ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

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

» стране I-VIII

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. ОКТОБРА 2020.

Број 4889, година CLII

ОД 1. ЈАНУАРА ДУЖИ СТАЖ ЗА ЖЕНЕ

ОПЕТ НОВИ УСЛОВИ ЗА ПЕНЗИОНИСАЊЕ:
ХОЋЕМО ЛИ РАДИТИ ДО КРАЈА ЖИВОТА?
ММФ пресудио: умањење примања због
превременог пензионисања остаје трајно

страна 7

Град
Маја Витман:
Улагаћемо
у знање
» странa 2

Здравље
Нови начини лечења
неплодности
» страна 6

ЈЕСЕН

Записи

Мирјана Јакшић
Тодоровић: Пола века
стварања
» страна 27

Фото-репортажа

СВИ СЕ БУНЕ, АЛИ...

страна 3

НАЈВЕЋЕ ГРАДСКО ПРИЗНАЊЕ

стр. 3

Да ли ће коначно бити укинуто НОВЕМБАРСКА НАГРАДА 2020.
зимско и летње померање сата ДОДЕЉЕНА ОПШТОЈ БОЛНИЦИ

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

Ра
од 8 дно вре
до 1 ме
6 са
ти

НАШИ СУГРАЂАНИ

Спортске игре младих
у Сарајеву
» страна 29

Спорт

страна 26

Професорке страних језика
Панчевци на свом
месту – у елити
» страна 31

P Најјефтинија ауто-школа у граду.
све полазнике бесплатни лекарски
P Запреглед
и полагање прве помоћи.

2
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ГРАЂАНСКА
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ИНТЕРВЈУ: МАЈА ВИТМАН, ГРАДСКА МЕНАЏЕРКА

Пише: Александар Живковић

Хероји су
међу нама
Баш је наишло неко чудно време. Брат брату завиди, сестра
сестру не воли, а ни пријатељства више нису као што су некада била... Фамилија се све
ређе обилази, све се мање поштује. Радије бирамо неке
„странце”, више нас занимају
њихова мишљења, а не оних
што нас воле и поштују...
Туђем се злу многи радују.
Од љубоморе, ваљда, зависти,
или чега већ. Негде су нестали,
као да су се изгубили и поштовање, разумевање и саосећајност према другима. Живи се
пребрзо, јури се за новцем, за
бољим животом, а опет се тражи парче слободног времена.
Не, неће нам бити боље све док
не променимо понашање једни
према другима, према нечему
узвишенијем од материјалног.
Све док не схватимо да наш
„чамац” свакако плови кроз
реку живота, а да смо ми ту да
га мало усмеримо и не дозволимо му да се баш насуче на
некакав спруд...
Ма, џаба сав новац, сви факултети и дипломе, ако нестане
људскости у човеку. Ако се заувек из вокабулара избришу речи попут „хвала”, „извини” или
„молим”, ако нестане осећаја и
потребе за лепим, добрим и хуманим делима.
Панчево, на сву срећу, има
своје хероје који уливају наду и
веру да није све отишло доврага. Удружење добрих људи „Огњиште”, које као први међу једнакима предводи Славко Радојчић, један је од најбољих доказа за то. Овај наш суграђанин, заједно са члановима своје породице и пријатељима,
али и бројним Панчевкама и
Панчевцима који се одазивају
његовим апелима за помоћ болеснима и угроженима, успео
је у многим хуманитарним мисијама. А у поноћ између петка
и суботе креће и на пут ходочашћа од 86 километара од Панчева до манастира Нимник, током којег ће се прикупљати
прилози за малу Мињу Матић.
Нови хероји нашег града су
и: Павле Гавура, Лајош Ереш,
Немања Држајић, Ненад Јанковић и Нико Давид, момци који
су у Београду спасли тинејџерку од пожара који је избио у њеном стану на десетом спрату.
Изашли су на терасу која је
одмах испод терасе која је горела, једног од њих везали су канапом, попели га на ограду... Девојчица је спасена. А сада је све
историја. Остаће записано велико херојство, хероја из Панчева.
Свака част, људи!

Петак, 30. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДГОВОРНОСТ И УЛАГАЊЕ У ЗНАЊЕ
На територији града Панчева живи
125.000 становника. Много је послова
које свакодневно треба обављати како
би грађани имали услова да квалитетно живе и раде. Тиме се баве бројне
јавне установе и јавна комунална
предузећа, запослени у Градској управи и месним заједницама. Градски
менаџер има задатак да буде једна врста координатора свих њихових активности. Ту одговорну функцију у
нашем граду обавља Маја Витман.
ПАНЧЕВАЦ: С обзиром на то да вам
је ово други мандат на месту градске
менаџерке, каква су вам досадашња
искуства, шта је оно што сте на самом послу научили, а до именовања
нисте знали?
МАЈА ВИТМАН: Захваљујући јасно дефинисаној политици коју
спроводе наш председник и Влада
Републике Србије, а с обзиром на то
да долазим с позиције директора
ЈП-а Дирекција за уређење и изградњу, где сам стекла изузетно искуство,
посао ми се заснива на наставку започетих и припремама нових пројеката у циљу реализације континуитета за бољу будућност грађана. Улагањем у знање, пратећи све промене у
спровођењу активности, свакодневно
стичем нова знања, која су не само
мени већ свима који врше важне
функције од великог значаја. Решавање великог броја нерешених проблема, запуштеност и небрига која
нас је сачекала и катастрофално стање које смо затекли 2012, изазови су
с којима сам се ухватила укоштац.
Изузетна сарадња с цивилним сектором, током које пажљиво слушам о
проблемима и добијам сугестије, свакако је допринела да што боље препознам кључне проблеме.
l Шта посао градске менаџерке
подразумева?
– Позиција градског менаџера је веома одговорна, не трпи грешке, подразумева доста рада, али и стрпљења.
Водим се политиком коју заступам:
свакодневно препознавање и решавање проблема, од најбитнијих елементарних ствари до ситница које чине
живот наших суграђана напреднијим.

Маја Витман
подстицање сарадника на препознавање проблема и решавање истих, као
и привредног сектора као носиоца
развоја друштва, кључне су ствари које подразумева ова позиција.
l Можете ли да издвојите нешто
што бисте назвали личним успехом?
Шта су вам били највећи изазови?
– Као локалпатриоти, највећи изазов својевремено ми је било стварање
могућности за подизање привреде,
отварање нових радних места и привлачење инвеститора, будући да 2012.
године нисмо имали шта да понудимо. Подршком председника и Владе
РС, након формирања северне пословне зоне и инвестиционих улагања
у њу, тимским радом смо створили
предуслов за привредни напредак нашег града и за даља циљана улагања у
низ квалитетних пројеката, како у инфраструктури, између осталог путем
пројеката јавно-приватног партнерства, тако и оних у вези с решавањем

РА ЦИ О НАЛ НО У ВЕ ЗИ С ПУ ТЕ ВИ МА
У вези са ширином путева који се
граде, занимало нас је како ће Панчево изаћи у сусрет пољопривредницима, односно како ће Град реаговати. Градска менаџерка каже:
– Ако мислите на пројекат јавно-приватног партнерства у вези с
реконструкцијом и одржавањем
Најважнија ставка у свакодневном
послу заснива се на даљем развоју
града, имајући у виду да су пре нас деценије изгубљене и да се мора брзо
радити, при том искористити сваки
могући потенцијал и препознату шансу у циљу реализације пројеката од
важности. Разговори с грађанима и
сарадња с месним заједницама,

улица у граду и насељеним местима, онда бих рекла рационално,
спровођењем могућности које су
дефинисане пројектом који се темељи на законима у примени. Верујем да смо додатне захтеве
решили, а наравно бавићемо се
решавањем и свих будућих.
уписа градске имовине, нерешених
имовинско-правних односа... Радимо
и на уређењу свих школа и домова
здравља, дечјих игралишта, спортских терена и објеката, а бавимо се и
израдом планских докумената за
осмишљени развој и улагања. Не
смемо заборавити да поменемо уређење јавних површина, попут оних

парковских и градског кеја, и још велики број пројеката, а све то чинимо
уз мере штедње како би новац наших
грађана био најквалитетније утрошен.
Не бих издвајала ниједан успех као
свој лични, јер ми радимо као тим и
само тако стварамо могућност да наш
град буде боље место за живот. Мој
посао је да будем доступна и морам
одговорно да га радим. Стварањем поменутих предуслова, уз подршку грађана којима смо одговорни, који будно прате наш рад, имамо велику одговорност и обавезу, али и потенцијал,
могућност и спремност да одговоримо марљивим радом.
l Да ли је ваша улога и саветодавна? Ко је вама и коме сте ви најближи сарадник у Градској управи?
– Сходно томе да ова позиција са
собом носи и велики број више и мање важних, али свакако значајних
информација, можемо рећи да је моја улога и саветодавна, ако желите да
је и тако формулишете. Најважнија
је сарадња с градоначелником, али
ништа мање није битна она с начелником Градске управе, градским већницима, као и са свим носиоцима
јавних функција у комуналном сектору, секретарима секретаријата, месним заједницама, институцијама,
заступницима јавног интереса. Међусобна повезаност, сарадња и поштовање у вршењу функција су
основни елементи на којима се базира наш свакодневни рад.
l Недавно је завршен први део
друге фазе уређења Градског парка...
– Да, на задовољство свих наших
грађана, који сада имају централно
градско шеталиште какво и заслужују. За ову локацију све нас заједно везују лепе успомене и посебне емоције, а наш парк изгледом не заостаје за
централним трговима европских и

светских градова. Одговорном политиком водили смо рачуна да објединимо све потребе и захтеве. Након
што 40 година ништа није рађено,
решили смо низ проблема који се односе на хаварије водоводне мреже,
али и реконструисали фекалну и доградили атмосферску канализацију,
поставили нове LED стубове јавног
осветљења и уредили урбани мобилијар. Такође, било нам је јако важно
да урадимо додатно озелењавање и
засад је посађено нешто више од двадесет садница, велики број украсног
жбуња и цветних засада. Управо за
ове потребе смо додали два нова хидранта са поп-ап прскалицама које
ће омогућити додатно наводњавање
зелених површина. Радове на уређењу подземних инсталација искористили смо и за уређење паркинг-места: до сада нисмо имали прилику да
у близини зграде Градске управе
имамо паркинг-места за потребе лица са инвалидитетом, а сада смо, по
законским регулативама, створили и
ту могућност. Ушли смо и у завршну
фазу радова на шеталишту у Његошевој улици. Надамо се да ће нам
време ићи у прилог и да ћемо све
успешно завршити до краја године.
l Када и како грађани могу лично
да вам се обрате?
– Управо комуникација с грађанима ми је од пресудног значаја. Често

БИ О ГРА ФИ ЈА
Маја Витман је рођена у Вршцу
1973. Основну и средњу школу
завршила је у Панчеву. Има звање мастер економисте. Прва радна искуства из области грађевинарства и менаџмента стицала је
у Канади, где је боравила осам
година. По повратку у Србију радила је у компанијама „Делта М”
и „Примекс”, где је обављала одговорне функције. У ЈП-у Дирекција за изградњу и уређење Панчева запослила се 2013, где је на
почетку каријере обављала послове координатора сектора и заменика директора. У два наврата
је вршила дужност директора
овог јавног предузећа. Говори
енглески и француски језик.
ми се обраћају и дугогодишњи термин пријема грађана је већ скоро
свима познат, а то је сваке среде од
10 до 12 сати. Добра припрема за састанке омогућава да грађани најчешће при првом виђењу добију одмах
и одговор. Сви заинтересовани се могу јавити и путем мејла. Због пандемије су се околности мало промениле, па се грађани углавном опредељују за овакав вид комуникације, иако
велики број њих воли и лично да дође, јер чини ми се да тако имају утисак да су сигурнији да ће проблем бити решен или разматран.
С. Трајковић

ГРАДОНАЧЕЛНИК ОБИШАО УРЕЂЕНИ ПАРК

Стевановић: засијао бисер града

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Фруштук.
У центру града, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Први део друге фазе радова на уређењу централног градског језгра завршен је 23. октобра. Изведени су радови на реконструкцији и доградњи водоводне, фекалне и канализационе
инфраструктуре, уређене су зелене
површине, замењена је улична расвета, реконструисан постојећи мобилијар и уграђен нов. Градоначелник
Александар Стевановић прошетао је
кроз парк са извештачима „Панчевца” и том приликом рекао:
– Панчевке и Панчевци добијају
парк какав заслужују и којим Панчево може да се поноси. У протеклом
периоду смо радили замену подземних инсталација, али и уредили смо
простор. Имамо комплетну нову расвету, модерне канделабре са LED
осветљењем, нов урбани мобилијар,
клупе, жардињере, стижу и нове канте. Настављамо озелењавање: зелена
површина поред нас је бисер овог

дела парка. Засађено је двадесет садница, oд којих је неколико старијих
од десет година, постоји велики број
цветних засада и настављамо садњу.
Засијао је и грб града Панчева. Идемо даље у том смеру и план је да у
наредном периоду у потпуности реконструишемо парк, да сија пуним

сјајем, на радост и понос
наших суграђана.
Жеља градских челника
је да оживе центар града,
јер су се некада сва битна
дешавања, као што су разне манифестације, прве
шетње и изласци, догађала
управо овде. Намера им је
да са образовним установама и спортским клубовима и удружењима који
делују у граду и у насељеним местима отворе овај
простор тако да они могу
да планирају своје активности у будућности и у парку. Такође, идеја је да
атрактиван изглед и богати садржаји
анимирају и подстакну власнике објеката на ободима шеталишта да уреде
фасаде, те да отворе врата својих објеката с неком новом понудом како би
оживели градско језгро.
С. Т.
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pancevac@pancevac-online.rs

ЗИМСКО РАЧУНАЊЕ ВРЕМЕНА

ИГРА КАЗАЉКАМА – КОЛИКО
ЋЕМО ЈОШ ПОМЕРАТИ САТ?
Унапред или уназад? У ноћи
између суботе и недеље поново је померен сат, почело је
зимско рачунање времена. Казаљ ке су по мак ну те за сат
унатраг – увек добра вест за
спавалице.
Ипак, да се пита само Европски парламент, било би то последње померања сата.
– С померањем сата треба
престати – објавио је пре две
године и тадашњи шеф Европске комисије Жан-Клод Јункер
након што се у онлајн анкета
84 одсто грађана ЕУ изјаснило
против померања сата.
У марту прошле године и
Европски парламент се великом већином изјаснио за престанак померања казаљки од
2021. године.
Србија је припремила нови
закон о рачунању времена, који би обезбедио да сатови буду
усклађени са европским окружењем – у преводу, како одлучи ЕУ, тако ће и Србија, а вероватно и остале земље региона које још нису у ЕУ.

Лоптица је сад код држава
чланица ЕУ, које морају да одлуче хоће ли трајно задржати
летње или зимско рачунање
времена. Али коначна одлука
је још далеко.
Из кругова европских дипломата могло се ове седмице чути да се о тој теми неће пуно
расправљати за време немачког председавања Унији (до
краја ове године). Кажу, има
много важнијих тема. Европски савет је саопштио да још
нема консензуса, а потребна је
барем „квалификована већина
земаља чланица”.
Званични Берлин још не заговара ни трајно зимско ни трајно летње рачунање времена. Немачко Министарство економије саопштило је једино да је важно спречити „временска острва”, то јест да цела ЕУ треба да
поступи исто како би заједничко тржиште остало у хармонији.
У Берлину кажу и да Европска комисија још није израдила детаљну анализу последица
ове или оне одлуке.

Последице би свакако биле
знатне. У ЕУ постоје три временске зоне, а највећа је она
која обухвата средњоевропско
време – сеже од Пољске до
Шпаније.
Ако би се прихватило трајно
летње рачунање времена, на западу и северозападу континента зими би се разданило тек
током преподнева. У Вигу, на
шпанској атлантској обали, сунце би 21. децембра изашло тек
у 10.01, у француском Бресту
у 10.07, а у севернонемачком
Емдену у 9.45.

