asociației femeilor
”Novoseljanke - Boboacele” și un
concert cu participarea secțiilor de
dansatori ale copiilor.

Ziua de luni a fost, de asemenea,
plină de conținut. Este cunoscut
faptul că Clubul de hipism ”Budučnost” din localitate este foarte activ.
Cea mai importantă manifestare
fost Fiacheriada organizată de acest
club, eveniment carea avut loc luni
la care ți-au dat contribuția iubitorii acestui sport venite din mai
multe localități din Serbia.
Iubitorii de hipism au avut ocazia să admire cai de rasă nobilă și
fiachere.
Tot luni, a fost organizat un Turneu de fotbal redus și un turneu
fulger la șah - Clubul de șah ”Bora
Ivkov”. Nu a lipsit nici anul acesta
Concertul fanfarei ”Tineretul”, care
se ține tradițional în curtea Bisericii Ortodoxe Române. Concertul
formației ”Plaćenici” a încheiat cele
trei zile consacrate marcării nedeii
Satului Nou.

Detalii despre viețile noastre, cum ar
fi dulapurile, ferestrele, fațadele caselor, reflectă experiențelor artistice o
nouă dimensiune. Pictorul Emil Sfera
întotdeauna a preferat ca aceste minunate fragmente ale vieții, în care cineva a depus un efort semnificativ
pentru a le crea în urmă cu mulţi ani,
să le picteze cu dragoste și aducere
aminte.
Arta se schimbă, se apropie tot mai
mult de oamenii simlpi, aducândune acele valori adevărate, reale care
ne înobilează viaţa. Omenirea deseori este uimită de unele dintre noile
idei și cercetări în anumite domenii
de interes, care se asumă, până în final, tot la arta în sine.
Astăzi, toate aceste încercări,
sunt un pic uzate, depășite și oamenii sunt dornici de frumusețea picturi, de esenţa ei. Dovadă este că în
muzeele lumii de pictură clasică, iubitorii de artă, așteaptă ore întregi
să intre și să se bucure de
frumusețea de acolo. Pictura este
mereu nouă și nu este suficient de
epuizată precum sufletul uman care
dorește să se exprime. În acest sens,
modul de prezentare a gândurilor
artistului pe hârtie sau pânză nu are
sfârșit. Pictorul Emil Sfera a avut o
dorință extraordinară de a stăpâni
valorile clasice ale performanțelor
vizuale care l-au dus la Academia de
Arte Plastice din Belgrad, creându-i
propriul stil datorită experiențelor
pe care le-a obţinut, inspirându-se
din creația maeștrilor, pictori în
muzeele italiene. În perioada petrecută la Paris, avut ocazia să
însușească cunoștințe noi.

dcă am realizat că nu e suficient
doar să pictezi, ci trebuie să creezi o
lume proprie, specifică care să te reprezinte, un univers propriu. Îmi
amintesc. era o zi ploioasă și la oră
trebuia să pictăm natura moartă clasică. Eu mi-am îndreptat privirea în
altă direcţie și am pictat umbrelele
care erau într-un colţ al sălii de clasă
în diferite culori, ceea ce a fost o imagine perfectă.
Artistul Emil Sfera este încântat
de frumuseţiile Banatului și de patrimoniul nostru cultural din orașele și
satele din această regiune.
Iată ce ne-a spus:

- Am trăit întotdeauna arta într-un
mod romantic, ca o nevoie umană de
a spune cât de mult iubesc această lume. În vie amintire mi-au rămas imaginile copilăriei, străzile largi, prăfuite, gâștele frumoase, casele magice
de la ţară, bicicletele mari, scaunele
dărăpănate, viorile și pepenele verde
tăiat proaspăt. Aceasta este lumea
mea intimă și imaginea lumii în care
trăiesc, pe care în fiecare zi când mă
trezesc o colorez cu culorile mele.
Artistul Emil Sfera cu ușurință și
iubire înobilează lumea copiilor cu
culori și multă dragoste. Despre
această activitate o mărturie vie este

Cu această ocazie, Emil Sfera subliniază următoarele:
-Tot ceea ce fac și ceea ce sunt, este o lume a mea, experiența și viziunea proprie asupra lumii pe care am
contemplat-o cu deosebită bucurie,
cu speranţa într-un viitor mai frumos. Întreaga lume a simbolurilor
pe care le-am creat, au apărut dintro mare iubire faţă de pictura clasică,
faţă de celebrele opere ale picturii
clasice, care mi-au înnobilat sufletul
cu emoții și cu dorinţa ca toate aceste cunoștinţe acumulate să le aplic în
practică, să le pictez pe pânzele mele. Creativitatea mea se deosebește
de alte stereotipuri artistice dat fiin-

- Avem o moștenire culturală de
amploare, avem mari artiști și cultură bogată. Trebuie să iubim toată
frumusețea pe care părinții noștri
ne-au lăsat-o drept moștenire.
Picturile sale sunt încărcate cu
motive universale și locale, deoarece
în acest mod încearcă ca frumusețea
Voivodinei să o reducă la simboluri
care sunt gravate în noi și ne oferă
bucurii inestimabile.
Cetăţenii din Panceova sunt încântaţi de frumuseţea picturilor lui
Emil Sfera pentru că cunosc amprenta artistică a marelui pictor.
La întrebarea despre experiența sa
în artă, Emil Sfera a răspuns:

creativitatea copiilor în care se implică activ ani în șir insuflând copiilor dragostea faţă de pictură și cultivându-le talentul faţă de pictură.
Despre munca sa cu copiii ne-a
vorbit cu mult entuziasm:
- Lucrez cu copiii, admir talentul de
care copiii dau dovadă. Picaso a spus ,,
Aș dori să pictez ca un copil.”. Copiii
sunt artiști pentru că au un suflet curat ca apa limpede. Frumeseţea sufletelor ne-o oferă printr-o gamă largă de
culori și forme. În fiecare zi sunt cu
copiii și fiecare zi este frumoasă și diferită fie că pictăm sau ne prezentăm
la Centrul Cultural al Copiilor care
există de peste un deceniu.

PORTRET: TATIANA ILIĆ

Crearea rochiilor de
mireasă este o artă

Tatiana Ilić este concetățeana noastră din anul 2000. Este născută în Republica Moldova în anul 1987, iar în
Iugoslavia de atuncea, a venit în anul
2000. La Panciova a frecventat clasa
a VIII-a, iar școlarizarea și-a continuat la Alibunar, iar la Belgrad a absolvit studiile îanlte de economie.
A încercat să se afle în alte profesii, iar la sfârșit a s-a decis pentru
crearea rochiilor de mireasă, care îi
este profesia dat fiindcă aceasta este
cea mai mare pasiune a Tatianei.
Tatiana a avut opt ani când mama
sa Eugenia Musta a început să se
ocupe de crearea rochiilor de mireasă. Pe lângă ea și Tatiana a îndrăgit
aceste rochii Consideră că dragostea
și talentul față de cust a existat încă
din frageda copilărie, iar prima ei
fustă a încercat să o creeze înainte de
a împlini vârsta de zece ani.
Cu sprijinul enorm al soțului Nenad, împreună cu mama ei Eugenia,
în anul 2014 a deschis salonul de rochii de mireasă la Panciova. Salonul
poartă numele ”Anastazija T” și se
află în strada Svetog Save 29. În o
muncă serioasă cu tinerele mirese,
întotdeauna are idei noi, referior la
creația rochilor de mireasă, dobândind o iscusință în muncă, dar totuși

și mai departe învață căci lumea
modei și a rochiilor de mireasă se
schimbă și înaintează din zi în zi.
A început să coase și rochii de
seară pentru diferite festivități, iar
fetele o recomadă mereu, ceea ce îi
înseamnă foarte mult dat fiindă
aceasta este cea mai bună publicitate existentă.
Tatiana se străduiește ca miresele să fie mulțumite și fericite în ziua
de nunții lor, care este cea mai fericită zi din viața lor.
La salonul lor întotdeauna crează
modele noi, iar în aceasta îi ajută
foarte mult și miresele cu ideile lor. În
acest scop, întotdeauna au rochii noi
neterminate, pe care Tatiana le coase
după placul clientelei și în acest mod
crează rochii unicate. Tatiana și mama ei Eugenia sunt foarte mândre de
faptul că fiecare mireasă poate să aibe
rochia sa pe care mai departe o preface după gustul propriu.
Despre miresele noi, Tatiana spune că trebuie să fie perseverente și în
concordanță cu visele lor, și că întotdeauna există modul de a li se împlini dorința. Iar Tatiana și mama ei
Eugenia, sunt mereu la dispoziția
mireselor, pentru ca visele lor să se
împlinească la ziua nunții lor.

Emil Sfera a colorat copilăria în
cele mai frumoase culori multor generaţii de copii dat fiindcă deja 23 de
ani conduce Colonia de arte plastice
a coopiilor. De asemenea, mai mult
de două decenii, durează atelierul de
artă pentru copiii talentați care visează cele mai frumoase momente
din viaţa lor prin pictură.
Un moment nou în creaţia sa inepuizabilă sunt motivele din Hilandar,
care nu lasă pe nimeni indiferent. Iată
ce ne-a spus artistul despre aceasta:
- Vizita mea la Mănăstirea Hilandar, lăcașului sfânt sârb, are o poveste
aparte. Prietenia cu artistul Rajko Karišić care a creat cele mai frumoase
monografii a acestei sanctități sârbe,
m-a făcut să vizitez Hilandarul. Iar
apoi a apărut dorința ca tot entuziasmul meu să îl reprezint pictând motive din Hilandar. În acest mod, deja de
câțiva ani, pictez lumina soarelui care
luminează această frumusețe într-un
mod extrem de impresionist. Când a
fost deschisă Noaptea Muzeelor, la
Vârșeț, a fost vernisată cea de a 68-a
expoziţie a mea, expoziție personală
de pictură, care transmite frumusețea
acestui loc sanctuar sârb al creștinismului cunoscut în întreaga lume.
Aceeași expoziţie am prezentat-o și la
Timișoara, Bania Luka, Zagreb și Belgrad.
Există oameni care doresc să ajute
în orice moment. Unul dintre acești
oameni deosebiţi este și artistul Emil
Sfera, care datorită priceperii și talentului său, înfrumuseţează aspetul
orașului nostru. Pentru că el, ca artist consideră o viaţă împlinită dacă
ajută pe alții și crede că acesta este
singurul dacă nu unul dintre cele
mai importante scopuri ale vieții, de
a face unele momente ale vieţii altora
mai frumoase. De a oferi ajutor prin
artă și de a îmbogăți viața cu bunătate ceea este arta în esență.
Cu acet prilej, artistul mărturisește:
- Întreaga artă a apărut din nevoia
omului de a-și exprima emoțiile.
Avem emoții pe care trebuie să le dăruim altora, să le multiplificăm și să
împărtășim propriile emoţii.
În această ordine de idei, artistul
a afirmat că în timpul verii, va lucra
în cadrul atelierelor cu copiii bolnavi și speră că o astfel de muncă
nobilă le va face viața mai frumoasă.
Pentru că, potrivit artistului, în orice moment merită și trebuie să sărbătorim viața.

PLACHETA DE AUR PENTRU CASA DE CULTURĂ DIN SATU NOU

Cei mai buni din Voivodina
La cea de-a 58-a ediție a Festivalului
de muzică al copiilor din Voivodina
care a avut loc la Bačka Topola, s-a
prezentat și ansamblul de dansatori
al claselor inferioare din cadrul Casei
de cultură din Satu Nou cucerind cel
mai înalt premiu, plachetă de aur Până în prezent, printre zecile de plachete de aur cucerite de ansablurile
Casei de cultură, pe bun merit, ansablurile Casei de cultură din Sat Nou
au cucerit o mulțime de medalii pe
care le-au cucerit numeroaseke ansambluri, pentru prima dată ansam-

blul de dansatori al claselor inferioare din cadrul Casei de cultură din Satu Nou a cucerit placheta de aur din
cadrul Casei de cultură din Satu Nou.
Meritele aparțin atât copiilor cât
și coregrafei Marija Vukosavljević
care a pregătit pentru acest prilej coregrafia Jocuri valahe din regiunea
Porților de Fier ale Dunării.
Casa de cultură din Satu Nou
desfășoară o serie de activități demne de laudă. În acest sens placheta de
aur este doar un succes în plus pentru sccesele de viitor.

Мултијезички додатак у недељнику / Supliment multilingv al săptămânalului

на румунском језику / în limba română
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. АВГУСТА 2019. / LA PANCIOVA , VINERI, 30 AUGUST 2019

Посебни тренуци
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ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА РУМУНА ИЗ ВОЈВОДИНЕ И СРБИЈЕ

ПРОМОВИСАЊЕ УМЕТНИЧКИХ ВРЕДНОСТИ

Мир и душевни
спокој
» страна V

Велики фестивал фолклора и музике
Румуна из Војводине и Србије од самог почетка промовише уметничке
вредности и стваралаштво, народну
уметност и аутентичну музику и подржава идентитет, интегритет и духовност ове националне заједнице.
Ове године фестивал се одржава у
Долову, месту које је и пре четири
деценије било домаћин ове значајне
манифестације.
Из године у годину Велики фестивал промовише љубав према предивним румунским народним песмама,
према лепоти народних игара и народној ношњи, обичајима, богатој румунској култури и традицији и свему оном чиме се Румуни из Војводине и Србије поносе. У току три вечери, од 21. до 23. августа, у Долову је
одржан 59. велики фестивал фолклора Румуна и на њему се представило 1.200 учесника, који су конципирали своје наступе према правилима фестивала.
Велики фестивал фолклора отворен је 21. августа. Бројној публици
представили су се аутентичним песмама вокални солисти, као и плесни ансамбли из српског Баната, Тимока, али и гости из Румуније. У току
ова три дана пред публиком и жиријем наступили су учесници из чак деветнаест места: пет хорова, две вокалне групе, шест оркестара народне
музике, четири мања народна вокално-инструментална састава, тринаест
плесних група, чак тридесет шест вокалних солиста у такмичарском и
дванаест вокалних солиста у званич-

Симбол
духовности и
идентитета
» страна V

ном делу, као и четири културноуметничка друштва из Румуније и
Украјине.
Извршни одбор фестивала одлучио
је да Оркестар народне музике Румуна из Војводине, предвођен Романом
Бугаром, а чији је уметнички координатор Петру Попа, буде пратња вокалним и инструменталним солисти-

ПО СЕ БАН ИН ТЕ РЕС МЛА ДИХ УЧЕ СНИ КА
Велики фестивал Румуна специфичан је по томе што је то веома важна
културна манифестација за Румуне из Војводине и Србије. Значајна је
чињеница да се сваке године представља много младих учесника, с циљем промовисања и очувања румунске културе, те они настављају културну активност и традицију, што је од изузетног значаја и вредно сваке
похвале.
Поред тога, треба поменути да се на фестивалу стварају животна пријатељства међу младим учесницима.

ма, као што је то био и случај до сада.
Реч је о веома цењеном оркестру код
нас и ван граница наше земље, који
је учесницима овогодишњег фестивала пружио професионалне услове
да се представе на сцени. С обзиром
на импозантан број учесника и заиста богат културно-уметнички програм, нема сумње да је и овогодишње
издање фестивала било успешно. Посебне заслуге за то иду домаћинима
фестивала.
Вредно је поменути да је једна од
највећих културних манифестација
Румуна са ових простора, која је настала пре педесет девет година у Уздину, као манифестација која чува и
негује културу, традицију и обичаје
румунске заједнице, за вишегодишње
напоре поднете у погледу очувања
језика, обичаја и идентитета Румуна
у Ср би ји од ли ко ва на ор де ном за

културне заслуге у рангу витеза од
стране председника Румуније Клауса
Вернера Јоханиса.
Поред главног програма, који чине такмичарски део и гала вече, домаћини обично организују и пропратни програм. Тако је у Дому културе, у уређеној меморијалној соби
Културно-уметничког друштва „Јон
Креанга”, била приређена изложба
фотографија румунских народних
ношњи из Баната. Изложбу је организовао зрењанински Институт за
културу Румуна из Војводине. Иста
институција приредила је и промоцију књиге која је изашла у њиховом
издању.
У склопу овог догађаја, реномирани вокални солиста Сима Ракаштеану говорио је о културном животу
аматера у Долову од 19. века до данашњих дана.

Висок ниво
професионализма
» страна VI
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ОБЕЛЕЖЕНА СЕОСКА СЛАВА

ПОРТРЕТ: ЕМИЛ СФЕРА, СЛИКАР

Заоставштина за будућност

ПОСЕБНИ ТРЕНУЦИ ИЗ ЖИВОТА

Изложба о триста
година Баната
У Банатском Новом Селу почетком лета три дана је трајала прослава сеоске славе, уз
мноштво културно-уметничких и спортских манифестација. Добро је познато да мештани воле спорт, будући да
су веома активни на том пољу.
У том смислу, прослава сеоске
славе, која је почела у суботу,
великим делом била је посвећена спортским дешавањима.
Организовани су турнир у малом фудбалу, тениски турнир,
међународни турнир у одбојци
под називом „Турнир пријатељства” за жене и децу, као и

23. међународни турнир у бриџу „Духови 2019”, који је организовао месни бриџ клуб БНС.
Истог дана одржана је свечана седница удружења „Наше Ново Село”, које у првој
години постојања развија читав низ активности.
Другог дана сеоске славе пре
подне за посетиоце је био отворен музејски простор Дома
културе. Традиционално, у галерији је отворена изложба под
називом „Банат – заоставштина за будућност – 300 година”.

Недеља је почела верским службама у обе цркве: румунској
и српској. Уследили су турнири у малом фудбалу, тенису,
боћању, затим дефиле чланова фанфаре „Тинеретул” кроз
центар села, изложба Удружења жена „Новосељанке”, као и
концерт на коме су учествовале дечје фолклорне групе.
Понедељак је, такође, био
испуњен низом садржаја. Познато је да је новосељански јахачки клуб „Будућност” веома
активан. Најважнији догађај
који тај клуб организује јесте
„Фијакеријада”, која је одржана овог дана и на којој су учествовали љубитељи овог спорта из више градова Србије.

Љубитељи коњарства имали
су прилику да се диве расним
коњима и фијакерима. Истог
дана су приређени и турнир у
малом фудбалу и турнир у брзопотезном шаху, у организацији Шаховског клуба „Бора
Ивков”. Ни ове године није изостао концерт фанфаре „Тинеретул”, који се традиционално
одржава у дворишту румунске
православне цркве. На крају,
после ова три дана, концертом
групе „Плаћеници” завршена
је слава – Духови.

Детаљи о нашим животима, као
што су ормари, прозори, фасаде кућа, одражавају нову димензију уметничких искустава. Сликар Емил Сфера одувек
је највише волео да ове дивне
фрагменте живота, у које је неко уложио велики напор да би
их створио пре много година,
слика с љубављу и преданошћу.
Уметност се мења, приближава људима, доносећи нам оне
стварне вредности које оплемењују наше животе. Човечанство је често задивљено неким
новим идејама и истраживањима у уметности.
Данас су сви ти покушаји помало излизани, застарели и људи су жељни лепоте слика, њене суштине. Доказ за то је чињеница да у музејима класичне уметности у свету љубитељи уметности чекају сатима на
ред да уђу и уживају у лепоти.
Сликање је увек ново и није
довољно исцрпљено, као људска душа која жели да се изрази. У том смислу не нестају
уметничке мисли представљене на папиру или тканини. Сликар Емил Сфера имао је изузетну жељу да овлада класичним вредностима визуелних
представа, које су га довеле до
београдске Академије ликовних уметности, где је створио
свој сопствени стил изражавања захваљујући искуствима која је стекао, а инспирација су
му били велики италијански и
париски сликари. Својевремено је боравио у Паризу, где је
имао шта да види и научи.

па с обзиром на то да сам схватио да није довољно само сликати, већ морате створити специфичан свет, који ће представљати вас, ваш властити
универзум. Сећам се, био је
кишни дан, а на часу сликарства морали смо да сликамо
класичну мртву природу. Окренуо сам се у другом правцу и
насликао кишобране различитих боја који су били у углу
учионице. На крају је испала
савршена слика.
Уметник Емил Сфера одушевљен је лепотама Баната и
нашом културном баштином у
градовима и селима овог кра-

уметности Емил Сфера је одговорио:
– Увек сам живeо уметност
на романтичан начин, као људску потребу да кажем колико
волим овај свет. Још је жива
слика детињства, широке улице, прашњаве, дивне гуске, чаробне сеоске куће, велики бицикли, оронуле столице, свеже
резане лубенице и диње. То је
мој интимни свет и слика света у којем живим и у којем сваки дан обојим својим бојама.
Уметник Емил Сфера воли
да испуни лепотом дечји свет.
О овоме сведочи то што активно годинама ствара код деце

О тој прилици Емил Сфера
наглашава следеће:
– Све што чиним и оно што
јесам мој је свет, моје искуство и моја визија света, који
сам посматрао с великом радошћу, с надом у лепшу будућност. Читав свет симбола
које сам створио дошао је од
велике љубави према класичном сликарству до чувених дела класичног сликарства, која
су загрлила моју душу емоцијама и жељом да се сва та знања акумулирају како бих их
оживео на свом платну. Моја
креативност се разликује од
других уметничких стереоти-

ја. Ево шта нам је рекао тим
поводом:
– Имамо богато културно наслеђе, велике уметнике и богату културу. Морамо да волимо
сву лепоту коју су нам родитељи оставили као наслеђе.
Његове слике су пуне универзалних и локалних мотива,
јер на тај начин покушава да
сведе сву лепоту Војводине на
симболе који су урезани у нама и дају нам радост.
Панчевци су одушевљени лепотом слика Емила Сфере, јер
познају уметнички израз овог
великог сликара.
На питање о свом искуству у

љубав према сликарству и негује таленат за сликарство.
О свом раду с децом рекао
нам је с пуно ентузијазма:
– Радим с децом, дивим се
таленту који деца имају. Пикасо је рекао: „Волео бих да
сликам као дете”. Деца су уметници јер имају чисту душу као
чисту воду, а лепота душа нам
даје широк спектар боја и облика. Сваки дан је диван и другачији без обзирна на то да ли
сликамо или се представљамо
у Културном центру за децу,
који постоји низ година.
Емил Сфера обојио је детињство најлепшим бојама многих

ПОРТРЕТ: ТАТИJАНА ИЛИЋ

Креирање венчаница
је уметност

Татиjана Илић је наша суграђанка од 2000. године. Рођена
је у Републици Молдавији 1987,
а у тадашњу Југославију дошла је 2000. године. У Панчеву је похађала осми разред, а
затим наставила школовање у
Алибунару, па у Београду, где
је завршила високе економске
струковне студије.
Покушала је да проналази
себе у неки другим подухватима, али је на крају ипак
схватила да је креирање венчаница њен избор и животни
позив и да је једино то занима. Татиjана је имала осам година када је њена мајка Еуђенија Муста почела да се бави
креирањем и продајом венчаница, па је поред ње и она заволела венчанице. Мисли да
су јој љубав и таленат за шивење урођени, јер је прву сукњу покушала да сашије пре
своје десете године.
Уз огромну подршку супруга Ненада, 2014. године је заједно с мајком отворила салон
венчаница у Панчеву. Салон
се зове „Анастазија Т” и налази се у Улици Светог Саве 29.
За ових неколико година константног рада с новим млада-

ма добија стално нове идеје за
стварање и самим тим стекла
је велико искуство у шивењу,
али и даље учи, јер се сваког
дана нешто мења и напредује
у свету моде и венчаница.
Почела је да шије и матурске и вечерње хаљине и срећна је јер их девојке препоручују све више, а препорука је
најбоља од свих реклама. Њена мајка и она се труде да учине све што је у њиховој моћи
да свака млада на дан свадбе
буде задовољна и срећна.
Венчанице стално обнављају и осмишљавају нове моделе.
У томе им помажу и младе новим идејама: тако, на пример,
недовршене венчанице завршавају за клијенткиње по њиховом укусу – на тај начин се
стварају уникати. Татијана и
њена мајка Еуђенија веома су
поносне на то јер свака млада
може да има венчаницу на којој сама креира детаље.
Будућим младама Татијана
поручује да буду доследне својим сновима, јер увек има начина да им се оствари оно што
заиста желе. Оне ће увек радити на томе да им се снови испуне на дан њихових венчања.

ЗЛАТНА ПЛАКЕТА ЗА ДОМ КУЛТУРЕ
ИЗ НОВОГ СЕЛА

Најбољи у Војводини
На 58. фестивалу музике деце из Војводине, који је одржан у Бачкој Тополи, представио се и плесни ансамбл
нижих разреда при новосељанском дому културе и освојио највећу награду – златну
плакету. До сада, међу десетинама златних плакета и мноштва медаља које су освојили
бројни ансамбли, ово је први

пут да је златну плакету освојио плесни ансамбл нижих разреда који делује у саставу Дома културе из Банатског Новог Села.
Заслуге припадају подједнако деци и кореографкињи
Марији Вукосављевић, која је
за ову прилику припремила
влашке игре из региона
Ђердапа.

генерација деце, јер већ двадесет три године води Дечју ликовну колонију. Такође, више
од две деценије постоји уметнички студио за талентовану
децу, која сликањем представљају најлепше тренутке из својих живота.
Нова инспирација у његовом
неисцрпном стваралаштву су
мотиви из Хиландара, који никога не остављају равнодушним.
Ево шта нам је уметник рекао:
– Моја посета манастиру
Хиландар, српском светилишту, има своју причу. Пријатељство са уметником Рајком
Каришићем, који је створио
најлепше монографије ове српске светости, инспирисао ме
је да сликам мотиве из Хиландара. На тај начин већ неколико година сликам сунчеву светлост која осветљава ову
лепоту на изузетно импресиван начин. У ноћи 19. маја, у
Вршцу поводом Ноћи музеја
отворио сам своју 68. самосталну изложбу слика, која је
изнела лепоту овог српског
светилишта хришћанства познатог широм света. Иста изложба је затим била представљена у Темишвару, Бањалуци, Загребу и Београду.
Постоје људи који желе да
помогну у било ком тренутку.
Један од тих посебних људи је
уметник Емил Сфера, који захваљујући својој вештини и таленту улепшава наш град. Као
уметник, осећа да му је живот
испуњен ако помаже другима
и верује да је то једна од најважнијих сврха живота. Једноставно, неке тренутке живота
треба да учинимо лепшим. Понудити помоћ кроз уметност и
обогатити лепотом живот других суштина је уметности.
Ево шта нам је рекао Емил:
– Цела уметност је настала
из потребе човека да изрази
своје емоције. Властите емоције морамо делити с другима, умножити их.
У том контексту, уметник је
рекао да ће током лета радити
у радионицама с болесном децом и да се нада да ће тако
племенит рад учинити њихове
животе лепшим. Јер вреди када се слави живот.

V

Петак, 30. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: СОРИН ЈАНЕШ

ОСВЕЋЕЊЕ РУМУНСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

МИР И ДУШЕВНИ СПОКОЈ

Симбол духовности
и идентитета

Наш саговорник је у периоду од
2002. до 2006. године завршио
високе академске студије на Западном универзитету у Темишвару, на Филолошком факултету за историју и теологију, одсек пасторална теологија. У септембру 2008. године добио је
благослов да предаје религију
на румунском језику у ОШ „Олга Петров Радишић” у Вршцу и
у ОШ „Жарко Зрењанин” у Банатском Новом Селу, а касније
се запослио као професор религије у Гимназији „Борислав
Петров Браца” у Вршцу, у Средњој економској школи „Доситеј
Обрадовић” у Алибунару и у
школама „Братство и јединство”
у Алибунару и Селеушу.

народу, али највише према празницима, обичајима и традицијама, као и светим предметима – објашњава Јанеш.
О својим родитељима прича
само у суперлативу, уз напомену да је његов отац Георге
Јанеш рођен у једном прелепом селу на брегу, у Сочици.
Свештеник је у православној
румунској цркви у Новом Селу
и протопоп регије Панчева;
„енергична је особа чији корак
је јако тешко, али веома лепо
пратити”, како би рекао Сорин.
О својој мами Војкици (рођ.
Балан) Сорин нам је говорио с
дубоким емоцијама, наглашавајући да је она најбитнија осо-

ским пројектима у којима сам
помагао својим колегама учитељима да припреме ученике
за различите програме којима
је промовисана румунска култура и традиција на фестивалу
у Владимировцу. Организовао
сам различита школска дешавања: сеоске прославе, дане детета, дане румунског језика...
– набраја наш саговорник.
Вреди споменути да је писао
текстове за позоришне сценете
(кратке, за децу), од којих су
три реализоване са ученицима
Гимназије „Борислав Петров
Браца” из Вршца, која се представила на више школских приредби, као што су дан школе,

Сорин Јанеш родио се у Панчеву 1982. године, у породици
румунске националности, православне хришћанске вере. С
обзиром на то да је његов отац
парох румунске православне
цркве у Банатском Новом Селу, Сорин је завршио основну
школу у свом селу, од првог до
осмог разреда.
Чување традиционалних
обичаја
Од детињства је био присутан
на свим културним и традиционалним догађајима и манифестацијама у свом месту и у
другим местима, због чега је
још у основној школи заволео
румунски фолклор и румунске
и српске обичаје. Учествовао је
на различитим традиционалним румунским манифестацијама у месту, али и на фолклорним фестивалима у другим градовима у земљи и Румунији.
После завршетка основне
школе, под благословом свештеника викара Мојсе Јанеша
и Његовог преосвештенства Лауренцијуа Стрезе, епископа Карансебеша и заменика Румун-

ба у његовом животу. Она је једна искрена, вредна особа, права
домаћица, која увек има понеку реч подршке и савета за њега
и његову породицу. Родила се у
Јабланци, месту код Сочице.