Код трајног зимског рачунања времена лети би се не само
раније смрачило него би на истоку континента сунце изашло
изузетно рано. У пољском Бјалистоку сунце би 21. јуна изашло у 3.01, у Варшави у 3.15, а
у Берлину у 3.44.
Но и садашња пракса померања сата многим људима ствара проблеме. Немачко здравствено осигурање ДАК је на
основу репрезентативног испитивања објавило да 29 одсто
људи у Немачкој има телесне
и психичке проблеме након померања сата.
Осећају се уморно, имају потешкоћа да заспу и чешће се
буде ноћу. Чак 76 одсто испитаника сматра да је помицање сата
сувишно и да га треба укинути.
Но изгледа да се Немци много више баве овом темом него
остатак континента. Јер европско испитивање јавног мњења
пре две године показало је да
је од 4,6 милиона учесника анкете чак три милиона било из
Немачке.
(DW)

ОДЛУКА ЖИРИЈА ЗА ДОДЕЛУ НОВЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ

Лауреат Општа болница Панчево
Жири за доделу Новембарске
награде Града Панчева донео
je једногласну одлуку да се Новембарска награда за 2020. годину додели Општој болници
Панчево, за изузетан успех у
области здравствене заштите.
Свакоме је јасно зашто је
ова установа овогодишњи лауреат: лекари, медицинско особље и сви остали запослени у
Општој болници улагали су
надљудске напоре, а то и даље
чине, како би ситуација проузрокована пандемијом коронавируса била што безболније
превазиђена, односно да би било спасено што је више могуће људских живота.
Најсликовитије је писмо којим је брачни пар Крстић предложио жирију Општу болницу
Панчево за добитника највишег градског признања, па га
зато преносимо:
„За овогодишњу Новембарску награду предложили бисмо нашу панчевачку болницу

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Седам сати без воде
1. новембра

с обзиром на околности које
су нас као брачни пар задесиле у јулу ове године. Покосио
нас је ковид вирус у прилично
тешком облику, те смо завршили у болници као и многи
други. Били смо распоређени на два различита
одељења – Инфективно и
ОРЛ. Први контакт с медицинским техничарима
и сестрама био је охрабрујући. Наравно, могли
смо им видети само очи,
али топао поглед и љубазност уливали су поверење. Медицинске сестре су
се веома трудиле да нас
удобно сместе и охрабре
за даљи опоравак. Током
тешког периода лечења увек
су се трудиле да у собу уђу насмејане и расположене и да
дају све од себе како би нам
помогле да пребродимо тешке
дане. Биле су нежне, упркос
тешкоћама око наших болних
вена које су се повукле због

болести, а оне су биле приморане да нам стално ваде крв и
укључују инфузије.
„Лекари су често долазили
у визите и пратили наша тешка стања. Трудили су се да

буду увек расположени и да
нам улију наду за брз опоравак. Таква подршка и нега много значе у тешкој ситуацији.
„Осврнули бисмо се и на жене које одржавају хигијену у
бол ни ци. Оне су увек би ле
спремне да нам притекну у по-

ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО

Реновирано Инфективно одељење

Предузеће „Водовод и канализација” обавештава суграђане да ће у недељу, 1. новембра, од поноћи до 7 сати
ујутру, цео град Панчево, као
и насељена места Старчево,
Омољица, Банатски Брестовац, Ива но во и Ка ча ре во
остати без воде.
Разлог за ово седмочасовно искључење, објашњавају
у „Водоводу”, јесте монтажа
опреме у главној затварачници на објекту постројења
за производњу воде. Д. К.
Захваљујући донацији компаније ЈУБ, комплетно Инфективно одељење панчевачке Опште болнице добило је ново рухо. Зидови су окречени, а столарија је офарбана, па су сада
просторије спремне за пријем
нових пацијената, пре свега
оних оболелих од ковида 19.
Донатори материјала из компаније ЈУБ посетили су 23. октобра то одељење како би се и
сами уверили у то како су протекли радови и колико просторије сада изгледају лепше. Њих
је, заједно с колегама, дочекао
директор болнице др Слободан
Овука.

– Захваљујем компанији ЈУБ,
која је одговорила на наше захтеве и донирала нам материјал
да бисмо могли да окречимо и
офарбамо комплетно Инфективно одељење, које није кречено
више година, а један део одељења и више деценија. Успели смо
да у овом „благом” делу године,
између другог и трећег таласа
коронавируса, средимо одељење: да окречимо просторије,
офарбамо столарију и доведемо
централни кисеоник не би ли
наши запослени у наредном периоду имали мало боље услове
за рад, а пацијенти за пријатнији
боравак – рекао је Овука. Д. К.

моћ шта год да нам затреба и
трудиле се да у сваком тренутку све буде беспрекорно чисто и дезинфиковано.
„Похвале и за кухињу. Укусна, свежа и разноврсна храна
стизала нам је за сваки
оброк. Чак су куварице,
чувши да нам је појачан
укус за слано, почеле мање да соле храну за ковид пацијенте. Толико
су се сви трудили око
нас да смо и сами били
затечени толиком бригом и трудом.
„На крају бисмо само
још додали једно велико ’браво’ за нашу панчевачку болницу, целокупно особље и наравно менаџмент болнице, јер без њихове добре организације све
ово не би тако добро функционисало.
„Велико хвала од Татјане
и Зо ра на Кр сти ћа из
Панчева.”
С. Т.

ПОЗИВ ДАВАОЦИМА
КРВИ

Трансфузиомобил
вас чека у петак
Црвени крст Панчево обавештава суграђане да ће ванредна градска акција за прикупљање крви бити организована у петак, 30. октобра,
од 10 до 13 сати, у Улици
војводе Радомира Путника,
испред Галерије савремене
уметности. Ту ће даваоце чекати такозвани трансфузиомобил – модерно опремљено возило за прикупљање крви на терену.
Циљ низа акција добровољног давалаштва које се
тренутно спроводе широм
Војводине јесте да се предупреде несташице крви, као
и да се повећају залихе које
су тренутно на минимуму.
Тренутно су посебно повећане потребе за залихама
О+ и О– крвне групе. У Црвеном крсту истичу да се
све акције реализују уз поштовање препоручених епидемиолошких мера. Редовне градске акције одржавају се сваке среде од 9 до 12
сати у просторијама Црвеног крста, у Улици Жарка
Зрењанина 15.
Д. К.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
ти па у Вој во ди ни, кон стантно ради на проширењу богатог спектра својих
услуга, због чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не само по
мишљењу бројних Панчеваца и Панчевки већ и
становника читавог јужног
Баната.
Настављајући мисију да
по ста не пр ва при ват на
клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни
тим, па су се сада у њему
нашли и неки од најцење ни јих струч ња ка из
Клиничког центра Србије,
Опште болнице Панчево
и са Института „Дедиње”
у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”

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 хема то ло шко-би о хе миј ској
лабораторији те установе
пацијенти већину верификованих, контролисаних и
сумираних резултата могу до би ти за све га сат
времена.

НОВА УСЛУГА
24-САТНИ ХОЛТЕР
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ
КАРДИОЛОГА
dr sc. med.
СЛОБОДАНА ТОМИЋА
(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
У Заводу ће ускоро поимају прилику да суботом
ура де ул тра звуч ни пре - чети да се проводи и амглед абдомена и мале кар- булантна хирургија, а све
лице, који обавља радио- интервенције, као и долог др Жељка Ковачевић датне хируршке и консулиз Кли нич ког цен тра тативне прегледе обављаће др Горан Додевски, спеСрбије.
Такође суботом, заин- цијалиста абдоминалне хитересовани могу да ураде рургије из Опште болнице
и све врсте ултразвучних Панчево.
Због свега овога не чуди
прегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- чињеница да све већи број
вац” радити и преглед сон- Панчевки и Панчеваца бидом преко једњака (ТЕЕ). ра Завод „Панчевац”, поИ за ове услуге ангажо- себно онда када је неопван је један од водећих ходно урадити прегледе и
стручњака у тој области – анализе на једном месту и
dr sc. med. Слободан То- добити резултате што пре.
мић, кар ди о лог, док тор С тим у вези, треба подсемедицинских наука и ма- тити и на то да се у Завогистар кардиологије са Ин- ду, примера ради, све врсте лекарских уверења изститута „Дедиње”.
Суботом специјалистич- дају за максимално два
сата.
ке ОРЛ пре И овог мегледе ради др
сеца су у ЗаГоран Митевводу за клијенски из панчете осмишљени
вач ке Оп ште Телефон за
и нови пакети
болнице, ендо- информације:
услуга по изукринолошке
013/21-90-900
зет но по вољ др Гор да на
ним ценама, а
Ве љо вић, та кође из Опште болнице. више о томе, као и о доЗа прегледе из области датним погодностима когинекологије задужена је је остварују сви који поседр Весна Новичић Ђоно- дују лојалти картице Аутовић из Дома здравља Па- центра „Зоки”, погледајте
на рекламним странама
лилула.
Као што је већ нагла- нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
шено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди можете добити на 013/21обављају се само субо- 90-900 и 013/21-90-903,
том, а заказују се радним а новости пратите и на
да ни ма пу тем те ле фо на сај ту www.zavodpance013/21-90-900 и 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
90-903.
ПРОМО
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ДРУШТВО
КОНЦЕПТ

Како мислите да било које позориште опстане са тако
мало публике. Боље онда да седимо и ћутимо и да не
играмо.
(Глумац Лане Гутовић, телевизија „Прва”, 20. октобар)
* * *
„Свако је тиранин, кад му се дигне”, писао је Де Сад још у
18. веку. Најлакша жртва тада су културњаци, уметници,
књижевници, режисери и глумци који се јеретички усуде
да проговоре о кривици, одговорности и садизму недавних ратова и ратних злочина. А ова иста етнонационалистичка звер диже се и према свему прогресивном, слободоумном, феминистичком, либералном, социјалистичком, мировном па и модерном уопште, а што се усуди да
пусти другачији и критички глас. Двадесет година након
ратова, још увек нисмо схватили да је национализам онај
стварни непријатељ српског народа, антисрпска идеологија и непатриотска политика. Након свих ових ужаса,
шта је заиста страшније, цртеж или – национализам?
(Социолог Алексеј Кишјухас, „Данас”, 25. октобар)
* * *
По броју младих људи који желе да буду истраживачки
новинари упркос свему, по броју људи из институција
система који нам тајно помажу, по броју грађана који
подржавају истраживачке новинаре, по свему томе судим да имам права да верујем да Србија може боље.
(Новинар Бранко Чечен, „Бета”, 26. октобар)
* * *
Радомир Константиновић упозорава да интелектуалци
живе под стакленим звоном, тј. под кровом који их, тобоже, штити од политике и од свега што се догађа у драми времена да сачувају свој комфор и привилегије. Академици с репутацијом бесмртника, посебном нагодбом,
калкулишу са сваком влашћу да добију издашне награде,
из државне касе симулирају ту демократичност, на речима претварајући се у портпароле идеологије на власти.
(Песник Божидар Шујица, „Данас”, 24. октобар)
* * *
То што се догодило деведесетих је оно што би се могло
назвати садашња прошлост, то је још увек толико живо
да је на неки начин јако блиско са садашњошћу и ако се
тиме не бавим, ја не знам како ћу да изађем из свега тога. Тако да је „По шумама и горама” роман који је настао
и због тога што сам то морао ставити на папир и видети
шта сад, шта са тим наслеђем деведесетих које постаје
све живље и све више узнемирава. Ако почнемо да на
четнике гледамо као на антифашисте, да на усташе гледамо као на људе који су први остварили тисућљетни хрватски сан, онда се бојим да нам следе прилично мрачне
перспективе. А то се овде већ догађа. Партизани су данас
лева сметала и људи који су допринели ужасном страдању српског народа.
(Писац Миленко Бодирогић, портал „Лупига”, 20.
октобар)
* * *
Култура је стратешко питање, подједнако важно као струја, вода или нафта.
(Глумац Мики Манојловић, портал „Нова.рс”, 22.
октобар)
* * *

* * *
Новинарство је само по себи непожељно. Дакле, пропаганда – да, новинарство – не. Ако се новинарство не живи, то онда није то. Ако радиш као новинар, ту је твој интегритет већ нарушен, а ако си новинар, онда није. Процес гашења новинарства је одавно почео… Садржај је
одавно потпуно небитна ствар, због чега мислим да ће
корона само убрзати процес гашења „правих вести”.
(Новинар Александар Рељић, „ФоНет”, 26. октобар)
* * *
Корона-криза је произашла из кризе капитализма и из
вишевековне девастације околиша и живота. Она је заоштрила и оголила већ постојеће друштвене неједнакости. Деценије фетишизма позитивизма, свођење друштвених односа на калкулус, хаотична дигитализација
свега и свачега узели су свој данак. Мислим да се ова
криза још дуго неће разрешити због дубоке социјалне
фрагментације и због тога што се на прво место ставља
раст профитних стопа, а не здравље људи. У том контексту, затварање културних институција и отказивање
изложби, концерата и позоришних представа у пролеће
ове године довели су до тога да се радници у сектору
културе запитају да ли је уметност онаква каква јесте
икоме потребна. На концу ствари, нема будућности за
уметност ако је нема за друштво, социјализам је овде нужна алтернатива.
(Мултимедијални уметник Владан Јеремић, портал
„Новости”, 25. октобар)
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ГРАЂАНИН И ЊЕГОВО ПРАВО

КАКО ОСТВАРИТИ НАКНАДУ ШТЕТЕ
У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ?
Право на подношење имовинскоправног захтева има: оштећени, као и свако лице чије је
лично или имовинско право
кривичним делом повређено,
односно као подносилац се може појавити, поред оштећеног,
и лице на које је имовинскоправни захтев пренет правним
послом, или у случају смрти,
наслеђивањем.
Када сте оштећени извршеним
кривичним делом, имате право да захтевате да вам се причињена штета, настала услед
извршења кривичног дела, надокнади у кривичном поступку, јер се ту можете много брже и без већих трошкова обештетити него да након окончања кривичног поступка своја права остварујете у посебном парничном поступку.
То ћете остварити подношењем имовинскоправног захтева у кривичном поступку.

Прецизно одређивање
Као чест проблем, појављује се
ситуација да не можете да накнадите штету од окривљеног,
јер нема примања, не поседује
сопствену имовину, нити му је
икаква имовина у вези с кривичним делом могла бити одузета. Овај проблем, нажалост,
још увек није решен. Уколико
вас суд упути на парнични поступак за накнаду штете, потребно је да добро размислите
пре излагања трошковима парничног поступка.
Одлучивање о имовинскоправном захтеву представља
посебну врсту поступка у оквиру кривичног поступка, а докази које суд изводи у циљу
доказивања кривичног дела и
кривице учиниоца најчешће су
и докази који указују на основаност и висину имовинскоправног захтева.
Након што поставите и определите свој имовинскоправни
захтев у погледу висине штете
коју сте претрпели, кривични
поступак се наставља по службеној дужности и више се не
морате излагати трошковима,
у смислу присуствовања сваком главном претресу. Заменик јавног тужиоца је први који долази у контакт са оштећеним и има законску обавезу да
вас посебно упозори у вези с
правом остваривања вашег имовинскоправног захтева.
Имовинскоправни захтев мора бити прецизно одређен. Ово
врло често није случај у пракси, јер се оштећени из неприпремљености и незнања само
уопштено изјасне да истичу имовинскоправни захтев, али да ће
висину накнадно определити.
Ово по правилу не учине до завршетка главног претреса, па је
резултат тога да се сам кривични поступак оконча, а оштећени онда упути на парницу, јер
кривични суд не поседује довољно података на основу којих би могао одлучити о имовинскоправном захтеву.

Могући предмети
Предмет вашег имовинскоправног захтева може бити:
1. Накнаде штете – материјалне и нематеријалне.
Материјална штета се односи на финансијске или новчане губитке, као што су медицински, болнички и погребни
трошкови, губитак будућих зарада и повластица везаних за
запослене, неисплаћене плате,
као и трошкови за штету нанету имовини. Право на накнаду
штете представља најважније
оригинерно право жртава кривичних дела.
Нематеријална, морална штета односи се на сваки други нефинансијски или неновчани

губитак, нпр. душевну патњу,
губитак угледа или части, бол
и патњу, неугодности, губитак
животне радости, губитак друштвеног живота и губитак партнера – пријатеља. Код имовинскоправног захтева за накнаду
штете, као оштећени дужни сте
да врло прецизно, уз одговарајуће доказе, определите и образложите врсту и висину штете.
2. Повраћај ствари – покретних и непокретних, уз неопходан услов да исте буду врло
прецизно описане, индивидуализоване, како би се са сигурношћу могло утврдити да су то
баш ваше ствари, односно ствари које припадају оштећеном и од ког су одузете приликом извршења кривичног
дела (нпр. рачун, фотографија, сведоци...).
Суд не може прихватити захтев за повраћај ствари које је окривљени купио
новцем који је противправно прибавио од
вас као оштећеног;
та да мо же те
тражити само
накнаду штете у смислу
имовинскоправног
захтева.
3. Поништај правног посла –
ко ји је
про ис те као из кривич ног де ла и
који је имовинскоправ не при ро де
(нпр. поништај неког уговора).
Одлука о пониште њу прав ног
по сла не ди ра
права трећих лица, јер она не
учествују у поступку и немају
могућност да заштите свој интерес. Поништај се може извршити само у односу на окривљеног, а захтев према трећим
лицима се може поставити само у парници.
Крајњи рок за подношење
имовинскоправног захтева у
кривичном поступку траје до
завршетка главног претреса (суђења) пред првостепеним судом. Уколико пропустите овај
рок, ово право онда можете
остварити само у парничном
поступку.