СВАКО СВЕТО МЕСТО ИМА ПОСЕБНУ ЛЕПОТУ
Сорин Јанеш подвлачи да су распусти из периода када је
похађао гимназију били веома лепи захваљујући екскурзијама. Додаје:
– Организоване су по румунским манастирима у Румунији. Лепота посећених манастира не може се описати ни изреченим ни написаним речима: сваки од њих има своју
посебну лепоту, па човек може да осети мир и душевни спокој. Бити присутан физички и духовно на једном светом и
старом месту, то је нешто божанско.
ске православне епископије у
Републици Србији, Сорин Јанеш је уписао теолошки семинар – гимназију „Јон Попасу”
у Карансебешу (Румунија).
– Лепота ове гимназије је у
томе што сам, поред свега наученог у првих седам година
свог живота код куће, за шта
сам веома захвалан својим родитељима, научио да имамо
још више поштовања и љубави
према другим људима, према

Активности које су вредне
хвале
Као професор религије у одељењима на румунском језику
сваке године, почев од 2009, у
румунској православној цркви
у Банатском Новом Селу организовао је религијски традиционални програм (коринђање) са
ученицима од првог до осмог
разреда ОШ „Жарко Зрењанин”.
– Учествовао сам у школ-

приредба пре почетка ускршњег
распуста, као и она за божићне
свечаности. Програми су били
приказани пред многогобројном публиком у амфитеатру
Гимназије „Борислав Петров
Браца” у Вршцу, као и у Националном народном позоришту
„Стерија” у Вршцу, у свечаној
сали „Миленијум” у Вршцу итд.
Такође, у Класичном позоришту „Јоан Славић” у Араду
(Румунија) представио се бројним позоришним делима. Године 2017. имао је ту част да
буде заменик председника и
одговорног уредника часописа
Фондације „Трајан Опреа” са
седиштем у Вршцу, чији је
председник Данијел Радуц.
Од других активности помињемо да је учествовао у програму 21. конгреса румунске духовности у Алба Јулији од 28.
новембра до 2. децембра 2017.
Међународни сусрет младих
У децембру 2017. године у оквиру Фондације организовао је и
спровео у дело пројекат и програм фестивала коринђања, који је одржан у Националном
позоришту „Стерија” у Вршцу.

Од 2018. године, уз помоћ
Фондације, помагао је ученицима средњих школа да упишу факултет на Универзитету
„Аурел Влајку” у Араду (Румунија). У мају 2018. године, у
оквиру Фондације „Трајан
Опреа”, био је координатор Фестивала лимених инструмената „Hora Uniri” у Војводинцима. Године 2018. изабран је од
стране Анишоаре Царан, координаторке Департмана за образовање при Националном савету румунске националне мањине, за координатора кампа
за професоре и ученике у организацији Министарства за
Румуне из дијаспоре.
Уз благослов Његовог преосвештенства Силуана, румунског православног епископа у
Мађарској и заменика Епископије Дачија Феликс из Србије,
био је изабран за координатора
групе ученика румунске националности из Републике Србије на Међународном сусрету
младих румунских православаца (ITO 2018 ), који је одржан у
Сибињу (Румунија). Јанеш каже:
– Организовао сам Историјски симпозијум у Вршцу, на
коме сам и сам учествовао. Допринео сам Зборнику научних
радова: „Румунске историјске
личности из Баната, учесници
Великог уједнињења Румунија
1918. године”. Веома сам срећан што сам имао могућност
да 2018. године учествујем на
Конгресу румунске духовности
у Алба Јулији поводом историјског момента – 100 година
од Великог уједињења Румуније. У оквиру Фондације организовао сам фестивал у Вршцу,
као и манифестацију „Мало уједињење” у седишту Фондације
„Трајан Опреа”. Био сам са ученицима у Владимировцу, као и
у Барицама ове године.
У мају 2019. године био је
координатор пројекта „Фестивал лимених инструмената из
Баната” у Месићу.
– Веома добро сарађујем са
удружењима жена из Новог Села
и из Месића и с културно-уметничким друштвима из Новог
Села, Влајковца, Војводинаца,
Месића, Ритишева, Јабланке,
Куштиља. Помогао сам у промовисању Шаховског клуба из
Ритишева. Био сам водич за румунске туристе кроз Вршац, Панчево и Београд – наводи Јанеш.
Залагао се за организовање
свих дешавања у вези с Фондацијом „Трајан Опреа”, у сарадњи с Културно-уметничким
друштвом „Звезда Даница” из
Вршца, поводом обележавања
Међународног дана детета.
Сорин закључује:
– Највећа радост и задовољство ми је што учествујем у организовању догађаја који се
одржавају у селу мојих родитеља, Сочици.

Подсећање на чуда
из прошлости

Празник Извор исцељења био
је прилика за велику радост
верника румунске православне цркве у Панчеву. Они су
прославили другу храмовну
славу и учествовали на освећењу капеле. Службу освећења чинодејствовао је отац Силуан, румунски православни
епископ из Мађарске, који је
служио и свету литургију. Током прошле године на овом
светом храму урађени су многи рестаураторски радови, уз
подршку Министарства вера
Републике Србије, Града Панчева, Националног савета румунске националне мањине у
Србији, као и пароха оца Мир-

ред првобитне храмовне славе, која је била посвећена Светом великомученику Димитрију Мироточивом, била је
одобрена и друга храмовна
слава, на празник Извора исцељења. Посебно се радујем
јер смо обавили службу за освећење ове капеле након изведених неких рестаураторских
радова и улепшавања.
Свештеник Мирча Мунтеану, који има највеће заслуге за
уградњу новог иконостаса, навео је следеће:
– За мене лично, а верујем и
за браћу из ове румунске заједнице из Панчева, ово је дан
за велико празновање, јер након много година један њихов
сан се испунио – да буде украшена ова капела, за шта су њихови преци одвајали новац.
Основали су цркву посвећену
Богу на овој страни Баната.

че Мунтеануа и Парохијског
одбора, чији је председник Дамјан Трифу.
Његово преосвештенство отац
Силуан је истакао:
– Празник Извор исцељења
је посебан и специјални тренутак током Светле седмице.
Подсећа нас на чуда из прошлости учињена преко Мајке
Господње, а то је и празникслава неких храмова. Румунска православна црква из Панчева више од 100 година постоји и функционише. Почетком деведесетих година, по-

Румунска православна црква посвећена Светом великомученику Димитрију из Панчева освећена је први пут 1900.
године. За панчевачке Румуне
издавачка кућа „Либертатеа”
одувек је била симбол њихове
духовности и идентитета. То
потврђује и велико присуство
верника на служби освећења.
Међу свештеницима је био и
викар Емануел Тапалага.
Истог дана епископ Силуан
је обавио једну мисионарскопасторалну посету у овој парохији.

Испуњен сан верника

У НОВОСЕЉАНСКОЈ ШКОЛИ

Састанак наставника
Ове године, 20. маја, у ОШ
„Жарко Зрењанин” у Банатском Новом Селу одржан је
састанак за наставнике из школа на румунском језику. Присутне су поздравили професор
Маринел Блаж, директор школе у Банатском Новом Селу,
који је пожелео добродошлицу свима, као и Јон Оморану,
председник Националног савета румунске заједнице Србије, који је рекао да је дигитализација у васпитно-образовном процесу један од основних задатака Педагошког завода Војводине, као и Националног савета румунске заједнице Србије.
Наглашено је да је основна
идеја да се пронађу најбоља решења како би се задржала па-

жња ученика у васпитно-образовном процесу, да би се при-

лагодили савременим токовима образовања. Организатор

ове значајне седнице био је Педагошки завод Војводине.

VI

Петак, 30. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НАША ГОШЋА: РОКСАНА ЧИНЧ, ПРОФЕСОРКА МУЗИКЕ

ФОНДАЦИЈА „ПРОТОПОП ТРАЈАН ОПРЕА”

ПОРОДИЧНА ЉУБАВ НАЈВАЖНИЈА

Важан догађај
за писану реч

Роксана Чинч је рођена 1977.
године. Апсолвирала је на Музичком факултету у Темишвару
2003. године. Запослена је у
Основној школи „Кориолан Добан” у Куштиљу, а од 2011. године ради и у Вршачкој гимназији „Борислав Петров Браца”.
Од 2006. године предаје солфеђо у МШ „Јосиф Маринковић”
у Вршцу. За време рада у Жомбољу била је укључена и у међународни пројекат „Сократес”,
где је основала један европски
хор сачињен од ученика из пет
земаља: Румуније, Немачке,
Француске, Мађарске и Шведске.
Роксана је родом из породице
Барца из Бузијаша у Румунији.
Љубав према музици наследила је од мајке Хермине, а од оца
Флорина, пуковника у резерви,
став. Подсећамо да је првих осам
разреда основне и четири разреда средње школе Роксана похађала у родном месту, а по завршетку факултета одмах се запослила у школи у Жомбољу,

где је предавала три године. Тамо је већ од прве године имала
запажену хорску активност.
О својим родитељима нам је
рекла да су јој и сада најближе
души и да с њима дели све што
јој се догађа у животу. Непроцењиву подршку и љубав добија од сина Фабијана и супруга
Еуђена. Мајка Хермина, медицинска сестра, која се у младости бавила музиком, завршила

је Музичку школу у Темишвару, на одсеку за клавир. Роксанин деда с мајчине стране певао је у хору Опере у Темишвару, а бака, такође с мајчине
стране, завршила је Конзерваторијум у Клужу, на одсеку за

певање. Отац Флорин био је
војни официр, а отишао је у
пензију са чином заменика пуковника. Управо они су ти који
су је подржали и помогли јој у
свему што је досад постигла.
– Најлепше искуство које ми
је живот понудио јесте улога
мајке. То је најлепши осећај,
најлепши „посао”, али у исто
време и најсложенији. Мој син
Фабијан има девет година, уче-

ник је трећег разреда ОШ „Олга Петров Радишић” у Вршцу,
а уједно похађа и МШ „Јосиф
Маринковић”, где учи да свира виолину. Такође, део је хора исте школе „Распевано срце”, којим диригује Соња Јерковић Матанов. Другим речима, и он иде нашим стопама –
прича Роксана.
О свом детињству Роксана
каже да је најлепше године живота провела у родном Бузијашу, а свог супруга Еуђена срела је на Музичком факултету у
Темишвару, на коме су били
колеге и где су обоје завршили
одсек за музичку педагогију.
Венчали су се 2003. године.
О периоду после удаје Роксана каже:
– Прве четири године живели смо као једна модерна европска породица, јер сам ја била
професорка музичког у Жомбољу, а Еуђен је радио на Педагошком факултету у Вршцу,
тако да смо се виђали највише
викендима. За време рада у
Жомбољу била сам укључена
и у међународни пројекат „Сократес” и основала сам један
европски хор сачињен од ученика из пет земаља: Румуније,
Немачке, Француске, Мађарске и Шведске. Пројекат је трајао три године. Сваке године
су били организовани концерти у свим земљама учесницама. Био је то интензиван рад,
једно веома лепо искуство које
ће ми остати заувек у срцу.
Преселила се у Вршац 2007.
године и запослила у Основној
школи „Кориолан Добан” у Куштиљу. У поређењу са школом

из Жомбоља, то је мала школа, али је и ту започела активности с талентованим ученицима, које је успела да представи на музичким и хорским
фестивалима и школским такмичењима у региону. Како сведочи, све је мање ученика, из
чега произлази да је тренутно
готово немогуће оснивање једног репрезентативног хора.
Од 2011. године предаје и у
Гимназији „Борислав Петров
Браца” у Вршцу, где такође,
поред основних наставних активности, припрема румунски
женски хор за наступе на разним манифестацијама. Од пре
три године запослена је и као
професорка солфеђа у вршачкој музичкој школи „Јосиф Маринковић”.
О својој активности у тој школској установи Роксана каже:
– Већ неколико година сам
чланица хора „Распевани професори”, који окупља професоре из различитих области, веома је активан и често наступа у
земљи и иностранству. Хором
диригује моја колегиница и добра пријатељица Марина Клиска, а нас две врло добро сарађујемо и у школи и у склопу
хора. Колеге из хора су пожелеле да певамо и румунске песме, тако да ме је Марина ангажовала на овоме, па сам с њима радила неколико румунских
песама, укључујући и божићне
песме, коледе. Поред тога, морам да будем и мајка и супруга! Ипак, те две „активности”
су ми најдраже, јер се ништа на
свету не може поредити с миром и љубављу породице.

На дан Свете Марије, важног
празника за румунске православне вернике, када се обележава Успење Богородице,
љубитељи писане речи окупили су се у седишту Фондације „Протопоп Трајан Опреа”
у Вршцу како би читали поезију. Том приликом је свештеник Адријан Боба, парох
румунске цркве у Вршцу, говорио о значају тог дана и
благословио догађај.
О значају дана Свете Марије причала је и модератор-

даље креативни дух румунске националне заједнице из
Србије су међу нама. Много
пута смо уживали у њиховим стиховима. Вршац одавно није имао један овакав
догађај важан за нашу писану реч, за нашу поезију. Надам се да ће Света Марија,
мајка Исусова, да нам помогне да их организујемо и
у будућности.
Част да отвори прво издање ове манифестације припала је генералном конзулу

ка програма професорка Мариоара Сфера, а потом је поздравила госте: Георгеа Динуа, генералног конзула Републике Румуније у Вршцу,
Данијела Радуца и Јона Чизмаша, председника односно
саветника Фондације „Протопоп Трајан Опреа”, као и
учеснике и публику која је
дошла да присуствује још једном исписивању странице
историје и културе Румуна са
ових простора.

Републике Румуније у Вршцу
Георгију Динуу:
– Енергија и виталност наше етничке заједнице, овако
мале каква јесте, јесу несумњиве. Данас имамо један живи пример тога, на овој новој
манифестацији која тежи да
постане традиционална, на
овој манифестацији високог
културног нивоа. Из свег срца је поздрављам јер бих желео да интелектуалци буду
још више укључени у живот

Догађај се одвијао у једном посебном амбијенту, у
дворишту цркве, уз музичку
пратњу банатског трубадура
и великог извођача дојни Лазара Новака, који је извео
неколико песама посвећених Светој Марији. Такође,
млади кларинетиста Давид
Бутан одсвирао је неколико
народних румунских песама, а ученици Александра
Малета и Мелиса Војин из
Куштиља, као и Фабијан
Ћинћ из Вршца надахнуто
су рецитовали песме којима
су се представљали на зонским такмичењима рецитатора.
Између осталих Јон Чизмаш је рекао:
– На почетку беше реч!
Седам мајстора речи, посвећени песници који проносе

наше заједнице. Ово је пример и срећан сам што се то
дешава. Фондација „Протопоп Трајан Опреа”, иако је
врло млада, практично је једина компонента румунске
друштвене средине која организује најмање седам-осам
манифестација годишње.
Његова екселенција Георгије Дину дао је реч песницима, који су се представљали онако како најбоље знају
– кроз поезију. Публика је
уживала слушајући стихове
које су презентовали Антонела Мик, Теодор Гроза де ла
Кодру, Валентин Мик, Еуђенија Балтеану, Маријана Радојичић (ћерка песника Аурела Миока, која је читала
његову поезију), Маријана
Стратулат, Мариоара Сфера
и Нику Чобану.

ПРИЈЕМ КОД ГРАДОНАЧЕЛНИКА ПАНЧЕВА

Висок ниво професионализма
Поводом одржавања 59. великог фестивала румунске музике и фолклора, у Зеленом салону Градске управе Панчева
у четвртак, 22. августа, одржан
је пријем код градоначелника
Панчева Саше Павлова за госте фестивала – представнике
фолклорних група из Румуније и представнике Националног савета Румуна.
Овим поводом били су присутни и представници Националног савета Румуна – Данијел
Магду, председник, и Јон Оморан, члан – као и Дорел Чина,
председник Извршног савета
Фестивала, Лучијан Данилов,
познати кореограф и члан локалног организационог одбора
Фестивала, те представници
Долова.
Градоначелник Панчева Саша Павлов упутио је гостима
речи добродошлице. Рекао је,
између осталог, да је имао част
да присуствује овој изузетној
манифестацији Румуна која се
одржава у нашој општини, у
Долову, и да је дубоко импресиониран професионализмом
извођача, као и очувањем фолклорне традиције. Између

осталог, градоначелник је изјавио да Панчевци осећају посебну част јер имају тако велику
манифестацију у свом граду,
који је одувек подржавао сваку
манифестацију националних заједница и да зна колико су труда Доловци уложили у овај изузетан догађај. Такође је споменуо да у нашем граду постоји значајна издавачка кућа „Либертатеа” на румунском језику,
која даје пун допринос развоју
културе на овим просторима.
У име Националног савета
Румуна Данијел Магду упутио
је речи захвалности организа-

торима фестивала, јер су доказали своју способност, као и
Граду Панчеву за помоћ, вишегодишњу сарадњу и поштовање румунске културе.
Марија Мургочи из Румуније, директор и вокални солиста
фолклорног ансамбла из Фок-

шанија, захвалила је нашем градоначелнику на позиву и рекла
да се види да Павлов поштује
културу и да је подржава и духовно и финансијски, и позвала га да буде њихов гост у Румунији. Организаторима фестивала је упутила речи хвале јер
су успели да доведу на сцену
вокалне солисте који су извели
аутентичне румунске песме старе преко тридесет година. Марија Мургочи је веома импресионирана народном ношњом
из наших крајева. Она је рекла
да су из Румуније дошла 34
уметника и да је одушевљена
пријемом и организацијом, као
и топлином Доловаца.
Дорел Чина је говорио о начину организовања фестивала, о категоријама, учесницима фестивала из деветнаест
места и о високом нивоу професионализма.
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DE VORBĂ CU SORIN IANEȘ

PACE ȘI LINIȘTE SUFLETEASCĂ
În perioada anilor 2002-2006 conlocutorul nostru a absolvit Studiile la Universitatea de Vest din Timișoara, la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie,
secțiunea Teologie Pastorală . Din luna
septembrie, 2008 a primit binecuvântarea de a preda la catedra școlară,
orele de religie în limba română la: Ș.
G. „Olga Petrov Radišić” din Vârșeț și
Ș. G. „Žarko Zrenjanin” din Satu Nou,
iar mai târziu a primit și postul de profesor de religie și la Liceul „Borislav Petrov Braca” din Vârșeț, la Școala Economică „Dositej Obradović” din Alibunar și la școlile generale „Frăție și
Unitate” din Alibunar și Seleuș
Sorin Ianeș s-a născut în Panciova,
în anul 1982, din familie de
naționalitate română, de credință
creștină ortodoxă. Având în vedere
că tatăl său este preotul paroh al Bisericii Ortodoxe Române din Satu
Nou, Sorin a frecventat Școala Generală din această localitate, la clasele
cu limba de predare română.
Păstrarea obiceiurilor
tradiționale românești
Din copilărie a fost prezent la toate evenimentele culturale și
tradiționale, din localitate precum și
din alte localități, fapt care l-a determinat să iubească tot mai mult folclorul și obiceiurile tradiționale
românești, precum și cele sârbești.
Această iubire l-a determinat să facă
parte din folclorul tradițional românesc, din perioada claselor Școlii
Elementare, cu care a participat la
diferite evenimente tradiționale
românești din localitate dar și Festivale de folclor din alte localități din
țară, precum și în România.
După terminarea Școlii Generale,
sub binecuvântarea părintelui vicar
Moise Ianeș și a PS Laurențiu Streza,
Episcopul Caransebeșului și locțiitor
al Episcopiei Ortodoxe Române din
Republica Serbia, s-a înscris la Seminarul Teologic Liceal „Ioan Popasu”
din Caransebeș, România, care are o
vechime și tradiție foarte veche în
domeniul teologiei.

său, Gheorghe Ianeș, este născut într-un sat pitoresc al codrului, în
Sălcița, este preot al Bisericii Ortodoxe Române din Satu Nou și protopop de regiunea Panciova, o persoană energică a cărui pas, este greu, dar
frumos de urmărit, iar numele lui este sădit în toate părțile Banatului încât umbra lui este greu de cuprins,
ne-a spus Sorin.
Despre mama sa, Voichița (născută Bălan), Sorin ne-a vorbit cu mari
emoții, spunând că este persoana cea
mai importantă din viața lui. Ea este
o femeie sinceră, harnică și casnică
adevărată, care întotdeauna are câte
un cuvânt și un sfat de încurajare
pentru el și familie. Provine dintr-un

sat vecin al satului Sălcița, din localitatea Iablanca.
Activități demne de laudă
Începând cu anul 2009, în calitate
de profesor de religie la secțiunea
de limba română, a organizat în

FIECARE LOC SACRU ARE O FRUMUSEȚE APARTE
Sorin Ianeș a menționat că vacanțele din perioada Seminarului
organizate din partea Seminarului Teologic erau foarte frumoase,
datorită excursiilor organizate la mânăstirile românești din România. Frumusețea mânăstirilor vizitate nu se poate explica cu
cuvintele rostite sau scrise pe hârtie. Fiecare are o frumusețe
aparte, unde fiecare om poate să simtă pace și liniște sufletească. A fi cu trupul și cu sufletul pezent într-un loc sfânt și
vechi, este ceva divin.
Frumusețea Seminarul Teologic
Liceal constă în faptul că, pe lângă
cei șapte ani de acasă pe care le datorează părințiilor, l-a învățat să aibă și
mai mare respect și iubire față de oameni, față de lume, dar mai ales față
de sărbători, datini și obiceiuri și de
obiectele sfinte, menționează Sorin.
Despre părinții săi vorbește doar
la superlativ, menționând că tatăl

fiecare an, la Satu Nou, un program tradițional religios - (colinde) cu elevii claselor I - VIII ai Ș.
G.„Žarko Zrenjanin” iar la Biserica
Ortodoxă Română locală, cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” a
participat la Sfintele sărbători de
Crăciun.
- Am făcut parte la proiectele
școlare în care am ajutat învățătorii

colegi la prăgătirea elevilor pentru
diferitele programe cu caracter
tradițional cultural românesc - Festivalul Mărțișorului din Petrovasâla;
diferite evenimente școlare din localitate: ziua școlii, sărbătoarea satului,
ziua copilului, ziua limbii române
etc, a menționat Sorin..
Este vrednic de amintit faptul că a
scris patru scenete de teatru (pentru
elevi, de durată scurtă), dintre care
trei au fost realizate, cu elevii de la Liceul „Borislav Petrov Braca” din
Vârșeț cu care s-a prezentat cu ocazia
la mai multe manifestări școlare cum
sunt: ziua Școlii; înainte de începutul
vacanței de Sfintele Paști; de sărbătoarea Crăciunului, manifestări prezenta-

te în fața publicului numeros în Amfiteatrul Liceului „Borislav Petrov Braca” din Vârșeț, precum și la Teatrul
Național Popular „Sterija” din Vârșeț,
la sala Festivă „Millenium” din Vârșeț.
De asemenea, la Teatrul Clasic
„Ioan Slavici” din Arad, România, sa prezentat cu numeroase piese de
teatru. În anul 2017 a avut marea
onoare să fie chemat și să facă parte
la înființarea Fundației „Protopop
Traian Oprea” cu sediul la Vârșeț, a
cărui președinte este Daniel Răduț,
având funcția de vicepreședinte și
redactor responsabil pentru revista
Fundației „Templul Român”.
Din alte activități amintim și faptul
că a făcut parte din programul celui
de-al XXI-lea Congres al Spiritualității
Românești la Alba Iulia în perioada 28
noiembrie - 2 decembrie 2017.
Întâlnirea Internațională a
Tinerilor Ortodocși Români
În luna decembrie a anului 2017, în
cadrul Fundației a organizat proiectul și programul Festivalului „Colindele Neamului Românesc” din
Vârșeț, care a avut loc în Teatrul
Național „Sterija” din Vârșeț.

Din anul 2018, prin cadrul Fundației, a ajutat elevii liceiști la înscrierea studilor la Facultate Universității
„Aurel Vlaicu” din Arad, România. În
luna mai 2018, în cadrul Fundației
„Protopop Traian Oprea” a fost coordonatorul Festivalului fanfarelor „Hora Uniri” de la Voivodinț.
În anul 2018 a fost ales din partea
doamnei Anișoara Ţăran, coordonator al Departamentului pentru Învăţământ al C.N.M.N.R.S. ca și coordonator al grupului de profesori și elevii
pentru Tabăra ARC tabăra Oglinzi,
România organizate de Ministerul
pentru Românii de Pretutindeni.
La binecuvântarea PS Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei și
locțiitor al Episcopiei Dacia Felix din
Serbia, a fost ales coordonator pentru
grupul de copii de naționalitate română din Republica Serbia la Întâlnirea
Internațională a Tinerilor Ortodocși
Români ( ITO 2018 ), care a avut loc
în localitatea Sibiu, România.
În cadrul Fundației a organizat și
participat la Simpozion de Istorie,
Compendiu de lucrări științifice:
„Personalități istorice românești din
Banat participate la Marea Unire din
1918”, care a avut loc în Vârșeț.
Sorin ne-a mărturisit, printre altele,
că este foarte fericit de posibilitatea că
în anul 2018 a participat la Congresul
Spiritualității Românești la Alba Iulia,
cu ocazia evenimentului istoric 100 de
ani România, Marea Unire.
În cadrul Fundației”Protopop
Traian Oprea”, în luna decembrie
2018, la Vârșeț, a organizat ”Colindele Neamului Românesc” precum și
evenimentul “Mica Unire” la sediul
Fundației. Nu mai puțin lipsit de
impotanță este participarea sa cu
elevii la Ziua Mărțișorului din Petrovasâla, precum și la Sân-Ianăș
„Mărțișorul Strămoșesc” - 2019.
În luna mai 2019 este coordonator
al proiectului Festivalului fanfarelor
populare din Banat „Hora Unirii”
din Mesici.
-Am o colaborare foarte bună cu
Asociația femeilor „Boboacele” din
Satu Nou; cu Asociația femeilor „La
gură de ogășel” din Mesici; cu
Asociațile Culturale Artistice fanfara
din: Satu Nou, Vlăicovăț, Voivodinț,
Mesici, Râtișor, Iablanca, Coștei. Am
ajutat la promovarea Clubului de Șah
din Râtișor. Am fost ghid turiștilor
români din România în Vârșeț, Panciova și Belgrad,- a subliniat Sorin.
Și-a dat contribuția prețioasă la organizarea
evenimentului
de
Fundația „Protopop Traian Oprea”
în colaborare cu Societatea Culturală
Artistică „Luciafărul” din Vârșeț „Grădina cu minuni” cu ocazia marcării Zilei Internaționale a Copilului.
În final, Sorin ne-a mărturisit următoatele:
-Cea mai caldă bucurie și plăcere
sentimentală este de a face parte din
organizarea evenimentului „Hora
Sânzienelor” în cadrul Fundației care a avut loc în localitatea părinților
și a bunicilor mei, Sălcița.

A FOST RESFINȚITĂ CAPELA
ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Simbol al spiritualității
și identității românilor

Praznicul Izvorul Tămăduirii a fost
prilej de mare bucurie pentru
credincioșii Bisericii Ortodoxe Române din Panciova. Aceștia și-au
sărbătorit cel de-al doilea hram și
au participat la resfințirea Capelei.
Slujba a fost oficiată de
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria
și locțiitorul Episcopiei Dacia Felix, care a săvârșit sfânta liturghie
și sfințirea cea mică a apei. În cursul anului trecut, la acest sfânt
lăcaș s-au făcut multe lucrări de
restaurare cu susținere din partea
Ministerului Cultelor al Republicii
Serbia, Municipiului Panciova,
Consiliului Național al Minorității
Naționale Române din Serbia și, nu
în ultimul rând, prin angajamentul
părintelui paroh Mircea Munteanu
și al Consiliului parohial al cărui
președinte este președinte Damian
Trifu.

Mă bucur în mod deosebit că, iată,
pe lângă praznicul sau sărbătoarea
hramului acestei capele românești,
am putut să facem și slujbă de binecuvântare a acestei capele în urma
unor lucrări de restaurare și de
înfrumusețare.
Preotul Mircea Munteanu, care
are cele mai mari merite pentru instalarea unui nou iconostas, a afirmat următoarele:
-Pentru mine personal, dar cred
că și pentru frații din această comunitate românească din Panciova, este o zi de mare sărbătoare, pentru că
după foarte mulți ani li s-a împlinit
un vis și anume să împodobească
această capelă unde strămoșii și bunicii lor au donat sume de bani ca să
întemeieze o biserică închinată lui
Dumnezeu, în această parte depărtată a Banatului, unde să își plângă
durerile și să-i mulțumească lui
Dumnezeu.

Presfințitul Episcop Siluan a
menționat:
-Praznicul Izvorul Tămăduirii este un moment special și cu totul
aparte în desfășurarea Săptămânii
Luminate. Ne aduce aminte de minunea de altădată săvârșită prin Maica Domnului cu împărații mari ai
Bizanțului, care este și sărbătoarea
sau hramul unor locașuri de cult.
Aici, la Biserica Românească din
Panciova, care a împlinit peste o sută
de ani de existență, Pe lângă hramul
inițial care era închinat Sfântului
Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul
de Mir, începând cu anii 90, a fost
acordat și cel de-al doilea hram la
sărbătoarea Izvorului Tămăduirii.

Capela Ortodoxă Română cu
hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Panciova a fost sființită
pentru prima dată în anul 1900.
Alături de românii din acest oraș, a
fost dintotdeauna, Casa de Presă și
Editură ,,Libertatea”, un simbol al
spiritualității și al identității lor.
Acest lucru îl confirmă prezența
mare a românilor la slujba de
sfințire, oficiată de înaltul ierarh Siluan și de un sobor de preoți ai bisericilor noastre, între care s-a aflat și
vicarul Emanuel Tăpălagă.
În după-miaza acestei zile, Episcopul Siluan a efectuat o vizită misionar-pastorală și în această parohie,
unde a oficiat slujba Aghasmei Mici.

LA ȘCOALA GENERALĂ DIN SATU NOU

Sesiune de specialitate pentru cadrele didactice
Pe data de 20 mai a.c. în incinta
Școlii Generale ”Žarko Zrenjanin“
din Satu Nou, a avut loc o sesiune de
specialitate pentru cadrele didactice
din școlile cu limba de predare română din școlile noastre. Pe cei
prezenți i-a salutat prof. Marinel Blaj
directorul Școlii Generale din Satu
Nou în urma căruia cuvinte de bun
venit și de sprijin a adresat Ion Omoran,
președintele
Consiliului
Național al Minorității Române din
Serbia, care a spus că digitalizarea în
procesul de învățământ este sarcina
de bază a Institutului Pedagogic al
Voivodinei cât și a CNMNRS.
Dânsul a subliniat că ideea de bază este ca să se găsească cele mai bune soluții pentru a menține atenția
elevului în procesul educativ-instuctiv și de a-l acomoda vremurilor moderne.
Organizatorii sesiunii de spcialitate au fost Institutul Pedagogic al
Voivodinei.
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OASPETELE NOSTRU: ROXANA CINCI PROFESOARĂ DE MUZICĂ

CEА MAI IMPORTANTĂ ESTE IUBIREA ÎN FAMILIE
Roxana Cinci (n.1977) a absolvit Facultatea de muzică la Timișoara în
anul 2003. S-a angajat la Școala generală ”Coriolan Doban” din Coștei,
iar din anul 2011 predă și la Liceul
”Borislav Petrov Braca” din Vârșeț.
Din anul 2016 lucrează și la Școala
de muzică ”Josif Marinković” din
Vârșeț ca profesoară de solfegiu. .În
perioada în care a predat în Jimbolia,
a fost implicată într-un proiect
internațional ” Socrates” realizânduse într-un cor european alcătuit din
elevi din cinci țări: România, Germania, Franța, Ungaria și Suedia.
Roxana provine din familia Bârcă,
din Buziaș (România). Dragostea faţă de muzică a moștenit-o de la mama sa Hermina, iar de la tatăl său
Florin, colonel în rezervă, a moștenit
„ţinuta”! Amintim și faptul că clasele
I-XII, Roxana le-a frecventat în localitate natală, După absolvirea
facultății, imediat s-a angajat la școala din Jimbolia, unde a predat timp
de trei ani. Acolo a avut parte de o
activitate corală bogată.