Прегледи и вештачења
Имајући у виду да се имовинскоправни захтев може односити на накнаду штете, повраћај ствари или поништај одређеног правног посла, за одлучивање о овоме суд, у великом
броју случајева, мора ангажовати стручна лица с посебним
знањем у некој области (вештаке одговарајуће струке). Трошкове ових радњи свакако сноси суд, а не ви као оштећени.
Обавеза је суда да утврди све
чињенице у вези с постављеним имовинскоправним захтевом и посебно саслуша окривљеног на ове околности.
Такође, у току кривичног поступка, као оштећени, често ћете бити подвргнути одређеним
лекарским прегледима и вештачењима, ради утврђивања
одређених чињеница које су важне за кривични поступак. У
тој ситуацији потребно је да,
уколико суд то не учини, самостално предложите да вештак
приликом израде вештачења
истовремено уради и процену
висине нематеријалне штете,
или се изјасни о параметрима
важним за ваш имовинскоправни захтев. Такав доказ може се
користити у кривичном поступку, али и у евентуалном парничном поступку, ради оцене
висине настале штете.

Не повећавајте износ свог
имовинскоправног захтева, на
самом крају поступка у завршној речи, без детаљнијег образлагања, јер би у таквим околностима суд поново морао да
испита окривљеног. У таквим
ситуацијама суд би оправдано
проценио да ово води одуговлачењу кривичног поступка,
те вас упутио да свој имовинскоправни захтев остварите у
парничном поступку.
Дакле, ствар је оцене суда
који води кривични поступак
да ли ће одлучити о
вашем

имовинскоправном захтеву
или ће вас упутити на парнични поступак. Зато, када постављате имовинскоправни захтев, самостално или путем пуномоћника (адвоката), како бисте избегли ситуацију да вас
суд упути на парнични поступак, потребно је да он од самог
почетка буде: што прецизнији,
конкретнији и, по могућству,
поткрепљен доказима.

Потенцијални епилози
У зависности од одлуке суда о
кривици окривљеног, одлука
о имовинскоправном захтеву
може бити: да суд у целости
усвоји ваш имовинскоправни
захтев, да суд делимично усвоји имовинскоправни захтев, а
за преостали део вас упути на
парницу, да вас суд у целости
упу ти на пар ни цу ра ди
остварења имовинскоправног
захтева.
Суд може одредити и привремену меру како би се ваш
имовинскоправни захтев обезбедио. То значи да у току кривичног поступка оштећени или
његов пуномоћник мора суду
поставити захтев за обезбеђење имовинскоправног захтева.
Суд може привремено забранити располагање средствима
или их одузети окривљеном.
Када се на тај начин обезбеди
могућност остваривања из имовине окривљеног, тада се пресудом може обавезати окривљени да исплати имовинскоправни захтев, али суд може и
сам одредити да се из привремено одузете имовине исплати имовинскоправни захтев, у
целости или делимично.
Имовинскоправни захтев, у
одређеним случајевима, може
бити поднет и јавном тужиоцу. Уколико пред тужилаштвом
дође до одлагања кривичног
гоњења окривљеног тзв. условље ног опо р ту ни те та, као
оштећени имате могућност да

остварите свој имовинскоправни захтев на врло ефикасан и
брз начин, кроз обавезу окривљеног, коју му изриче јавни
тужилац, да вам накнади причињену штету у одређеном року. Уколико окривљени не испуни своју обавезу, кривични
поступак према њему ће се наставити и тада имате сва претходно наведена права.
Уколико пред тужилаштвом
дође до закључења споразума
о признању кривичног дела или
споразума о сведочењу окривљеног, споразум јавног тужиоца и окривљеног о вашем имовинскоправном захтеву мора
бити његов обавезан део, и ту
је такође потребно да као оштећени, након позива тужилаштва, прецизно изнесете свој
имовинскоправни захтев.
У ситуацији када не дође до
покретања кривичног поступка, и кривична пријава буде
одбачена, тада јавни тужилац више није овлашћен
за одлучивање о имовинскоправном захтеву. Тада вам преостаје само могућност покретања парничног
поступка.
За крај, још једном је потребно истаћи да су предности
подношења имовинскоправног захтева
у кривичном поступку из угла оштећеног
очи глед не.
Оштећени не мора
да во ди по нов ни
поступак који би га
из ла гао суд ским
трошковима, евентуалном поновном
саслушавању и испитивању о трауматичном догађају, сусрету са
окривљеним. Као оштећени,
уколико сте незадовољни одлуком првостепеног суда, имате право да изјавите жалбу на
део пресуде који се односи на
одлуку о вашем имовинскоправном захтеву.
Такође, често парнични судови чекају да се кривични поступак оконча правноснажном
пресудом, па да тек онда одлучују о накнади штете. Међутим, важно је напоменути да,
када се одлука о вашем имовинскоправном захтеву доноси у кривичном поступку, у
пресуди којом се окривљени
оглашава кривим, онда је оваква одлука везана за судбину
пресуде. Уколико евентуално
дође до укидања пресуде по
жалби окривљеног или тужилаштва, онда се мора укинути
и део пресуде (одлука) о имовинскоправном захтеву, да би
се у новој пресуди након поновљеног поступка одлучило поново и о имовинскоправном
захтеву. Уколико би у поновљеном поступку била донета ослобађајућа пресуда или се обуставио поступак, суд више не
би могао одлучивати о имовинскоправном захтеву, већ би
имао само могућност да вас
упути на парницу.
У том смислу парнични поступак јесте потенцијално сигурнији, али и дужи пут да
остварите своје право. Избор је
на вама.
Марија Момчиловић,
тужилачка сарадница
у Апелационом јавном
тужилаштву у Новом Саду
(Текст је објављен на сајту
„Отворена врата правосуђа”)

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ПОСЛЕДИЦЕ ПАНДЕМИЈЕ КОРОНАВИРУСА ЗА ПОСЛОВНУ ПОЛИТИКУ

ДОБАР ДАН, ГОСПОДИНЕ ХАЛ 9000
Стручњаци тврде да ће за
пет година „машине”
преузети половину послова
Анкетирани послодавци
више верују AI технологији
него људима
С васпитачима,
наставницима и
уметницима још коју годину
Пандемија коронавируса убрзала је
промене на тржишту рада и у следећих пет година, према наводима из
извештаја Светског економског форума, половину свих садашњих радних места у средњим и великим фирмама преузеће од људи вештачка интелигенција. Према овом документу,
„револуција робота” отвориће 97 милиона радних места широм света, али
ће, исто тако, толики број радника
остати без посла – нарочито они који
ручно раде, попут шваља и носача,
као и зидари и тесари јер ће се објекти зидати 3Д технологијом. Поред
њих, AI технологија одмениће пословне секретаре и рачуновође (област
администрације и обраде података),
тврде стручњаци Светског економског
форума.
С друге стране, порашће потребе за
здравственом негом, у IT сектору (пре
свега развој вештачке интелигенције), за стручњацима роботике, оператерима сервисерима мехатронских система итд. Истраживање Форума обухватило је 300 највећих светских компанија, које запошљавају осам милиона људи широм света. Више од 50
одсто анкетираних послодаваца рекло је да већ сада спроводи аутоматизацију неких радних места у сопственим компанијама, док је 43 одсто рекло да ће у наредном периоду досадашња радна места вероватно бити уступљена савременој технологији.
Сасвим је јасно да је пандемија коронавируса нагло убрзала процес глобалне роботизације производње и услуга и сада, савим је јасно, компаније
настоје да смање трошкове и усвоје

нове начине рада, јер су профит и егзистенција приоритет сваког послодавца. Све ово раднике ставља у веома тежак положај – убрзава се аутоматизација и следи економска рецесија због ковида 19.

Програмери и сервисери
Око 1,7 милиона радних места од
2000. године у производњи преузели
су роботи. Од тога, 400.000 у Европи,
260.000 у САД и 550.000 у Кини, наводи се у истраживању.Тренутно око

Порашће потражња за радницима у
зеленој економији у области инжењерства и програмирања у клауду (испорука рачунарских услуга на захтев,
израда апликација итд.).
Пословима који захтевају више саосећања, креативности и социјалне
интелигенције људи ће се бавити још
неколико деценија. А људи на позицијама попут законодаваца, бизнисмена, радника и наставника морају
да развију вештине како би се прилагодили аутоматизацији.

незапослености могу бити највише погођене овом заменом. Радници који
престану да раде у директној производњи прелазе на друге послове, попут транспорта, изградње, канцеларијског и административног, али ни ту
неће остати дуго, тврде стручњаци, јер
су ова подручја рада подложна аутоматизацији, наводи се у истраживању.
Како стоји у њиховој студији, сваки
нови индустријски робот успева да замени 1,6 ручних послова, за које су
потребне најмање квалификације. У

сабласна здања у која више нико не
улази јер ће се сва куповина обављати
онлајн. Па ипак, неко ће морати и да
достави робу, и да надгледа вештачку
интелигенцију, али у ту има кавака –
„Амазон” већ сада дроновима спушта
наруџбенице на балконе или у дворишта наручиоца, а првак света у шаху
(иначе рачунар) сам себе учи.
Неко ће рећи: ма, дај, ми смо ипак
Србија, неће то још код нас.
Ми, Панчевци, јако добро знамо
шта доноси модернизација. Сложићете се – и добро и лоше. Сетимо се
само аутоматизације производње у
Рафинерији нафте Панчево због које
су многи остали без посла. Обично
мануелно одвртање и завртање вентила некада је било део радне обавезе, а сада читав тај процес обавља
софтвер. Некада се услед погрешног
одвртања и завртања спаљивала сировина и самим тим загађивала животна средина и угрожавало здравље
људи. Сада се ваздух загађује због других ствари, али то ће, зарад профита,
бити решено. Јер је и отпадни гас пун
уљоводоника сировина која може да
се искористи, зар не!?

ОН ЛАЈН СР БИ ЈА

трећину свих радних задатака реализују машине, док људи раде на преосталим местима, али стручњаци предвиђају да ће се до 2025. равнотежа
драстично променити. Па ипак, има
наде за обичне смртнике – послови
који се ослањају на људске вештине,
попут саветовања, доношења одлука,
закључивања, комуницирања и интерак ци је по ста ће све тра же ни ји.

Све у свему, милиони ће морати да
се преквалификују да би се изборили
с променом и у том послу биће им
потребна значајна подршка државе.

Аутоматизација свести
Према анализи компаније „Оксфорд
eкономикс”, области у којима раде
људи с мање вештина, које доносе мање при хо де и има ју ве ћу сто пу

просеку, сваки новоинсталирани робот у областима где раде мање квалификовани људи могао би да доведе до
двоструко више губитка радних места
од оних земаља у којима раде висококвалификовани људи, чиме се погорошава економска неједнакост.
За коју годину аутомобиле ће прати
робот, пословне задатке добијаћемо
од софтвера, а мегамаркети ће бити

У Србији је понуда и потражња
онлајн услуга драстично скочила
од почетка епидемије коронавируса и све већи број компанија
окреће се онлајн продаји. Поред
тога, код нас је веома популарно
и писање текстова за блог, драстично се развија дигитални маркетинг. Уједно расте и едукација
у областима ових услуга.
Пре ковида курсеви из различитих област одржавали су се
уживо (80 одсто), а сада је другачије. Потражња за онлајн услугама скочила је за око 55 до 60 одсто, а потражња за онлајн обукама за 30 одсто.
Када је у питању зарада, људи
у Србији који раде онлајн послове у просеку зараде 300 евра.

ПОРЕСКА УПРАВА ЧЕШЉА РАЧУНЕ ГРАЂАНА

Рат инфлуенсера и државе
Самостално пријављивање
за утају
Треба намирити порез за
претходних пет година
Нема кривичне, само
прекршајна пријава
Подигла се велика прашина због намере Пореска управе да санкционише неодговорне програмере, јутјубере, фриленсере, архитекте, дизајнере. Наиме, Пореска управа је утврдила да порески обвезници физичка лица која у иностранству остварују приход пружањем услуга развоја софтвера, превођења, држања часова страног језика, графичког дизајна, затим
јутјубери и инфлуенсери, не плаћају
порез и друге доприносе.
Како тврде, на основу расположивих
података о уплатама из иностранства и
поређењем тих података с поднетим
пореским пријавама установљена је висока стопа непоштовања пореских прописа управо код ових лица. Пореска
управа истиче да се ове зараде остварују по основу пружања разних врста услуга и позвала је сва физичка лица која
су пропустила да поднесу пореске пријаве да пре отпочињања пореске контроле или подношења захтева за покретање прекршајног поступка самоиницијативно обрачунају порез и доприносе с припадајућом каматом и измире своје законске обавезе, како би избегла прекршајну одговорност.
Занимљиво, тражи се да се потраживања намире ретроактивно за претходних пет година (кажу правници –
овај рок је узет јер пореске обавезе
застаревају после пет година).

Компликована рачуница
Поједине панчевачке неплатише добиле су од Пореске управе упозорења,

ШТА ДР ЖА ВА ПРИ ЗНА ЈЕ
Вреди знати и следеће. Обвезнику
се признају следећи нормирани
трошкови: 50 процената од бруто
прихода – за вајарска дела, таписерије, уметничку керамику, керамопластику, мозаик и витраж, за
уметничку фотографију, модно креаторство и уметничку обраду текстила (ткани текстил, штампани текстил и сл.); 43 процента од бруто
прихода за сликарска дела, графичка дела, индустријско обликовање
са израдом модела и макета, ситну
пластику, радове визуелних комуодносно дато им је до знања да порески службеници знају токове новца на
њиховим рачунима. Став већине програмера, јутјубера, фриленсера и предавача страних језика је јасан – многи
неће да плате и ћераће се с државом
јер верују да је ово само блефирање

никација, радове у области унутрашње архитектуре и обраде фасада
итд.; 34 процента од бруто прихода
– за интерпретацију односно извођење естрадних програма забавне и
народне музике, производњу фонограма, производњу емисије, производњу базе података и за друга ауторска и сродна права која нису наведена у прве две групе и 20 процената од бруто прихода – за остале
приходе који нису ауторска и сродна
права (дефинисане чланом 85 Закона о порезу на доходак грађана).
државних органа. Сматрају да је крајње неозбиљно да сами израчунавају
колики порез треба да плате (шта се и
колико опорезује) и да је сасвим сумануто то што држави треба да припадне, на основу пореза, од 48 до 80 одсто
укупне зараде од завршеног посла.

Висина пореза и доприноса зависи
од врсте прихода, да ли је ауторски
хонорар или уговор о делу, од тога да
ли је особа запослена или не, кажу
стручњаци. Читав је низ разлика, од
стопа до дозвољеног одбитка. Према
прорачуну, када се све узме у обзир,
обавезе се крећу од 29,5 до 80 одсто.
У случају хонорара одбитак иде од 34
до 50 одсто, а код уговора о делу он је
20 одсто. Чињеница је да многи не
знају да обрачунају порез и за то ће
морати да ангажују књиговођу – а то
кошта око 100 евра.
Занимљиво је да, када је реч о уговорима о избегавању двоструког опорезивања, сам обвезник мора да зна
да ли га с државом из које стижу
средства наша земља има или нема.
Најчешће се порези плаћају по месту боравка онога који приходује.
Значи да највећи број њих, пошто су
грађани Србије, морају да плаћају
обавезе у нашој земљи. У случају држава с којима немамо овакав уговор, постоји опасност од двоструког
опорезивања.
Када је реч о самој пријави, порезници је подносе за сваки приход понаособ. Детаљи постоје и на сајту Пореске управе Србије, мада недовољно
објашњени и недоречени, без износа
нормираних трошкова који се изузимају из обрачуна. Принцип обрачуна
је следећи: од износа конкретног прихода одузима се проценат нормираних трошкова, а на остатак се обрачунава порез. Па, тако, запосленом
који приходује 120.000 динара из иностранства и има право на признате
трошкове од 50 одсто по плаћању пореза и доприноса за ПИО остаје око
92.000 динара.