Despre părinții săi ne-a spus că ei
sunt și acum persoanele cele mai
apropiate sufletului ei cu care împarte și lucrurile bune și mai puțin bune.care i se întâmplă în viață. Un
sprjin neprețuit și fericire în viață îi
oferă fiul Fabian și soțul Eugen. Mama Hermina, asistentă medicala,care
în tinerețe s-a ocupat de muzică, a
terminat Școala de muzică din

Timișoara, secția pian. Bunicul din
partea mamei, a cântat în corul Operei din Timișoara iar bunica din partea mamei, a terminat Conservatorul

din Cluj, secția canto. Tatăl Florin, a
fost ofițer în armată ieșind la pensie
cu gradul de locotenent colonel. Ei
sunt cei cre au susținând-o și i-au
ajutat în tot ceea ce a realizat până
acum.
- -Experiența cea mai frumoasă pe
care viața mi-a oferit-o, a fost cea de
mamă. Este cel mai frumos sentiment, cea mai frumoasă ,,meserie,,

dar în același timp și cea mai complexă. Fiul Fabian are 9 ani, este elev
în clasa a treia la scoala ”Olga Petrov
Radišić“ din Vârșeț la sectia în limba
română și în paralel frecventează și
Școala de muzică ”Josif Marinković”
la vioară. Face parte din corul Școlii
de muzică, dirijat de directoarea
Tanja Mrđa și al corului ”Raspevano
srce” tot din Vârșeț al cărei dirijoare
este profesoara Sonja Jerković Matanov. Cu alte cuvinte, merge pe urmele noastre – ne-a mărturisit Roxana.
Despre copilăria ei ne-a spus că cei
mai frumoși ani și-a petrecut la
Buziaș, orașul natal, iar în anul 2003
a absolvit Facultatea de muzică
Timișoara. Acolo l-a întâlnit pe Eugen cu care a fost colegă, terminând
amândoi Secția de pedagogie muzicală a acestei facultăți. În anul 2003
s-au căsătorit.
Iată ce ne-a spus Roxana despre
această perioadă a vieții ei:
-Primii patru ani am fost o familie
europeană modernă pentru că eu
m-am angajat ca profesoară de muzică la Jimbolia, iar Eugen, la
Vârșeț, la Facultatea de învățători
așa că ne vedeam mai mult în weekenduri.În perioada în care am predat în Jimbolia, am fost implicată
într-un proiect internațional ”Socrates” realizându-se un cor european alcătuit din elevi din cinci tari:
România, Germania, Franța, Ungaria și Suedia. Proiectul a durat 3 ani.
În fiecare an au fost organizate concerte în toate țările participante. A
fost o muncă intensă, o experiență
foarte frumoasă care mi-a rămas în
suflet pentru totdeauna.

Din anul 2007 s-a mutat la Vârșeț,
angâjandu-se la Școala generală ”Coriolan Doban” din Coștei, o școală
mică în comparație cu școala din
Jimbolia, însă și-a început activitatea
cu elevi talentați cu care a reușit să se
prezinte la edițiile festivalelor și manifestărilor școlare din zonă. Roxana
ne-a mărturisit că din păcate sunt
din ce în ce tot mai puțini elevi din
care cauză este apropate imposibil de
a realiza un cor reprezentativ în momentul de față.
Din anul 2011 predă și la Liceul ”Borislav Petrov Braca” din Vârșeț. Și
aici pe lângă cursuri, pregătește un
grup de fete cu care secția romînă
pentru a se prezenta la diferite manifestări. Din anul 2016 lucrează și la
Școala de muzică ”Josif Marinković”
din Vârșeț ca profesor de solfegiu.
Iată ce ne-a mai spus Roxana despre
activitatea sa:
- De câțiva ani fac parte din corul
”Raspevani profesori” care unește
profesori din diferite domenii care
este foarte activ și cu multe apariții la
festivaluri atât în țară cât și în străinatate. Corul este dirijat de colega și
buna mea prietenă, Marina Kliska.
Colaborăm foarte bine și la școală și
în cadrul corului. Colegii din cor și
Marina, au avut dorința de a cânta
piese românești așa că Marina m-a
pus la treabă și am lucrat cu ei câteva
cântece în limba română inclusiv colinde.Pe lângă toate aceste activități
trebuie să fiu și sotie și mamă! Însă
aceste ultime doua ,,activități ” îmi
sunt cele mai dragi! Pentru că nimic
pe lume nu se compară cu liniștea și
dragostea familiei!

FUNDAȚIA „PROTOPOP TRAIAN OPREA”

Eveniment de primă
importanță pentru
cuvântul scris
În ziua Sfântei Maria Mare, sărbătoare însemnată pentru creștinii
ortodocși români, când marcăm
Adormirea Maicii Domnului, iubitorii cuvântului scris s-au reunit
la sediul Fundației „Protopop
Traian Oprea” din Vârșeț spre a
cinsti poezia. Cu acest prilej,
preotul Adrian Boba, paroh al Catedralei Române din Vârșeț, a vorbit despre semnificația acestei zile
și a binecuvântat evenimentul.
Despre semnificația zilei de Sf.
Maria a vorbit și moderatoarea
evenimentului prof. Mărioara Sfe-

naționale române din Serbia, sunt
printre noi. Ne-am delectat de
multe ori cu versurile lor. Vârșețul
de mult nu a avut un asemenea
eveniment de primă importanță
pentru cuvântul scris, pentru poezia noastră care trebuie să intre în
circuitul limbii române. Sper că
Sfânta Maria, Născătoarea de
Dumnezeu, ne va ajuta să îl organizăm și în viitor”.
Cinstea de a inaugura prima
ediție a evenimentului a revenit
consulului general al României la
Vârșeț Gheorghe Dinu, care a

ra. Dânsa a salutat prezența domnilor: Gheorghe Dinu, consulul
general al Românei la Vârșeț, Daniel Răduț și Ion Cizmaș,
președintele, respectiv consilierul
Fundației „Protopop Traian
Oprea”, a participanților și a spectatorilor care au venit să onoreze
evenimentul și să scrie încă o filă
de istorie și cultură românească.

spus: „Energiile și vitalitatea
minorității noastre etnice, așa mică cum este ea, sunt nebănuite.
Azi, avem un exemplu viu, cu o
nouă manifestare care tinde să devină tradițională, o manifestare de
înalt nivel cultural. Salut din tot
sufletul asemenea manifestări,
pentru că mi-aș dori ca intelectualii să se implice mult mai mult

Evenimentul s-a desfășurat într-o ambianță deosebită, în curtea
bisericii, pe un fundal muzical asigurat de rapsodul Banatului, marele doinitor Lazăr Novac care a
interpretat câteva cântece dedicate
Mariei.Tânărul clarinetist David
Butan, a interpretat câteva melodii
populare românești iar elevii Alexandra Georgiana Maleta, Melisa
Voin din Coștei și Fabian Cinci
din Vârșeț, au recitat cu multă dăruire poeziile cu care s-au prezentat la competițiile zonale ale recitatorilor.
Ion Cizmaș a menționat, între
altele:
- La început era cuvântul! Cei
șapte maeștri ai cuvântului, poeți
consacrați care duc mai departe
spiritul creativ al minorității

în viața comunității de aici. Acesta
este un exemplu și sunt fericit că
se întâmplă. Fundația „Protopop
Traian Oprea” deși foarte tânără,
este practic singura componentă a
mediului asociativ românesc care
se manifestă cu cel puțin șapte,
opt manifestări pe an, ceea ce este
foarte mult pentru o asociație recent înființată”.
Excelența Sa a dat cuvântul
creatorilor, care s-au prezentat așa
cum știu ei mai bine – prin poezie:
Ne-am delectat ascultând versuri
rostite de Antonela Mic, Teodor
Groza de la Codru, Valentin Mic,
Eugenia Bălteanu, Mariana Radojičić (fiica poetului Aurel Mioc, care a citit din creația tatălui său),
Mariana Stratulat, Mărioara Sfera
și Nicu Ciobanu.

AUDIENȚA LA PRIMARUL ORAȘULUI

Nivel înalt de profesionalism
Cu prilejul Ediâiei a 59-a a Festivalului de muzică și folclor al Românilor din Voivodina și Serbia, la Salonul verde al Administraćia Municipală a orașului Panciova, pe data de
22 august, a fost organizată recepția
la primarul Sașa Pavlov pentru
oaspeții Festivalului, respectiv pentru
reprezentanții trupelor folclorice din
România și ai Consiliului Național al
Românilor.
Cu acet prilej, au fost prezenți și
reprezentanții Consiliului Național
al Românilor - Daniel Magdu,
președinte și Ion Omoran, membru
al Consiliului, Dorel Cina,
președintele Consiliului executiv al
Festivalului, Lucian Danilov, coreograf și membru al Consiliului de organizare al Festialului, precum și
reprezentanții din Doloave.
Primarul orașuli Panciova, Saša
Pavlov, a adresat oaspeților cuvinte
de bun venit. Între altele a menționat
că a fost onorat de a fi prezent la o
manifestare de amoloare a românilor care are loc în comuna noastră, la
Doloave și că este profund impresionat
de
profesionalismul
participanților precum și de eforturile de a păstra tradițiile folclorice. A
menționat, între altele, că cetățenii
Municipiului Panciova au o mare
onoare că acest mare eveniment are
loc tocmai în comuna lor. Primarul a

subliniat că Municipiului Panciova
întotdeauna a susținut toate manifestările comunităților naționale și
că este conștient de efortul depus de
doloveni. De asemenea a menționat
că în orașul nostru funcționează Casa de Presă și Editură ”Libertatea”,
care își dă comtribuția deplină la
cultivarea culturii românești de pe
aceste meleaguri.
În numele Consiliului Național al
Românilor din Serbia, s-a adresat și
Daniel Magdu, președintele Consiliului Național al Românilor, adresând organizatorilor Festivalului cu-

vinte de apreciere pentru buna organizare a acestei manifestări de amploare, mulțumind orașului Panciova pentru sprijin, colaborare și respect fața de cultura noastră românească.

Maria Murgoci din România, directoarea și solista vocală a ansamblului folcloric ”Țara Vranciei” din
Focșani a mulțumit primarului Pavlov pentru audiență și a menționat
că este vizibil că dânsul respectă cultura și că susține spiritual, dar și material, o manifestare atât de importantă. Maria Murgoci l-a invitat pe
primar, să fie oaspetele lor la
Focșani, România. Organizatorilor a
înaintat cuvinte de laudă că au reușit
să aducă pe scenă un număr impozant de soliști vocali care au interpretat cântece autentice cu o vechime de peste 30 decenii. De asemenea, a menționat că este impresionată de portul popular din zona noastră. La fel Maria Murgoci a accentuat că din România au venit la Festival cu 34 de artiști care sunt
încântați de ospitalitatea gazdelor.
Dorel Cina a vorbit despre modul de
organizare a Festivalului, despre categoriile, participanților din 19 de
localități și despre nivelul înalt și
profesionalismul participanților.
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КАКО НАЈЛАКШЕ ДО ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ?

ТРИНАЕСТ НАЈВАЖНИЈИХ ПИТАЊА О ОБУЦИ ЗА ВОЗАЧЕ
(Текст је сачињен на основу разговора с Бранимиром Пејовићем, директором ауто-школе у
Ауто-центру „Зоки”, који је највећи део свог радног века провео

у Управи саобраћајне полиције
Министарства унутрашњих послова, између осталог и на пословима везаним за оспособљавање кандидата за возаче.)

• Да ли родитељи треба да се успротиве дететовој жељи
да пре осамнаестог рођендана има возачку дозволу?
– Кандидати могу започети не сме да управља возилом без
оспособљавање за управљање надзора лица које има важећу
возилима Б-категорије с навр- возачку дозволу за управљање
шених шеснаест година, при возилом категорије Б у трајачему возачки испит могу по- њу од најмање пет година. Далагати односно добити возач- кле, ако кандидати положе воку дозволу с навршених седам- зачки испит пре осамнаесте
наест година. Као и у многи године, њихови родитељи кроз
другим пословима који захте- овај обавезан надзор могу да
вају одређену спретност – што васпитно делују на своје дете у
кандидати раније почну са обу- погледу управљања возилом у
ком, то успешније савладају саобраћају на путу. Нажалост,
технику вожње. С друге стра- родитељи овај надзор посмане, Законом о безбедности са- трају само као обавезу, тако да
обраћаја на путевима пропи- код кандидата који су наврсано је да возач који има проб- шили осамнаест година овај
ну возачку дозволу за управља- васпитни елемент изостаје, јер
ње возилом Б-категорије, док присуство лица које врши надне наврши осамнаест година, зор није обавезно.
• Какви су у обуци млади кандидати, а какви они који под
старе дане седају први пут за волан?
– Као што је већ речено, мла- не мора истовремено да знађа лица или она која се баве чи да ће бити „добар возач”,
спортом или пословима скоп- при чему се под тим термичаним са спретношћу много ном подразумева лице које
брже савладају технику во- на прописан и безбедан нажње. Ипак, увек постоје изу- чин управља возилом у саозеци од правила. То што неко браћају на путу.
брже савлада технику вожње,
• Зашто неки полажу више пута?
– Постоји неколико разлога Тако да инструктор, који не
зашто се возачки испит по- мора бити испитивач, обучалаже више пута. Основна је ва кандидата да на један начињеница да многи људи због чин изведе одређену радњу,
треме показују лошије резул- док испитивачи, који не мотате при провери знања у од- рају бити инструктори, на исносу на неку необавезну си- питу захтевају други начин
туацију. У том смислу неки извођења те исте радње. Неиспитивачи наводе случаје- ретко и испитивачи из аутове да поједини кандидати чак школе и полиције имају развезују траке на рукама да би личита виђења како би трезнали где је лево односно де- бало извести неку радњу на
сно при полагању возачког прописан начин. Последице
испита. Други разлог је то овог не су гла сја и нео д го што не постоји прописана ворности надлежног органа
литература којом је дефини- да објави прописану литесано како се изводе поједи- ратуру, на жа лост, сно се
не радње у саобраћају на путу. кандидати.
• У чему полазници обуке
највише греше пре
полагања испита?
– Једини меродаван одговор
може дати статистика, а неки искуствени закључак је
да се кандидат пре почетка
извођења одређене радње не
увери да се она може извести на безбедан начин.

• Колико је исправно уверење да је некад било теже положити испит него данас?
– Старије генерације увек су у којој је постојао одређени
склоне да кажу да је у „њихо- систем вредности, што се изво време” било и теже и леп- губило последњих деценија.
ше и да данас млади не знају Девалвација вредности прида живе. И ово је тачно коли- сутна је у свим областима, па
ко је тачно да су Панчевци ни оспособљавање кандидата
лоши возачи. Крајем осамде- за возаче није могло бити изсетих и почетком деведесе- узето од тог процеса. С друге
тих година прошлог века ор- стране, применом нових проганизоване су туристичке ту- писа о безбедности саобраћаре из српских градова у гра- ја направљен је битан помак
дове бивше државе с циљем у односу на стање које је пополагања возачког испита. стојало у деведесетим годиТачно је да смо „некада” има- нама прошлог и првој децели много озбиљнију државу, нији овог века.

Возач који поштује
ограничење брзине
на улицама Београда
врло брзо ће око себе
имати атмосферу
Гуче с престоничким
трубачима.

• Шта кандидатима представља највећу препреку
на самом испиту?
– Можда изгледа чудно, али
највећи проблем имају са
савлађивањем треме, која је
у различитом интензитету
присутна код највећег броја кандидата. Без ње, имали
би много боље резултате.

• Колико је важно придржавати се ограничења која закон
прописује за новопечене возаче?
– Циљ свих прописа који се ћаја. С обзиром на то да је
односе на младе возаче јесте саобраћајно васпитање укисмањење броја саобраћајних нуто и у образовном систенезгода и њихових последи- му, тешко је очекивати да ће
ца које изазивају млади во- млади возач стечене негативзачи. Прихватање саобраћај- не навике променити за нене културе, која је део опште колико месеци проведених у
културе, мора тећи упоредо ауто-школи. Развијене земље
с процесом васпитања од ро- су већ одавно схватиле да су
ђења. Нажалост, у сваком мо- перманентна едукација и мементу на улици се могу ви- дијске кампање једини прадети родитељи који, водећи ви метод да се изађе на крај
своју децу, не поштују про- са овим планетарним прописе о безбедности саобра- блемом.

• Зашто Панчевце бије глас да су најгори возачи и колико
истине има у томе?
– Ово је тачно колико је тач- а што природно почиње са
но да у неком граду живе са- смањивањем брзине кретања.
мо добри људи, а у другом Знатан број возача из других
само лоши. Панчево је град српских градова своја возикоји је најближи Београду и ла паркирају на улазу у Беовелики број возача из Пан- град и даље се крећу градчева, у односу на друге срп- ским превозом због страха да
ске градове, учествује у сао- возе у условима који постоје
браћају на улицама Београ- на београдским улицама. У
да. Интензитет саобраћаја ко- кретању по београдским улији постоји на улицама Бео- цама возачи који долазе из
града је неупоредив са ин- мањих градова врло брзо мотензитетом саобраћаја који гу научити правило: возач копостоји на улицама Панчева ји поштује ограничење брзии сасвим је нормално да се не врло брзо ће око себе иматаквим условима возачи из ти атмосферу Гуче с београдПанчева морају прилагодити, ским трубачима.
• Да ли је постојећи систем
положи без проблема?
– Када се неко упише у ауто-школу, нарочито млађи кандидат, његова основна жеља
је да што пре добије возачку
дозволу, па се у том смислу
оспособљавање кандидата своди на то да он стекне минимална знања како би положио возачки испит. На ово
питање возачи-инструктори
ће одговорити да је за већину
кандидата за возаче број од

обуке довољан да кандидат
четрдесет часова практичне
вожње непотребан, што је директна последица приступа
да се обука спроводи с циљем полагања возачког испита, а не да кандидат стекне
теоријска и практична знања
за са мо стал но и без бед но
управљање возилом у саобраћају. Нажалост, ни сам возачки испит не реализује се у
духу тог циља.

• Које су то тачке у Панчеву које представљају највећи
проблем током полагања испита и како их савладати?
– Искуствени закључак је да кватном практичном обуком
су то места на којима посто- у различитим условима саоје интензивни токови возила браћаја и стања пута. Кандии пешака и где је кандидату, дат који је практичну обуку
с битним утицајем треме, те- имао рано ујутро и касно увеже да сагледа, у релативно че, што су неретко термини
кратком интервалу, све бит- код запослених кандидата,
не елементе који су потреб- теже ће положити возачки
ни за безбедно извођење од- испит који се већим делом
ређене радње. Ови проблеми реализује за време саобраћајсе једино могу савладати аде- ног шпица.
• Да ли постоје рођени антиталенти за вожњу или они који
не треба да седну за волан?
– Жив човек може све да са- вожњу прилагоде својим сповлада, па и да научи да вози, собностима. Управо у случабез обзира на чињеницу да јевима оспособљавања овали практичну обуку много те- квих кандидата највише доже савлађује од већине кан- лази до изражаја разлика у
дидата. Оно што је битно за педагошким способностима
њих јесте да у саобраћају своју возача-инструктора.
• Да ли интелектуалци теже савлађују вожњу?
– Могуће је да ће савлађива- може пружити одговор на ово
ње технике вожње код особе питање, јер податак о степену
која је предност дала свом образовања не егзистира у обаобразовању у односу на пола- везним подацима о кандидагање возачког испита бити тима за возаче. Међутим, као
успореније у односу на тинеј- што је већ речено, какви ће и
џере, али такво уопштавање једни и други бити возачи, то
би требало избећи. Једини си- не зависи од брзине којом су
гуран закључак у том погледу савладали технику вожње, већ
јесте да ови кандидати много од тога у којој мери су стекли
лакше положе теоријски ис- позитивне ставове у односу на
пит. Званична статистика, ни поштовање прописа и на тоау то-шко ла ни МУП-а, не леранцију туђих грешака.

• Да ли има оних који се враћају на дообуку јер сматрају
да нису довољно обучени упркос положеном испиту?
– Искуствени закључак је да испит и нису дуго возила од
додатну обуку највише траже дана када су га положила, и
лица која су положила возачки то најчешће жене.

Ј. Филиповић
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Можете ли се ослободити
плаћања комуналија?
„Путујем у иностранство на шест месеци. Занима ме да ли је могуће да се
за то време привремено ослободим
плаћања услуга ЈКП ’Хигијене’ (изношења и депоновања смећа), пошто
на мојој адреси нико неће живети
док се не вратим?”, пита наша суграђанка Наташа Николић.
У ЈКП-у „Хигијена” кажу да је ослобађање од плаћања месечне обавезе за
услугу изношења и депоновања кућног отпада могуће, под условом да власник објекта (куће, стана или локала)
донесе рачун за електричну енергију
за последњи месец, на коме се види
потрошња енергије у киловатима.

Ако је потрошња мања од 50 kW
за приватна домаћинства, то јест 100
kW за привредне објекте, корисник
се ослобађа плаћања услуга изношења и депоновања смећа на период
од шест месеци.
Право власника стамбеног простора или објекта који у том простору не станује одређено време да
се ослободи плаћања комуналних
услуга дефинисано је градском одлуком из 2013. године. У тој одлуци
је прецизирано да се то право признаје од дана подношења писменог
зах те ва и мо же да тра је нај ду же
шест месеци, након чега, ако није
дошло до промене чињеничног стања, можете поново поднети захтев за ослобађање.
Исто та ко, ду жни сте да
„Хигијену” обавестите и ако
се вратите у стамбени простор или локал пре истека
периода на који сте ослобођени плаћања, како би вам услуга била наплаћена. На основу
поменуте градске одлуке, ЈКП „Хигијена” има право да проверава
ваш објекат у периоду на
који сте ослобођени плаћања, управо да би установила да ли се он користи или не.

Петак, 30. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ОБЕЛЕЖЕНА ГРАДСКА СЛАВА

СВЕЧАНО НА ВЕЛИКУ ГОСПОЈИНУ
Новоуспостављена градска слава, Велика Госпојина, обележена је у среду, 28. августа, свечаном литургијом
и литијом у централним градским
улицама.

У Светоуспенском храму одржани
су празнично вечерње и концерт Панчевачког српског црквеног певачког
друштва, којим су почели овогодишњи „Дани духовне музике”.

Прослава је заокружена наступом
Сање Илића и „Балканике”, који је на
Кеју Радоја Дакића окупио велики
број наших суграђана. Погледајте како је било...
Д. К.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

„Штрабаг” код нас
ради брзином пужа
Недавно су почели радови у Првомајској улици, у склопу пројекта бомбастично названог „Рехабилитација
пута и унапређење безбедности”. Тренутно се раде саобраћајне траке у
смеру ка Београду, па је саобраћај
сабијен у смер ка ковинској раскрсници, што за последицу има сталне

гужве, нервозу – и мањак безбедности. Инвеститор посла је ЈП „Путеви
Србије”, а извођач је „Штрабаг”.
Планирано је да радови на дужини
мањој од три километра трају десет
месеци. Притом је реч о малом обиму радова односно о поправљану постојеће инфраструктуре.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ЧИТАТЕ ДНЕВНЕ НОВИНЕ И КОЈЕ?

Не пресуђује име листа, већ избор тема

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

У петак део Баваништанског
пута без струје
Како најављују у „Електровојводини”,
због планираних радова, у петак, 30.
августа, од 9 до 13.30, струје неће бити на Баваништанском путу, и то на
парној страни, од „Бедем превоза” до
Гасне разводне станице.
У среду, 4. септембра, од 8.30 до
10.30, струје неће имати ОШ „Ђура
Јакшић”, становници Улице Лава Толстоја од Гробљанског трга до М. Марковић (непарна страна) и
од Пере Сегединца
до Сте ри ји не

(парна страна), као и цела Улица Пере Сегединца.
Истог дана, од 9 до 13.30, без електричне енергије ће бити Панчевци
који живе у делу Улице цара Душана
од К. Марка до В. Жестића, затим у
делу Улице Владимира Жестића од
Цара Душана до М. Требињца, као и
у делу Улице Милоша Требињца од
В. Жестића до Ф. Вишњића.
Такође у среду, од 11 до 13 сати,
искључења су планирана и у Улици 6.
октобра од броја 1 до 21 и од броја 2
до 18, на адреси Милоша Требињца
22 и у Улици М. Обреновића од броја
1 до 11.
Ако буде временских неприлика,
радови бити отказани, а у случају ранијег завршетка радова напајање корисника биће укључено пре планираног времена.

С. МИЛОШЕВИЋ

С. БОЈАТ

С. РАДЕКА

Р. ДИМИТРИЈЕВ

Одавно је дошло време када на интернету сваку информацију можете
добити муњевитом брзином. Управо
због тога већ годинама се штампаним медијима најављује изумирање.
Ипак, папирнате верзије новина и даље опстају, јер још има читалаца којима листање омиљених издања представља посебно задовољство.
Питали смо наше суграђане којим
дневним новинама поклањају своје
поверење и колико често их читају.

Има лепих и занимљивих тема из
свих области. „Блиц” је, по мом мишљењу, нека средња варијанта, није
застранио ни на једној ни на другој
страни.

СЛАВКА МИЛОШЕВИЋ,
пензионерка:
– Читам „Блиц”, а од новина које
излазе на седмичном нивоу: НИН и
„Недељник”. Једва чекам четвртак да
купим НИН, иако је то поприличан
удар на џеп, поготово мени као пензионеру. Није баш приступачан, али
нађем начин, јер се исплати свака
пара. Недељу дана полако читате.

СПАСОЈЕ РАДЕКА,
машински инжењер:
– Читао сам „Политику”, али сам престао. Због чега, то се зна. Читао сам и
„Панчевац”, али сам такође престао.
Сада читам само „Данас”.

СТАНКО БОЈАТ, пензионер:
– Редован сам читалац „Вечерњих
новости”. Засад читам само тај лист.
Раније сам био веран „Експресу”, али
пошто је укинут, прешао сам на „Новости”.

РУЖА ДИМИТРИЈЕВ, фризерка:
– Читам „Информер”, „Блиц”, скоро
све. Не бирам новине по имену, већ

М. ПАНТОВИЋ

Д. ПЕРКОВ

избор правим на основу тема које ме
интересују. Највише читам преко телефона, па тако стигнем да прочитам
све новине.
МАРА ПАНТОВИЋ, пензионерка:
– Углавном бирам „Блиц”, „Телеграф”
или „Ало”, како кад. Читам оно што
ме интересује, волим и укрштенице.
Задовољна сам. Комбинујем и с порталима.
ДРАГОМИР ПЕРКОВ, пензионер:
– „Блиц” и „Политику” читам петком.
Иначе и све остало, када колеге донесу. Бирам шта ћу да читам. Не читам
све, посебно не о људима који су тренутно на владајућим позицијама, за
њих унапред знам шта ће да кажу.
Интересују ме они који су непознати
широј јавности.
Анкетирала: Ј. Катана
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НАШИ СУГРАЂАНИ

Петак, 30. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СТАТИРАЈУ У ФИЛМОВИМА И ТЕЛЕВИЗИЈСКИМ СЕРИЈАМА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

КАМЕРА! АКЦИЈА!
Све велике приче имају и своје споредне актере. Без њих прича није комплетна. Тако је и у животу, а и на
филму. Можда некада није битно да
будемо главни, већ је довољно да само будемо ту и да будемо сведоци
једног догађаја и времена. Као статисти у филмовима и серијама.

Статиста са задатком
Слађана Симулов (45) сазнала је случајно пре осам година да једна агенција тражи људе који би се појавили
у серијалу „Породичне тајне”. У конкуренцији триста кандидата добила
је главну улогу. Након тога су дошле
понуде за серијале „Дођи на вечеру”
и „Домаћине, ожени се”.

екипа с којом смо радили. Снимало
се и у летњем и у зимском периоду, у
Липовачкој шуми, па код Добановаца,... – прича нам Срба.
У овој серији је имао више задатака:
био је и властелин и српски војник, а у
једном тренутку је имао улогу византијског генерала у пратњи цара Манојла. До сада се појављивао у великом броју домаћих серија и реклама.
Каже да му овај хоби представља и добар извор додатних прихода, па кад
му то обавезе на сталном послу дозвољавају, радо учествује на снимањима.
Највише воли домаће филмове.
– Волим ту атмосферу на снимањима. Има доста времена за дружење, а
највише ми се допада што је све тако
лепо организовано. Зато ми некада буде жао што то нисам изабрао као своје
главно занимање – каже Срба.
У нашем граду је имао прилике да
учествује у снимањима серија „Жмурке” и „Пет”.
– У другом делу филма „Јужни ветар” сам статиста са задатком у сцени с Милошем Биковићем, а имао
сам задатак и у серији „Погрешан човек” – каже он.

И хоби и посао

Слађана Симулов
– С об зи ром на то да
сам од детињства
учествовала на разним рецитаторским секцијама, било
ми је лако и забавно да се упустим у
овакав изазов. Тако сам доспела и у
квиз „Изведи ме”, у којем смо се Андрија Милошевић и ја одлично допуњавали. Серијал „Лековити шоу” с
Мићком Љубичићем такође је био сатирично-комичан, али смо ту већ имали текст. Углавном је свуда дозвољена импровизација. Када сам учествовала на снимању словеначке серије
„Суседи”, режисерка је чак убацила
моју проширену реплику јер се одлично уклопила у дијалог. У „Војној
академији”, „Јужном ветру” и серији
„Жигосани у рекету” имала сам кратке реплике – прича нам Слађана.
Она такође често учествује у снимању реконструкција злочина за емисије Машана Лекића „Досије” и „Иза
решетака”.
– Најтеже је радити за стране продукције и рекламе, јер су врло захтевне. Снимања трају и преко дванаест сати, пази се на сваки детаљ и костиме. Последњи филмови који су рађени код нас, а ја сам у њима учествовала, били су „Outpost” и „The
Dark” – прича Слађана.
У Панчеву је статирала за један
амерички филм и серију „Жмурке”.
– Данас, у поплави разноразних агенција, све је теже бавити се овим хобијем. За нас филмофиле то је више забава, а сада се све обавља рутински и
без кастинга – каже Слађана.
Она додаје да се боље осећа када
има текст и када неком својом експресијом изазове реакцију. Омиљена улога јој је у документарној
емисији „Досије” Машана Лекића, где је била мадам Помпадур.