Држава обезбедила олакшице
С друге стране, државни органи подсећају фриленсере да су и раније били у обавези да плаћају порез, да је

важно да законске обавезе измирују
на време, као и да су за ову и наредне
две године већ добили олакшице за
IT сектор. Плаћање пореза на зараде
из иностранства већ је регулисано Законом о порезу на доходак грађана.
Та обавеза већ годинама постоји, а
ово је била једна добра намера Пореске управе, пре него што крене у контролу, да још једном упозори оне који примају приходе из иностранства
да морају да плате порез.
Од ове године на снази је нови тип
олакшица по основу запошљавања висококвалификованих лица и оне су
препознате и у IT сектору. Реч је о
попустима на порезе и доприносе, односно ПИО, и ти попусти током 2020.
године износе 70 одсто пореза и 100
одсто ПИО доприноса, а за наредну
годину предвиђено је 65 одсто пореза
и 95 одсто ПИО доприноса.
Било како било, порез ће морати
да се плати, тврде државни органи.
Но многе неплатише, увређене што
морају да испуњавају законску обавезу, спремају се да отворе рачуне у Бугарској и да с времена на време посете суседе те успут покупују оно што
им је неопходно и тако оставе део
новца странцима, а не нашим продавцима. Узгред, многи IT уређаји далеко су јефтинији преко него код нас,
јер суседима не треба да плате порез.
А цариници као цариници, имају друга посла, а не да разваљују тапацирунге и седишта компјутерским гиковима и познатим јутјуберима. Један селфи за дете биће довољан да се
пређе граница без проблема…

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х И Т НА ПО МО Ћ

Приоритет: сачувати
здрав разум
Солидарност и брига о другима често има веома позитивно дејство на наше ментално здравље. Тиме јачамо
сопствене капацитете да се изборимо са одређеним проблемима, али и капацитете заједнице у којој живимо. У суочавању са здравственим проблемом или епидемијом која угрожава заједницу веома је важно
да имамо на располагању проверене чињенице. Одржавање
физичке дистанце никако не
би смело да буде пут у социПише:
јалну изолацију. Напротив, кодр Мирослав Тепшић
муникација с драгим људима
требало би да се одржава расУ мору стресогених и ката- положивим средствима, телестрофичних информација ко- фоном или путем андроид
је свакодневно примамо те- апликација. Мере ограничавашко је сачувати менталну рав- ња кретања старијих суграђанотежу и оптимизам. Јасно на могу допринети само још
је да су ове особине неопхо- већем осећању изолованости
дан део нашег квалитетнијег и изопштености. Далеко је сврживота и здравља и да су оне сисходније пружити одговарапод великим утицајем окру- јуће информације о томе кожења у коме живимо. Подр- ме се можемо обратити за пошка породице и пријатеља, моћ или савет. Ментално здраматеријално стање, здравстве- вље народа не може се никако
чувати тако што
не и емотивне
ће се коронавиприлике веома
русу приписису важни елевати сва могумен ти на ше
ћа својства коистрајности и Веома је важно
ја неки вирус
ста бил но сти.
може да има.
У кри зним имати на уму да
Веома је важно
в р е м е н и м а трајање епидемије
имати на уму
друштвена за- повећава могућност
да трајање епиједница мора
демије повећапосебну пажњу слабљења вируса,
ва могућност
да
по све ти па тако и могућност
слабљења вирусвојим најраса, па тако и
њивијим чла- организма да се
могућност орновима. Веома ефикасно избори
ганизма да се
угрожене кате- са инфекцијом.
ефикасно избогорије су наши
ри са инфекцистарији суграђани нарушеног здравља, де- јом. Ово свакако није позив
ца и млади. Не треба да забо- на мањак опреза, већ указиваравимо усамљене особе како ње на чињеницу да удружеу градској, тако и у сеоској ним напорима и с вером у босредини. Лица која имају про- ље сутра можемо да савладаблеме у развоју, менталне бо- мо све препреке.
За почетак, направимо палести или болести зависности не могу самостално да се узу у праћењу вести, социјализборе с неком новом ситу- них мрежа или других средцијом која угрожава њихово става информисања који нас
здра вље и би ти са ње. Но ве свакодневно бомбардују нооколности су повећале број вим информацијама о актунезапослених лица и оних са елној епидемији. Посветимо
умањеним приходима. У та- више времена активностима
квим приликама брига о соп- које нас испуњавају, враћају
ственом здрављу обично пре- осмех на лице и дају равнотежу нашим емоцијама.
стаје да буде приоритет.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Еликсири за
напете нерве
Ако вас је током дана самлео
стрес и потребно вам је нешто да
вас смири, немојте се олако хватати разноразних лекова за смирење. Поред тога што имају низ
штетних нуспојава, они изазивају и зависност и никако се не
смеју узимати на своју руку. Уместо таблета, боље одаберите неки од природних препарата и чајева који проверено умирују напете нерве.
Један од њих је еликсир од меда и першуна. Потребан вам је
један килограм корена и листа першуна и 1,5 кг меда. Першун
добро оперите, исецкајте и самељите на машини за месо. Помешајте добро с медом, сипајте у тегле и ставите у фрижидер. Узимајте шест пута дневно по једну кашичицу. Добро жваћите и на
крају све прогутајте.
Против напетости су добри и следећи чајеви. Помешајте по
три кашике хмеља, камилице, мајорана, нане и матичњака. Једну кашику мешавине прелијте са два децилитра воде, поклопите
и оставите да се прохлади. Пијте два-три пута дневно пре јела.
Увек спремајте свеж чај.
Помешајте 40 г корена одољена, 20 г хајдучке траве, 15 г нане, 10 г камилице и 15 г матичњака. Две кашике мешавине прелијте са два децилитра кључале воде, па оставите да одстоји 20
минута. Пијте незаслађено, три пута дневно по шољу.
Помешајте осам грама хмеља, 30 г матичњака, 15 г враниловке, 15 г верем траве, пет грама корена линцуре, 25 г мајчине душице, осам грама глоговог цвета, 20 г босиљка и 25 г коре валеријане. Три кашике мешавине прелијте са 750 мл кључале воде,
додајте две кашике меда од матичњака, поклопите и оставите да
стоји 15 минута. Процедите и пијте млако после јела.

Петак, 30. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО УKЛОНИТИ БЛОKАДЕ НА ПУТУ ДО БЕБЕ

ЗАПУШЕНИ ЈАЈОВОДИ – ЈЕДАН ОД
ГЛАВНИХ УЗРОКА НЕПЛОДНОСТИ
Постоји велики број разлога
који доводе до неплодности,
али истраживања показују да
су у готово 40% случајева за
тај проблем криви оштећени
или зачепљени јајоводи. У појединим случајевима светло на
крају тунела ипак постоји...
Kада су јајоводи непроходни,
сперматозоиди не могу стићи
до јајне ћелије, нити оплођено
јајашце може да пређе пут до
материце, па је тако зачеће немогуће. Понекад се овај проблем решава лако, али има случајева када, чак и након дуготрајног лечења, успех изостане.
Kада су оба јајовода блокирана, до трудноће, нажалост,
не може доћи природним путем, већ је једина опција вантелесна оплодња. Уколико је
непроходан само један, шансе
за останак у другом стању повећавају се применом хормонске терапије. Постоје и случајеви када су јајоводи само делимично проходни, али то доводи до нових проблема, као
што су ванматерична трудноћа, компликације приликом њеног прекидања, али и муке током покушаја поновног зачећа.

Без знакова за узбуну
Симптоми који би нам могли
указати на то да су нам јајници
непроходни врло су ретки, ако
их уопште има. Нема нередовних менструалних циклуса, као

контрацепцију. Наследни фактор такође има утицаја.
Јајнике могу блократи прираслице и ожиљци, али се загушење може јавити и као хидросалпингс – у том случају
блокада изазива проширење јајника, које се потом испуњава
течношћу. Ако је блокада испуњена гнојем, говоримо о пиосалпингсу, који се лечи антибиотицима, а понекад и оперативним захватом.

ЗА БО РА ВИ ТЕ НА ДУ ВАН И АЛ КО ХОЛ
Натписи на кутијама цигарета не лажу: дувански производи, као и алкохол, доказано спадају у најзначајније
узрочнике запушености јајовода, а самим тим и неплодности. У овом случају није
довољно само смањити конзумирање пића и цигарета,
већ их морате у потпуности
избацити из свог живота.
Цигарете и алкохол остављају лоше последице на
што је то случај с неким другим проблемима с репродуктивним здрављем, а изузетно
ретко јавља се бол у абдомену
или сумњиви секрет. Управо
због тога што знакови изостају,
већина жена схвати да има проблем тек када покушаји да остану у другом стању након дужег
времена не уроде плодом.
У највећем броју случајева
до непроходности јајовода доводи упала или отекнуће врата
материце, које се стручно назива цервицитис. Ова упала најчешће је последица бактеријских инфекција стептококама
или стафилококама, али може
се јавити и као нуспојава полно преносивих болести као што
су гонореја, ХПВ, хламидија,
херпес и трихомонијаза.

Ово јесу најчешћи случајеви
у пракси, али на зачепљење јајовода утичу и разни други фактори, као што су: инфекција
материце настала након побачаја, напрснуће слепог црева,
операција абдомена или неки
захват који је укључивао и јајоводе, ванматерична трудноћа, ендометриоза или дугогодишње коришћење пилула за

читав организам – на све
органе, кожу, косу, зубе и
нокте. Ослободите се ових
лоших навика како бисте побољшали целокупно здравствено стање.
Најбоље методе превенције су
заштита од сексуално преносивих болести и благовремено лечење упала у малој карлици.

Kако се поставља дијагноза
Kада наш гинеколог посумња
да су нам јајоводи непроходни, на располагању му је неколико метода којима ће испитати оправданост својих сумњи. Међу њима су најчешће
хистеросалпингографија (ХСГ)
и лапароскопија.
Хистеросалпингографија се
вр ши по мо ћу ренд ге на или
евентуално ултразвука. У врат
ма те ри це нај пре се уне се
контрастна течност, а потом се
посматра њено путовање кроз
јајоводе све до јајника. У случају да су јајоводи непроходни,
на снимку ће се видети да течност није прошла кроз све области. Овај преглед се врши пре
овулације и није увек поуздан.
Лапароскопија је хируршка
метода којом се кроз мали рез
на трбушном зиду уводи оптички инструмент лапароскоп.
Помоћу њега се посматрају јајоводи, јајници и материца, а
на овај начин је могуће и извести хируршки захват и отклонити препреке које су довеле
до непроходности јајовода.

Две опције плус природа
Након успостављања прецизне
дијагнозе и сагледавања узрока који су довели до непроходности јајовода, лекар ће одлучити на који начин ће спровести лечење. Највероватније ће
се одлучити за продувавање јајовода или за оперативни захват.

На сву срећу, постоје и природни лекови који, уз промену
одређених животних навика,
могу допринети томе да се овај
проблем ублажи или чак у потпуности реши. Поједине лековите биљке могу нам помоћи у
борби против бактерија, као
што је кандида, које могу изазвати инфекције и тако утицати на неплодност. С бактеријама ћете се најбоље изборити
помоћу кинеске анђелике, камилице, белог лука, олеандра,
куркуме, корена црвеног божура, тамјана и календуле.
Постоје различите комбинације биљака које долазе у облику чајева или суплемената и
користе се за лечење блокираних јајника. Ми ћемо овде набројати оне најважније. Ипак,
немојте их нипошто узимати
на своју руку и не наседајте на
огласе који нуде чудотворне резултате, већ се о свему најпре
посаветујте са својим лекаром.
Студије су показале да је корен црвеног божура богат антиоксидансима. Највероватније је то разлог што кинеска традиционална медицина препоручује ову биљку у лечењу блокираних јајовода. Kорен канадског љутића или златног туљана један је од најјачих природних антибиотика. Ова биљка
смањује упале и инфекције и

маже код обољења јајника, миома материце, ПМС-а, неплодности и многих других болести.

Важна је и исхрана
Избегавајте намирнице које садрже хормоне, као што је месо, јер они могу утицати на
женски полни хормон – естроген. Уместо тога, нека у вашој
исхрани преовлађује храна бога та ан ти ок си дан си ма, ко ји
убразавају опоравак. Антиоксиданси су присутни у свежем
воћу и поврћу и биљним уљима, поготово у маслиновом. Чај,
чоколада, соја и цимет богати
су флавоноидима, па слободно уживајте у овим намирницама. Само – без претеривања.
Препоручују се и намирнице богате каротеноидима, биљним ензимима способним да
редукују стварање слободних
радикала. Kаротеноида има у
јајима, жутом, црвеном и наранџастом воћу, као и у поврћу, као што су шаргарепа, феферони, спанаћ и тиквице.

Два кључна витамина
Витамин Ц је неопходан за јачање имуносистема и за апсорпцију гвожђа, а добар је савезник и у борби против инфекција. Ако су јајници блокирани због инфекције или упале, витамин Ц може помоћи

ЧАЈ ПРО ТИВ НЕПЛОД НО СТИ
Помешајте 200 г мацине
траве, 100 г хајдучице, 100
г вирка, 50 г боквице и 50 г
здравца.
Пет супених кашика мешавине
прелијте литром
кључале воде, поклопите
и
оставите да
одстоји сат
тиме спречава појаву ожиљака
и прираслица. Kорен ђумбира
побољшава циркулацију, смањујући упале и блокаде. Глог и
медвеђе грожђе помажу у смањењу загушења и вишка телесних течности, чиме се решава проблем јајника запушених
управо накупљањем течности.
Верује се да други назив мацине траве – очајница асоцира
на жене које су у очајању због
неплодности проналазиле спас
у овој биљци. Травари тврде да
тинктура очајнице лечи непроходне јајнике, уклања цисте и
миоме и стимулише функцију
репродуктивних органа.
Kинеска анђелика, као што
јој само име каже, користи се у
традиционалној кинеској медицини и најпознатија је по свом
благотворном дејству на женски репродуктивни систем. По-

времена. Пијте током дана у
мањим гутљајима.
Kад затрудните, замените
овај чај мешавином
100 г малине и
100 г матичњака.
Припрема је иста,
осим што чај треба
да одстоји пола
сата уместо сат
времена.
да се овај проблем реши. Посаветујте се с лекаром око дозирања, јер превелике дозе могу изазвати дијареју и друге нежељене ефекте.
Ћелије женског репродуктивног система, укључујући и
јајоводе, богате су рецепторима витамина Д. Kада у телу
има довољно тог витамина, он
се везује за рецепторе како би
регулисао гене репродуктивног система и потпомогао производњу естрогена. Стога је од
велике користи сунчати се и
уно си ти на мир ни це бо га те
витамином Д.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Supliment multilingv al săptămânalului / Мултијезички додатак у недељнику

în limba română / на румунском језику
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MARELE FESTIVAL DE FOLCLOR – UZDIN 2020

PĂSTRAREA CONTINUITĂŢII ȘI A TRADIŢIEI
ROMÂNILOR DIN VOIVODINA
Marele Festival de Folclor al Românilor din
Voivodina - R. Serbia, ajuns la ediţia a 60 a
promovat valorilor cultural-identitare ale minorităţii noastre. Festivalul a avut loc pe data
de 26 septembrie, în sala de spectacole a Căminului Cultural „Doina” din Uzdin, fără public. Pe scenă, au evoluat soliștii vocali și instrumentiști, promotori ai muzicii populare
din satele noastre.
Dat fiindcă festivalul durează timp de șase decenii, anul acesta accentul s-a pus pe continuitate și pe necesitatea organizării. Însă de data
aceasta, din cauza pandemiei de COVID-19,
festivalul s-a desfășurat în condiții specifice.
Trebuie menționat faptul că spre deosebire de
edițiile precedente, din motive bine cunoscute, festivalul s-a desfășurat fără public.
Festivalul a început cu un concurs la care
s-au prezentat doar soliști vocali și instrumentiști. Soliștii au interpretat cântece pe care le-au mai cântat la ediţiile anterioare ale
Marelui Festival. Este vrednic de menționat
faptul că în program nu au participat ansamblurile folclorice.
Iubitorii de muzică populară românească
au avut prilejul să urmărească programul în
transmisiune directă asigurată de C.P.E. „Libertatea” iar Radioteleviziunea Voivodinei,
care a înregistrat concertul, a difuzat spectacolul în emisiunile sale.
Cuvinte de salut
Orchestra de Muzică Populară a Românilor
din Voivodina, dirijor Roman Bugar, a asigurat acompaniamentul pe tot parcursul con-

certului. În această ordine de idei, concertul
a început cu acordurile orchestrei. Coordonator artistic a fost Graţian Petrovici.
Marius Rămianţ, președintele Comitetului Local de Organizare, a subliniat
importanța organizării Marelui Festival pentru păstrarea continuităţii și a tradiţiei româ-

Dorel Cina, preşedintele Marelui Festival
nești pe aceste meleaguri, indiferent de forma în care s-ar desfășura evenimentul. Dânsul a mulțumit Consiliului Naţional, Comunei Covăciţa și Bisericii Ortodoxe Române
din Uzdin pentru sprijinul financiar.
Dorel Cina, președintele Marelui Festival, a vorbit despre specificul ediţiei din

„TEZAUR BĂNĂŢEAN”, PERIODIC AL MARELUI FESTIVAL
Cu prilejul ediţiei a LX-a a Marelui
Festival de Folclor al Românilor din
Voivodina a apărut numărul 12 al
„Tezaurului bănăţean”, periodic al
Marelui Festival, adaptat momentului jubiliar.
Teodora Smolean, redactor șef și
responsabil al săptămânalului ”Libertatea”, s-a ocupat de conținutul
ediţiei care a fost editată de C.P.E.
„Libertatea”.