Никола Радоњин (41) почео је да статира пре две године. Никада није имао
амбиције да се бави глумом на било
који начин, али сада му се овај хоби
веома допада.
– Када сам пре неколико година
радио у Месној заједници у Долову, посетио нас је редитељ Иван
Ракиџић са екипом. Они су тада
снимали филм „Разбојници Баната”, па им је била потребна помоћ
око проналаска локација. Помогао
сам им, а касније сам био ангажован
и као статиста. Постоје четири приче, а ја сам се појавио у свакој. Био
сам конобар, музичар, неко ко отвара
капију... То је било моје прво искуство – прича нам Никола.
Он каже да му је, иако је тремарош, појављивање у филму било веома лепо искуство, иако је тада само
требало да прође кроз кадар. Први
озбиљнији задатак је добио у серији
„Синђелићи” – ту је био инспектор
који је изговарао текст, а редитељ му
је рекао да може и да импровизује,
што је било прави изазов.
– Али званично и озбиљно сам почео да се бавим овим када је био кастинг за серију „Немањићи”. Пошто
сам несуђени историчар, тема ми је
била блиска и нисам хтео то да пропустим. Тада сам ушао у базу статиста и до сада сам имао прилику да
учествујем у многим пројектима. Од
септембра 2017. до маја 2018. мислим да сам малтене сваки дан нешто снимао. Пријатељи су ми говорили: „Почећеш да нам искачеш из фрижидера” – каже шаљиво Никола.
Учествовао је у снимању филмова
„Јужни ветар”, „Бела врана” Рејфа
Фајнса, у једном страном филму с
Драганом Мићановићем, а каже нам
да се тренутно у Београду снима десетак серија у којима повремено има
неки ангажман.
– Ушао сам у агенције и пратим редовно те објаве. До сада ми је можда
најдраже то појављивање у серији
„Синђелићи” – каже он.
Никола каже да статисти немају
баш много прилике да се друже с
главним глумцима, али да је до сада
увек имао добро искуство са свима.
– Када посматрам себе на екрану,
видим сваку ману. Врло сам самокритичан, али уживам у
овом послу и пла-

нирам да га, уз свој стални посао, радим кад год будем имао времена –
закључује Никола.

Пре тач но
једног века,
у септембру
1919, Јелена Ди ми тријевић
отиснула се
на путовање у Нови
свет. Било
је то време
ужурбане
градње
облакодера,
забране алкохола, растућег богатства, време
кад су жене добиле право гласа,
мада не и даљу политичку равноправност, и време кад су имућне
породице послугу замениле првим
кућним апаратима. Било је то време често истицаних друштвених
слобода, али и време великих класних разлика и сурове расне дискриминације.

Шумска вила
Сузана Јанковић (30) одмалена је волела да се бави глумом. Ишла је у
драмску секцију и балетску школу.
Прву прилику да заради статирањем
имала је у средњој школи када је
учествовала у снимању неког италијанског филма у Гимназији. Радила
је и као модел. Један од првих филмова у којима се појавила јесте остварење панчевачког редитеља Милана
Тодоровића „Zone of Dead”. А од тада је учествовала у снимању много
филмова, серија, спотова и реклама.
– Лепо је то што на неко време
изађеш из свог живота и постанеш
неки други лик – прича Сузана.
Објашњава нам да се статисти бирају у зависности од послова. Углавном су продуцентима најпотребнији
млади од осамнаест до тридесет година, мада се у последње време траже
и баке и деке, али и људи с тетоважама и чудним фризурама.
– Мени су драги сви пројекти на
којима сам учествовала, али памтим
највише два искуства. У филму „Марко Краљевић” имала сам фантастичну
авантуру, јер сам била вила. Изабрали
су ме због искуства које
сам имала у плесу.

Никола Радоњин
Тада сам била у прилици да покажем
још нека своја умећа. Друго је било
снимање у дворцу Дунђерски, где смо
носиле скупоцене хаљине. Све је било
некако чаробно – каже Сузана.
Она каже да је до сада имала и неке
веома изазовне задатке, као на пример када је требало да буде обешена
иза решетака, или да глуми секташицу. Ово су били сегменти документарних емисија које ради Машан Лекић.
Иако је упознала многе познате
глумце, на њу је најпозитивнији утисак оставио Милош Биковић.
– Очекивала сам да је фин, али
имала сам прилику да видим да се
извини и пре него што ће нешто урадити, а чињеница је да је он велика
звезда. Заиста културан момак – прича нам Сузана.

Ненад Андрић
ницу на филму
из го во рио је у
„Марку Краљевићу”.
– Мој најдражи пројекат су били
„Немањићи”. Све је било феноменално: костими, сценографија, оружје...
Мене углавном бирају за улоге униформисаних лица, јер сам био професионални војник – прича нам Ненад.
Најтеже му пада када се сцене понављају више од четири-пет пута.
– Ако се кадар „не купи” на почетку, после је све горе и горе. Некада се
понавља и по двадесет пет пута, а то
може да буде контрапродуктивно –
прича Ненад.
Он за наше глумце има само лепе
речи:
– Људи причају да су глумци препотентни, али није тако. Током пауза
између снимања некада седимо с њима, причамо и шалимо се. Има доста
њих који на сцени изгледају недодирљиво, али су иза сцене веома приступачни. На мене су најлепши утисак
оставили Горан Султановић и Војин
Ћетковић.
До са да је
учествовао у
снимању седам
фил -

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Алмин први
пољубац
Док одраста у Бечу
крајем
XIX века,
мла да и
лепа Алма
Шин длер
жу ди да
остави
свој печат
у
све ту
уметности
и спремна
је да се
жртвује да
би остварила свој сан. Када се безнадежно заљуби у великог композитора Густава Малера, он ће јој
поставити само један услов: да одустане од музике. Растрзана између љубави према музици и осећања
према Густаву, Алма мора да одлучи да ли ће остати верна себи или
ће све напустити зарад љубави.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Алнари (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

Ненад Андрић (32) никада није помишљао да се бави глумом, јер је мислио да човек за то треба да буде рођен. Случајно се нашао у улози статисте зомбија када се радио филм „Zone of Dead” у Панчеву. А прву рече-

Сузана Јанковић

Срба Антић

Два читаоца који до 4. септембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Која је ваша прва асоцијација када се каже Америка?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”.

Два читаоца који до 4. септембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Каква сећања вас вежу за
први пољубац?”, наградићемо по
једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.

Буди оно што јеси

Организација и дружење
Машински инжењер Срба Антић
(52) почетком деведесетих бавио се
манекенством и био ангажован за рекламу бренда „Умбро”. Након велике
паузе пре три године видео је оглас за
статисте у филму „Јесен самураја” и
јавио се. То је била његова прва улога.
– Снимања умеју да буду напорна,
али се након завршеног посла осећа
велико задовољство. Мени је лично
било најдраже снимање серије „Немањићи – рађање краљевине”. Костими су били одлични, а и филмска

Нови свет или
у Америци
годину дана

мова, шест серија и доста реконструкција догађаја: „Јужни ветар”,
„Марко Краљевић”, „Пролеће у јануару”, „Немањићи”... Некада је било и изазовних задатака, као што је
гутање ножа, али и непријатних ситуација, у реконструкцијама злочина и несрећа.
– Ми нисмо професионални глумци. Добар статиста заправо и не треба да глуми, он само треба да буде
оно што јесте – истиче Ненад, који
своја појављивања на екрану посматра самокритички како би сваки следећи пут био бољи.
Мирјана Марић

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
кога ви позивате када вам треба
љубави. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„И ја позивам М када ми треба љу ба ви: му жа Ми ло ва на.”
064/2465...
„Никога, највећи извор љубави
сам ја сама себи.” 060/4442...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање које журке се и
дан-данас сећате:
„Оне на којој ме је први пут пољубио. Још увек нашим клинцима
причамо о тој вечери.” 063/3212...
„Најбоље журке су оне којих се
не сећате.” 064/2656...
Д. К.
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У СВЕТЛУ ЖЕТВЕ НАЈВАЖНИЈЕ УЉАРИЦЕ

СУНЦОКРЕТ ПОСРНУО У СВАКОМ СМИСЛУ
Актуелна откупна
цена око 30 динара
по килограму

Банатски Брестовац: У току је
реконструкција путева ка Ковину и Дунаву. Ученици ОШ
„Олга Петров”, под вођством
професорке Татјане Димитријевић и уз помоћ других мештана и предузећа „Комбрест” и
„Хигијена”, прикупили су и
предали око 250 килограма
пластичних флаша. „Дани повртара” почеће у петак, 30. августа, и трајаће до недеље, 1.
септембра. Tада ће у организацији локалне ловачке секције
бити уприличено и такмичење у гађању глинених голубова.

Оно што је понуђено
ратарима далеко
од економски
прихватљивог
Отприлике у ово доба године
откупљивачи изађу с ценом сунцокрета, а то је, као и обично,
прва учинила компанија „Викторија група”. Она је званично
најавила да ће произвођачима
за килограм поменуте уљарице аконтационо плаћати 25 динара, плус ПДВ.
У међувремену је тај износ
увећан на 30 динара, али ратари су и даље у неверици, јер је
и то, како кажу, далеко мање
од очекиваног и економски прихватљивог.

Лоша година
А ове године ни природа није
била наклоњена сунцокрету, јер
је, како пољопривредници истичу, било много „оболелих”
њива. Разлог су падавине у јулу, које су у комбинацији с високим температурама проузроковале пламењачу. С друге стране, пролеће је било прилично
сушно. Резултат тога је неуједначено ницање, па је половина
рода зелена, половина – прегорела, а велики је и број палих биљака.
Један од произвођача, Марко Бојтар, уједно и председник
удружења „Доловачки паори”,
наводи да у таквој ситуацији
ратари не знају шта да раде: да
ли да скидају усеве или да чекају. Јер ко скида, имаће проблема с влагом, а ко чека –
сунцокрет ће му прегорети.

Издашан род је редак призор ове године
– Све у свему, приноси су
драстично лошији него лане и
износе у просеку око 2,5 тоне
по хектару. Постоје агроаналитичари који говоре да су и до
три тоне по хектару, што нема
везе с реалним стањем на терену. За њиве које је утукао град,
каквих је много у нашем атару,
просечан род се креће од 300
до 900 килограма. Узгред, досад никакву помоћ од надлежних институција као обештећење од елементарних непогода нисмо добили иако нам је
свашта обећавано, за разлику
од, рецимо, Кикинде, која је
својим ратарима исплаћивала
солидне своте – каже Бојтар.

Много разлога за револт
Он се осврнуо на актуелну понуђену откупну цену и слаже
са с колегама да то не може да

покрије ни основне трошкове.
– С обзиром на инпуте у производњи, цена треба да буде 37
динара. Ако томе придодамо
издатке за ПИО, порез, накнаду за водопривреду и друго, то
би било 41 динар, а да пољопривредник зарачуна зараду од
бар 10 одсто од тога, као рецимо откупљивачи, онда би то
требало буде макар 46 динара.
Овако, с 30 динара аконтације
у тешкој смо дубиози и једино
нам преостаје нада да ћемо на
основу кретања на тржишту добити још неку пару. Али искуство говори да то никад није
ни близу релевантног стања на
берзама и да наши апели никад нису услишени. Отежавајућа околност је и то што су
нам пре неколико година стандарди за влагу скинути са 12
на девет одсто, а на примесе,

то јест нечистоће, с три на два
процента. Никад нам није објашњено зашто је то урађено,
ни ко иза тога стоји. И, напослетку, од помпезне најаве о
добробити извоза сунцокрета
и уља у Турску и Кину пољопривредници добијају све мање – каже председник „Доловачких паора”.
Због наведених проблема чланови тог удружења организовали су протест, којем се одазвао
солидан број ратара, а на ову
непопуларну меру одлучили су
се како би скренули пажњу надлежних институција. С тог скупа упутили су и дописе на адекватне адресе, а какво-такво
охрабрење је позив на састанак
у Министарство пољопривреде
у петак, 30. августа.
О томе ће бити речи у наредном броју „Панчевца”.

ОДРЖАН ВЕЛИКИ ФЕСТИВАЛ РУМУНА ВОЈВОДИНЕ

Истински спектакл продрмао Долово
Педесет девети Велики фестивал фолклора Румуна Војводине – Републике Србије,
одржан од среде до петка, 21–
23. августа, у Долову, био је
прави спектакл. Тих дана многи су у неверици гледали импозантну бину и пажљиво до
дубоко у ноћ слушали традиционалну музику наших источних суседа преко врхунског озвучења.
Ипак, највећа вредност овог
догађаја је преко хиљаду људи
у публици и, можда највише,
изузетна атмосфера која је у
сваком тренутку пленила.
Почело је у среду, када су се
домаћини представили инаугуралним програмом у виду наступа мешовите певачке групе, фанфаре КУД-а „Јон Креанге”, фолклораша и вокалне
интерпретаторке Дорине Чике.
Лучијан Данилов, извршни
координатор организационог
одбора фестивала, истакао је
да су на тај начин Доловци желели да покажу све што раде у
области очувања културе и традиције, а што је специфично
за њихово место.

– Добили смо многе похвале, а највећа је бројна публика. Када је о организацији реч,
све смо одрадили без иједног
спонзора из редова привредних субјеката, а захвалност дугујемо, пре свега, Граду Панчеву и Националном савету Румуна – каже Данилов.
Срце је пуно и Богдану Анкуцићу, главном иницијатору
идеје да Долово, након четрдесет година, поново буде домаћин овако великог догађаја.

– Цело село стало је иза фестивала, а важна подршка дошла је и од градоначелника,
који је и отворио фестивал. Једноставно, сложиле су се коцкице, па нас је чак и време послужило. Поред осталог, угостили смо и пријатеље из професионалног ансамбла „Цара
Вранћи”, који су дошли из места удаљеног 850 километара,
а нарочито су се одушевили испраћајем у Винарији „Стајић”
– наводи Анкуцић.

РАДОВИ НА ЈАБУЧКОМ ПРИОБАЉУ

За еколошки Тамиш
У току је постављање мобилијара, а трају и други радови на
тамишком приобаљу у Јабуци
у оквиру европског пројекта
„Еко Тамиш – нови туристички производ”.
Према речима председника
Савета Месне заједнице поменутог панчевачког села Слободана Илића, ова инвестиција
великим делом је финансирана кроз програм прекограничне сарадње између Румуније и

Месне актуелности

Србије под називом INTERREG
IPA CBC, а у њој учествују четири организације: по две из
Србије и из Румуније.
С тим у вези Покрет горана
и центар волонтера Панчево,
као водећи партнер у овом пројекту, организовао је дистрибуцију мобилијара по насељима уз обалу реке Тамиш. Његови чланови ових дана вредно раде у околини Јабуке и, у
сарадњи с Месном заједницом,

постављају столове, клупе, канте, путоказе, инфо-табле и мостиће.
– Досад смо поставили и десет комплета столова с клупама. С друге стране, планирамо
да наредне недеље са удружењем „Еко Тамиш” прочистимо
пут од центра села до излетишта Скела – наводи Илић.
У плану је да ускоро и глогоњско приобаље буде уређено
на сличан начин.

Они су публику подизали на
ноге у прве две ноћи, као и гости из Решице. Том приликом
представило се и на десетине
учесника – хорови, певачи, оркестри, а највише пажње привукле су фолклорне групе. Тешко је побројати учеснике, којих је било из свих војвођанских средина у којима Румуни
живе. На крају је приређено
гала вече, када је након још
двадесетак такмичара наступило и дванаест досадашњих
лауреата. Завесу на овај спектакл спустила је домаћа фанфара „Гленфор амбасадор”.
Један од домаћих такмичара
био је фрулаш Јован Каталина
(50). Он је и раније на фестивалу наступао с фолклорним групама и оркестрима, а добро памти и онај од пре четрдесет година, који је први преношен у
боји. Насупрот њему, Милици
Николић (17), девојци из мешовитог брака, ово је био деби.
Куриозитет је да је две песме
отпевала на матерњем румунском који уопште не говори,
али је својим извођењем завредела похвале и аплаузе.

Банатско Ново Село: Пионирска екипа Одбојкашког клуба
БНС за викенд је у узвратној
посети традиционално гостовала у Шипову и Јајцу и одиграла утакмице с тамошњим
клубовима. Седма „Тракторијада” биће одржана у недељу,
15. септембра, на „вашаришту”.
Долово: Педесет девети Велики фестивал фолклора Румуна Војводине одржан је од
21. до 23. августа на увек препуном платоу у центру села.
Трећи „Паб квиз” приређен
је у суботу, 24. августа, у дискотеци Дома културе. Двадесета „Доловачка штрудлијада” биће одржана у суботу, 7.
септембра, а промоције на
градском Корзоу одвијаће се
од 3. до 5. септембра.
Глогоњ: У току су радови на
чишћењу сеоске депоније, које финансира Град Панчево.
КУД „Веселија” наступио је
на фестивалу у Долову са оркестром и фолклором. Ускоро ће Потамишје у Глогоњу
бити обогаћено новим мобилијаром у оквиру реализације пројекта „Еко Тамиш”.
Иваново: Реновиране су просторије локалног фудбалског
клуба.

Јабука: У току је постављање
донираних мобилијара поред
Тамиша у селу и на излетишту Скела, ка којој ће наредне
недеље бити прочишћен пут.
Качарево: Бесплатни очни преглед за пензионере спроведен
је у суботу, 24. августа, у Дому
пензионера. Наредне суботе,
31. августа, од 10 сати, на
СРЦ-у Језеро биће приређена

ликовна колонија под називом „Уметност као начин живљења”, а организатор је Емина Радевска, с колегиницама
из удружења „Етно-кутак”.
Омољица: Одбојкашице на песку Ана Живановић и Јована
Марковић из ОК-а „Младост”,
као и мали фудбалери из ОШ
„Доситеј Обрадовић” из Омољице освојили су сребрну медаљу
на Спортским играма младих.
Старчево: Изложба слика панчевачког сликара Љубомира
Топала отворена је у четвртак, 22. августа, у галерији „Боем”. КУД „Неолит” од 3. септембра, сваког уторка и петка, одржаваће пробе. Термини
за дечју групу су од 18 сати, за
старију дечју групу од 18.45,
за други ансамбл од 19.30, а
за извођачки ансамбл од 20.30.
Начелник Одреда извиђача
„Надел” Марко Ивошевић учествује на петодневној европској конференцији извиђача у
Сплиту, на којој се налази преко 500 скаута из свих европских земаља. Старчевци ће
идућег викенда учествовати
на републичким извиђачким
играма у Обреновцу.

НАРЕДНОГ ВИКЕНДА У БРЕСТОВЦУ

Дани повртара, поново

С једне од „Паприкијада”
До пре три године се знало:
последњи августовски викенд
у Брестовцу био је резервисан за „Паприкијаду”, коју је
ду го при ре ђи ва ло ло кал но
удружење повртара. Када је
оно отишло у „стечај”, у последња два наврата тај „врући кромпир” преузео је Актив жена „Сосе”. Међутим,
ни ове вредне даме, без обзира на велико залагање, нису
успеле саме да одрже континуитет, па је манифестација
замрла.
Испоставило се да је то само привремено, јер ће ове године бити обновљена, и то под
називом „Дани повртара”. Трајаће чак три дана – од 30. августа до 1. септембра. Штавише, проглашена је за градску манифестацију, а званично ће је организовати Туристичка организација Панчево, заједно са Активом жена
„Сосе” и Студиом „Панука”.

Повртари из места и околине у недељу, 1. септембра,
од 11 сати изложиће своје производе у брестовачком парку,
а том приликом представиће
се Тамбурашки оркестар „Неолит” и КУД „Чигра”. У пратећем програму, у вечерњим сатима, учествоваће локална
културно-уметничка друштва,
као и познати музичари. Тако
ће у петак, 30. августа, 22 сата свирати „Тропико бенд”, а
сутрадан ће од 21 сат наступити Гордана Лазаревић.
Током сва три дана катамаран „Панука” биће укотвљен у
околини Брестовца, код кампа „Јабуков цвет”, и доступан
заинтересованим посетиоцима.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић

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

Институт „Дедиње”
АКЦИЈE

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

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

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

Цена: 500 динара

др Небојша Тасић

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

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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

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

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара, fPSA – цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4 – цена: 450 динара, FT3 – цена: 450 динара,
TSH – цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 – цена: 400 динара,
T4 – цена: 400 динара
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

•
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ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ круњач-прекрупач, мешалицу за бетон, ауто-приколицу прављену. 063/755-32-05.
(281961)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ФИЈАТ стило, дизел, 1.9,
одличан, регистрован, власник, договор. 060/367-3041, 061/105-06-83. (381763)

ПРОДАЈЕМ улазна врата.
013/310-432, 061/146-9574. (281977)

ПУНТО класик, 2010, један власник, 92.000 км,
као нов, одржаван, 2.400
евра, 1.2, бензин. 063/83956-85. (281752)
ПРОДАЈЕМ ланчију Y,
2002. годиште, регистрован до јуна 2020. 063/351837. (281822)
ПУНТО 1.2, бензинац, троје врата, клима, врло добар, 1.400 евра, договор.
064/386-47-08. (291948)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка 13.800
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
Сирови вреоци 8.000
063/893-89-87
065/893-89-87

КОМОДА за ТВ, кауч са
сандуком назад, сиви кауч
са белом еко кожом, стилски сточић за дневни боравак. 064/439-40-62. (281997)
АДРИА 450 лукс кампприколица са тендом. Поседујем папире, први власник. 066/408-84-26. (282150)
ПРОДАЈЕМ пежо 107,
стар седам година, 2.300
евра. Тел. 060/146-44-04.
(282014)

ЈУГО ин, 2006. годиште,
550 евра. 064/240-67-56.
(282169)

ПОЛО 1.9, СДИ, 99, лимузина, прва боја, мотор добар. 064/587-50-24. (282207)

НИСАМ алмера 1.5 ДЦИ,
2004, нерегистрован, власник, повољно.
Кл064/057-32-99,
060/031-35-57. (282124)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2010, петора врата, фул опрема,
астестиран плин. 064/13036-02. (282207)
ФОРД фокус 1.6, 2007. годиште, фул опрема, петора врата, на име. 064/58750-24. (282207)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991. (282039)

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

КАУЧ клик-клак, фотеље
терасне, пластични сто,
столице, сунцобрани, теписи. 064/955-51-85. (282003)
ПРОДАЈЕМ камин тучани,
пећ каљева (струја), ТА
пећ 4.5 кв, сто за компјутер, сто мањи, багат машина. 063/183-25-11,
013/401-454. (281992)
ШЉИВА, крушка, бресква,
грожђе, дуња, јабука за
ракију, продајем. 063/89853-08. (282015)

ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/21159-15. (282039)

ВЕШ-МАШИН „горење”,
судо-машина „мидеа”,
свака 5.000 динара.
013/251-41-08, 065/54479-79. (282026)
ПРОДАЈЕМ јариће, прасиће, козје млеко и сир.
061/277-87-99. (282032)
КОВАЧКА ватра 120 евра,
неонске лампе 600 динара. 069/213-97-37. (282033)
УЛАЗНА врата, храстова
собна врата четири комада, 8 крила прозора.
063/752-44-20. (292038)
МОТО опрема, књиге,
плоче, дискови. 064/90802-67. (292048)
САМООТАПАЈУЋИ фрижидер са ледаром, исправна, стање одлично.
069/417-41-20. (282053)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
063/773-45-97. (282020)
ПРОДАЈЕМ фрижидер
камп плински, издајем стан
- нова Миса. 063/749-6807, 061/303-50-39. (282112)
ПРОДАЈЕМ половне вешмашине. 064/979-07-19.
(282152)

ПРОДАЈЕМ гаражуи, Котеж 1. Тел. 062/339-299.
(282215)

ПОНУДА

КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, перје,
ТА пећи, бакар, гвожђе,
акумулаторе. 066/900-7004. (281967)

НА ПРОДАЈУ викендица у
Шумарку плац 12 ари. Цена 4.500. 063/864-10-47.
(281640)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи. Долазак, исплата одмах.
061/641-30-36, 066/64130-36. (281981)

КУЋА на продају у Иванову. 064/828-36-26,
062/415-359. (281376)

КУПУЈЕМО гвожђе, олово,
бакар, месинг, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, долазим. 061/32177-93. (282200)

ИЗУЗЕТНО квалитетне
бирк стазе на продају, врло повољно. 061/110-9810, 346-279. (282082)
ПРОДАЈЕМ уличну металну ограду дужине девет
метара; састоји се од мале
и велике капије, остало
сегменти ограде. 063/70044-89. (282085)

ПРОДАЈЕМ шест алпина
црвених јарића – женских,
без рогова. 065/688-86-30. ПРОДАЈЕМ одличан гасни
котао vaillant од 28 кв, за
(281950)
Испорука одмах.
центрлано грејање и приЕЛЕКТРИЧНИ шпорет, мипрему санитарне воде. Ко063/101-11-47, 064/158-44-10
кроталасна, комбиновани
тао се прикључује на димфрижидер, судо-машина,
њак. 063/700-44-89. (282085)
КЛИО 1.2, 2001, троје вра- угаона гарнитура, трпезата, у првој боји, регистро- ријски сто са осам столиПРОДАЈЕМ телевизор самван. 064/587-50-24.
ца, самачки кревет, тросед. сунг и сточић, 4.000 динара. 066/181-314. (282099)
(282207)
Тел. 063/861-82-66. (282878/р)

угља

КОМПЈУТЕР и две каљеве
пећи. 064/142-30-95. (282018)

ФРИЖИДЕР ободин, 180
КУПУЈЕМ аутомобиле у
литара, полован, исправбило ком стању, од 70 до
ПРОДАЈЕМ нов бицикли
на; делови витрине, сто1.300 евра. 062/193-36-05. чић. 343-251. (282068)
на струју, моторке на стру(282202)
ју. 063/123-59-35. (282174)
ПРОДАЈЕМ тросед, две фотеље,
табуре.
066/372-217.
ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

(3/275848)

КАМИОН премиум 420 Р,
2002, полуприколицу
slhwarzumer носивост
26.750 кг. 063/103-04-33.
(282097)

ПОТРАЖЊА

ОПЕЛ мерива 1.3 Д, 2007,
фул опрема, регистрован.
061/713-10-11. (282139)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2014. годиште, тек региСИТРОЕН ksara picaso 2.0, строван, на продају.
2002. годиште, у одличном 061/280-20-35. (282178)
стању, сервисиран, региБМВ 320 Д, 2002, регистрован до јуна 2020.
строван, власник.
063/774-28-39. (281983)
061/267-72-30. (282189)
ПРОДАЈЕМ веспу piaggio
ПЕЖО 207, дизел, 2009,
PX 200, регистрован, у одрегистрован, повољно.
личном стању, 1989. Тел.
061/267-72-30. (282189)
060/034-63-34. (281971)
ПРОДАЈЕМ опел астру Г,
ПЕЖО 1.9 ХДИ, 2007. па2007, 1.6, бензин.
норама, клима, регистро066/525-41-00. (282198)
ван, власник, очуван.
ШКОДА фабија, 1.4 ТДИ,
063/837-71-79. (281979)
караван, 2004, 194.000,
2.000 евра. 062/251-669.
(282210)

МОТОР аутоматик 3, потпуно исправан, трајно регистрован, 270 евра.
064/329-49-19. (282065)

ВОЗИЛА

ПРОДАЈЕМ нисан алмеру
2.0 Д, 2000. годиште, први
власник, гаражиран, перфектан. 060/613-10-41.
(282139)

ИСПОРУКА ОДМАХ

ПРОДАЈЕМ голф 6, 1.6,
ТДИ, дизел, 2012. годиште. Тел. 065/406-36-08.
(282030)

marketing@pancevac-online.rs

МИСА, 122 квм, две стамбене јединице, 7 ари,
39.000, договор. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (281743)
ПРОДАЈЕМ на јабучком
путу воћњак, 28 ари, са
викендицом, легализовано. Звати на тел. 063/76387-31. (181756)
КУЋА у Иванову, цена по
виђењу и договору. Тел.
069/251-59-99. (280707)

ПРОДАЈЕМ нову покретну
машину за кокице.
064/004-52-30. (282176)
БАЛИРАНА детелина и
јагњићи на продају. Мића,
064/303-28-68. (282178)
ПРОДАЈЕМ стару циглу
велики и мали формат,
бибер цреп стари и нови,
стару грађу. 064/648-2462. (282180)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/10111-47. (282000)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/10111-47. (281483)
АМБАЛАЖА пива, вина,
coca-cole, киселе воде, ракијске флаше купујем.
061/142-23-69. (282015)
КУПУЈЕМ секундарну сировину, гвожђе, обојене метале, веш-машину, све
остало. 061/322-04-94. (282200)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, шпорете,
акумулаторе, каблове, ТА
пећи. 060/521-93-40. (282149)

НА ПРОДАЈУ плац на Караули. Тел. 062/198-13-88.
(282086)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

062/873-19-80;
ЈУГО 45, 1990. годиште,
казан за маст 60 л, старинКУПУЈЕМО обојене метале,
ски радио, плинске боце.
гвожђе, акумулаторе, веш064/314-00-29. (282208)
машине, замрзиваче, телеПРАСИЋЕ продајем, ексвизоре, долазимо одмах.
тра квалитета, 20 – 25 кг,
061/206-26-24. (282200)
услужно клање. 066/367717. (282214)
ПРОДАЈЕМ замрзивач,
веш-машину, може замена
за ваше неисправно.
064/129-73-60. (282220)

КУЋА, Качарево, 100 квм,
11 ари на продају, повољно. 064/172-86-12. (282063)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ТЕСЛА, кућа 1/1 7,5 ари,
80 квм, 63.000. 062/15801-20, власник. (СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу у Иланџи, 125 квм, 27 ари плаца,
18.500 евра. 065/342-2391. (281913)

064/503-30-11
ПОВОЉНО, кућа 127 квм,
Стрелиште, само 280
евра/квадрат. 062/159-1123.
КУЋА, 49 квм, колонија
Стрелиште, усељива, 2.5
ара, 32.000. 063/852-7772. (281322)
ПАНЧЕВО, центар, II, продајем кућу – стан, 67 квм,
укњижена, власник.
061/295-40-40, 064/13236-63. (281418)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 53 квм,
на три ара плаца, 24.000
евра. 063/771-42-24. (282044)
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СТАРЧЕВО, Шумице, 120
квм, 4 ара, 27.000, договор. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (282073)
ПРОДАЈЕМ плац 33 ара са
кућом за бизнис, Новосељански пут 131. 064/27608-08. (282098)
ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
кућа 206 квм, 14,5 ари,
цена 37.000. 064/683-8427, 064/071-15-41. (281106/р)
ТЕРАСНА алуминијумска
ограда, 285 х 159 цм, са
прозорима, 350 евра, женски бицикли. Тел. 236-7150. (282116)
ПРОДАЈА или замена куће
у Мраморку. 069/255-7080. (281410)
КУЋА, Старчево, 1/1, легализована, подрум, помоћни објекти, 12 ари.
064/190-34-49. (282106)
ДВА ланца земље на Новосељанском путу, код Крнете. 063/103-04-33, Тел/viber. (282097)

ПРОДАЈЕМ ограђену баКУЋА на продају, плац 5,4
ара, Ул. Цара Душана 64.
шту, воћњак у Банатском
ПОНУДА
Панчево. 064/119-65-63.
Брестовцу. 064/409-6589.
(282059)
(282077)
ПРОДАЈЕМ кућу, Иваново,
120 квм, 3.5 ара, Војвођанска 71. 013/629-343,
ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
062/173-31-23. (281450)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ВОЈЛОВИЦА, 130 квм, 4.2
ара, 28.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (282123)
КУЋА на продају, Баваништански пут, 263/б.
069/151-31-41. (2819085)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
140 квм, центар Иланџе,
помоћни објекти, 16 ари.
064/075-23-67. (281960)

ХЕКТАР земље, поред
асфалта, северна зона, ин- ПЛАЦ, грађевинско зефраструктура, само 17.000. мљиште, нова Миса, 28
ари, могуће парцелисање.
069/113-96-04. (282133)
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.
061/267-72-30. (282189)
СТАРИЈА кућа, 5 ари, амКонтакт: Љупко, 063/313-844,
ВОЈЛОВИЦА, 74 квм, побуланта Горњи град, само
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
моћне зграде, 83 квм, 5
71.000. 069/113-96-04. (282133)
ари, 38.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
КУЋА, бања Врујци, 60
квм, 6 ари, продајем/меПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле- СТАРА МИСА, 46 квм +
гаража, 2.5 ари, добра,
њам. 064/955-51-85. (282003)
тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1. 26.000. (49), „Мустанг”,
ПРОДАЈЕ се самостална
062/226-901.
кућа, 89 квм, у заједничком
Контакт: Маријана, 063/693-944,
СТАРА МИСА, старија кудворишту. Усељива одмах,
Љупко – 063/313-844
ћа, 80 квм, 3,3 ара,
могућност надоградње.
16.500. (353), „Премиер”,
063/848-33-89. (282021)
063/800-44-30. (282141)
ПРОДАЈЕМ плац у Долову САЛАШ, 13 ари, НовосеПРОДАЈЕМ воћњак 18
од 13,7 ари, 300 метара
љански, струја, амбар, ко- ДЕО куће, 50 квм, Стрелиари, Кудељарски насип.
ште, укњижено, 22.000
од школе и аутобуске ста- чине, кућа, 31.000.
евра. 064/952-19-80. (282216)
Сређен и уређен. 063/472- нице, испред плаца је
069/113-96-04. (282133)
669. (282022)
трим стаза и игралиште.
БАВАНИШТАНСКИ пут, 56 013/275-35-53. (282074)
ари, градско грађевинско, ШИРИ ЦЕНТАР, кућа 7
викендица, вода, струја.
ари, договор. (188), „Una064/280-60-53. (282027)
Dalli”, 064/255-87-50. (282073)

КУЋА, две стамбене јединице, 120 квм, помоћни
објекти, Цара Душана, 5
ари. 064/075-23-67. (281960)

КУЋА, 180 квм + 3.5 ара,
Маргита, усељива, три
етаже. 013/664-228,
063/740-22-41. (282042)

ПРОДАЈЕМ плац нова Миса, Шарпланинска улица,
грађевински. 065/220-6147. (281982)

ПРОДАЈЕМ плац 15 ари
на Новосељанском путу.
Тел. 064/222-87-56, Раде.
(282057)

ЈАБУКА: двособна, 64 квм,
4 ара плаца, чврста градња, усељива, 19.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (282073)

ВИКЕНДИЦА у самом центру Дивчибара, одмах усељива, продајем. 064/70013-40. (282009)

ПЛАЦ 7 ари, Баванитшански пут, 22.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(282073)

ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
120 квм, 10 ари, 35.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (282123)

КУЋА, реновирана, приземна, одмах усељива, Јована Гавриловића 16-а.
062/434-181. (281506)
КУЋА у Новом Селу, јако
јефтино, 200 квм, 6 ари
плаца. 063/180-22-26. (281936)
КУЋА, Омољица, 130 квм
+ помоћни објекти, 8 ари
плаца, на продају, 35.000
евра са стварима.
065/200-54-94.