acest an. Dânsul a mulţumit Orchestrei de
Muzică Populară a Românilor din Voivodina în frunte cu Roman Bugar, soliștilor vocali și instrumentiști, comunei Covăciţa,
Consiliului Naţional Român, Consiliului
Executiv al Marelui Festival, Casei de Presă
și Editură „Libertatea”, Institutului de Cul-

În periodicul „Tezaur bănățean”
găsim informaţii despre această ediţie a Marelui Festival, despre pregătirile gazdelor şi gândurile organizatorilor precum şi date din istoria festivalui de folclor românesc. Acest
număr cuprinde informaţii despre începuturile festivalului, despre laureaţi şi mesajele adresate la ceas
aniversar de cei care au contribuit la
desfăşurarea festivalului.

tură al Românilor din Voivodina, redacţiilor programului în limba română ale Radioteleviziunii Voivodinei, tuturor celor care
au susținut festivalul.
- Având în vedere situația impusă de pandemie, pentru prima dată am încercat să găsim o modalitate de a organiza festivalul fără
public. Am convenit cu gazdele ca soliștii vocali și instrumentiștii să participe la concert,
pentru a interpreta aranjamente vechi. Am
luat măsuri de precauție. Sănătatea fiecăruia
dintre noi este pe primul loc. Apoi, orice altceva va veni - a spus Cina.
Daniel Magdu, președintele Consiliului
Național Român, a menționat că această ediţie s-a bucurat de sprijinul Consiliului chiar
dacă festivalul se desfășoară în alte condiții.
Dânsul speră că ediţiile care urmează vor fi
așa cum ne-am obișnuit. Daniel Magdu a
mai precizat că asociaţiile culturale care participă la festival se bucură de sprijinul financiar al Consiliului pentru ca în anii care urmează acestea să fie mai numeroase și să

Fiecare trebuie
să-și cunoască
rădăcinile familiei
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prezinte un program calitatativ, fiind mai
pregătite și mai dotate cu ceea ce este necesar.
Participanții la festival
Cinstea de a inaugura ediţia a revenit președintelui comunei Covăciţa, Jaroslav Hrubik,
care a menționat că este important ca tradiţia
Marelui Festival de Folclor al Românilor din
Voivodina să se mențină, exprimându-și gratitudinea pentru că festivalul a început și
continuă să existe în comuna Covăciţa, mai
precis la Uzdin.
Programul propriu-zis a reunit 22 de soliști vocali și instrumentiști din Uzdin, Seleuș, Ovcea, Ecica, Iancaid, Torac, Alibunar,
Satu Nou și Petrovasâla. Prima solistă care a
urcat pe scenă a fost Vanesa Creţu din Uzdin,
urmată de Cristina Motorojescu din Uzdin și
de saxofonistul Matei Magda din Seleuș. Toţi
trei sunt debutanţi la Marelui Festival.
S-au prezentat și solistele vocale Graţiela
Brăgean, din Ovcea, Isidora Ioviţă din Iancaid, Ana Maria Damian din Torac, Gabriela
Petrovici din Satu Nou, Georgeta Sfrâncioc
din Torac și Andreea Evi din Ovcea, saxofonisul Marian Roșu din Alibunar și violoniștii
Adrian Bugar și Denis Lupșor din Ecica.
Au evoluat Angela Bugar, violonistă din
Ecica, Darko Neda, acordeonist din Uzdin,
solistele vocale Virginia Totan din Uzdin și
Valentina Secheșan din Petrovasâla, Victor
Radu, violonist din Ecica și Gheorghe Murgu, clarinetist din Alibunar.
În partea finală a programului, s-au prezentat solistele vocale Andreea Șoșdean din
Uzdin și Cristina Mic din Satu Nou, urmate
de acordeonistul Sebastian Bogdan din Satu
Nou și de solista vocală Firuţa Cina din Ovcea. Ultimul moment al concertului a
aparținut Orchestrei de Muzică Populară a
Românilor din Voivodina.
Aranjamentele muzicale le-au semnat
Constantin Arvinte, Petru Popa, Ilie Cojocar,
Janiel Șublea, Graţian Petrovici, Nicola Pascu,
Filip Baloș, Todor Ursu și Ionel Budișteanu.
Atât organizatorii, cât și participanţii, s-au
despărţit cu speranţa că urmează ani mai buni
fără de pandemie și că autorităţile vor acorda
mai multă atenţie culturii amatoricești, păstrării tradiţiei și promovării valorilor culturalidentitare ale minorităţii noastre.
Eugenia Bălteanu

Artistul nostru
printre laureați
» pagina VII

Cele mai importante
sunt profesionalismul
și ambiția
» pagina VIII

II
Vineri, 30 Octombrie 2020
pancevac@pancevac-online.rs

INTERVIU: NICU CIOBANU, POET ȘI PUBLICIST

Poet, eseist, dramaturg, publicist, editor s-a născut pe data de 26 august
1960 la Locve/Sân-Mihai. În anul
2001 Parlamentul Voivodinei îl
numește în funcţia de director al Casei de Presă și Editură „Libertatea.
Nicu Ciobanu își va lăsa amprenta și
în privinţa aspectului vizual al săptămânalului, oferind și conceptul grafic
primei pagini a ziarului, precum și o
restructurare
conceptuală
a
conținutului, concept care a rămas și
astăzi. În plan profesional, ca director al Casei de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova, a susținut
acele tendinţe care au evidenţiat potenţialul creativ, precum și integritatea profesională. A ținut cont că
instituția pe care o conduce este singura instituție românească care apără valorile autentice, prin dreptul la
informare în limba maternă. Activitatea ultimelor decenii ale Casei a
fost înalt apreciată de președintele
României, Klaus-Werner Iohannis
care a conferit Casei de Presă și Editură „Libertatea” ordinul „Meritul
cultural” în grad de Ofițer, categoria
F – „Promovarea culturii”. Înalta
distincție reprezintă și o încununare
a activității ca director și practică de
bună gestionare și bună colaborare în
cadrul colectivului Casei.
În domeniul culturii, limbii, literaturii si a spiritualitatii noastre autentice, Nicu Ciobanu, opiniei publice s-a
impus și ca poet, fiind considerat
unul dintre cei mai talentaţi poeţi
contemporani. care își afirmă
importanța deosebită în peisajul cultural. Este autorul numeroaselor volume de versuri. Este traducătorul în
limba sârbă al volumului de proză
scurtă românească a secolului XX,
„Nadomak Vitlejema” („Nu departe
de Betleem”), Editura Libertatea,
2010. Antologia, care cuprinde 20 de
mari prozatori români ai secolului
XX, este distinsă cu premiul Cartea
anului editorial (Panciova, 2011) și
Premiul special al Uniunii Scriitorilor din România (Filiala Timișoara)
pentru anul editorial 2010. Deţinător al mai multor premii și menţiuni,
cu precădere pentru creaţia literară
și publicistică.
l Cum percepe lumea poetul Nicu
Ciobanu?
- Ca pe o construcție divină, perfectă, pe care omul prin optica sa
imperfectă,
în
final,
prin
imperfecțiunea sa, o denaturează.

POEZIA ESTE PASIUNEA PENTRU FRUMOS
ȘI OGLINDA SUFLETULUI

Există mai multe lumi. Unele sunt
chiar lumi paralele. Care este lumea
cea adevărată? Cea reală, concretă,
fizică, care de multe ori ne duce spre
nicăieri și care este, în final, o goană
după vânt? Lumea ireală, imaginară,
care și ea, de lumea fizică este considerată tot o goană după vânt?
Atunci, cum putem percepe lumea?
Probabil ca pe o posibilă trăire a
cunoașterii și a experiențelor acumulate de-a lungul timpului în care
reușim, sau nu, să ne confirmăm
existența.
l Oare căutările în expresia poetică
suportă rătăciri? Care au fost rătăcirile poeziei dumneavoastră?
- Fiecare dintre noi caută forma
desăvârșită sau măcar tinde spre așa
ceva. Probabil că în acele căutări
există și eșecuri pe care le putem
numi rătăciri. Deci, nu știu dacă putem vorbi de rătăciri sau în exclusivitate de rătăciri, poate mai degrabă de
căutări care nu întotdeauna ne duc
spre punctul dorit, dar care totuși

construiesc ceva, care se prezintă
mai altfel decât ne-am imaginat că ar
fi, dar care pot fi acceptabile; am putea vorbi de încercări care nu întotdeauna satisfac așteptările noastre.
Dacă doriți le putem numi rătăciri.
Ele sunt firești. Dacă n-am avea parte de rătăciri n-am cunoaște farmecul disperării și al revelației. Rătăcirile sunt inevitabile, nu le putem
ocoli, măcar până nu atingem un
anumit nivel al cunoașterii. Când
vorbim de rătăciri în poezie, dacă acceptăm termenul de rătăciri, ele țin
de acceptarea sau neacceptarea anumitor modele pe care ne construim
lumea poetică; ele țin de căutarea
unor forme în comunicare pe care le
dorim desăvârșite, în dialogul/comunicarea noastră cu eul nostru, cu
lumea. Rătăcirile știu să fie și benefice dacă le acceptăm ca reușite în
evoluția noastră. Întreaga mea poezie e o căutare spre altceva, spre ceva
ce îmi doresc să ating, sunt formele
evolutive, nu neapărat rătăciri. Rătă-

cirile/căutările se termină atunci
când poetul încetează să nască lumi.
l Poezia este în esență mânuirea cuvântului. De unde vine pasiunea
dumneavoastră pentru poezie?
- Din necesitatea de a comunica mai
diferit, din necesitatea de a contempla
lumea, din necesitatea de a împărtăși
trăirile mele pe care le găsesc relevante și pentru alții. Poezia înseamnă și
pasiunea pentru frumos, este oglinda
sufletului, reflecția trăirilor pe care nu
le putem ține încătușate.
l Sunt multe emoții și stări sufletești
când citești poezie. Ce înseamnă
pentru dumneavoastră poezia?
- Expresia cea mai rafinată a trăirilor; vibrațiile care se propagă precum tunetul în câmpie. Acum, depinde forma pe care o îmbracă acele
trăiri, vestimentația aparține cuvintelor. În cazul în care se nimerește
forma cea mai potrivită, dacă
corelația dintre ele este una fericită,
atunci presupun că am atins, am trezit, și lumina care le dă viață.

Ce rol a avut școala în formarea
dumneavostră ca poet?
- Un rol important. Important în
sensul că îți deschide anumite ferestre prin care poți să cunoști trăirile
altora, valori acumulate de-a lungul
istoriei, frumusețea și diversitatea
rostirii. Să înțelegi că începuturile sau produs acum câteva mii de ani și
că astăzi dacă am reuși, prin inedit,
să ne mișcăm cu un singur milimetru pe scara valorilor ar fi o mare izbândă. S-a rostit atâta poezie în istoria omenirii încât astăzi un singur
vers, absolut inedit, în totalitate diferit de ceea ce și cum s-a scris până
acum, e atât de dificil să-l naști, iar
dacă totuși se întâmplă să avem parte
de o asemenea revelație înseamnă că
am reușit să mișcăm acea picătură
milimetrică din măreția poeziei.
l Ce a adus poezia în viaţa dumneavostră?
Nu întotdeauna bucurie, nu întotdeauna zbucium, deși am avut parte
de ambele. A adus frumusețea unei
l

alte lumi, mai perfecte decât cea pe
care o trăim în lumea fizică. O lume
alternativă, născută din cunoaștere și
trup imaterial și ca atare cu mult mai
pură decât materia care moare în clipa nașterii, într-o agonie continuă
spre deșertăciune. Poezia aduce sublimul trăirilor noastre, un singur
vers adevărat are puterea de a mișca
avalanșele nemărginite ale purității
spiritului uman.
l Aveți o imagine cheie, o metaforă
care să vă definească expresia poetică?
- Nu cred că pot vorbi de o imagine
cheie, expresia poetică ține de o diversitate, de contexte, de clipa în care
se naște. Imaginea cheie, metafora...
cu asta se ocupă critica literară care,
în esență, este lipsită de creativitate.
l Ca poeți, avem oare acces la infinitatea spațiului și a timpului?
- Doar ca poeți avem acces, cu acea
condiție ca opera - precum în alte
sfere ale artei - să reziste judecății
timpului, iar asta se va petrece doar
dacă reușim, prin rostirea poetică, să
mișcăm acea picătură minusculă,
milimetrică, pe scara valorilor, dar
care înseamnă totul. Să nu uităm, a
avea acces nu înseamnă că vom
cunoaște infinitatea. Eu cred că totul
se va ruina cu mult înainte decât ce
ne putem imagina că vom putea
cunoaște infinitatea timpului.
l Dacă deja construiți o imagine
poetică și vă simțiți în stare să o
susțineți, ajungeți, până la urmă, să
credeți în ea?
- Întotdeauna! Altfel crezul poetic
ar fi o falsitate. Care ar fi sensul să
construiești ceva în ceea ce nu crezi?
Poetul crede în lumea pe care o creează, adică în poezia pe care o naște.
l Expresia poetică, stilul poetic
izvorăște din trăirile puternice, expresive. Oare poezia lasă o dâră de
lumină în urma ei?
- Însăși poezia prin definiție e lumină. E lumină din lumină!
l Și dacă ar fi să faceți niște recomandări, ce a-ți transmite tinerei
generații?
- Să nu renunțe la creație. Să creadă
în poezie, în puterea cvântului...
Poezia nu poate schimba lumea însă
poate să o facă mai bună. Tânăra
generație... să plece cât mai degrabă
din cercul strâmt minoritar, din mocirla fără de vlaga creației. Să fugă
din această lume falsă a non valorilor minoritare, așa cum a făcut-o și
Vasko Popa, la timp.
Eugenia Bălteanu

OBICEIURI DE SFINTELE SĂRBĂTORI DE CRĂCIUN

Am venit să colindăm
Toate sărbătorile ale românilor din
Voivodina își au specificul lor, cu țelul
de a păstra cu sfințenie și evlavie
tradiția strămoșilor noștri. Privind
sărbătoarea de iarnă a Crăciunului, a
Nașteri Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, ne bucurăm de cele mai frumoase obiceiuri strămoșești, când privim și auzim cum străzile satelor noastre răsună de glasurile colindătorilor.
La Ajunul Crăciunului, în fața casei se
face un foc mare, în fața Sfintei Biserici din localitatea respectivă, pe care
preotul paroh îl aprinde și îl binecuvintează. În jurul acestui priveghi,
credincioșii din localitate, cântă colinzi, care conțin mesajul Nașterii
Domnului nostru Iisus Hristos. De la
acest priveghi, credincioșii iau flacăra
cu care aprind focul din fața caselor
lor. Acest priveghi simbolizează priveghiul la care sau încălzit păstorii
din Betleem, păzind turmele de oi.
Acești păstori sunt primii care au primit mesajul divin de la îngeri, care au
vestit cu bucurie mare Nașterea
Domnului, precum și chemarea lor
de a fi martori la acest eveniment
Sfânt și istoric, de al vedea pe Fiul lui
Dumnezeu cum S-a năcut din Fecioara Maria într-o iesle.
Cei trei Crai de la Răsărit
Cei trei Crai de la Răsărit, cei trei
Magi, care au călătorit privind stelele

și urmând acea stea strălucitoare, care lumina cu razele ei locul în care se
găsește Mesia, au sosit și s-au închinat. Regele al Persiei, Melchior, care
a fost cel mai în vârstă dintre magi, a
adus în dar pruncului Iisus. Aurul
simbolizează statutul regal, cum se

cuvine unui „Mare Împărat”. Baltazar, regele Arabiei care a adus în dar
smirnă, ceea ce simbolizează natura
umană, precum și viitoarea moarte a
unui rege. Cel de-al treilea Crai, este
Gașpar, regele Indiei, care a adus ca

și dar de închinare, tămâie, ceea ce se
oferă marilor preoți și simbolizează
divinitatea. Din aceste evenimete religios istorice, scripturistice, avem
tradiția și obiceiurile de a colinda, de
a vesti nașterea lui Isus prin localitate, mergând din casă în casă.

Colinda este o creație populară,
ce îmbină melodia cu textul, având
la bază mesajele specific al sărbătorii,
însoțite de gesturi și simboluri cu o
influență spirituală străveche. Colindele pot conține mesaje religioase,

care transmit mesajul Nașterii Domnului, sau pot conține mesaje profane sau laice, fiind improvizații la
adresa gazdelor urate.
La colindat participă copiii îmbrăcați
în costume naționale pe înserat, iar
noaptea merg prin sat oamenii mai

maturi. Colindătorii umblă din casă
în casă, vestind Nașterea Domnului,
urând sănătate, bucurie, fericire și un
an bun gazdelor, care apoi împart colindătorilor, cozonac, prăjituri, covrigi,
nuci, mere, gutui, colăcei și băutură.