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Омољице са локалом од
300 квм. 066/311-271. (281996)

ДВОРИШНА кућа, 80 квм, ЦЕНТАР, кућа – две стам1.5 ар, центар, 45.000. „Го- бене јединице, 58.000.
ца”, 063/899-77-00. (282172)
Стара Миса, спратна, доМАРГИТА, старија кућа, 7 говор. „Лајф”, 061/662-9148. (282134)
ари, хитно, 45.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (282172)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПРОДАЈЕМ плац 31 ар, 30
х 103, Преспанска улица.
064/131-42-02. (282211)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ мању кућу у
Панчеву, до 15.000 евра.
Тел. 064/475-75-17. (281643)

КУПУЈЕМ мању кућу, пожељно Мали рај. 064/47575-17. (281643)
КУПУЈЕМО кућу у Качареву. 064/369-47-02. (282220)

СТАНОВИ
ПОНУДА

МИСА. 64 квм, 20.500;
Маргита 690 евра, 30 квм.
063/377-835. (280499)

ТРОСТРАНО осветљен
стан, 54 квм, 31.000, продајем или издајем.
066/354-204. (282016)
ПРОДАЈА
двоипособних и
троипособних станова
у новоградњи. Грејање
на гас. Горњи град.

063/215-844
(282027)

ТРОСОБАН, трпезарија,
кухиња, терасе, IV, власник, договор. 013/331079, 063/770-45-55. (281063)
КОТЕЖ, 46 квм + 10, двособан, тераса, 28.000; Тесла, 28.000 евра. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (282055)

НОВОГРАДЊА, 60 квм, II
подно грејање, 750
евра/квадрат. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (282073)
ЦЕНТАР, сређен, двособан, 53 квм, ЦГ, 36.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (282073)

ПРОДАЈЕМ озакоњен
стан, Миса, близу спортског центра. Тл. 063/11159-49. (281947)

ПРОДАЈЕМО двособан
стан, 65 квм, на Котећу 2,
Панчево. 064/666-94-63.
(282023)

ПРОДАЈЕМ трособан одмах усељив стан, преко
пута „Авива”. 064/700-1340. (282008)

НОВА МИСА, једнособан,
27 квм, поткровље, намештен, одмах усељив,
15.000 евра. 063/777-2866. (282047)

ПРОДАЈЕМ у новоградњи
двоипособан 56 и 46 квм,
Патријарха Чарнојевића
6. 063/389-974. (282013)
МИСА, 133 квм, етажа,
трособна, двориште, гаража, 51.000, договор. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (282055)

СТАН, дуплекс, 117 квм, у
близини „Авива”, код Плинаре. 063/159-99-62. (281490)
СОДАРА, 55, ТА, 23.000;
Миса, 28, ТА, 13.000; дворишни, 34, ТА, 12.500.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(282064)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ЗЕЛЕНГОРА, мањи двособан, трећи спрат, реновиран, нове ствари, 30.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (282081)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, трећи спрат, ЦГ,
31.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(282081)
СТРЕЛИШТЕ, део куће, 65
квм, први спрат, укњижено, 27.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (282081)
КОТЕЖ 1, двособан, 54
квм, ЦГ, високо приземље,
сређен, 35.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (282081)
ЗЕЛЕНГОРА, мањи двособан, ПВЦ, паркети, 23.000;
тип Станко, 32 квм,
21.000. „Лајф”, 061/66291-48. (282229)
НОВА МИСА, новоградња,
95 квм, трособни лукс станови, завршни радови у
току. Могућност кредита.
063/788-68-28. (282118)
ЦЕНТАР, гарсоњера, 19
квм, VI, 16.500. (398),
„Кров”, 060>/683-10-64.
(282123)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зрењанина, власник. 061/38288-88. (282121)
ТЕСЛА, двособан, реновиран, III, TA, 38.000, сређен
једноипосообан, договор.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(282134)
ТЕСЛА, комплетно сређен,
двоипособан, IV, ЦГ,
лифт, 48.000, договор.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(282134)
СТРОГИ центар, нов, 96
квм, II, 73.000, салонски
136 квм, 98.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (282134)
ПРОДАЈЕ се двособан
стан 60 квм, Котеж 1, Вршачка улица. 060/613-1041. (282139)
КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, ЦГ, IV, 28.000. (049),
„Мустанг”, 062/226-901.
(282159)
ЦЕНТАР, , 34 квм, IV, ЦГ,
22.000. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (282168)

КОТЕЖ 2, двособан, 56
квм, ВП, 32.000. (049),
„Мустанг”, 062/226-901.
(282159)
ЗЕЛЕНГОРА, 38 квм, једноипособан, IV, ТА, реновиран, 23.000. „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(282168)
ШИРИ ЦЕНТАР, 54 квм,
ВП, ЕГ, комплет реновиран, 38.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (282168)
ТЕСЛА, 62 квм, без улагања, VI, ЦГ, 40.000. (049),
„Мустанг”, 062/226-901.
(282159)
ПРОДАЈЕМ прелеп једнособан и двособан стан.
066/937-00-13. (282201)

ШИРИ ЦЕНТАР, 17 квм,
гарсоњера, IV, ЦГ, 12.500.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (282168)

СТРЕЛИШТЕ, 60 квм, двопособан, хитно, реновиран, 33.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (282172)

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

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”
КОТЕЖ 2, 78 квм, комплет
реновиран, ЦГ, двоипособан, V, 42.000. „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(282168)
КОТЕЖ 1, двособан, I, ЦГ,
40.000, договор. „Гоца”,
063/899-77-00. (282172)

КУПУЈЕМ мањи, може и
дворишни стан у Панчеву.
064/192-48-65. (282114)

СТАНОВИ

КУПУЈЕМ стан трособан,
двособан, Котеж 1, Котеж
2, озбиљан кеш купац.
065/213-12-34, 011/31917-65. (282110)

ПОВОЉНО изнајмљујем
празну гарсоњеру на Маргити, на дужи временски
период. 060/635-08-87. (СМС)

КУПУЈЕМ једнособан-двособан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/20655-74.

СТРОГИ ЦЕНТАР, двоипособан, 66 квм, 58.000,
фиксно. 064/090-10-92.
(282175)

АГЕНЦИЈИ „Лајф”, потребни станови и куће за
купце на чекању. 061/66291-48, 062/191-75-35. (282134)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
новоградња, шири центар,
50 квм, 42.000. 063/80156-63. (282197)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (282141)

ТЕСЛА, двособан, III, 57
квм, ТА, тераса, 36.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (282141)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
III, 55 квм, ЦГ, 28.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (282141)
ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ; 29.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (282141)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПИЛИ бисмо стан са
подрумом , три спаваће +
дневна соба, купатило са
кадом, приземље и поткровље – не, Котеж 1 и 2,
Стрелиште, Тесла.
065/543-16-48. ((281641)
КУПУЈЕМ стан или мању
кућу, без посредника.
064/448-71-14, 064/13069-56. (281561)
КУПИЛИ бисмо стан са
подрумом , три спаваће +
дневна соба, купатило са
кадом, приземље и поткровље на Котеж 1 и 2,
Стрелиште, Тесла.
065/543-16-48. ((281641)
КУПУЈЕМ дворишни стан у
Панчеву. 064/475-75-17.
(281643)
ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза исплата. Агенција „Нишић”,
064/206-55-74.

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан, Котеж 1, намештен, први
спрат, одличан. 063/372124. (282218)
ИЗДАЈЕМ собе са купатилом и ЦГ, нова Миса.
064/302-99-86. (282120)

ПОТРЕБАН мањи намештен стан или гарсоњера
на Стрелишту. 061/600-0163 (СМС)

КОД АВИВА издајем намештену гарсоњеру, самцу, 150 евра. 065/353-0757. (282104)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Стрелишту, 38 квм, централно грејање, други
спрат. 064/241-45-14. (281371)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Тесла. Тел.
062/111-96-18 (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан у Книћаниновој улици 24-ц, Панчево, 25 квм, намештен, преко бувљака, 80 евра.
013/320-367. (282100)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце, студенте, раднички
смештај. 063/502-211. (282101)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту. 063/762-2201, 064/315-18-39. (281962)

Петак, 30. август 2019.

ОГЛАСИ

ЗБОГ проширења посла
ZTR Foody потребни радници за рад у кухињи у
фабрици ЗФ. Кувар са искуством, помоћни радник
са искуством, пица-мајстор и продавачице.
063/758-61-93. (282073)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм, Котеж 1, опремљен, ТА
грејање. 065/665-75-10.
(282129)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру комплет реновирану, без намештаја, у Самачком хотелу. 063/835-32-45. (281635)

ИЗДАЈЕМ собу са ученицу,
студента стоматологије.
Услови одлични. 013/355537, 065/335-55-37. (282217)

ИЗДАЈЕМ стан, 55 квм,
КОТЕЖ 2, издјаем двосоМиса, близу Спортског цен- бан стан, ЦГ, II спрат, усетра. 063/111-59-49. (281947)
љив одмах. 013/317-784,
066/317-784. Звати од 17
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, Котеж 1, стан усељив до 20 сати. (282203)
од октобра. 066/664-6112. (281949)

ПОТРЕБНА жена за одрТАМИШ КАПИЈА, локали
за издавање 107 – 200 квм. жавање салаша Ћуран; чишћење дворишта, соба, ку063/338-332. (281347)
хиње као и припрема храИЗДАЈЕМ магацински
не за раднике. Плата по
простор. Тел. 069/703договору. Постоји могућ727. (281980)
ност смештаја на салашу.
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм, Позвати на телефон
066/886-65-74, Јелена (СМС)
код Аутобуске станице.
063/278-421. (2819869
ПОТРЕБАН возач Ц и Е
ЦЕНТАР, локали 30 и 40
квм или 70 квм, прометна
улица, договор. 063/80849-75. (282159)
ТЕСЛА, сређен локал, клима, аларм, укњижен, 41
квм, 29.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.

ИЗДАЈЕМ двособни ненамештен стан на Миси.
Стан усељив одмах.
063/862-08-58. (281950)
СТАН 45 квм, за издавање
на Миси, близу школе и
амбуланте. Намештен, новоградња. 063/808-07-06.
(281981)
СТРЕЛИШТЕ, анекс куће,
око 40 квм, посебан улаз,
празан. 060/343-76-09.
(281954)
ЦЕНТАР, намештен, ЦГ,
зграда, други спрат, соба,
кухиња, купатило.
064/992-91-61.- (282002)

категорије. 063/666-755
(СМС)
PIZZERIJI NEW YORK SLICE потребни пица мајстори. Доћи лично или позвати на 063/338-112. (281327)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни стан, ТА, 80
евра, код Хотела Тамиш.
064/122-48-07. (282213)

ИЗДЈЕМ намештену собу
за ученике и студенте, Содара. 064/439-40-89. (232035)

дајем, капацитета 500 гостију, разрађен, повољно.
065/543-79-57. (281870)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан са ЦГ, Тесла,
близина Авива. 064/34177-77. (282036)

ПРОДАЈЕМ локал у центру, без улагања, квалитетан, 1/1, 39 квм. 064/21779-88. (280953)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
у пијацу, преко пута три
школе. 060/351-03-56.
(1282067)
ИЗДАЈЕМ магацински 200
квм и више канцеларијских простора. АЦ „Звезда”, Стевана Шупљикца
88. 063/278-250. (282097)

стан, за издавање.
064/145-47-48, м 961/17500-15. (282181)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци. 064/116-38-83.
(282167)

ПОСАО
ПОНУДА

СТУДЕНТИМА издајем намештен стан, код Стоматолошког факултета.
063/864-07-97. (282184)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ два локала 170 квм – 70 квм на Јабучком путу. Viber +4176
425 03 02. (281349)
ПРОДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци, одлична локација, 11.000 евра.
061/267-72-30. (282189)

PIZZERIJI NEW YORK SLICE потребни pizza мајстори. Доћи лично или позвати на 063/338-112. (281437)
ПОТРЕБНИ монтери-инсталатери телекомуникационе опреме. Искуство није
неопхдоно. Позвати на
број: 069/302-73-00. (282227)

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним
заједницама

ИЗДАЈЕМ двособан намештенс тан у кући, Стрелиште, близу школе.
063/821-61-83. (282191)
ИЗДАЈЕМ стан, 52 квм,
Котеж 1, полунамештен са
свим новим стварима, цена 250 евра. 063/420-201.
(282196)

 9 ENGLESKI

9 FRANCUSKI

 9 NEMAÿKI

9 USLUGE
PREVOċENJA

ПОТРЕБНА помоћна радница за паковање у шивари. 064/062-22-79. (282093)

PRIPREME ZA PRIJEMNE ISPITE, TOEFL, IELTS, SAT

9 ŠPANSKI
9 ITALIJANSKI

KREATIVNO PISANJE I NOVINARSTVO

ПРИВАТНОЈ фирми потребан КВ електричар 8и
приправници. Тел.
062/847-00-95. (282111)
ПОТРЕБНА радница за
рад у трафици. 064/46212-61. (282098)

Njegoševa 1a; 063/7430-370; 013/258-3040

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)

• Одржавање хигијене четири
пута месечно
• Деценијско искуство
у пословима са
стамбеним заједницама

УПРАВЉАЊЕ

МОЛЕРАЈ: глетовање, кречење, фарбање столарије,
радијатора, лепљење тапета. 064/174-0323,
062/790-881. (282004)

ПОПОТРЕБНА радница у
радњи „Цеца 013”.
060/555-11-73. (281984)

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
(7/279775)

ПОТРЕБАН радник за или
без искуства, фирми
„Термогас ВМ” од, Радно
место – монтер централног грејања. 013/353-792.
(282130)
ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. Звати на
013/331-241. (ф)
ПОТРЕБНА продавачица
за рад у малопродајном
објекту пекаре. Потребан
помоћни радни и пекар у
пекари са или без искуства. 063/606-330. (2821799
РЕСТОРАНУ хитзно потребне конобарице, одлични услови. Тел.
064/349-93-43. (282185)
ПОТРЕБНА радница у
прехрани са искуством.
062/493-580. (282186)
ФИРМА „Бео брод +” тражи електро и ЦО 2 вариоце и аутогене секаче.
064/160-32-34. (282)
ПОТРЕБАН млађи помоћни радник, стицање знања
аутолимарије и фарбрије.
066/908-66-58. (282043)
ФРИЗЕРСКОМ салону потребан мушко-женски искусан фризер. 064/329-4919. (282065)
САЛОНУ потребна мушкоженска фризерка са искуством. Услови одлични.
064/255-57-31. (282117)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни. 065/842-84-29,
063/842-84-29, 013/25203-86. (281929)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуе. Александар.
064/157-20-03. (282102)

ТРАЖИМ раднице за рад
на индустријским машинама. 065/882-30-37. (281933)

КАФИЋУ „Крузер” потребни конобари и конобарице. Плата 30.000 – 40.000.
064/136-00-27. (281970)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (280269)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит фасаде,
бетонирање. 063/865-8049. (281975)

ПОТРЕБАН возач Б категорије за дистрибуцију
штампе. 069/867-72-06.
(281679)

УЖИ ЦЕНТАР, Његошева
ТРЕБАН момак или девој3, издајем леп локал 70
ка за разношење кафе на
квм. 063/240-817. (282091) бувљаку. 064/132-98-12.
(281963)
ЈЕДНОСОБАН, намештен

ИЗДАЈЕМ локал, веома
прометна зона. 065/54321-41. (281995)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, В. Влаховића бр. 15.
061/170-04-40. (282896)





АУТО-ПЕРИОНИЦА Strong
wash, Цара Душана 74.
Потребан је радник са или
без искуства. 060/758-3003. (282126)

ИЗДАЈЕМ пословни простор 108 квм, са ЦГ, нова
Миса. 064/302-99-86. (282120)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, са грејањем, Тесла, Стојана Новаковића
2. Контакт, 061/689-86-04.
(282092()



ПОТРЕБНА радница за
шивење на индустријским
машинама, услови одлични. 064/981-77-65. (282093)

ПОТРЕБНА радница за
WEIFERT дистрибуцији пи- рад на Зеленој пијаци.
ћа потребни виљушкариТел. 063/194-18-94. (282228)
сти и возачи Б и Ц категоПОТРЕБНО више радника
рије.062/446-285.
у припреми и на роштиљу
ПОТРЕБНИ вредни и одго- „Код Тому Лесковчанина”.
ворни људи за оделу флаје- 065/900-50-08. (282146)
ра. 064/241-45-14. (281371)
ПОТРЕБНИ чувари за граРЕСТОРАНУ „Трешњица”
дилиште. 065/209-09-11.
потребан кувар са и без
(282132)
искуства. 064/361-02-63.
(281386)

ИЗДАЈЕМ намештен једноЛОКАЛИ
собан стан на Тесли, 27
квм, грејање ТА пећ, депозит обавезан. 069/477-72- ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ло99, 060/339-04-67. (282017)
кал од 39 квм, центар
Стрелишта. Тел. 064/267ИЗДАЈЕМ двособан стан
71-74. (281880)
на новој Миси. 069/193.18-34. (282028)
АЛИБУНАР, ресторан из-

ИЗДЈЕМ двособан стан на
Стрелишту, III спрат. Тел.
063/818-07-76. (282078)



РЕСТОРАНУ ROYAL у
Авив парку, потребна конобар са искуством. Тел.
063/216-788. (281796)

ТЕСЛА, издајем двособан
ИЗДАЈЕМ намештен једностан, грејање термоакумусобан стан на Содари.
лационе пећи. 064/806-30Контакт тел. 065/832-1171. (282221)
70. (282011)

ТЕСЛА, издајем празан
двособан стан. 061/20851-51. (282046)

15

marketing@pancevac-online.rs

РЕСТОРАНУ „Банатски кутак”, потребан конобарица, са или без искуства.
060/512-59-99, 064/98888-66.
ПОТРЕБНА радница, Панчево , продавница смрзнуте хране „Фрости”.
060/362-43-60, 064/21883-45. (282140)
ПОТРЕБНА радница за
рад у прехрамбеној. Тел.
064/169-32-35. (282199)

КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством поставља
све врсте плочица - брзо,
квалитетно, повољно.
061/249-29-90. Данијел.
(280422)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(280711)
КОСИМ траву тримером,
воћњаке, дворишта, повољно. Зоран, 061/683-6748, 064/438-12-46. (280925)

ЕСТЕТИК студио „Перла”,
потребан масер-ка.
065/344-54-66. (282220)

РАДИМО зидање, бетонирање, оправка старих, нових кровова, разне фасаде. 013/664-491, 063/16253-89. (281475)

ЈАБУКА, потребни радници за рад на роштиљу.
065/608-08-69, 069/26245-87. (282225)

КОМБИ превоз робе, грађевинског материјала, селидбе. Иван, 064/243-8285. (281672)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а, ИПТВ и антена плус. 064/866-20-70.
(282007)
РАДИМ све физичке послове, чистимо подруме,
таване, наш превоз.
064/144-37-65. (282115)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам. Замена гуртни.
064/181-25-00. (282125)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-7167. (282122)
СПУШТЕНИ плафони, зидови, глетовање, кречење,
уградња ламината, прозора, врата. 062/816-33-84.
(282131)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, замене, поправке, одмах. 013/331657, 064/495-77-59. (282154)
ИЗРАДА, монтажа металних конструкција, хала,
биндера, гаража, тенди,
кованих капија, ограда,
грађевинска лимарија.
064/068-10-85. (282119)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи и за
роштиљем.
Плата 40.000, за
раднице са искуством
+ пријава + топли оброк. Плата за раднице
без искуства 33.000 +
пријава + топли оброк.

Тел. 063/897-55-04.
(6/280234)

ЕЛЕКТРИЧАР, ради инсталације, бојлере, ТА пећи,
табле, индикаторе, шпорете. 060/521-93-40. (2821499

ЦЕЂЕНИ
И МЛЕВЕНИ
ПАРАДАЈЗ

ПРЕВОЗИМ кипером песак, шњунак, сејанац, одвозим шут. 064/354-69-94.
(282062)
РАДИМО све физичке послове, чистимо подруме,т
аване, наш превоз.
064/144-37-65. (282115)
МАСАЖА релакс, потпуно
уживање, тотално опуштање вашег тела. Марија,
064/269-94-87. (281946)

Зелена пијаца, поред
сирнице. Опет смо са
вама на истом месту.
060/366-73-33,
064/176-20-26

ЧИШЋЕЊЕ олука, висински радови на крову.
065/535-24-56. (282060)

Од 1. 9. 2019, примамо
и поруџбине за сирупе
више врста
– за пекмез.

КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством: квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/15337-06. (282142()

НЕГА старих болесних и
инвалидних лица.
063/868-04-51. (282058)

МАШИНСКИ ископ подрума, темеља, канала, одвоз
шута са утоваром, рушења.
063/771-55-44. (281662)
ДУБИНСКО прање, тепиха,
намештаја, душека, аутомобила. Наташа. 060/36147-41, 066/361-474,
013/361-474. (281707)
ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ, АЛУ и дрвену
столарију. Ролетне, сигурносна врата, комарници.
060/545-34-04. (281029)
СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (279238)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(278081)

УСЛУГЕ
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (и)

КЊИГОВОДСТВЕНА агенција „Дечји свет 013”. Вођење књига - услуге, услуге 3.500 динара, вођење
књига – трговина, 6.000
динара. 060/153-19-61.
(282205)

СЕРВИС антена, телевизора, ЦО 2 апарата, електрика, ауто-електрика, ауто-кључева, контролне табле, остало. 063/800-0196, Дејан. (281993)

МОЛЕРСКИ-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат. 061/28366-41, 064/390-00-87,
064/317-10-05. (281939)

(7/274828)

ПРЕВОЗ малим кипером,
ЧИСТИМО таване, подру- до 2 кубика, шљунка, пеме, шут, радимо све посло- ска, сејанца и шута.
ве. 061/322-04-94. (282200)
063/896-51-75. (282012)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Преводи. Припрема полагања свих нивоа знања. 061/656-04-04,
352-892. (282076)

СЕЛИДБА, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (27961)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (281990)

МЕЊАМ пелене, нега покретних непокретних. Тел.
061/660-31-84. (282194)

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
могућност месечног плаћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (281160)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут. 063/246-368.
(282161)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (278081)

КОШЕЊЕ травњака, воћњака, плацева тримером.
064/932-52-86. (2820499

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

ОГЛАСИ

АУТО ЦЕНТАР ГРАОВАЦ

Тражи:
• контролор техничког прегледа – трећи или четврти степен стручне спреме
• аутомеханичар
• машински техничар (мотори возила)
• саобраћајни техничар (друмска возила)
Једна година радног искуства
Контакт: 063/851-18-03

DOO „MINESAL” из Панчева

тражи мушкарце и жене за рад
у производњи гајбица и палета.

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (282006)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови: гипс, ламинат,
остали завршни радови.
064/145-99-09. (282193)

ВУЛКАНИЗЕР – са или без радног искуства
Контакт тел. 013/348-422, 013/251-61-43
или доћи лично, Јабучки пут 215, Панчево

STAR CITY EXPRESS DOO
расписује конкурс за радно место

1. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
2. ПРАВНИ СЛУЖБЕНИК
УСЛОВИ – МИНИМУМ:
за позицију 1
– правни, економски факултет, саобраћајни, или
машински факултет – 1 извршилац
за позицију 2
– правни или економски факултет – 1 извршилац
CV слати на Star City express doo, Улица Светог
Саве 5, 26000 ПАНЧЕВО, или на email: starcitystarcevo@gmail.com
Контакт телефон 066/355-101

За рад у фабрици потребно:

5 жена и 5 мушкараца
Јавити се у фабрику „Месопромет”, Панчево, Ул. Македонска 179, радним даном у времену од 10 до 14 сати.

Основна школа „Мирослав Антић Мика”
Панчево
ОГЛАШАВА

ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА
1. За припремање и дистрибуцију
ђачке ужине у школској
2019/2020. години.
Оглас је отворен осам (8) дана, од дана објављивања истог у недељнику „Панчевац”.
Уз понуду доставити:
– детаљан приказ производа са ценовником;
– извод из надлежног регистра;
– сертификат „HACCP” система;
– референтну листу образовних установа са
којима је понуђач сарађивао;
– име лица овлашћеног за контакт.
Понуде се потребном документацијом доставити
на адресу: Основна школа „Мирослав Антић Мика”,
Панчево, Ул. Душана Петровића Шанета бр. 11.

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одређивање обима
и садржаја студије о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад из Новог Сада, Улица Народног фронта бр. 12 поднео је захтев за одређивање обима и садржаја студије о
процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ
Реконструкција резервоара FB-0711 и FB-0714 у
оквиру комплекса НИС „Рафинерије нафте Панчево” на кп. бр. 3536 К.О. Војловица.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту
животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

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, 145/2014, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

МАШИНСКИ утовар шута
са превозом. Рушење
објеката, чишћење терена.
063/246-368. (282162)

ОГЛАШАВА

СЕЛИДБЕ, транспорт комбијем и камионом, демонтажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање.
064/047-55-55. (282141)
СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитора, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28, 353-463,
063/877-38-21. (282138)
ЛИМАРСКИ радови, израда, монтажа, кровопокривачки радови,с анације,
преправке, кровови, хидро
и термоизолације. Најповољније. 066/543-69-16.
(282090)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (282095)

„HIPRA” d. o.o., Cara Dušana 17, Pančevo,
oglašava potrebu za zaposlenjem:

ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско
прање тепиха, намештаја,
превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (282192)

013/373-488, 063/256-360
АУТО-СЕРВИСУ „КРТОЛА”
потребан

marketing@pancevac-online.rs

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
катастарској парцели бр.629/13 КО Панчево, за
планирану изградњу радионице са пратећим просторијама, израђен од стране „West Project” DOO
из Београда, за инвеститорa Град Панчево, путем
ЈКП „Грејање”.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 30. 08. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,
за време трајања јавне презентације, 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.