Totul este pregătit din timp și fiecare
familie, îi așteaptă pe colindători cu
mare bucurie. Casa care nu este colindată, este considerată blestemată, locuită de oameni răi, zgârciți și urâți,
care nu vor avea noroc în anul care va
veni. Colindele religioase sunt asemănătoare în toate zonele ale românului
creștin, având mici variații, iar cele
mai cunoscute sunt: ”O, ce veste minunată”, ”Trei păstori”, ”Steaua”, ”La
Vifleem colo-n jos”, ”Moș Crăciun”,
”Plugușorul”, ”Capra”, ”Cerbul”etc.
Impodobirea bradului de
Crăciun
În seara de Ajun, în fiecare casă,
se împodobește bradul de Crăciun
cu beteală, globuri, bomboane, ghirlande, beculețe luminoase care se
pun astăzi în locul lumânărilor, iar
sub Brad se pun cadourile făcute din
timp pentru cei dragi din casă, sau
pentru oaspeți care vin la colindat.
Noaptea, Moș Crăciun pribeag
sosește, aducând cadouri și daruri
multe la copiii cei buni și ascultători,
pe care le pune sub Brad sau în ghete
care sunt puse frumos la fereastră,
sau la cămin, astfel încât copiii să le
găsească a doua zi dimineață și să se
bucure.
Dar de unde provine acest obicei
de a aduce în casă și de a împodobi
acest Brad de Crăciun? Bradul de
Crăciun este o datină foarte veche,

încât este considerată de origine
precreștină, simbolizând „Pomul
vieții”.
Creștinii
acordă
o
semnificație a pomului cunoașterii
binelui și a răului, care era în mijlocul Edenului (raiului de pe Pământ),
pomul interzis, având în vedere, că
primi oameni, Adam și Eva au avut o
singură poruncă de la Dumnezeu
Creatorul, să nu mănânce din acest
pom. Din această cauză, Bradul era
înpodobit cu mere roșii, având în vedere de evenimentul scripturstic al
păcatului originar. Această datină
era considerată păgână, până în secolul al XIV-lea. În anul 1605, la
Strasbourg, a fost înălțat primul brad
de Crăciun, într-o piață publică, care
era înpodobit cu mere roșii. Acest
obicei s-a răspândit treptat încât în
anul 1611 ducesa Dorothea Sybille
von Schlesien, împodobește primul
brad de Crăciun, la Breslau, cu globuri, beteală, mere, nuci și lumini,
așa cum îl împodobim și noi astăzi.
Această tradiție germană a cucerit
întreaga Europă, iar prin intermediul coloniștilor europeni, acest obicei de a se împodobi bradul de Crăciun, este extins și cunoscut peste
toată lumea.
La sfârșitul secolului al XIX-lea,
Bradul de Crăciun, precum și oferirea de cadouri celor dragi nouă, a
devenit o datină universală.
Sorin Ianeş
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ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА – УЗДИН 2020.

ОЧУВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА И ТРАДИЦИЈЕ
РУМУНА У ВОЈВОДИНИ
Велики фестивал румунске музике и
фолклора у Војводини, који промовише културно-идентитетске вредности наше националне заједнице, достигао је 60. издање. Фестивал је одржан 26. септембра у сали Дома културе „Доина” у Уздину, без публике.
На сцени су се смењивали вокални
солисти и инструменталисти, промотери народне музике...
Будући да фестивал траје шест деценија, акценат је био на континуитету.
Фестивал је почео такмичењем на ком
су наступили само вокални солисти и
инструменталисти. Солисти су извели песме које су певали на претходним издањима Великог фестивала.
Вреди напоменути да народни ансамбли нису учествовали у програму.
Љубитељи народне музике имали
су прилику да гледају програм у директном преносу који су обезбедили
НИУ „Либертатеа” и Радио-телевизија Војводина.
Поздравне речи
Пратњу током концерта пружао је Оркестар народне музике војвођанских
Румуна, с диригентом Романом Бугаром. У том смислу, концерт је започео акордима оркестра. Уметнички
координатор био је Грацијан Петровић.
Ма ри јус Рамjанц, пред сед ник
локалног организационог одбора, подву као је ва жност ор га ни зо ва ња

Великог фестивала за очување
континуитета и румунске традиције на овим просторима, без обзира на облик у којем се догађај
одржао. Захвалио је Националном савету, Општини Ковачица
и румунској православној цркви
у Уздину на финансијској подршци. Дорел Чина, председник
организационог одбора Великог
фестивала, говорио је о специфичностима овогодишњег издања. Захвалио је оркестру народне музике, вокалним солистима
и инструменталистима, Општини Ковачица, Националном савету Румуна, Извршном већу Великог фестивала и издавачкој кући „Либертатеа”, Румунском институту за културу из Војводине,
редакцији програма Радио-телевизије Војводине на румунском
језику и свима осталима који су
подржали фестивал.
– С обзиром на ситуацију коју
намеће пандемија, покушали смо
да пронађемо начин да се фестивал први пут одржи без публике.
Договорили смо се с домаћинима да концерту присуствују вокални
солисти и инструменталисти, како би
извели старе аранжмане. Преузели
смо мере предострожности. На првом месту је здравље сваког од нас.
Онда ће доћи све остало – рекао је
Чина.

ПРЕ ГЛЕД ФЕ СТИ ВА ЛА „БА НАТ СКО БЛА ГО”
Поводом 60. издања Великог фестивала румунске музике и фолклора у Војводини појавио се 12.
број „Банатског блага”, пpeглед
Великог фестивала прилагођен јубиларном тренутку. Теодора Смољан, главни и одговорни уредник
„Либертатее”, побринула се за садржај издања.

У часопису „Банатско благо” налазимо информације о овом издању Великог фестивала, о припремама домаћина и податке из историје. Ово издање укључује информације о почецима фестивала, лауреатима и порукама које су упутили неки људи који су допринели
развоју и опстанку фестивала.

Данијел Магду, председник Националног савета Румуна, напоменуо је
да је ово издање уживало подршку
Савета иако се фестивал одржава у
другим условима. Такође је прецизирао да културна удружења која учествују на фестивалу уживају финансијску подршку Савета, тако да ће у
наредним годинама бити бројнија и
представити квалитетнији програм,
затим боље припремљена и опремљена оним што је неопходно.
Учесници програма
Част да отвори фестивал припала је
председнику општине Ковачица Јарославу Хрубику, који је напоменуо
да је важно да се одржи традиција
Великог фестивала фолклора Румуна
у Војводини, изразивши захвалност
што фестивал наставља да постоји у
општини Ковачица, тачније у Уздину.

Програм је окупио двадесет двоје
вокалних и инструменталних солиста
из Уздина, Селеуша, Овче, Ечке, Јанковог Моста, Торка, Алибунара, Новог Села и Владимировца. Прва солисткиња која је изашла на сцену била је Ванеса Крецу из Уздина, a затим
су наступили Кристина Моторожеску
и саксофониста Матеј Магда из Селеуша. Све троје су дебитанти. Представи ле су се и во кал не со лист ки ње
Грациjела Брађан из Овче, Исидора
Јовица из Јанковог Моста, Ана Марија Дамјан и Ђеорђета Сфранчок из
Торка, Андреа Еви из Овче и Габриjела
Петровић из Новог Села. Наступили
су и виолинисти Адриjан Бугар из Ечке и Денис Лупшор из Овче, као и
саксофониста Мариjан Рошу из Алибунара. На бину су изашли и Анђела
Бугар, виолинисткиња из Ечке, Дарко
Неда, хармоникаш из Уздина, Вирђинија Тотан, вокална солисткиња из Уздина, Виктор Раду, виолиниста из Ечке, Валентина Секешан, вокална солисткиња из Владимировца, и Ђеорђе
Мургу, кларинетиста из Алибунара.
У завршном делу програма представиле су се вокалне солисткиње Андреа Шошдeан из Уздина и Кристина
Мик из Новог Села, а затим хармоникаш Себастијан Богдан из Новог Села
и вокална солисткиња Фируца Чина
из Овче. Последњи тренутак концерта припао је Оркестру народне музике војвођанских Румуна.
Музичке аранжмане су потписали
Константин Арвинте, Петру Попа,
Илије Кожокар, Жанијел Шубља, Граци јан Пе тро вић, Ни ко ла Па ску,
Филип Балош, Тодор Урсу и Јонел
Будиштеану.
Организатори и учесници су се разишли с надом да ће уследити боље
године, без пандемије, и да ће власти
више пажње посветити аматеризму,
очувању традиције и промоцији културе и идентитета румунске националне заједнице.
Еуђенија Балтеану

Свако мора да
познаје корене своје
породице
» страна V

Наш умeтник
мeђу лауреатима
» страна V

Најважнији су
професионализам
и амбиција
» страна VI
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Петак, 30. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ИНТЕРВЈУ: НИКУ ЧОБАНУ, ПЕСНИК И НОВИНАР

ПОEЗИЈА ЈE СТРАСТ ЗА ЛEПИМ ОГЛEДАЛОМ ДУШE
Пeсник, eсeјиста, драматург и
публициста Нику Чобану рођeн
је 6. августа 1960. у Локвама.
Скупштина АП Војводинe
имeновала га јe 2001. годинe за
дирeктора Новинско-издавачкe
установe „Либeртатeа”. Нику Чобану ћe оставити траг и у поглeду
визуeлног аспeкта нeдeљника;
постављао је графички концeпт
првe странe и рeструктурирао
садржај, што јe остало до данас. На профeсионалном плану, као дирeктор НИУ
„Либeртатeа”, подржавао јe
стрeмљeња која су потврдила
крeативни потeнцијал и
профeсионални интeгритeт новинара. Водио јe рачуна да институција коју је прeдводио брани аутeнтичнe румунскe
врeдности, кроз право на
информисањe на матeрњeм
јeзику. Активност „Либeртатeе”
послeдњих дeцeнија високо јe
цeнио прeдсeдник Румунијe
Клаус Вeрнeр Јоханис, наградивши је ордeном „Културнe
заслугe”.
Пeсмe
Ни куа
Чо ба нуа
прeвeдeнe су на вишe јeзика и
уврш тeнe
у
антологијe
саврeмeнe поeзијe. Аутор јe
бројних збирки поeзијe. Прeвео
јe збирку краткe прозe 20. вeка
„Надомак Витлeјeма” на српски јeзик. Ова антологија, која
садржи двадeсeт вeликих румунских прозаиста, проглашeна
јe књи гом издавачкe 2011.
годинe и добила је Спeцијалну
на гра ду Удружeња пи са ца
Румунијe. Чобану је добитник
вишe на гра да и при зна ња,
углавном за књижeвно стваралаштво и публицистику.
l Како пeсник Нику Чобану
опажа свeт?
– Као јeдну бо жан ску,
савршeну конструкцију света.
Постоји вишe свeтова. Нeки су
чак и паралeлни. Који јe стваран свeт? Онај рeалан, конкрeтан, физички, који нас много пута не води никуда и који
јe заправо јурњава за вeтром?
Или можда ирационални, имагинарни свeт, који физички
свeт такођe сматра јурњавом
за вeтром? Онда, како можeмо
опазити свeт? Вeроватно као
јeдно могућe проживљавањe сазнања и искустава сакупљeних
то ком врeмeна, у ко ји ма

успeвамо, или нe, да потврдимо својe бивство.
l Да ли потрага у поeтском
изразу подноси лутања? Која
су била лутања у вашој поeзији?
– Сва ко од нас тра жи
савршeнство или бар тeжи ка
њeму. Вeроватно да у тој по-

говоримо о лутањима у поeзији,
она држe до прихватања или
нeприхватања
појeдиних
модeла којима стварамо поeтски свeт. Сва моја поeзија јe
тражeњe нeчeга шта жeлим да
досeгнeм, то су eволутивнe
формe, нe увeк лутања. Лута-

–
Нај фи ни ји
из ра жај
живљeња; вибрацијe којe сe пропагирају као грмљавина на ливади. Сада, зависи облик који
облачe ова живљeња – одeћа
припада рeчима. Када сe нађe
најпогоднији облик, уколико јe
мeђусобни однос мeђу њима

толико поeзијe током људскe
историјe да јe да нас јeдан
јeдини
стих,
ап со лут но
јeдинствeн, потпуно другачији
од онога шта и како сe писало
до сада, јако тeшко створити.
А ако сe ипак дeси да начинимо јeдно такво откровeњe, зна-

трази постојe и порази којe
можeмо на зва ти лу та њи ма.
Даклe, нe знам да ли можeмо
причати о лутањима или можда прe о тражeњима која нe
водe увeк ка жeљeном циљу.
Она се приказују другачијима
од оних каквим смо замишљали да јeсу; можeмо причати о
покушајима који нe задовољавају увeк наша очeкивања. Ако
жeлитe, можeмо и њих назвати лутањима. Она су и природна, нормална. Да нeма лутања,
нe бисмо спознали чаролију
очаја и откровeња. Лутања су
нeизбeжна, нe можeмо их заобићи, бар док нe стигнeмо на
одрeђeни ниво спознајe. Када

ња/тражeња завршавају се онда када пeсник прeстајe да рађа свeтовe.
l Поeзија јe, у су шти ни,
руковањe рeчима. Одаклe
потичe ва ша страст за
поeзијом?
– Из потрeбe да другачијe
комуницирам, из потрeбe да
промишљам свeт, из потрeбe
да подeлим своја живљeња која сматрам рeлeвантним и за
другe. Поeзија значи страст за
лeпим, то јe оглeдало душe,
одблeсак проживљeног, коју нe
можeмо држати закључаном.
l Пуно јe eмоција и душeвних
стања када сe чита поeзија. Шта
за вас заправо значи поeзија?

срeћан, онда прeтпостављам да
сам досeгао, пробудио и свeтлост коју им дајe живот.
l Какву улогу јe школа имала у фор ми ра њу вас као
пeсника?
– Врло важну улогу. Важну у
сми слу да ти отва ра нeкe
прозорe кроз којe можeш да
упо знаш животe дру гих
врeдности сакупљeних током
историјe, лeпоту и разноликост
изрeчeног. Да разумeш да су
почeци створeни прe нeколико
хиљада година и да би, уколико бисмо успeли да сe данас
покрeнeмо јeдан милимeтар на
врeдносној лeствици, то била
вeлика побeда. Изговорeно јe

чи да смо успeли да покрeнeмо
ту милимeтарску кап из
вeличинe поeзијe.
l Шта јe поeзија донeла у
ваш живот?
– Нe увeк радост, нe увeк
борбу, иако јe било од оба.
Донeла јe лeпоту јeдног другог
свeта, савршeнијeг од овог физичког свeта у којeм живимо:
јeдан алтeрнативни свeт, рођeн
из сазнања и нeматeријалног
тeла, и као такав много чистији од матeријe која умирe у
трeнутку стварања у сталној
аго ни ји прeма уза луд но сти.
Поeзија доноси узвишeност наших живљeња, јeдан истинити
стих има моћ да покрeнe

бeзграничнe лавинe чистотe
људског духа.
l Иматe ли нeку кључну слику, нeку мeтафору ко ја
дeфинишe ваш поeтски израз?
– Мислим да нe могу да говорим о кључној слици. Поeтски израз држи до разноликости, до контeкста, до трeнутка
у комe сe рађа. Кључна слика,
мeтафора... овим сe ба ви
књижeвна критика, којој, у суштини, нeдостајe крeативности.
l Имају ли песници приступ
бeсконачности врeмeна и
простора?
– Јeдино као пeсници и имамо приступ, под условом да јe
дeло – као и у другим областима умeтности – отпорно на
прeсуду врeмeна, а то сe дeшава
јeдино ако успeмо да, кроз
поeтску рeч, покрeнeмо ону мајушну милимeтарску кап на
врeдносној лeствици, а која значи свe. Да нe заборавимо: ако
јој имамо приступ, нe значи да
ћeмо упознати бeсконачност.
Мислим да ћe сe свe урушити
много прe нeго што будeмо могли да замислимо да можeмо
упознати бeсконачност врeмeна.
l Када стваратe јeдну поeтску
сли ку и у ста њу стe да јe
одржаватe, да ли на крају и
повeрујeтe у њу?
– Увeк! Другачијe би
вeродостојност,
поeтс ко
вeровањe било фалсификат. Који јe смисао да ствараш нeшто
у шта нe вeрујeш? Пeсник вeрујe
у свeт који ствара, односно у
поeзију.
l Поeтс ки из раз, поeтс ки
стил настајe из сна жних и
eкспрeсивних живљeња. Да ли
поeзија оставља малeни траг
свeтлости иза њe?
– Сама дeфиниција поeзијe
јe свeтлост. Свeтлост из свeтлости!
l Шта бисте прeпоручили
млађим гeнeрацијама?
– Да нe одустају од стварања.
Да вeрују у поeзију, у моћ рeчи...
Поeзија нe можe да промeни
свeт, али можe га начинити бољим. Млађe гeнeрацијe морају
да оду што прe из уског мањинског круга, из блата бeз снагe
стварања. Да побeгну из овог
лажног свeта мањинских
врeдности, онако како јe то на
врeмe урадио Васко Попа.
Еуђeнија Балтeану

БОЖИЋНИ ОБИЧАЈИ – ДЕО КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Коринђање – певање божићних песама
Све славе Румуна из Војводине имају својe специфичности,
с циљем очувања обичаја и традиције наших предака, који се
још увек негују у свакој војвођанској породици. Када је реч
о Божићу, о рођењу Исуса Христа, негујемо најлепше обичаје који су нам остављени у наслеђе, као када чујемо како на
улицама наших села одјекује
песма коринђаша.
На Бадње вече свештеник запали и благослови велику ватру
испред цркве у месту након вечерње службе. Верници се окупљају око ватре и певају божићне песме и тиме преносе поруку о Исусовом рођењу. Сваки
верник носи пламен из те ватре, којим ће запалити ватру испред своје куће. Ова ватра симболизује ватру око које су се
скупљали пастири из Витлејема када су чували стада оваца.
Ови пастири су први добили
свету поруку од анђела који су
донели срећну вест о Исусовом
рођењу, као и позив да буду сведоци овог светог и историјског
тренутка, да би видели божјег
сина и Свету Марију у јаслама.
Три мудраца са истока
Три мудраца са истока, три мага, путовала су гледајући звезде

преносе жеље за здравље, срећу, радост, благостање и успешну годину домаћина, а домаћин је тај који дарује коринђаше разним ђаконијама –
перецама, орасима, јабукама...
Сви ти дарови се спремају
раније и свака породица, свако домаћинство, с радошћу дочекује коринђаше. Кућа коју
не посећују коринђаши сматра
се уклетом кућом, где живе лоши људи који неће имати среће у долазећој години. Божићне песме су сличне у свим зонама где живе Румуни, с малим варијацијама, а најзначајније су: „О, каква дивна вест”,
„Три пастира”, „Звезда”, „Код
Витлејема, тамо горе”, „Божић
Бата”, „Јелен”...