• Pomoćnih bravara
• Pomoćnih radnika
Prijave (radnu biografiju) ili informacije
slati na: office@hipra.rs

Soulfood d.o.o. je jedan od vodećih distributera
pića, maloprodaje i veleprodaje na teritoriji Srbije.
Kvalitet ponude, profesionalnost usluge, pristupačne cene, neprekidno unapređivanje i razvijanje
poslovanja, kao i širenje linije asortimana i osvajanje novih tržišta, bili su principi kojima smo se
rukovodili od samih početaka.
U cilju daljeg unapređenja poslovanja i jačanja
stručnog tima raspisujemo konkurs za radno mesto
u našem restoranu:

KUVAR M/Ž
Grad: Pančevo
Broj izvršilaca: 1
Opis posla:
– Pripremanje jela (kineska hrana, suši, evropska
hrana);
– Upravljanje kuhinjom i menadžerske sposobnosti;
– Briga o ispravnosti i roku trajanja namirnica;
– Trebovanje namirnica i skladištenje istih.
Uslovi:
– SSS/VS
– Radno iskustvo od 3 godine u ugostiteljstvu na
rukovodećim pozicijama;
– Odlično poznavanje azijske kuhinje;
– Odgovornost, posvećenost, timski rad;
– Poželjne posedovanje preporuka.
Profil kandidata:
– Dobar majstor, dobro organizovan, vredan, uredan, spreman za saradnju sa kolegama.
Nudimo:
– Perspektivan posao sa mogućnošću napredovanja;
– Redovnu i stimulativnu zaradu

BARMEN M/Ž
Mesto rada: Pančevo
Opis posla:
– priprema koktela i raznih napitaka;
– briga o željama i potrebama gostiju;
– briga o čistoći opreme, inventara i prostora bara
Uslovi:
– poželjno poznavanje pića, raznovrsnih cocktaila i
rad u baru;
– visoka stepen odgovornosti u obavljanju radnih
zadataka;
– spremnost na kontinuirano usvajanje novih znanja i veština;
– usmerenost na kvalitetu rada i zadovoljstvo gostiju;
– poželjno iskustvo;
– poželjno znanje engleskog jezika
Nudimo:
– Stimulativnu zaradu;
– Angažovanje na duži vremenski period.

PICA MAJSTOR M/Ž
Grad: Pančevo
Broj izvršilaca: 1
Opis posla:
– Od zamesa do pripreme i pečenja konačnog
proizvoda, pica;
– Briga o ispravnosti i roku trajanja namirnica;
– Trebovanje namirnica i skladištenje istih.
Uslovi:
– SSS/VS
– Radno iskustvo
– Odgovornost, posvećenost, timski rad;
– Poželjne posedovanje preporuka.
Profil kandidata:
– Dobar majstor, dobro organizovan, vredan, uredan I spreman za saradnju sa kolegama.
Nudimo:
– Perspektivan posao sa mogućnošću napredovanja;
– Redovnu i stimulativnu zaradu
Kontakt:
mail adresa: marina.dodic@soulfood.co.rs
broj mobilnog telefona: 060/700-82-40
zvati od 8 do 16 sati radnim danom
– Kontakt osoba Danijela

Петак, 30. август 2019.

На основу члана 6. Правилника о програму и начину полагања испита за обављање такси превоза
(„Службени лист Града Панчева”, број 23/19), Градска управа Града Панчева –Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај расписује

ОГЛАС
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА О ПОЗНАВАЊУ
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА И ПРОПИСА
КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ТАКСИ ПРЕВОЗ, ТОКОМ
2019. ГОДИНЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Предмет огласа: Полагање испита о познавању територије Града Панчева и прописа којима се уређује такси превоз (у даљем тексту: испит).
Испит може полагати лице (кандидат), ако испуњава следеће услове:
1. да има возачку дозволу „Б” категорије најмање 5
( пет) година;
2. да има звање возача моторног возила (ранији назив: возача моторног возила, III степен стручне
спреме или КВ возач) или звање техничара друмског саобраћаја (ранији назив: саобраћајни техничар) или звање возача специјалисте V степена
стручне спреме (ранији назив: ВКВ возач);
3. Да има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање 5 (пет) година.
Кандидат који има квалификациону картицу возача
или возачку дозволу са уписаним кодом „95” или
сертификат о стручној компетентности за обављање послова професионалног возача, сматра се да
испуњава услове из тачке 2. и 3.
Полагање испита обавиће се у просторијама Градске управе Града Панчева, у Малој сали Градске
управе Града Панчева, Трг краља Петра I број 2 - 4,
у термину :
• дана 27. 09. 2019. године у 9 сати
• дана 29. 11. 2019. године у 9 сати
• дана 27. 12. 2019. године у 9 сати
Пријава за полагање испита се подноси Градској
управи Града Панчева – Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и
саобраћај (Одељењу за саобраћај), преко Градског
услужног центра, шалтер број 1 и 2 , у термину :
• за полагање 27. 09. 2019. године, пријава се подноси од 02. 09 2019. године до 13. 09. 2019. године
• за полагање 29. 11. 2019. године, пријава се подноси од 01. 11. 2019. године до 14.11. 2019. године
• за полагање 27. 12. 2019. године, пријава се подноси од 02.12. 2019. године до 13. 12. 2019. године
Комисија ће организовати полагање испита и ван
горе утврђених термина за полагање, уколико се
пријаве 3 или више кандидата, а термин полагања
ће одредити, у договору са кандидатима.
Писана пријава кандидата за полагање испита
садржи:
1. име, очево име и презиме,
2. датум и место рођења;
3. јединствени матични број;
4. податке о пребивалишту;
5. податак о томе који пут полаже испит.

ОГЛАСИ

КОМПЈУТЕР сервис, поправка, инсталација нових
компоненти, одржавање,
брзо, повољно. 060/35103-54. (281666)
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23. августа 2019, у 90. години, преминуо је наш
супруг, отац, деда и прадеда

РАЗНО
ПОТРЕБНА масерка за
опуштајућу релакс масажу.
061/298-96-69. (281186)
ЧАСОВИ хармонике – кола, трилери, песме. УЕУ
„Балкан” Панчево.
060/632-46-90. (281708)
ТРАЖИМ жену од 40 до
50 година, ради дружења,
само озбиљне нека се јаве.
Имам 60 година. 065/20054-94. (281957)
ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство Основне
школе „Мирослав Антић”
Панчево, на име Александра Пешут. (281935)

ВЕЛИЗАР ШУМАНАЦ
1929–2019.
Сахрана је обављена у суботу, 24. августа 2019.
године, на Новом гробљу.
Ожалошћени: супруга ДРАГАНА, син ЖЕЉКО,
снаја БРАНКА, унука ДАНИЈЕЛА и праунуци
НИНА и ВИДАК
(91/282157)

Драгом брату

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 26. августа 2019, у 81. години,
преминуо наш драги

Последњи поздрав
драгом стрицу

МЛАДИЋ, 31 годину, желим да упознам девојку за
озбиљну везу. 061/316-2097. (282024)
УПОЗНАО бих слбоодну
жену до 55 година, могућ
брак. 064/372-94-71. (282031)
ОЗБИЉАН, културан, усамљен, тражи жену-девојку
за дружење. 066/548-3614. (282148)
ПОТРЕБНИ очевици саобраћајне несреће која се
догодила 18. јула 2019.
око 14.30, на раскрсници
Ул. 7. јула и Ул. Спољностарчевачке (црна мачка),
између путничког аута пежоа и џипа тојота hilux,
маскирна , да се јаве на
060/734-73-33. (282233)

МИЛАН ЖЕБЕЉАН
ШУМАНАЦ
ВЕЛИЗАРУ

ШУМАНАЦ
ВЕЛИЗАРУ

последњи поздрав од
брата СТАНИШЕ и
СВЕТЛАНЕ

од породице
ВЕЛИЋ

(дипл. инж. проф.)
Ожалошћени: супруга ЈОВАНКА, син
МИЛАН, унуци ЧЕДОМИР, МИЛОШ
и АНТОНИЈЕ као и остала родбина
и пријатељи

(90/282156)

(89/282156)

(35/282034)

Напустила нас је наша драга

ТУРИЗАМ

ЉУБИЦА ЖИВКОВИЋ
СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Сокотерме, ново. 061/636-0857, 063/768-32-68. (277629)
ПОВОЉНО летовање, Шушањ, пун пансион са превозом, септембар попуст.
064/193-15-92. (281864)

1939–2019.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син НЕНАД, снаја БИЉАНА и унуци АЛЕКСА и ЈЕЛЕНА
(27/281994)

ЛУДМИЛА ВУЧКОВИЋ ЛУТКА
1. I 1929 – 24. VIII 2019.

Заувек у срцу

ИЗДАЈЕМ апартман, Грчка, 73 квм, 1/7, интернет.
063/103-04-33 тел/viber.
(282097)

Њена породица
(12/281964)

Последњи поздрав
драгој прији

ЉУБИЦА ЖИВКОВИЋ
1939–2019.
Твоји: БОЈАНА, ДРАГАН, МИЛАНА и ЖАРКО
(28/2819949

Уз пријаву кандидат прилаже :
1. фотокопију личне карте (ако је без чипа) или очитану личну карту ( ако је са чипом);
2. фотокопију возачке дозволе „Б” категорије (коју
кандидат поседује најмање 5 ( пет) година;
3. фотокопију дипломе или сертификата или друге
јавне исправе о стеченом образовању којим доказује да има звање возача моторног возила или
звање техничара друмског саобраћаја или звање
возача специјалисте V степена стручне спреме;
4. фотокопију потврде издате од стране послодавца, којом се доказује да кандидат има радно искуство на пословима возача моторног возила од
најмање 5 (пет) година;
5. доказ о уплати трошкова за полагање испита ;
6. доказ о уплати градске административне таксе.
Кандидат који уз пријаву, приложи квалификациону
картицу возача или возачку дозволу са уписаним кодом „95” или сертификат о стручној компетентности
за обављање послова професионалног возача, кандидат није дужан да приложи доказе из тачке 3. и 4.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Литература за полагање испита може се преузети у
Градској управи Града Панчева – у Секретаријату
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај (Одељењу за саобраћај), III
спрат – канцеларија 308, након уредно поднете
пријаве за полагање испита.
Информација о висини трошкова за полагање испита, висини градске административне таксе и друге
релевантне информације могу се добити у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај (Одељењу за саобраћај) III спрат – канцеларија 308, контакт особа је
Јелена Недељковић, телефон: 308-781.

ДРАГУТИН ЈЕЛИЋ
Време пролази, туга и жалост остају.

Последњи поздрав нашој баби

ВЕЛИЗАР
ШУМАНАЦ

Ћерка ДРАГАНА
и унука ЕМИЛИЈА
(107(282226)

Последњи поздрав

СТАНИМИРКИ ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ
1933–2019.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Почивај у миру.

СТАНИМИРКИ
ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ

ЛУДМИЛИ
ВУЧКОВИЋ

Стрицу Велизару последњи поздрав од
братанице ЉИЉАНЕ
са породицом

ЈЕЛИЦА
МИЈАНОВИЋ

(104/282206)

(13/291964)

Наш вољени стриц и ујак

Твоји: ДУДА, ДЕЈАН и БОЈАН са породицама
(46/282066)

1933–2019.

ЗАХВАЛНИЦА
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Ћерка БИЉАНА
са породицом
(84/282147)

КОСТА АНЂЕЛКОВ
Захваљујемо се особљу Геронтолошког центра,
Котеж 2, Панчево, за њихов хумани рад и стрпљење које су пружили нашој бака Цани.
Хвала вам много.

8. II 1932 – 22. VIII 2019.
преминуо је у Копру – Словенија.
Кремација обављена у Копру.
Заувек ће живети у нашим срцима.

Породица ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ

Братанци КОВИЉКА, ЉИЉА и БАТА
и сестрићи МАКСА и ВЕЉА са породицама

(60/282070)

(82/282143)

ПО ПУСТ на цене огласа и читуља одобравамо свим радним данима осим средом
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Петак, 30. август 2019.

Тужна срца и с великим болом обавештавам родбину и
пријатеље, да је мој супруг преминуо, у 68. години

ПЕТАР МОШОРИНАЦ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав нашем пријатељу

После тешке болести, 25. августа 2019, преминуо је наш супруг,
отац, деда и прадеда

ПЕРИ МОШОРИНЦУ

1952–2019.
Сахрана је обављена 24. августа 2019, на Новом гробљу
у Панчеву.
Хвала за све.
Срешћемо се у следећем животу.
Твоја супруга СНЕЖАНА

Зрачио си добротом и племенитошћу...
Твоји пријатељи СТАНИШИЋИ и ВУЈОВИЋИ

1942–2019.

(73/ф)

(57/282084)

Драги тата, хвала ти за сву љубав, племенитост,
пожртвованост и поштење које си пренео на нас

ИВАН ЂУКАНОВИЋ

Лепи наш

Ожалошћени: супруга РАДА, ћерке БОЖИЦА, ЗОКА и ДРАГАНА
са породицама
(49/282079)

Последњи поздрав драгом зету и течи

ПЕТАР МОШОРИНАЦ

ПЕТАР МОШОРИНАЦ
1952–2019.

Заувек ћеш бити наш симбол људства, поштења,
искрености, марљивости, доброте, и заувек ћеш
остати у нама.

Љубав и сећања никада не умиру.
Увек у срцима ћерке ЈАДРАНКЕ, зета ДРАГАНА,
унуке КАТАРИНЕ и унука НИКОЛЕ

Воле те твоје ЈАСМИНА и МИРЈАНА

(54/282084)

(58/282084)

Био си велики Мајстор, а још већи човек

ИВАНУ ЂУКАНОВИЋУ

Последњи поздрав пријатељу

од породице ШМИГИЋ.
Остаћеш нам у лепом сећању.
(50/282079)

Последњи поздрав нашој

ПЕТРУ МОШОРИНЦУ
Породице БЕРИЋ, ВУЧИЧЕВИЋ и РАЈЧИЋ

ПЕТАР МОШОРИНАЦ

(53/282084)

1952–2019.

Никада те неће заборавити твој син СТЕВАН,
снаја МИЛАНА, унука АНЂЕЛА и унук ПАВЛЕ

Последњи поздрав
другу

Последњи поздрав
куму

(55/282084)

МИЦИ
Остаје нам сећање на срећне године које смо провели заједно и љубав према теби која никада неће престати.

Вољени не умиру

ПЕТРУ
МОШОРИНЦУ

Сестра ВУКИЦА и зет ЉУБА

од другара с
а Мициног ћошка:
ВАСЕ, АЦЕ, РАДЕ,
СЛАВКА, ЈОВАНА,
ЂУРЕ, ДРАГАНА,
МИЛИВОЈА
и ИВИЦЕ

(56/282084)

(81/282137)

ПЕТАР МОШОРИНАЦ
Заувек ћеш живети у нашим срцима и мислима.

Последњи поздрав
куму

Последњи поздрав
куму

Последњи поздрав
драгом пријатељу

Воле те: ЈАЦА, ЗОРА и СМИЉКА

ПЕТРУ
МОШОРИНЦУ

(85/282151)

Последњи поздрав вољеном
од кумова АЦЕ
и ЈЕЛЕНЕ
(80/282137)

Последњи поздрав бати

1938–2019.

ПЕРИ

од његових најмилијих: супруга ИЛОНА, син
ИШТВАН, ћерка ЕРИКА, снаја ДРАГАНА, зет
ЈАНКО и унуци КРИСТИЈАН и ЕМИЛИЈА

од комшија
у Стевана
Шупљикца 89

(7/281945)

(8/281946)

(99/282183)

Упокојио се наш добри кум. Увек ћемо га се сећати

Последњи поздрав пријатељу

ПЕТРУ
МОШОРИНЦУ

ПЕТАР
МОШОРИНАЦ

од кумова ГОРАНА,
ДРАГАНЕ, АЛЕКСЕ
и ДУЊЕ

од кумова
МАРИЈАНЕ,
ДРАГАНА, НАТАЛИЈЕ
и МАРКА

од РАДЕ и БУБЕ
са децом

(78/282137)

(79/282137)

(34/282029)

КУЦОРА
ИШТВАНУ

КУЦОРА ИШТВАНУ

од бате БРАНИСЛАВА
и снајке РАДМИЛЕ

ПЕТРУ
МОШОРИНЦУ

Последњи поздрав

ПЕРИ
МОШОРИНЦУ
од прије АНКИЦЕ
(105/282209)

ПЕТРУ
МОШОРИНЦУ
Последњи поздрав Пери
од тетка ДЕСЕ са породицом
(106/282212)

СИМА ВИРИЈЕВИЋ
СВЕТЛАНА и БОЖА МАРОШАН са децом
(61/282099)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 30. август 2019.
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Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
суботу 31. августа 2019, године на гробљу Котеж,
давати једногодишњи помен нашој драгој баки,
мајци и супрузи

22. августа напустио нас је наш

ИВАН ПОПОВ

ВЕСЕЛКА ЦВЕТКОВСКА

1953–2019.

1965–2018.

С љубављу и поштовањем
Твоја породица

ВУКОСАВИ КОВИЋ
Њени најмилији:
породице КОВИЋ и ГАРГЕНТА

У суботу, 31. августа навршава се година
од смрти наше маме и супруге.

(103/282204)

(86/282153)

Последњи поздрав
вољеној мајци и највећем пријатељу

Нека те и тишини вечног мира прати наша љубав јача од времена и заборава.

Последњи поздрав пријатељу

Супруг ЦВЕТАН, ћерка ЈЕЛЕНА
и син ГОРАН

2. септембра се навршава двадесет година од
смрти моје мајке

(64/282105)

Годину дана како ниси са нама драга наша

ИВАНУ ПОПОВУ
Пријатељ СИНИША ВИШЊИЧКИ са породицом
(87/282159)

ЈОВАНКИ
КОЧОБА

АНГЕЛИНЕ БОШЊАК
1999–2019.

РАШО

СЕЋАЊЕ

1947–2019.

нека те анђели чувају. Ми
те чувамо од заборава.

Мамика моја, волим те пуно и много недостајеш.

од њене ћерке ТАЊЕ

Породица ВИДАКОВИЋ

ВЕСНА, ДАРЈАН и АНДРЕЈА

(42/282051)

(63/282103)

(48/282072)

ВЕСО
БОСИЉКА АМИЏИЋ
2016–2019.
Успомене су увек ту, у нашим мислима.
Твоји најмилији
(101/282183)

СЕЋАЊЕ

Твоји: ПЕТАР,
ЖЕЉКА, МИЛЕ,
ДРАГИЦА и ВЕЉКО
(65/282105)

Шестогодишњи помен

ИВАН
ЛУКИНИЋ

РАДОЈИЦА БОДИРОГА РАША

Последњи поздрав
драгом другу, брату и
куму од породице
АРАМБАШИЋ

У недељу, 1. септембра, у 9.30, дајемо шестомесечни помен.
Позивамо родбину и пријатеље да посетимо Рашину хумку.
Брат СЛАВКО

Породице
БОДИРОГА
и ДАВИДОВИЋ

(83/282145)

(47/282071)

РАША
1961–2019.

ЗОРАНУ РАДОНИЋУ
1961–2013.
Много ми недостајеш.

(36/282037)

Твоја мама
(98/282162)

ДЕНЧА
ДИМКОВСКИ
30. VIII 2009 – 30. VIII 2019.

Последњи поздрав

ЉУБИЦИ
ЖИВКОВИЋ
од станара Стамбене
зграде, Улица М. П.
Аласа 21/14
(88/282155)

Отишао је још један
другар из гимназијске
генерације 1961/62.

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СЛАВИША
МИЛЕНТИЈЕВИЋ

СЛАВИША
МИЛЕНТИЈЕВИЋ

3. IX 2004 – 3. IX 2019.

2004–2019.

Душо наша, пуно нам
недостајеш. Волимо те.

Године пролазе, а ти и
даље живиш у нашим
срцима.

Твоји: ЉИЉАНА, САНДРА, МАРКО и МИЛОШ
(68/282173)

СЕЋАЊЕ

У нашим срцима
увек си био и заувек
ћеш остати.
Супруга ВЕЛА,
син ГОРАН
са породицом,
ћерка МАРИЦА
са породицом
и унуци и унуке

СЕЋАЊЕ

СИМА
ВИРИЈЕВИЋ

(70/282113)

2004–2019.

Његови: СРЛЕ, БОДА,
ВЛАДА, КОКА, МИЛАН,
СТЕВА и БОЖА

Успомена на тебе никада не бледи.
Брат РАДИША
и снаја ЉУБИЦА

(62/282099)

(43/282052)

300-820, 300-830

(66/282107)

проф. др ДУШАН

ЂОРЂЕВИЋ

Прошло је пет година

Прошло је дванаест
година

Много Те волимо и
тугујемо за тобом.

СЕЋАЊЕ

Увек си у нашим мислима.
БРАНА и чика МИЛЕ

1937–2013.

1928–2017.

ЖИВА
МИЛУТИНОВ

СЛАВИША
МИЛЕНТИЈЕВИЋ

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА
Његови најмилији

(69/282113)

2004–2019.

4. септембра навршава се шест тужних година од смрти нашег драгог

(21/2919749

КАЋА, МИРА и ЉУБА

СЛАВИША
МИЛЕНТИЈЕВИЋ

8. септембра 2019. су
две тужне године без
твог благог осмеха и
мудрих савета

Прошле су две године, али туга и бол не
пролазе. Недостајеш
нам.
Твоја екипа: ЛАЗА
са породицом,
МИРОСЛАВ
са породицом,
БАТА и БОЖАНА
(94/292165)

Ћерке ЈОВАНКА,
МАЈА и ВАЛЕРИЈА,
унучад ЛИДИЈА и
ДАМЈАН и зетови
(33/282026)

СЕЋАЊЕ
2006–2019.

МАРКО НИКОЛИЋ
Никад заборављен нити
прежаљен.
Твој ЋАЛКО
(97/282171)

ДУШАН
ЧУБРИЋ
Чувамо те од заборава у срцу и мислима.

проф. СТАНКО
ГВОЗДЕНАЦ
Чувамо те од заборава у срцу и мислима.

Твоји најмилији:
сестра ДУШАНКА,
сестрић МИЛАН
са породицом и
сестричина НАТАША
са породицом

Твоји најмилији:
супруга ДУШАНКА,
син МИОДРАГ
са породицом
и ћерка НАТАША
са породицом

(71/282128)

(72/282128)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 30. август 2019.

IN MEMORIAM
С’ најлепшим успоменама чувају вољене родитеље

7. септембра 2019. године навршава се пола године откако ме је напустила моја вољена супруга

СЛАВИЦА МИЈАИЛОВИЋ
Обавештавамо родбину и пријатеље да ће
се полугодишњи помен одржати у суботу,
31. августа 2019. године, у 11.30, на Новом
гробљу.

СЕЋАЊЕ

КРАСАВЧИЋ
ДАРИНКУ и ПАВЛА

ПРИМОЖИЋ
МАРИЈУ и ИГНАЦИА

Рођ. Ћурчић
1989–2019.

Рођ. Ћурчић
2001–2019.

1997–2019.

Њихова деца:
Ћерка КАТАРИНА са својом породицом
(40/282050)

БРАНКО ЦВИЈАН

2007–2019.

Ћерка СТЕВАНКА и син
ДРАГОЉУБ са својим породицама

Већ две године ниси са нама, али и даље
живиш у нашим мислима и срцима.
Много нам недостајеш.

10. септембра навршава
се десет година откако
си нас оставио

IN MEMORIAM
Вољену и јединствену баку

Воле те твоје: ДРАГАНА, МИЛЕНА
и ДРАГИЦА

Супруг МИЛАН

(16/281969)

(2/281694)

5. септембра 2019. године навршава се тринаест
година откада није са нама наш драги тата и
деда

Шестомесечни помен нашој драгој тети

ДЕСАНКУ ЋУРЧИЋ

ПЕТАР
ЖИВАНОВИЋ

рођ. Петровић
1964–2019.

СЛАВИЦИ МИЈАИЛОВИЋ

чувају у својим срцима њени унуци: КАТАРИНА,
СТЕВАНКА, ДРАГОЉУБ и СЛОБОДАН

из Старчева
1933–2009.
Супруга ВУКОСАВА
са децом

(41/282050)

(52(282083)

ВЕЛИМИР МИШИЋ ВЕЉА
Вољени никад не умиру све док живе они који
их се сећају.

СЕЋАЊЕ

30. августа навршава се петнаест година откада
није са нама наш драги отац и супруг

Недостајеш нам.

Твоји: БРАНА, ЈЕЦА и МИЛЕ

Његови најмилији: син ЖИВОРАД, ћерка БОЈКА и унуци ДУШАН, МИЛАН и МИЛУТИН

(6/281943)

(95/282166)

Полугодишњи помен тетки

ПЕТАР БОСИЋ
2007–2019.

СВЕТОЗАР НИКИЋ

Живиш кроз наша сећања увек и заувек.

СЛАВИЦИ МИЈАИЛОВИЋ
од ЧАКИЈА, СНЕЖЕ, АНЕ и ВАСЕ

Супруга СТАНКА
и ћерка ВЕСНА
са породицом

(37/282040)

(14/281966)

Навршава се шест
месеци мојој драгој
другарици

Шестомесечни помен
драгој сестри и заови

дипл. ветеринар
1928–2004–2019.

МИЛАН АРАМБАШИЋ

С љубављу његове БИЉАНА и ЗОРАНА

1928–1989.

(29/281979)

31. августа, у 11.30, дајемо годишњи помен
нашем оцу, брату и пријатељу, на омољичком
гробљу

СЕЋАЊЕ

27. августа 2019. навршава се тридесет година
откако није са нама.
Не постоји време које може да нас раздвоји.
С љубављу и живим сећањем, његове: супруга
ЈАЊА, ћерка МИЛОСАВА и унука АЛЕКСАНДРА
(32/282019)

Две године откада ниси са нама

СЛАВИЦИ
Са тугом и болом
њена верна
другарица ЉИЉАНА
(3/281695)

СЛАВИЦИ
МИЈАИЛОВИЋ
С поносом и поштовањем
чуваћемо успомену на
твоју доброту и ведрину.
Брат БАНЕ
и снаја СЛАВИЦА

ДУШАН
РАИЧКОВИЋ
Време пролази, али
бол је и даље иста.
Супруга СУЗАНА,
ћерке МИРНА
и ДАНИЕЛА
са породицама
(74/282135)

1980–2016.
Прошле су три године испуњене тугом, болом и
сузама. Сваким даном нам све више недостајеш
јер био си наша љубав, нада и понос.
Док живимо бићеш у нашим срцима.

ДУШАНА
РАИЧКОВИЋА
Увек си са нама...
Породица
МИЛЕВСКИ
(75/282135)

ДРАГАНУ
ГАЈИЋУ

КАТИЦА КАРА

2. IX 2018 – 2. IX 2019.

Воле те твоји АЛЕКСА, ИВАНА, мама и тата

Недостајеш много.
Најмилији

(77/282136)

(25/281988)

(5/281943)

Прошле су две године од смрти

28. IX 1953 – 1. IX 2017.

ГОРАН ДЕНЧИЋ

Неутешна твоја ћерка КЛОДИЈА са породицом
(100/282187)

1997–2019.

ПОМЕН

ЈЕФТИЋ

ГОРАН
ДЕНЧИЋ

ЗОРАН
ВУЈАНИЋ
ВУЈКЕ

ПАВА

ЂУРА

2001–2019.

1934–2018.

1932–2003.

Љубав је превелика, бол
претешка, туга је вечна.
Сјај свећа и молитве наше
нека те прате кад не могу
да нам те врате.
Твоји: баба ЗОРА,
сестра БРАНКА, зет
НИКОЛА и мала ГОРАНА

Увек ћеш остати у нашим срцима.
Мајка АНЂЕЛКА
и стриц СЛОБОДАН

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
вас.
Ваши најмилији

(76/282136)

(102/282193)

(30/282005)

БРАНКО
ВУЈАШКОВИЋ
Остаћеш увек вољен и
никад незаборављен.
Твоји најмилији:
супруга ЗОРА, син
ПЕРИЦА и ћерка
ДРАГАНА са породицом
(31/282010)

Петак, 30. август 2019.

Прошле су две године откако смо га прерано изгубили

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Сећање на доброг
супруга, оца и деду
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Прошло је тужних пет година

ЈОВАНА
ПЕРИЋА

МИЛОШ ЈОВАНОВ

1999–2019.

1994–2017.
У нашим је срцима и мислима вољен као и
увек што је био.
Заборав не постоји, само велика туга што
га више нема.
Тетке ЉУБИЦА, РУЖА и ДАНА
са породицама
(92/282163)

МИЛАН МИРКОВИЋ

Супруга ЈЕЛЕНА с
а децом и њиховим
породицама

СЕЋАЊЕ
28. августа 2019, навршава се десет година од
смрти нашег драгог супруга и оца

(93/282164)

Недостајеш.
У недељу, 1. септембра, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни
помен нашем драгом

29. августа је две године од преране смрти нашег
сина и оца

Воле те твоји: САША, ФИЛИП,
МИЛИЦА, КАТАРИНА и ВЛАДИМИР
(59/282094)

МИЛИВОЈА ПЕШЕВСКОГ
Прошле су три године откако није са нама наша

2009–2019.
Са тугом и поносом чувају успомену на њега
Његови најмилији
(23/281979)

МИХАЈЛУ
АЛЕКСИЋУ
РАДОША РАДОСАВЉЕВИЋА
из Старчева
2017–2019.
Рале, волео си да радиш и ствараш, али то беше
кратко.
Ожалошћени: ћерка ТАЊА, отац РАДОИЦА МИЋО, мајка СВЕТЛАНА, сестра РАДМИЛА и брат
УРОШ са породицом

Хвала ти за сву љубав
коју си нам дао.

(10/281955)

МИЛЕНА ВИРИЈЕВИЋ
дипл. инж. Пољопривреде - агроекономист
30. VIII 2016 – 30. VIII 2019.

Твоји: супруга
ЗОРИЦА, ћерка
ИВАНА
и син СТЕФАН

Време пролази, туга је иста. Сећања трају. Ту си,
ниси заборављена.
Породица

(15/281968)

(22/281976)

5. септембра навршавају се две тужне године откада није са нама наш вољени

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Године пролазе, бол
и туга остају

РАДИЦА ЈАКОВЉЕВИЋ
1947–2019.
Заувек ће остати празнина у нашим срцима.
Четрдесетодневни помен је 3. септембра 2019,
на Новом гробљу.
Ожалошћени: син ДЕЈАН и ћерка ВЕСНА
са породицама
(18/281972)

29. августа навршава се
деветнаест година откако ниси са нама

МАРКО РАДОСАВАЦ
30. VIII 1999 – 30. VIII 2019.

МИЛАН СТОЈАКОВИЋ
Време пролази, а бол и туга за тобом остају
Вечно ћеш живети у срцима оних који те воле.