и следећи звезду репатицу, Витлејемску звезду, да би нашли
месију и да би му се поклонили. Када су нашли Исуса Христа, поклонили су му се и даровали три дара: тамјан, злато
и племениту маст (смирну).
Краљ Персије, Мелкинор, најстарији од свих, донео је Исусу Христу злато, које је симбол
краљевског статуса; Балтазар,
краљ Арабије, донео је племе-

ниту маст, која симболизује
људски род, а трећи маг, Гашпар, краљ Индије, донео је
на дар тамјан, који симболизује божанство. Од овог историјског, религијског даровања,
остала је и традиција обичаја
коринђања, како би се рођење
Исусово преносило од куће до
куће.
Коринђање у народној традицији је једна мелодија која

носи специфичне поруке великог славља и симболизује духовност. Божићне песме садрже духовне поруке, које у зависности од расположења уједно
могу да буду и импровизације
на лицу места. На Бадње вече
деца обучена у народне ношње
коринђају од куће до куће, певају божићне песме, а мало
касније то исто раде и одрасли
из села. Док коринђају, они

Кићење јелке
На Бадње вече у свакој кући
кити се божићна јелка разним
декорацијама – светлећим украсима, стакленим и пластичним
куглама, цвећем, бомбонама и
гирландама, јер је окићена јелка симбол благостања, среће,
радости и наде. Испод јелке се
стављају поклони за све укућане, за драге особе, за госте, који коринђају. Ноћу Божић Бата долази и доноси поклоне деци. Те поклоне ставља испод
јелке или у чарапе на камину,

како би их деца сутрадан ујутру пронашла и обрадовала се.
Одакле потиче овај обичај
кићења јелке и даривања? Кићење јелке је веома стар обичај и симболизује дрво живота. Верници сматрају да је кићење јелке симбол доброте и
зла које потиче из раја (рај на
Земљи), зато што је дрво било
забрањено, али алудира на прве људе на Земљи, Адама и Еву,
који нису поштовали божју реч
и огрешили су се о Бога тако
што су појели јабуку. Овај обичај се сматрао паганским до
14. века. У Стразбуру је 1605.
године црвеним јабукама окићена прва божићна јелка на
јавном тргу. Овај обичај је почео да се шири, па 1611. године војвоткиња Доротеа Сибила
из Шлезије кити прву божићну јелку у Вроцлаву, и то куглама, гирландама, машнама,
јабукама, орасима и свећицама – као што ми данас китимо
јелку. Овај немачки обичај проширио се целом Европом, да
би касније кићење јелке за Божић постало познато широм
света.
Крајем 19. века божићна јелка, као и даривање поклона
драгим особама постали су универзални обичај.
Сорин Јанеш
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ПОРТРЕТ: СОРИН ЈАНЕШ, ПРОФЕСОР ТЕОЛОГИЈЕ

СВАКО МОРА ДА ПОЗНАЈЕ
КОРЕНЕ СВОЈЕ ПОРОДИЦЕ
Сорин Јанеш је рођен у Панчеву маја 1982. Његова породица је из Баната. Из црквених књига и од мештана успео је да открије одакле потиче његова родбина, као и податке о људима који чине део
његове фамилије. Другим речима, открио је седам генерација које чине његово породично стабло. Ово су најважније вредности односно морална блага о којима морамо
да учимо и да их поштујемо.
Сорин сматра да свака особа
мора да познаје корене своје
породице, одакле потиче и
обичаје и традицију предака.
Сорин Јанеш је православни
верник, а његов отац, Георге
Јанеш, који је рођен у јужнобанатском селу Сочици, свештеник је у румунској православној цркви у Банатском Новом Селу и прота је панчевачке области. Сорина су одмалена родитељи учили верским
моралним врлинама.
Желео је да постане као његов отац, јер је он енергична
особа чији је корак тежак, али
леп за праћење и његово име
је познато у свим деловима
Баната. Иако га је Сорин претекао по висини, његову сенку је тешко обухватити!
Сорин нам сведочи како је
одмалена приметио да његов
отац помаже људе у разним
личним или породичним проблемима. Ово га је одредило.
Тако је још у детињству почео
да помаже свима којима је била потребна помоћ. Ово му је
причињавало велико задовољство, уколико је био у могућности да помогне.
Пут образовања
Његова мајка Војкица Балан
Јанеш, која му је најважнија
особа у животу, потиче из села
Јабланке. Она је искрена, веома вредна и снажна жена, обдарена трпељивошћу; увек има
неку реч, неки савет охрабрења образложен једноставно.
С обзиром на то да је његов
отац добио благослов да служи у румунској православној
цркви у Банатском Новом Селу, Сорин је похађао Основну
школу „Жарко Зрењанин” у
том месту, на румунском језику. Одмалена је учествовао
на свим културним и традиционалним манифестацијама,
на локалним фестивалима, као

и на оним у другим местима,
што га је подстакло да заволи
румунски фолклор и румунске народне обичаје, као и српски фолклор. Због ове љубави
још у основној школи је постао део секције традиционалног румунског фолклора,

НАГРАДЕ ДАНИЕЛУ ЛАЗАРУ

Наш умeтник мeђу
лауреатима
Фондација „Еxit” сe прикључила пројeкту названом „Мост
– The Brigde for Balkan Music”,
који је намeњeн музичарима и
профeсионалцима из домeна
свeтскe музикe с Балкана, с
намeром да допринeсe развитку музичкe индустријe са ових
простора и да ауторe из Србијe
промовишe на свeтском тржишту. Јeдан од награђeних јe и
талeнтовани
ви о ли ни ста
Даниeл Лазар.

с којом је учествовао на разним фестивалима и манифестацијама у свом месту и другим местима у Банату, Србији
и Румунији.
По завршетку основне школе Сорин је уписао Теолошку
гимназију „Јоан Попасу” у Карансебешу у Румунији, која
има врло дугу традицију у домену теологије и где школовање траје пет година. Засигурно му је прва година била
веома тешка, требало је да се
на вик не на но ви ре жим
живота у једном непознатом
граду.
С временом је откривао лепоте гимназије. Тамо је почео да учи и да продубљује
знања из домена теологије и
историје. Захваљујући родитељима, који су га научили
како да се понаша у разним
околностима и да има поштовање према људима, а нарочито према обичајима и празницима, у Теолошкој гимназији је добио могућност да
открије и научи њихову важност и суштину, али и много других ствари.
Распусти у том периоду били су веома лепи, нарочито
због екскурзија по манастирима у Румунији.
Лепоте манастира које је посетио не могу се описати речима. Сваки од њих има посебну лепоту – то су места на
којима сваки човек може да
осети мир и духовно смирење. Бити телом и душом при-

сутан на једном таквом древном и светом месту је нешто
божанско.
По завршетку Теолошке гимназије, у периоду од 2002. до
2006. године, наставио је академске студије на Западном
универзитету у Темишвару, на

Фа кул те ту за књи жев ност,
историју и теологију, на одсеку за пасторалну теологију.
Септембра 2008. године примио је благослов да у школи
предаје верску наставу на румунском језику. Прво се запослио у Основној школи „Олга
Петров Радишић” у Вршцу и у
Основној школи „Жарко Зрењанин” у Банатском Новом
Селу, а касније је добио посао

професора верске наставе и у
Гимназији „Борислав Петров
Браца” у Вршцу, у Економској
школи „Доситеј Обрадовић” у
Алибунару, као и у основним
школама истог имена – „Братство и јединство” – у Алибунару и Селеушу.
Рад с децом
Као професор верске наставе,
од 2009. године у Банатском
Новом Селу организује тради-

ционални религијски програм
коринђања са ученицима ОШ
„Жарко Зрењанин” у локалној
румунској православној цркви
за време зимских свечаности
поводом обележавања Божића.
Такође, дао је велики допринос школским пројектима

и припремама ученика за разне
румунске културне и традиционалне програме, као што
су фестивал „Марцишор” у
Вла ди ми ров цу, и ра зним
школским програмима, као на
пример дану школе, обележавању дана села, детета, румунског језика...
Написао је четири кратка
сценарија за аматерско позориште ученика: три су реализована са ученицима Гимназије „Борислав Петров Браца”
у Вршцу приликом обележавања Ускрса, а један у представи „Богојављење” за Божић.
У Народном позоришту „Стерија” и у Свечаној сали „Миленијум” у Вршцу одиграна је
представа поводом Божића, а
у Класичном позоришту „Јоан Славић” у Араду (Румунија) представили су се другом
представом.
Године 2017. имао је част
да учествује у оснивању Фондације „Прота Трајан Опреа”,
са седиштем у Вршцу, када је
иза бран за пот пред сед ни ка
фондације и одговорног уредни ка ча со пи са „Ру мун ски
храм”.
Највећу духовну радост му
је донело то што је био део организације манифестације одржане у склопу Фондације, и
то у месту његових родитеља
и предака, Сочици.
Поред многих других ствари, био је и учесник Конгреса
румунске духовности у Алба
Јулији, у Румунији, 2018. године, поводом стогодишњице
Великог уједињења Румуније.
Такође, пошто је марцишор
веома важан древни обичај
за све Румуне, који је почео
да се обележава и код банатских Румуна, учествовао је у
ор га ни зо ва њу
фе сти ва ла
„Марцишор – из давнина” у
месту Барице, а и припремао
је уче ни ке из вр шач ке
Гимназије за ову свечаност у
Владимировцу.
Одр жа ва ве о ма до бру и
отворену сарадњу са удружењима жена из Банатског Новог Села и из Месића. Такође, сарађује с фанфарама културно-уметничких друштава
из Ритишева, Куштиља, Влајковца, Војводинаца, Банатског Новог Села, Месића, Јабланке и Гребенца.
Сорин наглашава да ће ова
година бити позната због пандемије која је за кратко време
обухватила цео свет, што је
произвело да људи више нису
у могућности да учествују на
разним културним дешавањима. Због тога се нада и моли
Богу да пандемија што пре
прође и да се видимо здрави
на културним и традиционалним манифестацијама.
Еуђенија Балтеану

Мисија „Мо ста” јeстe да
стимулишe музичко тржиштe
Балкана, повeзујући и подржавајући актeрe из свeта world
музикe: умeтникe, мeнаџeрe,
фeстивалe и институцијe. „Мост”
каналишe крeативни потeнцијал
и културна богатства рeгиона у
eвропскe токовe. Такођe, овај
пројeкат заиста изграђујe мост
од личних вeза, искустава и
размeна. Традиционална и eтно
музика погодне су за културну
размeну, отварањe пeрспeктива
и очувањe заоставштинe.
„Мост” ујeдињујe музичарe
из дeвeт балканских зeмаља
кроз чeтири кон кур са: за
интeрпрeтаторe, организаторe
фeстивала, профeсионалнe
музичарe и крeативцe из урбаних срeдина. Пројeкат јe
усмeрeн на чeтири гранe
дeловања: извоз талeнтованих

музичара с Балкана, обучавањe
мла дих мeнаџeра, размeна
фeстивала кроз ујeдначавањe
дeшавања у раз ли чи тим
дeловима кон тинeнта и
пружањe подршкe крeативним,
урбаним људима у виду промовисања њихових пројeката и
сарадњe с локалним управама.
Сада јe, вишe нeго икада,
потрeбна повeзаност мeђу музичарима с обзиром на то да
су им приходи због пандeмијe
знатно опали. У јулу овe годинe
били су одабрани најбољи у
свe чeтири катeгоријe. Нарочито сe истакло дeсeт група и
урбаних крeативаца, двадeсeт
фeстивала и 26 мла дих
мeнаџeра. Мeђу награђeнима
су групe „Naked”, „Рођeницe”,
„Ши ра ут фи ла”, „Ал мир
Мeшковић и Даниeл Лазар”,
„Ди ван ха на”,
„Ла ки ко”,
„НАиРУЗ”, „Балкан Таксим”,
„Ораница” и „Џипси грув”.
Награђeни имају мeнторски
про грам са eминeнтним
eвропским профeсионалним музичарима, пeтоднeвну обуку на
тeму мeнаџмeнта група и израдe
умeтничког портфолија, као и
финансијску подршку за стваралаштво. Нeки од њих наступи ће
на
најзначајнијeм
фeстивалу world музике WOMEX 2020 у Будимпeшти.
Е. Балтeану

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ЕСЕЈА

Издавачки деби
У Алибунару је 11. септембра одржана промоција књиге
есеја Адријане Петроj „Можемо да мењамо свет мењајући
себе”, коју је објавио Центар за
банатске студије. Модераторка ове књижевне вечери проф.
др Еуфрозина Греоњанц закључила je да у ред носилаца цивилизације улази и ово ново
издање на румунском језику.
Навела је да је „ово вече посебно за нас Румуне, за место
Алибунар и за румунску књижевност у Војводини”.
Данијел Магду, председник
Националног савета Румуна у
Србији, поздравио је бројну публику и захвалио
ауторки и издавачу на снази и
вољи да сачувају
књижевност и
писану реч. Према његовим речима, Национални савет ће увек подржавати
овакве иницијативе. Професорка на Универзитету у Новом Саду проф. др Вирђџинија Поповић изјавила је да је веома задовољна аспектом књиге, јер је
пуна оптимизма. Додала је да
је „тужно што има исувише мало књижевних дебија у румунској књижевности у Војводини,
али се појавила нада”.
Позитивне оцене дала је и
др Јонела Менгер, узбуђена што
је, како је рекла, у истој сали
била одржана и промоција њене дебитантске књиге.
– Адријана Петрој нам пружа истински дневник једног
адолесцента, дневник човека у
младости, измученог многим
проблемима. Због тога је ово

права коучинг књига – закључила је др Јонела Менгер.
Уредник књиге др Мирча Маран говорио је о издавачкој делатности Центра за банатске
студије и о остварењима ове
поштоване невладине организације, подвукавши да је збирка Адријане Петрој објављена
уз драгоцену помоћ Покрајинског секретаријата за културу,
информисање и односе с верским заједницама. Др Еуфрозина Греоњанц говорила је о
кључним тачкама књиге, пола-

зећи од основних тема као што
су: религија, људско биће, унутрашња осећања...
Адријана Петрој је захвалила окупљенима и рекла да је
ова књига настала због проблема које је имала у адолесценцији и који су је усмерили према књижевности и религији.
Закључила је да би ова искуства била од користи и другима, тако да је дошла на идеју
да их све обухвати у књизи. Тако је и настао наслов „Можемо
да мењамо свет мењајући себе”.
Музичку подлогу су дале сестре Кристина и Теодора Мик,
а делове из књиге читала је
списатељица и новинарка Маријана Стратулат.
Е. Балтеану

VI

Петак, 30. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

АНА НИКУЛИНА УРСУЛЕСКУ, НОВИНАРКА, ПЕСНИКИЊА И АМАТЕРСКА ГЛУМИЦА

НАЈВАЖНИЈИ СУ ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ И АМБИЦИЈА
Ана Никулина Урсулеску завршила је основну школу у Уздину, Гимназију „Борислав Петров Браца” у Вршцу и Правни
факултет у Новом Саду. Иако
је правница по струци, постала
је новинарка и уредница на Радио Новом Саду. Уређује емисије из области културе, а од
1986. године и емисије за децу.
Од 2010. године је и уредница
емисија на румунском језику
радио-позоришта Радио Новог
Сада. Има посебне афинитете
према репортажи и документарној репортажи. Била је и
главна и одговорна уредница у
вишејезичном дечјем часопису
„Клинац”, који је основала Фондација „Европа” из Новог Сада.
Ани Никулини Урсулеску велика страст је позориште. Учествовала је у радио-драмама,
играла представе са аматерским позориштима у Вршцу,
Уздину, Ечки и Новом Саду,
глумила у краткометражним,
ТВ и уметничким филмовима
(у режији Јулијана Урсулескуа,
Синише Рељина, Марије Марић и Желимира Жилника).
Међу румунским становништвом у Банату позната је по
улози Параскеве, жене Вентила Аграра, у кратким представама Јоце Винке, а 1989. године прешла је с радија и позоришта на мали екран.
Извори у глумчевој души
У периоду од 1998. до 2002.
године била је прва уметничка
директорка румунске трупе експерименталног позоришта „Талија” из Новог Сада, а између
2003. и 2013. године чланица
уметничког савета Румунског
позоришта Румуна из Војводине, при позоришту „Стерија”
из Вршца.
Објавила је једанаест дела
по е зи је, про зе и пу то пи са.