Драги мој сине, двадесет година је од твог одласка. Волим те више него што можеш и да замислиш.
И исто толико патим.
Мама

(96/282170)

30. августа навршава се четрнаест година откако ниси
са нама

МИЛЕНА
ВИРИЈЕВИЋ
Твоји: ПАВКОВИЋИ
и ДОБРАШИНОВИЋИ

(19/2901973)

(24/281987)

Заувек у нашим срцима.

Једногодишњи помен

Драги

РАДИЦА
ЈАКОВЉЕВИЋ

Брат СЛАВОМИР
с породицом
(17/281972)

РАДОЈКА ВУКИЋ
2005–2019.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Породица ВУКИЋ

(1/281689)

28. августа 2019. навршава
се четрдесетодневни помен

Једанаестогодишњи помен нашем

МАРКО

СТОЈНА КУЗМАНОВСКИ

1999–2019.
Радо те се сећају ЦАНЕ
и ЗОРКА

17. XII 1939 – 2. IX 2018.
Увек ће бити у нашим срцима и мислима.
Њени најмилији

(20/281973)

1. септембра навршавају се три године од смрти мог вољеног супруга

Прошло је четрдесет
дана од смрти нашег
кума

1979–2000.
Туга за тобом је велика
а речи мало да искажемо колико је живот с тобом био лепши.
Успомене на тебе остаће заувек у нашим срцима.
Твоји: сека, мама и тата
(26/281989)

(45/282061)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЈАСМИНА
ИЛИЋ

У суботу, 31. августа
2019. даваћемо шестомесечни помен нашој
вољеној мајци

СЕЋАЊЕ

ДРАГАНА
ВУЛЕТИЋА
ВУЛЕТА
РАДИВОЈУ
СТОЈАНОВСКОМ

ДУШАНУ
БОЖИЋУ

1954–2019.

2008–2019.

Како време пролази брзо,
тако су бол, туга и жалост
све јачи.
Супруга ИЛИНА, ћерка
САНДРА и син
АЛЕКСАНДАР са породицом

Све више нам недостајеш.
Воле те твоји кумови:
СЛОБА, ЉИЉА, ИКА и
ОГИ

(44/282056)

(51/282080)

БОГДАН
ПЕТАР
2016–2019.

РАДОЈИЦА
СТОЈАДИНОВ
Пролазе године, а
твоја љубав и доброта остаће вечно.

САВКИ
РАТИЋ

Вечно тугује супруга
МИНЕРВА

Твоја ВЕРА с децом

Сећање на тебе чувају
твоји најмилији

(4/281729)

(9/281953)

(11/281956)

Куме, почивај у миру
и нека те анђели чувају.

ДРАГАН
БРКИЋ
4. IX 1997 – 4. IX 2019.

Кумови: ЗОРАН,
ЗЛАТКО, МИРКО
и ЈЕЛА АЛЕКСИЋ

Успомену чувају
ћерке СВЕТЛАНА
и БРАНКИЦА, унук
УРОШ и зет ГОЈКО

(39/282045)

(38/282041)
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КУЛТУРА

Тематски програм
Четвртак, 29. август, 17 сати, башта Дома омладине: промоција Школе цртања.
Петак, 30. август, 19 сати, Градска библиотека: књижевно
дружење под називом „Поетирање” с Горданом Влајић,
Грозданом Лучић Лалић, Јасмином Малешевић и Бранком
Селаковић.

Изложбе
Четвртак, 29. август, 20 сати, Дом омладине: отварање изложбе Удружења ликовних уметника Панчева „Радови на
папиру”.

Музика
Четвртак, 29. август, 21 сат, башта Дома омладине: концерт
бендова „The Filters”, „Sink”, „Random” и „Cardinal Point”.
Четвртак и петак, 29. и 30. август, 21 сат, плато Културног
центра: Дани панчевачког рокенрола.
Петак, 30. август, 22 сата, башта Дома омладине: концерт
бендова „Phase X” из Берлина и „Деца лоших музичара”.
Субота, 31. август, 19 сати, дворана Културног центра: концерт пијанисте Матеја Јовановића.
Субота, 31. август, 22 сата, башта Дома омладине: концерти
група РАМПА и „Irie FM”.

ПОЧЕЛИ „ДАНИ ДУХОВНЕ МУЗИКЕ”

Бесплатни концерти
у петак и суботу
На градску славу, Велику
Госпојину, у среду, 28. августа, у Светоуспенском храму
су свечаним концертом Панчевачког српског црквеног
пе вач ког дру штва по че ли
овогодишњи „Дани духовне
музике”.
Програм се наставља у петак, 30. августа, када ће на
тргу испред Народног музеја, у 20 сати, наступити певачка група „Станко Пауновић НИС–РНП”, Дечји хор
Панчевачког српског црквеног певачког друштва, под-

МОЈ

младак овог хора, као и први
састав.
Још један велики концерт
ПСЦПД ће одржати у суботу,
31. августа, у Светоуспенском
храму, у 20 сати. Уз њих ће
на сту пи ти и Цр кве ни хор
„Слово љубве” из Чачка и Црквени хор при Храму Светог
Димитрија с Новог Београда.
Уметнички директор фестивала је мр Вера Царина, техничку подршку пружају Културни центар Панчева и Дом
омладине, а улаз на све догађаје је бесплатан.
Д. К.

избор

МОЈ

Пре кише
Ненад Манчов,
арт-менаџер
КЊИГА: Морам да признам
да ретко издвајам време специјално за читање. Углавном
волим да погледам неки документарац на „Јутјубу” или
неки подкаст шоу. Једна од
књига које су ми остале у сећању јесу „Игре глади” Сузан
Колинс. У рушевинама подручја некада познатог као Северна Америка налази се постапокалиптична земља Панем с блиставим градом Капитолом, градом којем теже
сви ван њега у бегу из сиромаштва и безакоња. Најбржи
пут до спаса је преко суровог,
али и најгледанијег ТВ ријалитија „Игре глади” – названог тако јер окупља двадесет
четири кандидата, по два из
сваког сиромашног дистрикта, који су бачени на непознато место налик џунгли и
једини циљ свакоме од њих
јесте да остане последњи живи такмичар. Ова књига представља критику количине насиља којем смо константно
изложени и класних разлика
у друштву где се човеков живот вреднује на основу материјалних добара. Оно што
прича „Игре глади” тежи да
пренесе, јесте да кроз саосећање са околином и друштвом
можемо надјачати потезе екстремног насиља и патње.
ФИЛМ који бих препоручио
у врелим и надасве спарним
данима је, по мом мишљењу,

Страну припремила

Мирјана
Марић

једно од најбољих остварења
македонске кинематографије, награђено „Златном палмом” у Венецији – „Пре кише”, редитеља Милча Манчевског. Ова балканска драма прати паралелно три приче којима је заједничко то
што говоре о трагичним љубавима. Прича која је на мене оставила најјачи утисак је
трећа, „Слике”, о повратку
успешног фотографа у његово родно село након година
лутања по светским ратиштима. Он затиче другачије место, које је рат поделио на националној основи. Тамо се сусреће и са својом старом љубављу и док он креће да покуша да испуни обећање које
јој је дао, на хоризонту се
ствара олуја (киша), а филм
се враћа на свој почетак. Друге две приче подједнако су
снажне. На пример, она о одбеглој албанској девојчици
која спас проналази у хришћанском манастиру, у ћелији монаха који се заветовао на ћутање. „Пре кише”
описује вишевековни „вртлог”
у којем се налазе балкански
народи.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: МОНИКА ХУСАР ТОКИН, МЕНАЏЕРКА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ

ВЕЛИКИ ПОТЕНЦИЈАЛ СТРИП-АУТОРА

Фестивал „Нова” –
од 8. до 19. октобра
Учествује шеснаест
аутора

Недавно је потписан Споразум
о сарадњи у области културе и
стрипа између француских и
српских институција – Француског института у Србији, Међународног центра за стрип и
илустрацију, Града Панчева и
Агенције „КомуникАрт”.
О овој теми и плановима за
предстојећи фестивал „Нова”
говори директорка Агенције
„КомуникАрт” Моника Хусар
Токин.
ПАН ЧЕ ВАЦ: Ко ли ко је ово
значајно за нашу земљу, град,
а по себ но аген ци ју „Ко муникАрт”?
МОНИКА ХУСАР ТОКИН:
Ово је најзначајнији програм
који „КомуникАрт” реализује,
а свакако један од веома значајних за град Панчево и Србију. О значају за Србију говори управо и статус самог споразума – реч је о међудржавном акту који су потписала двојица председника. Одабиром
на ше аген ци је као до ма ћег
партнера за спровођење првог
резиденцијалног програма у
области стрипа између Француске и Србије указана нам је
велика част од стране Француског института за културу у Београду. Међународни центар за
стрип у Ангулему је светски
позната установа, а њихов фестивал најзначајнији у Европи.
Такође нам је веома драго што
је и Град Панчево препознао
ва жност ове ини ци ја ти ве и
укључио се у подршку пројекту као партнер на којег можемо да се ослонимо у даљем
планирању и реализацији активности.
l Како ће практично изгледати ова сарадња?
– Почетком следеће године
биће расписан први конкурс за
до ма ће ау то ре, на ко јем ће
стручна комисија и партнери
из Ангулема одабрати првог аутора/ауторку који/која ће на
два месеца отићи наредног лета у Француску, у Ангулем. Одабрани француски аутор/ауторка боравиће месец дана у Панчеву, и то у време фестивала
„Нова”, у оквиру којег ће имати и своју изложбу. Идеја је да
се оба учесника резиденцијалног програма сретну и размене своја искуства баш у Панчеву.
l Промоција стрипа у нашем граду активно је почела у
оквиру фестивала „Нова”, који
такође организује ваша агенција. Како сте дошли на идеју
да се усмерите на стрип?
– Стрип-сегмент фестивала
„Нова” настао је на традицији
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Моника Хусар Токин
некадашњег фестивала „ГРРР!”,
који је основао и водио Саша
Ра ке зић. Фе сти вал је убр зо
трансформисан у годишњи „ГРРР! Програм”, који се одржавао у галерији „Електрика”, да
би с гашењем галерије наставио да постоји само у облику
радионица за младе стрип-ауторе које се једном месечно
одржавају у Културном центру.
У међувремену су се из Панчева одселили многи активни културни радници који су промовисали превасходно стрип –
Влада Палибрк, Милета Мијатовић и екипа људи окупљена
око фестивала „Ново доба”. Када смо оснивали „Нову”, чинило нам се да је неопходно наставити започете активности
на том пољу и позвали смо Сашу Ракезића да се прикључи
нашем тиму. Те прве године,
2015, организовали смо скромну изложбу италијанских стрипова инспирисаних музиком
коју је приредио Андреа Плаци. И наредне године стрип је
био пратећи сегмент фестивала, да би 2017. великом изложбом у част Озвалда Кавандолија, творца стрипа „La Lineа”
(„Линија”), на којој је учествовало више од сто аутора из целог света, стрип постао фокус
нашег фестивалског програма.
Прошле године је наша изложба „Европско наслеђе у са-

временом ауторском стрипу и
илустрацији” подржана и од
стране Министарства културе
и од Покрајинског секретаријата за културу, што говори о
изузетном значају програма,
посебно ако имамо у виду да
нас је Министарство одабрало
да том изложбом будемо део
званичног програма којим је
Србија, као и многе европске
земље, обележила Дан европског наслеђа.
l Колико заправо наша земља има потенцијала у области стрипа?
– О томе би можда најбоље
могли да говоре стрип-аутори,
који у Србији стварају у не баш
најбољим условима. Кад слушамо људе који долазе са стране и упо зна ју на шу до ма ћу
стрип-сцену, попут Ан-Лорен
Ви гу ру, ата шеа за кул ту ру
Француског института у Србији, она има велики потенцијал. Оно што јој недостаје јесу
новац и добра промоција ван
Србије, како би се што даље и
што више чуло за домаће стрипствараоце. „КомуникАрт” ће
наредних година на томе активно радити – већ почетком
наредне године прошлогодишња изложба о европском наслеђу, у оквиру које има десетак радова домаћих и четрдесет страних аутора, гостоваће
у Српском културном центру у

Паризу, захваљујући конкурсу
за излагање на ком нас је одабрала комисија Министарства
за културу. Такође, кроз резиденцијални стрип-програм наши аутори ће одлазити на два
месеца у Ангулем, европски
центар стрипа. Планирамо и
даље умрежавање, с партнерима из још три европске земље.
l Шта планирате за следећи
фестивал „Нова”?
– Овогодишњи фестивал „Нова” биће одржан од 8. до 19.
октобра, а изложбе ће бити
отворене у Галерији Милорада
Бате Михаиловића. Публика ће
се упознати с радовима шеснаест аутора и ауторки с простора бивше Југославије који се
баве темом изазова савременог живота у њиховим садашњим (комшијским) државама. Такође, из Француске нам
долазе аутори Тјери Гитар и
Мирјана Мислов, који ће имати посебан сегмент изложбе
посвећен њиховом раду. Из Јапана нам стиже занимљив андерграунд цртач Харукичи, са
својим стриповима у којима је
главни лик један дебељушкасти жути мачак.
l Прошлогодишња изложба
гостоваће наредних дана и у
Зрењанину?
– На предлог Данице Продановић, уреднице програма у
Културном центру Београда и
једног од оснивача Београдске
интернационалне недеље архитектуре, која је видела наш
каталог и радове, зрењанински
Културни центар нас је позвао
да гостујемо код њих са овом
изложбом. Отварање је заказано за 23. септембар и том догађају се посебно радујем.
l „КомуникАрт” има још планова у области промоције стрипа. О каквом је пројекту реч?
– Агенција „КомуникАрт” бави се превасходно односима с
јавношћу и ивент менаџментом и једна је од ретких у Србији специјализована само за
културне и уметничке кампање. С обзиром на то да су наше
услуге веома тражене последњих година, решили смо да део
зарађеног новца „вратимо” домаћој културној сцени и на тај
начин помогнемо видљивост
наших аутора. До сада смо помагали бесплатном промоцијом пројеката који имају мале
буџете, а велики уметнички
значај, али од септембра отварамо и врата нашег пословног
простора за уметнике. Прва изложба коју продуцирамо из сопственог буџета биће отворена
у нашем простору, у Улици војводе Живојина Мишића 6 (у
пасажу), 4. септембра у 20 сати. Реч је о изложби стрипова
и цртежа нашег суграђанина
Бориса Станића, чији рад наш
тим неизмерно цени.
Мирјана Марић

ИЗЛОЖБА БОРИСА СТАНИЋА

Банат, цртан љубављу
У простору Агенције „КомуникАрт” у Панчеву (Војводе Живојина Мишића 6, у пасажу) у
среду, 4. септембра, у 20 сати,
биће отворена изложба стрип-аутора Бориса Станића „Даћа
и дру ги ра до ви”. „Да ћа” је
посвећена старом Банату, а рађена је по мотивима приповетке Милете Јакшића, синовца
много познатијег песника и
сликара Ђуре.
Банат је за Станића место
„личне, интимне митологије,
настало мешањем представа из
прича о прецима с мамине стране, Банаћанима, сећањима на
одрастање у Маргити и архетипских визија из филма Саше
Петровића ’Биће скоро пропаст
света’”, а о стрипу „Даћа” каже:
– Стрип је настао из жеље
да материјализујем ове слоје-

ве свести, а приповетка „Даћа” Милете Јакшића, нашег
помало заборављеног писца,
чији су језик и поетика блиски мојим, била је управо основа за којом сам трагао, будући
да овај пут нисам хтео сам да
пишем сценарио, већ да урадим стрип према неком постојећем наративу.
Бо рис Ста нић ће у сре ду
изложити и своје цртеже, али
и пр ви пут пред ста ви ти и
сво је пе сме у штам па ном
формату.
Овај панчевачки аутор до
сада је објавио четири стрипа. Завршио је сликарство, након чега се вратио стрипу као
„својој првој љубави”. Његов
„Атентат”, графички роман у
ко ме при ка зу је Са ра јев ски
атен тат и по след ње да не

Гаврила Принципа, пре две
године је познати британски
историчар стрипа Пол Гравет

уврстио на годишњу листу педесет најбољих стрипова из
целог света.
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НАШ ГОСТ: ЗОРАН ИЛИЋ, ПОТПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА РОК МУЗИЧАРА

ИСТОРИЈА ЕВАНГЕЛИЧКЕ ЦРКВЕ

СВИ СУ БИЛИ ГЛАДНИ РОК МУЗИКЕ

Звона звана „Љубав”,
„Вера” и „Нада”

Зоран Илић (59) почео је да
се бави музиком пре више од
четрдесет година. Као мали
свирао је виолину, али је брзо
схватио да је гитара ипак инструмент који му више одговара. Она га је увела у свет
рокенрол музике и та љубав
траје до данашњег дана. Један је од оснивача Удружења
рок музичара Панчева, које је
настало 2013. године, на 50годишњицу рокенрола у нашем граду.
ПАНЧЕВАЦ: Како памтите прве дане рокенрол музике у Панчеву?
ЗОРАН ИЛИЋ: Ја припадам
средњој генерацији панчевачких рок музичара... Рокенрол
се формално појавио шездесетих година, и у Европи и у
свету, јер је 1963. године изашао албум „Битлса” „Love Me
Do”, који се сматра прекретницом између попа, џеза и бибапа, и рокенрол музике. И у
Панчеву су те године основани састави који су свирали рокен рол. Пр ва је би ла гру па
„Хаски”, чији је фронтмен био
члан нашег удружења Милорад Богдановић Пикили. Другој генерацији је, између осталих, припадао и мој бенд „Флори јан ме се чар”, а он да су
дошли са ста ви као што су
„Кон тра бан да” и „На пред у
прошлост”. Касније су се појавили нови млади бендови, с
којима се ја данас сусрећем
преко школе „Гитарта”.
l Да ли се сећате када сте се
„заразили” рокенролом?
– То је било на мој тринаести рођендан, када сам на поклон добио плоче. Били су то
„Children of The Revolution”
„T. Rex-а” и „Sweet Papa John”
Џонија Винтера. Следеће године сам добио албум „Deep
Purple in Rock”. Све остало је
историја...
l Тада сте почели да свирате рокенрол?
– Све је кренуло од ових бендова. Музички сам напредовао
и у слушању. Пратио сам и бендове као што су „Nazaret”, „Led
Zeppelin”, али и америчку рок
сцену: „Allman Brothers”, „Grateful Dead” и Френка Запу, а
касније и прогресивну музику,
откривајући „Pink Floyd” и „Jethro Tull”.
l Да ли је већина младих тада слушала рок?
– Касних седамдесетих је дошло до потпуне експлозије рок
музике, како у Панчеву, тако и
у Југославији и свету. Рокенрол је био мејнстрим. Мегабендови који су тада настали
сматрају се нечим најбољим
што су рок и поп култура могле да изнедре. У мојој генерацији већина је слушала овај
музички правац.
l Где се тада излазило?
– Постојали су Џез клуб и
Дом омладине Панчево. У Дому су организоване годишње
„Гитаријаде”. То су били догађаји које смо сви ми музичари
чекали целе године да бисмо
показали шта смо радили у
протеклом периоду. Било је
свирки и у Месној заједници
Центар, као и у клубу „Рафинерац”. Тада није било класичних кафића. Када смо излазили, волели смо да се окупљамо у ресторану „Парк” и касније у „Купеу”, где смо често
и свирали.
l Који страни бенд сте први слу ша ли ужи во? А ко ји
домаћи?
– „Deep Purple”, када је промовисао албум „Stormbringer”
1974. у хали „Пионир”. То је
био прави спектакл. Скупљао
сам новац за карту од ужине и
успео да скупим једанаест хиљада, а карта је била петнaест.
Сестра ми је дала остатак... Од
наших бендова прво сам слушао „Бијело дугме” на стадиону ЈНА.

Иако је фонд за изградњу једне од најлепших и најупечатљивијих грађевина у Панчеву – Евангеличке или Евангелистичке немачке цркве основан још 1891. године, зидање
овог здања почело је 1904. и
оно је коначно завршено 1906.
године.
Оснивач Евангелистичке
верске општине у Панчеву
био је Фридрих Кверфелд,
грађевинар и предузимач. У
новембру 1894. године откупљена је кућа Васе Ћурчина
за 7.000 круна и тај плац (у
данашњој улици Мите Топаловића) одређен је за будуће
место градње цркве. У публикацији „Историја Евангелистичке црквене општине АВ у Панчеву” Г. Швалма, коју је прошле године
објавио Историјски архив у
Панчеву, наводи се да скоро

одлучила за грађевинара и
предузимача Лоренца Балгача, који је био најповољнији и најприхватљивији. Уз
Аурела Селдера за надзорника је постављен и Миливој Матић. Лоренц Балгач је
25. марта 1906. преминуо,
али се градња наставила под
надзором грађевинара Карла Хефуера.
Швалм наводи да је за ливење и испоруку звона одређена фирма Франца Турија
из Будимпеште и звона су
стигла почетком јуна 1906.
године. Највеће се звало „Вера” и на њему је био натпис
као и на старој богомољи:
„Сви сте ви деца Божја вером у Исуса Христа”. Друго
звоно, средње величине, звало се „Љубав” и носило је
натпис: „Ако језике човечије
и анђеоске говорим, а љубав

да није било појединца који
није дао допринос за изградњу ове цркве, без обзира на
веру и нацију. Многа евангелистичка друштва из других држава такође су финансијски помагала градњу. Према поменутом извору, грађевинска комисија је расписала конкурс за план нове
цркве, а за најбољи је иза-

немам, онда сам као звоно
које јечи или кимвал који
звечи”. Треће, најмање, звало се „Нада” и на њему је писало: „Будите у нади радосни, а у невољи будите трпељиви, у молитви будите постојани”. Звона су се први
пут огласила 14. јуна 1906,
уз присуство многих грађана
различитих вероисповести.

Зоран Илић
l Који бендови су у то време
свирали у Панчеву?
– Оно што се догађало на
главној сцени брзо је долазило
и овамо. Постојала су три места која су била домаћини еминентним југословенским бендовима. У Халу спортова су долазиле велике групе, као што
су „Бијело дугме”, „ЈУ група”,
па и „Смак”. У Техничкој школи свирала је „Азра”, а наступали су и многи београдски
бендови. У чувеном Студентском – сви наши локални, а
касније и веома познати састави. Баш у овом простору почиња ле су тур не је гру па ЕКВ,
„Филм”, „Забрањено пушење”,
„Електрични оргазам”... јер им
је овде било згодно да се провере пред публиком. Студентски је био увек препун, а многи си остајали напољу, јер није
било довољно места за све који су желели да чују концерте.
l Рекло би се да је Панчево
тада било веома привлачно за
музичаре?
– Казаћу само ово: док сам
на сту пао са сво јим бен дом,
обилазили смо буквално све
домове култура по Војводини.
Имали смо потписане угoворе
са омладинским организацијама. И сад, ако у петак наступи „Рибља чорба”, прода се
око петсто карата, а сутрадан
дођемо ми и прода се исти
број! Сви су били гладни рок
музике! Није било важно да
ли свира неко познат или не.
То како је било од седамдесетих до средине осамдесетих,
више се никада није поновило. По мени је почетак краја
рокенрол музике била турнеја
групе U2 по Америци. Када је
велики новац ушао у рокенрол, направљен је велики компромис с публиком и корпорацијама. Публика је почела
да васпитава бендове шта да
свирају, уместо они њу шта да
слуша. Та оштрица је почела
да се тупи. Једина светла тачка која је и дан-данас опстала
је панк.
l У којим бендовима сте ви
свирали?
– Први мој озбиљан бенд је
био „Ин медијас рес”. Ми смо
на панчевачким „Гитаријадама” три године заредом освајали прво место. Свирали смо
прогресиван рок. Наступали
смо често по селима, на игранкама, и озбиљније у Џез клубу.
Из тог бенда настао је „Флоријан месечар”, који је концепцијски припадао „новом таласу”. Били смо веома добри, снимили смо и плочу за ТВ Нови

Сад, али због лоше продукције
нисам дозволио да се то објави. Били смо гости на турнеји
са Слађаном Милошевић, Дадом Топићем и „Идолима”. Трајали смо до 1984. године, а онда су настала комешања у музици. Ја сам отишао у Америку почетком деведесетих, где
сам се бавио приватним бизнисом.
l Како је било једном бунтовнику да из рокенрола пређе
у бизнисмене?
– Када сам кренуо у војску,
била је слична сцена као у филму „Коса”: испратили су ме из
„Купеа”, а онда сам отишао у
фризерски салон да ми ошишају дугу косу. Био сам очајан. Сви су мислили да ћу се
вратити за три дана. Међутим,

Мислим да су наша
деца боља од нас и да
ће она креирати бољи
свет. Ми смо га
добили на управљање
и нисмо се баш
прославили.
остао сам и добио значку примерног војника. Сенека је рекао: „Поштуј закон да би био
слободан”. Слажем се с тим...
Правила у музици применио
сам у животу и у Америци. Мада, иако сам носио одела, никада нисам носио чарапе, обувао сам ципеле на босе ноге,
то је био мој начин бунта. Негде је морало да изађе.
l Вратили сте се 2004. године и наставили да се бавите
музиком?
– Одмах сам се повезао са
старим друштвом и настао је
„Зо-Зо клуб бенд”. Нисмо радили ауторску музику. Добро
нам је ишло, имали смо огроман број наступа. Када је 2013.
године оформљено Удружење
рок музичара Панчева, ја сам
почео да радим с децом. Председништво Удружења чине Тома Вагнер, Милорад Илић, Милорад Богдановић Пикили, Буцко Бирак и ја.
l Колико сте до сада имали
полазника у школи „Гитарта”?
– Било их је око триста и тај
број младих који је прошао
кроз школу представља велики
успех Удружења. Међу њима
су неки чланови састава „Синдром”, РАМПА, па „Runaway”,

који ће се сада појавити на „Данима панчевачког рокенрола”...
Код мене је учио и Саша Гамбирожа.
l Ко ће све наступити на
„Данима панчевачког рокенрола”?
– У четвртак, 29. августа, насту пи ће „Ми хај ло Гру јић &
Band”, „Синдром”, „Зној”, „Acustik Moments”, MrKey (Дејан
Мркаљ), РАМПА и „Punc Band”.
У петак ће своју музику представити Ада Бркић, сестре Месарош, а затим састави „Runаway”, „Напред у прошлост”,
„Супер его” и „Blues Delivers”.
l Колико је ова манифестација значајна за вас?
– Значајно ми је, јер се целе
године бавим тиме. Идеја је
била да некако вратимо рокенрол, да се направи та нека
критична маса која ће имати
значај.
l Како вам се допада панчевачка музичка сцена данас?
– Одушевљен сам. У последњих неколико година она буја.
А морам да признам да су за
то заслужни и „Дани панчевачког рокенрола”, који мало подсећају на некадашње „Гитаријаде”. Сви дођу да покажу своју музику. Ту је и фестивал
„Moonwalk” који организује Неда Месарош... Ја се такође трудим да деца која похађају школу гитаре стално негде гостују.
l Где је рокенрол данас?
– Рокенрол је уместо светског мејнстрима постао интелектуални мејнстрим. Многи
образовани људи га слушају
или се баве рок музиком или
блузом. Виђао сам на каналу
„Национална географија” како
неки врхунски физичар прича
о астрономским феноменима
док седи у својој гаражи с бендом који такође чине професори, углавном сви нобеловци.
И свирају рокенрол. Често младима говорима да је немирење
са стварима које те окружују
неконформно и тешко, али да
је то искуство када идеш својим путем и не сакриваш се
иза туђег става – незаменљиво.
l Шта је за вас рокенрол?
– Рокенрол нема материјалну и социјалну стегу, већ бунтовнички карактер. То је од почетка била идеја у његовој основи. Турбуленције у свету су велике, па мислим да ће и будућност изнедрити добру рокенрол музику. Мислим да су
наша деца боља од нас и да ће
она креирати бољи свет. Ми
смо га добили на управљање и
нисмо се баш прославили.
Мирјана Марић

Разгледница с почетка прошлог века
бран план „Лутер” будимпештанских архитеката Јулијуса Папа и Франца Саболча.
На црт гра ђе вин ског пла ца
урадио је градски инжењер
Миливој Матић. Општина је
за представника архитеката
и контролног грађевинског
и надзорног саветника једно гла сно иза бра ла Ау ре ла
Селдера, а Грађевинска комисија се 30. априла 1905.

Црква је освештана 4. новембра 1906. године, уз присуство многих верника, звуке оргуља и певање Лутерове песме „Чврст град је Бог
наш”. Основа црквене грађе ви не је кр сто о бра зна. У
олтар ском про сто ру – на
олтару је композиција Христа
Спаситеља, уље на платну,
димензија 242 x 120 центиметара.
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Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ИНФО/ЗАБАВА

Петак, 30. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

На путу сте да остварите дуго
жељени циљ и да се попнете
на лествици у пословној хијерархији. Пажљиво и обазриво бирајте коме износите своје ставове да вам се све не
обије о главу.

На многе догађаје нећете
моћи да утичете, али од понуђеног искористите оно за
шта мислите да је најбоље за
вас. Лењост је ваша велика
мана, крајње је време да се
покренете.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Пословно вам живот иде узлазном путањом, али догађања у породици вас успоравају. Не одбијајте изненадни
пут, јер вам то може променити живот набоље.

Потребна вам је емотивна
подршка партнера или пријатеља. На великој сте прекретници. Новчана ситуација
није сјајна. Не мешајте осећања у послове да не бисте
запали у невоље.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Најбитније је да ове седмице
одржите позитивност и ствари ће се одвијати боље од
планираног. Имате јасан циљ
ка коме идете и ништа вас
неће поколебати. Препреке
схватите као изазов.

По не кад се упла ши те од
могу ћег оства ре ња соп ствених жеља. Усредсредите се на оно што стварно
желите и крените. Немогуће
је само оно чега се сами
одрекнемо.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Растрзани сте између одговорности и личних амбиција.
Поставите јасну границу и не
дозвољавајте људима да вас
емотивно искоришћавају, поготово ако имате неко шефовско место.

Будите мудри и искористите
све понуђене шансе да извучете максималну финансијску добит. Љубав је у ваздуху, али у њој можете да уживате само ако сте и пословно
испуњени.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Претрпите критике које вам
упућују сарадници или надређени на послу. Није све тако црно, додајте мало боје и
позитивности свему и лакше
ћете пребродити период пред
собом.

Ако имате судске спорове,
они ће се завршити повољно
по вас. Оптерећени сте пословима, али сте и незадовољни. Емотивни партнер и
пријатељ у једном јесте оно
што вам треба.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Емотивно сте растрзани.
Прошлост се враћа у ваш живот, било да сте сами, било
да сте у браку, али оно што
једном није ваљало, вероватно неће поново. Ставите тачку на то.

(19. 2 – 20. 3)
Нисте баш у могућности да
бирате шта бисте радили, а
овог тренутка као да нисте
способни да се покренете.
Дајте себи мало одушка.
Проводите време с партнером или пријатељима.
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ОДРЖАНО ФИНАЛЕ СПОРТСКИХ ИГАРА МЛАДИХ

„Панчевац”
у Сплиту

КО СТЕКНЕ НАЈВИШЕ ПРИЈАТЕЉА – ПОБЕДНИК!

Фото: СИМ Србије

Време је да почнемо да учимо од наше деце
лима и у свим дневним новинама у региону. Они и треба да
буду главна вест, јер од њих и
те како имамо шта да научимо!

Злато и бронза за Панчевце
Међу приближно 1.000 учесника овогодишњег суперфинала
Спортских игара младих, који
су боравили у Сплиту од 16. до
22. августа, било је и око 300
чланова делегације „Дунав осигурање” Спортских игара младих из Србије.

места, био и „Панчевац”. Захваљујући одличном пласману
на државном финалу Игара у
Београду, у Сплиту су нас представљали шахисти Марко Милановић и Милица Амиџић,
одбојкашице на песку Ана Живановић и Јована Марковић из
ОК „Младост” из Омољице, као
и мали фудбалери из ОШ „Доситеј Обрадовић” из Омољице,
који су се у Сплит пласирали
захваљујући победи на Малим
олимпијским играма.

атмосфера и тако добро дружење као на Играма. Пласман
је овде у другом плану, важно
је да се сви лепо дружимо и
добро забављамо. Жао ми је
што прошле године нисам могао да учествујем, али имао сам
оправдан разлог: баш у то време такмичио сам се на Европском првенству као део репрезентације Србије. Намеравам
и наредних година да учествујем на Играма, а следеће године ћу се вероватно такмичити
у стоном тенису, који је мој
други омиљени спорт – рекао
је Марко за „Панчевац” одмах
после такмичења.

Наша суграђанка Ивана Јовановић већ три године је на челу
„Дунав осигурање” Спортских игара младих Србије. Она је за
„Панчевац” изјавила да је изузетно задовољна овогодишњом
СИМ сезоном и честитала деци из Србије не само на постигнутим успесима већ и на лепом
васпитању и поштовању правила фер-плеја
које су показала на свим нивоима такмичења.
– Управо захваљујући деци научили
смо да смо заједно јачи. И сада, у
Сплиту, клинци су нама одраслима
дали пример како можемо заједно и
како треба волети своје и поштовати
туђе. Осмеси и загрљаји малишана
са заставама свих земаља на Риви,
њихова енергија и утисци које су сви
понели из Сплита највећа су снага
Игара. Честитам свој деци која су учествовала на Играма. Резултат је у другом плану: победила је чаролија
најлепше спортске приче – рекла је
Ивана Јовановић.

Доживљаји за незаборав

Златни Марко Милановић
У тој пробраној скупини било је и наших Панчеваца, а уз
њих је и срцем, али и на лицу

МИ ЈА ТО ВИЋ: ВРЕ МЕ ЈЕ ЗА ШИ РЕ ЊЕ

Претплаћен на успех
Златни Панчевац Марко Милановић одавно се претплатио
на прва места у шаху, па његов
одличан пласман у Сплиту није био изненађење.
Марко је, наиме, вишеструки првак Србије у свим шаховским дисциплинама. До сада
је освојио преко 300 пехара и
медаља на такмичењима из шаха и стоног тениса. Његову полицу с трофејима већ краси једно злато с финала Игара у Сплиту, освојено пре две године.
– Обожавам Сплит и Спортске игре младих. Учествовао
сам на пуно такмичења, али
нигде није толико позитивна
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Један од првих амбасадора Игара, који је уз ову манифестацију већ више од деценије, наш прослављени фудбалер Предраг Мијатовић, на церемонији затварања Игара није крио
задовољство због још једне успешне СИМ сезоне.
– Веома сам поносан на све што Здравко
Марић и његов тим раде за младе учеснике Спортских игара младих. Ове године смо оборили и један рекорд: чак
202.000 деце је учествовало на
Играма, што је заиста невероватан податак. Сваке године сам
изненађен колико Спортске
игре младих напредују и колико је овај регион постао мали за
једну такву манифестацију, па је наш
циљ у перспективи да се Игре прошире
на бар још једну државу – открио је Мијатовић за „Панчевац”.

Најбољи резултат у Сплиту
постигао је Марко Милановић,
који је освојио златну медаљу.
Одбојкашицама и фудбалерима из Омо љи це при па ла је
бронза, а шахисткиња Милица
Амиџић била је четврта.

Мали фудбалери из Омољице

И мали фудбалери, ученици
ОШ „Доситеј Обрадовић”, који
у септембру полазе у четврти
разред, из Сплита носе најлепше успомене. С њима су на
Играма биле и учитељице Драгана Кокановић и Љиљана Миладиновић, које кажу да је читав програм дружења и такмичења у Сплиту био веома лепо
и квалитетно осмишљен.
– Наша деца су се, током боравка у овом прелепом граду,
упознала и дружила с вршњацима из Шапца, Куршумлије,
Опова, Тузле, Славонског Брода... Стекли су нове пријатеље
и позитивна искуства која ће
памтити читавог живота. Поред уживања у купању, дружењу и игри, ученици су се и такмичили у малом фудбалу са
екипама из Босне и Херцеговине и Хрватске. Утакмице нису биле нимало лаке, било је
напето и неизвесно, а велику
подршку деци су пружили бројни навијачи. Освојили смо треће место и у Омољицу се вратили с бронзаном медаљом. Ово
признање ђацима много значи,
али им служи и као мотивација да наредне године поново
оду у Сплит како би поновили
дивно искуство и освојили још
неку медаљу – рекла нам је учитељица Љиљана Миладиновић.

Ватромет за крај
Поред тога што су показали
шта умеју током два емоцијама набијена такмичарска дана, клинци из Србије, Босне и
Херцеговине и Хрватске имали су довољно времена и да
уживају у мору, купању, сунчању, обиласку прелепих сплитских знаменитости или оближњих острва.
Свечана церемонија затварања Игара приређена је у среду, 21. августа, када су на Риви
концерт одржале новосадске
„Фрајле” и хрватска певачица
Мија Димшић, а након тога је
уследио и спектакуларни ватромет над морем. Међу угледним гостима на овој свечаности били су и Давор Божиновић, потпредседник Владе и
министар унутрашњих послова Републике Хрватске, Ивана
Јовановић, председница „Дунав осигурање” Спортских игара мла дих Ср би је, Ми лош
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Замислио је да то буде такмичење намењено свој деци, без
обзира на то колико су наклоњена спорту, и оставио им је
могућност да одаберу једну од
десет дисциплина: шах, одбојку, одбојку на песку, тенис, стони тенис, атлетику, кошарку,
рукомет, мали фудбал или игру
између две ватре.
На једном је правилу тада
осамнаестогодишњи Марић посебно инсистирао: победа на
Играма није приоритет, већ је
најважније учествовати, играти се и стећи што више пријатеља. Овако здрава идеја била
је просто осуђена на успех.
Двадесет три године прошле
су од тог дана, а Игре су данас
највећа манифестација аматерског спорта у овом делу Европе, коју је признао Међународни олимпијски комитет и кроз
коју је до сада прошло више од
1,7 милиона наше деце. Неке
од тих клинаца гледамо у последњих десетак дана на свим
ТВ каналима, на свим порта-

ПАН ЧЕВКА ПРЕД СЕДНИЦА ИГА РА У СР БИ ЈИ
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Јесте ли и ви некада, у младости, летовали у Сплиту? Памтите ли и даље прелепу Риву
како се поносито купа у чистом
медитеранском сунцу башкарећи се под дрворедима палми? Ухвати ли вас носталгија
кад премотате филм и вратите
се у та добра стара времена?
А можете ли да замислите на
тој истој Риви, лета господњег
две хиљаде деветнаестог, непрегледну колону насмејане деце
и на почетку те колоне три заставе – три највећа државна
обележја Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије? Деца свих
нас који Сплит памтимо из неких бољих времена данас улицама тог истог града ходају загрљена и насмејана, летују заједно, играју се и такмиче...
И није то нека нова вест. Тако је, када је о клинцима из Србије реч, сваког августа, већ шест
година. Босанци су у тој причи
девет година, а све је почело захваљујући Сплићанину Здравку
Марићу, који је пре двадесет
три године у свом граду основао Спортске игре младих...

Пише

Драгана Кожан

Одбојкашице Ана Живановић и Јована Марковић
Ковачевић, саветник министра
просвете, науке и технолошког
развоја Владе Републике Србије, Жељко Танасковић, пред-

седник Савеза за школски спорт
Србије, Лука Сентандреа, директор компаније „Кока-Кола
Србија” и многи други.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Ножица
Недавно је на улици пронађена куца мушког пола, стара
око пет месеци, која има упалу плућа и прелом, тако да
шепа и није пожељно да остане на улици.
Ветеринар каже да ће нога зарасти, али да је овај преслатки пас неће користити, јер је једини лек операција, али не
зна се колико ће она коштати. Ножица је сада много боље, а
куца ће добијати антибиотике још неколико дана, па је пожељно да јој се нађе неко двориште.
Све информације могу се добити на телефон 063/738-21-01.

Браћа чупавци
Ове четири куце, старе око
месец дана, траже удомитеље и одговорне власнике.
Оне се налазе у насељу Караула, у Рибарској улици,
веома су веселе и живахне
и непрестано трчкарају.
Чупавци једу сами, а неопходно им је мало пажње
и стрпљења око одрастања
и навикавања.
Контакт-телефон: 063/329-384.

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

Планинарско-еколошки клуб
„Соко” једно је од неколико
удружења у Панчеву и окружењу која настоје да у најтоплијем годишњем добу што више
времена проведу у природи.
Реч је о низу акција за све
уз ра сте, под на зи вом „Со ко
авантура”, у које, поред обиласка планина и редовних активности на вештачкој стени, спада и неколико одлазака на природна пењалишта, попут Горњачке клисуре, Вршачких планина, Борског Стола...
Планинарско-еколошки клуб
„Соко” је ове године, као и раније, приредио више садржаја
за љубитеље природе. Један од
најважнијих, с обзиром на то
да је реч о онима на којим свет
остаје, организован је почетком августа у Соколовом гнезду на подручју Шумадије.
У тамошњој дивљој природи
десетак дана под шаторима је
ноћило двадесетак учесника,
од чега петнаесторо деце – Дуња и Вишња Грубанов, Милица и Димитрије Амиџић, Вања
Гајан, Вук и Тара Ровчанин,
Михајло Гверо, Филип Пландојевић, Петра и Коста Вујко,
Милан и Павле Трифуновић,
Андреа Јовановић и Милица
Паунковић.

Гребен оштар као нож
О њима су се старали и подучавали их чланови клуба и водичи Борис Гардиновачки, Сава Стевић и Јелена и Бранислав Ровчанин, који наводи да
је акценат акције био на томе
да се дечја пажња што више
усмери на корисне активности
у природи.
– Поред честих шетњи и рада опремом, учили смо их како да препознају лековито биље или да помоћу телескопа
посматрају звезде и планете.
Притом, савладали смо успон
на Острвицу, вулканску стену
која доминира Шумадијом. То
је један је од врхова планине
Рудник, који се користи се као
алпинистички полигон. Пењање је организовано с комплет-

Петак, 30. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ЛЕТЊЕ АКТИВНОСТИ ПЛАНИНАРСКО-ЕКОЛОШКОГ КЛУБА „СОКО”

РИБОЛОВАЧКИ ПЛЕН

У ЗНАКУ АВАНТУРЕ У ПРЕЛЕПОЈ,
АЛИ ДИВЉОЈ ПРИРОДИ

Бодорка

Дурмитор, на путу ка Терзином богазу
ном опремом, у шта спадају:
појас, кацига, вија ферата сет...
Занимљиво је да се на самом
врху налазе остаци средњовековног града – истиче Ровчанин.
Нешто пре тога, крајем јула,
искуснији планинари походили су источну Србију. И тамо
се ноћило под шаторима, а обилажени су нови терени. Поред
Ровчанина, у акцији је учествовао и Иван Грујичић, који није
крио фасцинираност крајоликом.
– Асеново кале је импозантна стена изнад Звоначке бање
и место где се гнезде сури орлови. Одлично је за загревање,
па нам је то била прва тачка,
након које је уследио успон на
Гребен планину. Треба обратити пажњу на један део при врху који је изузетно експониран
и узак, па се зове и Нож и захтева опрез, због чега се не иде

Дечји камп „Соколово гнездо”

по лошем времену. Обишли
смо и манастир Поганово на
уласку у кањон Јерме, а последњег дана на Старој планини клисуру Височице и пећину Владикине плоче. Тужно је
што је овај прелепи крај слабо
насељен, нарочито откад не ради Звоначка бања – констатује
Грујичић.

а имаће прилике да науче како се поставља шатор, користи
планинарска опрема, пали ватра, праве чворови, сналази у

циљем да се упознају с правилима боравка у природи и науче прве кораке за одлазак на
озбиљније акције.

Планина која држи небо
ПЕК „Соко” приредио је и једну високогорску акцију, када
су се Панчевци пењали преко
висине од 2.000 метара, на Дурмитору, који је сваке године у
календару клуба. Тамо су чланови Јелена Борковић, Марина и Милан Гверо и Јелена и
Бра ни слав Ров ча нин та ко ђе
спавали под шаторима.
– Ова тура спада у теже, па
су на неколико места постављене сајле ради безбедности.
Занимљив је гребенски прелаз
од врха Терзин богаз преко Великог и Малог међеда. Последњег дана обишли смо кањон
Сушице, у самом срцу Дурмитора, као и Црно језеро, једно
од осамнаест ледничких језера на „планини која држи небо”, то јест на „сохи небеској”,
како су је звали Вук Караџић и
велики део тамошњег народа.
На том предивном месту крепили смо се боровницама, шумским јагодама и малинама –
наводи Ровчанин.
Што се тиче програма овог
клуба у самом Панчеву, већ наред ног ви кен да у Ба ру та ни
(пријављивање је могуће до четвртка, 29. августа) биће организован камп у оквиру којег
ће деца спавати под шаторима,

ДОМАЋА САРДИНА

Детаљ са успона на Острвицу
природи. Биће организована и
мала школа спортског пењања
и оријентације у природи, као
и еколошке радионице. Камп
је намењен свим узрастима с

На овај начин практично ће
бити отворени овогодишњи „Дани авантуре”, који ће бити одржани 14. и 15. септембра.
Ј. Филиповић

Ни риболовачког заната нема без алата
оне за лаки, средњи и тешки
риболов.
Штапови за лаки риболов су
претежно намењени за белу
рибу. Обично су дужине од три
до шест метара, а најлони који су прикладни за ову врсту

штапова су промера од 0,10 до
0,20 мм. Овакви штапови се
најчешће користе за пецање на
пловак.
Штапови за средњи риболов намењени су лову грабљивица (штука, смуђ, буцов, клен)
и за лов крупније беле рибе
(бабушка, деверика). Дужина
ових штапова је од 1,80 до четири метра, а дужину треба
бирати у зависности од терена на ком се пеца. Технике
пецања за које се овај штап
ко ри сти је су ва ра ли ча ре ње,
дубински риболов и риболов
на пловак. Најлон који се користи за ове штапове је од
0,25 до 0,30 мм.
Штапови за тешки риболов
намењени су тешком вараличарењу и лову сома, шарана,
амура. Краћи су од штапова за
средњи и лаки риболов и обично су дужине од 1,80 до 2,70 м.
Врхови штапа за тешки риболов не смеју бити тањи од три
милиметра. Најлони који се

Главни период пецања
крупних бодорки је од почетка октобра до краја пецарошке сезоне. Удице морају бити такве да мамац на њима
делује природно. Хлеб је убедљиво најбољи мамац за бодорке. Није лоше прихрањивати место пецања гњеченим
хлебом бар једном недељно.
У рано пролеће бодорка
агресивно узима храну и за
време мреста. Често се дешава да скоро свака уловљена
бодорка има утробу пуну икре,
што значи да је у то доба године најактивнија, па је тада
риболовци масовно лове.
Бодорка је риба која тражи стално прихрањивање. Без
прихране резултат улова биће више плод случајности него смишљеног риболова.

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ
СА УДИЦЕ

КАКО ОДАБРАТИ ШТАП ЗА ПЕЦАЊЕ

Свакако најважнији део риболовачке опреме је риболовни
штап. Они се сада израђују од
најсавременијих материјала,
свакодневно се усавршавају за
различите технике пецања, а
основна подела штапова је на

Када прилазите води и све
време током лова будите тихи, без много кретања и
трупкања. Врло је осетљива
на звучне вибрације и сумњиве сенке и тада брзо напушта место јер је врло плашљива и опрезна риба. Ипак,
не морате имати врхунски
прибор нити завидно знање
да бисте је ухватили.
Када тражите крупније бодорке, потражите прво делове воде где је дубина већа
од просека. Велике бодорке
воле депресије, јер су оне у
ствари места где се нагомилава храна. Најбоље је предвече, веома пажљиво, прићи реци и потражити низове балончића које бодорке
остављају за собом у потрази за храном, па на тим местима треба пецати.

користе за ове штапове су од
0,35 до 0,50 мм и дебљи.
Дужина штапа је углавном
лични избор риболовца. За пецање из чамца, рецимо, много су практичнији краћи штапови, а за риболов вараличарењем претежно се користе
шта по ви ду жи не око три

метра. За фи ни ри бо лов
пловцима употребљавају се дугачки штапови – телескопи,
који се претежно користе на
такмичењима.
Дакле, време је за акцију!
Стиже септембар, омиљени месец риболоваца. Бистро!
А. Ж.

Састојци:
– бела риба (деверика, бодорка и слична ситна риба),
– два дл сирћета, два дл уља,
– бибер по жељи, две кашичице соли,
– кашичица биљног зачина,
ловоров лист, суви першун,
црни и бели лук, лимун.
Припрема:
Прво одстраните с рибе пераја и главу, а затим ређајте
рибу у подмазану шерпу тако да прекрије дно. Након
тога посолите, додајте мало
бибера и мало сувог биљног
зачина, па попрскајте уљем
и сирћетом. Поступак понављајте док год имате састојака за припрему.
Ставите шерпу на шпорет
да проври десетак минута, а
затим смањите температуру
да се риба полако крчка. Обавезно поклопите шерпу и у
току кувања је продрмајте
(никако немојте мешати).
Шерпу с рибом (овог пута
без поклопца) треба ставити
у рерну загрејану на 160 степени и пећи још тридесетак
минута.
Овај рецепт можете припремити тако што ћете, уместо у шерпу, рибу и остале
састојке ређати у тегле. Овако припремљену сардину можете чувати у фрижидеру или
у шпајзу, дакле на сувом и
хладном месту.
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

СПОРТСКИ ВОДИЧ

ПОБЕДЕ КАО ПОЗИВНИЦЕ ЗА ДЕРБИ
Бодове освојили и
Железничар и
Динамо 1945

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ДИНАМО 1945
недеља, 16.30
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–ПРОЛЕТЕР
недеља, 16.30

У недељу – фудбалска
посластица
Друго коло Српске лиге група
„Војводина” донело је максималан учинак панчевачких тимова у овом рангу такмичења.
И Динамо 1945 и Железничар
остварили су победе, па су тако направили лепу увертиру
пред градски дерби који ће бити на програму у недељу, 1.
септембра, на СЦ-у „Младост”.
У другом колу шампионата
панчевачка „дизелка” је остварила и другу првенствену победу. Железничар је гостовао у
Банатском Великом Селу, где
је савладао домаћу Козару с 1:0.
Гол вредан три бода постигао
је Лука Стојановић у 32. минуту.
Тренер Железничара је поверење за овај меч поклонио
екипи у саставу: Кнежевић,
Јанкулов, Брајовић, Плавшић,
Аничић, Ивковић, Стојановић,
Ковачевић, Илић, Јовановић и
Лазаревић, а прилику су добили и: Лукић, Мандић и Владисављевић.
– Одличан меч. Честитам мојим играчима, јер су имали
прави приступ утакмици свих
деведесет минута. Ово је важна победа, јер смо сада споји ли два до бра ре зул та та и
после два кола имамо шест

Овог викенда

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ЈЕДИНСТВО (В)
Баранда: РАДНИЧКИ–СТРЕЛА
Алибунар: БУДУЋНОСТ–СЛОГА
утакмице се играју у недељу, од 16.30

Прошлонедељни
резултати
Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – 1. МАЈ 3:1
Б. В. Село: КОЗАРА–ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:1
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – ЈЕДИНСТВО (НБ) 4:1
С. Црња: БУДУЋНОСТ–БОРАЦ 4:2
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА – РАДНИЧКИ (Б) 3:2
Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (Г) 2:1
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–ЈУГОСЛАВИЈА 3:2

НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ АТЛЕТИЧАРА

ПАНЧЕВКЕ НАЈБРЖЕ У СРБИЈИ

бодова. Није било лако пошто
је Козара чврста екипа, али заслужено смо освојили три бода. Постигли смо један гол, а
имали смо још четири идеалне прилике. Моји момци су
још једном одиграли такмичар ски сјај но. Иде мо да ље,
спремамо се за наредног ривала – рекао је Душан Јеврић.
После пораза у Зрењанину у
првом колу фудбалери Динама
1945 обрадовали су своје симпатизере. Они су на свом терену савладали 1. мај из Руме с
3:1. Голове за „брзи воз” постигли су Белић и Станић (два).
Шеф стручног штаба домаћег тима Дражен Дукић ривалу

је супротставио састав који су
чинили: Томић, Нинковић, Терзић, Каришик, Милојевић, Белић, Бобар, Станић, Чордашић,
Шарчевић и Бодловић, а прилику су добили и Дашић, Стојановски и Ђокић.
– Честитам екипи из Руме
на доброј игри. Ми смо у овај
дуел ушли психолошки оптерећени поразом у првом колу.
Гости су имали и две изванредне шансе, па се може рећи
да смо у тим тренуцима имали
и среће. Радио сам и у другим
срединама, у вишем рангу, и
могу да кажем да је ова група
Српске лиге најквалитетнија.
Биће много изненађујућих ре-

зултата до краја трке. Хвала
мојим играчима на жељи и вољи коју су приказали. Сви заслужују похвале, а Станић је
показао класу и у перспективи
он ће бити перјаница овог клуба. Следи нам дерби против
Железничара. Морамо да се
опоравимо и спремимо за тај
дуел, јер је та утакмица за нас
веома важна – истакао је на
конференцији за новинаре после утакмице Дражен Дукић.
Дакле, у недељу, 1. септембра, на програму је фудбалска
посластица у нашем граду. На
СЦ-у „Младост” снаге ће одмерити Железничар и Динамо
1945. Утакмица почиње у 16.30.

На сениорском Првенству Србије, које је одржано у Крушевцу, сјајне резултате оствариле су наше две суграђанке.
Атлетичарка Динама Зорана Барјактаровић освојила је
сребрне медаље у тркама на
100 и 200 метара и тако још
једном показала да је неугодна повреда иза ње.
Следеће такмичење је Првенство Балкана у Бугарској,
на коме ће, ако све буде како

треба, Зорана наступити у три
дисциплине: 100 и 200 м и
штафети 4 x 100 м.
На Првенству Србије у Крушевцу, у тркама на 100 и 200
метара, тријумфовала је такође наша суграђанка, чланица Црвене звезде, Милана
Тирнанић. Она је стазу од 100
метара истрчала у времену
11,79, а на дупло дужој деоници остварила је резултат од
24,35 секунди.

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У РЕШАВАЊУ ШАХОВСКИХ ПРОБЛЕМА

СУПЕРСПРИНТ ТРИАТЛОН

ЧЕТВРТА ТИТУЛА ЗА ИЛИЈУ

АЊА И МАРЈАН ВИЦЕШАМПИОНИ

Вилњус је од 17. до 24. августа
био домаћин 62. конгреса светске федерације за шаховску композицију и 43. светског првенства у решавању шаховских проблема.
Репрезентација Србије наступила је са два сениора и два
јуниора. Част да представља нашу земљу добио је Панчевац
Илија Серафимовић. Поверење
које му је указано оправдао је
на најбољи начин и знатно допринео да наш тим, иако петнаести по стартном рејтингу, такмичење заврши на петом месту.

Илија је са 61,5 поена од 90
могућих остварио други резултат међу нашим репрезентативцима, освојио другу норму
за ФИДЕ мајстора и зарадио
нових 55 бодова за рејтинг. Као
и на претходна три првенства,
наш петнаестогодишњи суграђанин заблистао је у својим
омиљеним дисциплинама.
На турниру у шаховској композицији за јуниоре до 23 године (рођени 1996. и млађи) поново је освојио титулу најбољег.
Такмичење се састојало из три
тематска турнира. Резултат на

АКТИВНОСТИ АК-а ПАНОНИЈА

АНА И НИКОЛА У
ВОЈВОЂАНСКОМ ВРХУ

сваком од њих доносио је одређени број бодова, на основу којих је одређен укупни победник.
Илија је освојио златне медаље
на турнирима у компоновању
матова у два потеза и помоћних матова, док је у компоновању шаховских студија био четврти. У укупном пласману зарадио је 68 поена и далеко иза
себе оставио колегу из Русије,
који је освојио 40 поена.
Овим на сту пом Или ја је
оправдао реноме најперспективнијег младог композитора
шаховских проблема на свету.

Страну припремио

Александар
Живковић

је зарадио бронзу у трци на
200 м.
Надметали су се и: Хана Јарамаз, Валентина Мирков, Лајчи Штркаљ и Исидора Павловић.
Такође у Сремској Митровици прошле суботе је одржано
Првенство Војводине за старије пионире.
Ана Драгојевић је освојила
сребро у трци на 600 м, а Никола Борка био је трећи у надметању на 2.000 м.
Запажени су били и: Анђела
Кићовић, Занди и Лајчи Штркаљ и Исидора Павловић.

кадети Душан Зарић, Ива Божичковић и Богдан Јелача.
Ања Давидовић и Владимир
Коканов заслужили су сребрна одличја у конкуренцији јуниора, а одлични су били и
ветерани. Богдан Недељковић
и Душан Лукић освојили су
бронзе, а Марјану Лукићу је
припало најсјајније одличје.
Наредно искушење за панчевачке триатлонце је Првенство Војводине, 8. септембра,
у Новом Саду.
У недељу, 18. августа, у Сомбору је одржана још једна у

По изузетно топлом времену око 120 такмичара савладало је дистанце одлично постављене стазе. Трка је имала међународни карактер јер
су наступили и триатлонци
из Бугарске, Хрватске, БиХ,
Македоније и Румуније.
Запажени су били и остали
чланови ТК-а Тамиш. Пионирка Милица Зарић окитила се
сребром, а бронзе су зарадили

низу трка које се бодују за
такмичење СТУ куп. ТК Тамиш је наступио са 22 такмичара, који су се у Панчево
вратили са шест медаља.
Најсјајнија одличја заслужили су кадет Душан Зарић и
Марјан Лукић у категорији
такмичара од 41 до 45 година.
Сребром се окитио Алекса Кежић, а бронзе су зарадили Петар Савић и Јована Новаков.

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ АТЛЕТИЧАРА

ЗЛАТНА САЊА МАРИЋ
На пионирском Првенству Војводине у Сремској Митровици
много успеха имали су и атлетичари Тамиша.
У трци на 600 м најсјајније
одличје заслужила је Сања Марић. Сашка Раданов је трећа стигла на циљ у трци на 1.500 м, а
бронзом се окитио и Стефан Марић у надметању на 800 м.
На „Летњем митингу пријатељства” чланови АК-а Тамиш
освојили су два трофеја.
Николина Радовановић је победила у категорији атлетских
школа у трци на 200 м, а Ања

Марић је освојила бронзу у скоку удаљ.

УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ СТРЕЛИЧАРА
Традиционални „Летњи митинг
пријатељства” одржан је 21. августа у Сремској Митровици, а
на њему су чланови АК-а Панонија освојили пет медаља.
Нина Штркаљ је победила у
трци на 60 м, док је на 200 м
трећа стигла на циљ. Владимир Мирков је освојио сребрна одличја у скоку удаљ и бацању вортекса, а Занди Штркаљ

Такмичари Триатлон клуба
Тамиш у недељу, 25. августа,
наступили су на Првенству
Србије у суперспринт триатлону (300 метара пливања,
осам километара вожње бицикла и два километра трчања), које је одржано у Сремској Митровици.
Нај зна чај ни је ре зул та те
остварили су Ања Давидовић
и Марјан Лукић, који су заслужили вицешампионске титуле. Испред њих је био двојац из Крагујевца: Ива Павловић и Страхиња Тракић.

НА ВИСИНИ ЗАДАТКА
Под покровитељством Стреличарског савеза Србије недавно

је у Темерину одржан турнир
на коме се надметало десет чланова СК-а Панчево.
Златне медаље
су освојили сениор Сте фан Жи кић, кадет Јован
Шпехар и старији пионир Лазар
Андреев.
Сребром се окитио ветеран Дејан
Форго, а бронзану
медаљу је заслужила сениорка Јелена Балаћ.

ШАХОВСКИ КУТАК
Avram
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Сјај
Ширити крила.
Подизати се с тла.
Хватати ствари широко.
Мењати перспективе.
Уочавати и велике и мале ствари.
Научити како се прави разлика.
Лепо је бити на земљи.
И сјајно је летети.

P. S. Допишите нам
реченицу-две
како вам је било...

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

И беда

Великииии поздрав из Будве.
Елена Бижић, Панчево

На оно што добијеш с рођењем не можеш да утичеш.
На скоро све остало можеш.
Радом на себи.
Образовањем и еманципацијом.
Позитивном енергијом.
Емпатијом и самопоуздањем.
Ипак, дешавају се курцшлуси, беда свега.
Треба то вољно заобићи.

До краја
Можеш бити вредан као коњ, па да не успеваш одмах.
Или лењ као...
И да ти све иде.
Шансе да труд не успева нису велике.
Као и да лењост духа и тела вечно пролази.
Неће моћи!
Не одустај!
Добра енергија – до краја!

Поздрав из Баната, са румунске стране Дунава.
Сенка Павловић, Панчево

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Анастасија
Букумирић,
студенткиња:
– Била сам на мору,
а онда сам наставила с
радним темпом.
Спремам испите, али
сам и запослена. Идем
на купање кад имам
времена.

Филип Радека,
средњошколац:

Марко Стана,
средњошколац:

– Излазим с
друговима, идемо на
базене и у клубове,
играмо фудбал. Радим
код деде у фирми,
такође. Спремам се за
море.

– Одмарам се,
излазим с другарима,
идемо у биоскоп. Код
куће уживам уз серије и
филмове.
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