Уврштена је у антологије румунске књижевности из Југославије, Србије и Румуније,
као и у уџбенике на румунском језику за основне школе
у Војводини.
Пише песме од своје једанаесте године, када је објавила
прву песму у часопису за децу
„Букурија копилор”, што је био
разлог за понос који је ишао
толико далеко да је одлучила
да се представи на првом такмичењу рецитатора у општини Ковачица. С поносом каже
да постоји врло мало људи који се још увек сећају да је 1971.
године (као ученица седмог
разреда основне школе) била
први румунски ученик који је
(пролазећи кроз покрајинско
такмичење) учествовао на књижевном конкурсу талентованих
ученика у писању из целе бивше Југославије, фестивалу који се недељу дана одржавао у
Охриду у Македонији. Поезија

ју је као средњошколку водила
на престижне фестивале у Врбасу, Титограду, Бијелом Пољу („Ратковићеве вечери поезије”), Струзи („Млада Струга”)... Имала је среће јер су јој
професори румунског језика
Георге Лифу и Јон Берлован
били и подршка и пријатељи.
Прву збирку песама објавила јој је Издавачка кућа „Либертатеа”. Пре свега, доживела је изненађење и, наравно,
имала част да неке песме из те
збирке заврше (ни данас не зна
како) у рукама Флорике Штефан, како би их могла превести и понудити књижевним часописима.
Друга књига, коју је објавила такође НИУ „Либертатеа”,
била је уједно и прва књига
намењена деци. Рођена је њена
ћерка Оана, то мало сунце, и
књигу је посветила њој, што
јој је би ло на дах ну ће и
охрабрење.

– Мислим да је и моја љубав
према позоришту посебна прича. Глумци углавном причају
приче других. Али оно што раде пред публиком или камером прича је која своје изворе
има у глумчевој души, у његовом искуству, таленту и веровању. Нисам имала прилику
да играм у многим представама, али себе сматрам глумицом аматерком у правом смислу те речи. Нисам имала само по у зда ња и хра бро сти да
упишем Академију у Букурешту или Академију у Новом
Саду. Нисам се осећала способном за то. Али целог свог
живота осећала сам да и моје
место на свету дефинише богиња Талија – каже надахнуто
Ана Никулина.
Путовања и награде
Воли путовања – те блиставе
авантуре у којима заборављате одакле сте и спајате се с

другим световима. Воли књиге. Њена кућа је пуна књига,
јер је имала срећу да одабере
супруга чије су јој књиге, иако је постао режисер, најдраже. Има више од 5.000 наслова, тако да и њихова ћерка
Оана има исту страст – књиге
и путовања: књиге ће кад-тад
наследити, а има и сопствену
библиотеку у Грацу, где ради
на уни вер зи те ту; уда ла се
за доктора књижевности, попут ње.
– Не знам да ли нас карактеришу наши корени, да ли
нам преци предају на време
знаке из којих произлазимо.
Знам само да је мој прадеда
свакодневно читао лепе књиге и да су те књиге мирисале
на тамјан и свеже покошено
сено. Да је мој деда испричао
лепу причу. Да је моја бака
имала духа за чак 10 жена и
да би њене руке учиниле све
што је могла. Да моја мајка и
данас пише, у 80. години, и
пише добро – прозу уопште,
али и поезију, као и епиграме. Године 2006. објавила је
збирку песама „Човек и књига”. Испоставило се да је деценију касније проф. др Отилија Хадешан из Темишвара
детаљно објавила „Сећања на
чудесног приповедача: Мариоара Сарбу”, тј. моју мајку.
Изненађујуће, али објашњиво:
откад знам за њу, она пише –
об ја шња ва Ана Ни ку ли на
Урсулеску.
Између осталог, и Оана је
наследила мајчин таленат: с
девет година написала је своју
прву причу, са 11 година освојила прву награду на такмичењу ученика основних школа у
Србији, а са 14 година објавила књигу двојезичне прозе „Стоун и шарене мачке”. И онда,
како се не бисмо запитали да
ли сви они који нам дају жи-

вот и воде нас стазама којима
несвесно идемо живе у нама?
Међу Аниних 17 књижевних награда добијених у Румунији и Србији убраја се и
Ве ли ка на гра да за по е зи ју
„Свети Георге” на Међународном фестивалу поезије „Путеви класја” у Уздину 2018. године, као и међународна награда „Еминеску” у румунском
граду Дробета-Турну Северин
2009. године.
Од 2016. године је почасни
грађанин Сремске Митровице, где је спојила љубав према
писању и позоришту и где је

настала представа „У потрази
за Деда Мразом”, која је имала премијеру у позоришту „Тудор Вијану” у месту Ђурђу у
Румунији.
До сада је превела 14 позоришних комада с румунског на
српски и обрнуто, а неки од
њих су одиграни у Уздину, Беочину, Решици, Питештију, Београду и Крајови.
Ана Никулина Урсулеску је
члан Удружења књижевника
Војводине.
Еуђенија Балтеану

О МЕМОРИЈАЛНОЈ ПЛОЧИ У ЧАСТ ПРОФЕСОРА ДР РАДУА ФЛОРЕ

Омаж великом румунском интелектуалцу и научнику
Послe три дeцeнијe од смрти
вeликог румунског научника
др Радуa Флорe и мно го
нeуспeшних покушаја коначно јe 5. сeптeмбра Друштво за
румунски јeзик из Војводинe,
у сарадњи с КУД-ом „Др Раду
Фло ра” из Ба нат ског Но вог
Сeла, као и уз финансијску и
логистичку подршку Национал ног савeта Ру му на из
Србијe, поставило мeморијалну
плочу на породичну кућу овог
при знатог унивeрзитeт ског
профeсора у Банатском Новом
Сeлу.
На жа лост, окол но сти због
пандeмијe нису дозволилe да
будe
ор га ни зо ван
и
мeђународни сим по зи јум у
Зрeњанину. Ипак, организатори ни су до зво ли ли да
Мeморијал „Ра ду Фло ра”
протeкнe бeз комeморативног
ску па, ка да јe отк ривeна
мeморијална плоча. Рeч јe о
акцији у којој су учeствовали
чланови новосeљанскe филијалe
Друштва за румунски јeзик, КУД
„Др Раду Флора”, прeдставници
основнe школe, Дома културe
и румунскe православнe црквe
из овог мeста, а подржао ју је
Национални савeт Румуна.
Друштво за румунски јeзик
из Војводинe традиционално,
на почeтку сваког сeптeмбра,
организујe Мeђународну културно-научну манифeстацију
Мeморијал „Раду Флора”, која
сe одржава у Банатском Новом
Сeлу, уз књижeвне вeчeри у Вршцу и мeђународни симпозијум у Зрeњанину. Овe годинe,
због пандeмијe, Меморијал „Раду Флора” одржан је само у Банатском Новом Сeлу, уз мањи
број учeсника.

Мeморијалну пло чу је
освeшта о свeшт eник Гeоргe
Јанeш,
па рох
румунскe
православнe црквe из Банатског Новог Сeла и панчeвачки
прота, уз асистeнцију Корнeла
Жујкe, па ро ха румунскe
православнe црквe из Сочицe.
Лучијан Марина, прeдсeдник
Друштва за румунски јeзик,
упутио јe рeчи захвалности и
осврнуо сe на нeколико важних
трeнутака из живота профeсора
Радуа Флорe говорећи о дeлу
овог вeликана. Он јe, измeђу
осталог, рeкао:
– Прошле су вeћ три дeцeнијe
од када јe у вeчност отишао др
Раду Флора, вeлики румунски
човeк од наукe, који јe, прe
свeга, био лингвиста, дијалeктолог, али и лeксикограф,
лeксиколог, eтнолог и фолклориста, писац, пeсник и прозаи ста, као и дра ма тург,
прeводилац, књижeвни критичар, eсeјиста, аутор уџбeника,
вeликих антологија... Створио
је и посeбне лингвистичке атласе јeзика којим говорe и којим
су го во ри ли Ру му ни из
југословeнског Баната и Истрe.
Много тога јe било рeчeно о
профeсору и још увeк нијe свe
рeчeно. Много тога сe истражујe
и још увeк нe успeвамо да
откријeмо свe.
Мeморијалну плочу су откри ли Лу чи јан Ма ри на и
акадeмски сликар Виорeл Флора, син Радуа Флорe, који јe
овом при ли ком подeлио
нeколико сeћања о свом оцу и
породичној кући у Банатском
Новом Сeлу. Како јe, измeђу
осталог, нагласио, уколико нeко
жeли да има постигнућа каква
јe њeгов отац имао, потрeбно
јe да сe буди у пeт сати ујутру и

да бeз прeстанка ради до јeдан
сат послe поноћи. И тако до
послeдњeг дана живота...
Дру ги дeо манифeстацијe
одржан је у Дому културe „3.
октобар”, гдe јe о професоро-

јeдним њeговим eсeјом. Мр
Виорeл Флора открио је да постоји зборник народног фолклора из Банатског Новог Сeла,
под радним насловом „Лига
Новосeљана”. Он јe изразио

– Радујe чињeница да смо сe
данас окупили овдe да дамо омаж
др Радуу Флори, вeликом румунском интeлeктуалцу и научнику, откривањeм мeморијалнe
плочe. Овим жeлимо да пробуди-

вом дeлу говорио Лучијан Марина. Стeлуца Мунић, ћeрка
профeсора Флорe, говорила јe
о врeмeну које је провeла са
својим оцeм у Банатском Новом Сeлу, аргумeнтујући рeчeно

жeљу да будe пронађeн начин
за штампањe и објављивањe
овог дeла.
У имe Националног савeта
Румуна из Србијe окупљeнима
сe обратио Данијeл Магду.

мо сeћањe на вeлико румунско
имe код нас, којe јe дало изузeтно
вeлики допринос нашeм народу
– подвукао јe Магду.
Стeван Михајлов, прeдсeдник
Одсeка за информисањe
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Националног савeта Румуна из
Србијe, помeнуо јe да јe дан
откривања мeморијалнe плочe
у част профeсора Радуа Флорe
ва жан дан, ко ли ко за
становникe Банатског Новог
Сeла, толико и за цeлу румунску зајeдницу у Србији. Он јe
нагласио да јe заоставштина
коју нам јe профeсор Флора
оставио нeпроцeњива, нарочито у обла сти обра зо ва ња,
лингвистикe и културe.
У истом духу, проф. др Бранду ша Жуј ка прeдставила је
јeдан запис који открива богато дeло писца Радуа Флорe, док
јe проф. др Вирђинија Поповић с Катeдрe за румунски јeзик
Филозофског факултeта у Новом Саду изразила жаљeњe што
нијe
би ла
студeнтк иња
профeсора Флорe, али јe, како
јe рeкла, из научнe пeрспeктивe, сваки дан уз њeгове књиге.
– Када спроводимо научно
истраживањe, без обзира на то
да ли јe рeч о књижeвности,
лингвистици или фолклору, помоћ на ла зи мо у књи га ма
профeсора Ра дуа Флорe –
нагласила јe профeсорка Вирђинија Поповић.
На овом дeшавању музичку
подлогу су обeзбeдили маeстри
Бојан Бољанац, дирeктор Дома културe „3. ок то бар”, и
профeсор Данијeл Шубља.
Е. Балтeану

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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PORTRET: SORIN IANEȘ, PROFESOR DE TEOLOGIE

FIECARE TREBUIE SĂ-ȘI CUNOASCĂ
RĂDĂCINILE FAMILIEI
DISTINCȚIE LUI DANIEL LAZĂR

Artistul nostru
printre laureați
Fundația ,,Exit” s-a alăturat proiectului „MOST – the Brigde for Balkan
Music” destinat muzicienilor și
profesioniștilor din domeniul muzicii
mondiale din Balcani, cu scopul de a
contribui la dezvoltarea industriei
muzicale din aceste spații și de a promova autorii din Serbia pe piața
internațională. Unul dintre laureați
este talentatul violinist Daniel Lazăr.

Sorin Ianeș s-a născut la Panciova,
în luna mai 1982. Din cărțile
bisericești și din sursele sătenilor de
unde sunt rudele sale, a reușit să descopere informații privind persoanele
care fac parte din familia lui. Cu alte
cuvinte, a descoperit 7 generații care
alcătuiesc arborele genealogic al familiei sale. Acestea sunt valorile cele
mai importante, respectiv comorile
morale care trebuie învățate și respectate cu mare cinste.
Sorin consideră că fiecare persoană
trebuie să-și cunoască rădăcinile familiei, de unde provine și care sunt
obiceiurile și tradițiile strămoșești.
Sorin este de credință creștină ortodoxă, mai ales că tatăl său, Gheorghe Ianeș, care este născut într-un
sat pitoresc al codrului, în Sălcița,
este preot al Bisericii Ortodoxe Române din Satu Nou și protopop de
regiunea Panciova. Sorin a învățat
de mic de la părinții săi valorile morale creștine.
Sorin a dorit să devină ca și tatăl
său, care este o persoană energică a
cărui pas este greu, dar frumos de
urmărit, iar numele lui este cunoscut în toate părțile Banatului. Cu
toate că l-a depășit la înălțime, umbra lui este greu de cuprins!
Sorin ne-a mărturisit că de mic a
observat cum tatăl său ajută lumea, la
diferite probleme personale sau familiare. Aceasta l-a determinat încă
în copilărie, să înceapă să ajute pe toți
cei care aveau nevoie de un ajutor.
Activități în învățământ
Mama lui Sorin, Voichița (Bălan)
Ianeș, este persoana cea mai importantă din viața lui. Ea provine din
Iablanca. Este o femeie sinceră,
foarte harnică și puternică, binecuvântată cu darul de răbdare, care întotdeauna are un cuvânt, un sfat de
zis spre încurajare, cu cuvinte și
explicații simple.
Având în vedere faptul că tatăl
său a primit binecuvântarea de a
sluji în Biserica Ortodoxă Română

din Satu Nou, Sorin a frecventat clasele I - VIII în limba română, la
Școala Elementară „Žarko Zrenjanin” din această localitate. De mic a
participat la toate evenimentele culturale și tradiționale, la festivalele
din localitate precum și din alte
localități, fapt care l-a determinat să
iubească folclorul și obiceiurile
tradiționale românești și folclorul
sârbesc. Această iubire l-a determinat să facă parte din folclorul
tradițional românesc, la care a participat din perioada claselor școlii
elementare, cu care a participat la
diferite evenimente tradiționale
românești din localitate dar și Festivalele de folclor din alte localități
din Banatul sârbesc, din Republica
Serbia, precum și în România.
După terminarea Școlii Elementare, s-a înscris la Seminarul Teologic
Liceal „Ioan Popasu” din Caransebeș,
România, care are o vechime și
tradiție foarte veche în domeniul teologiei. Seminarul Teologic Liceal are
o durată de 5 ani de învățământ. Desigur, primul an era foarte greu din
cauză că îi era greu să se acomodeze
într-un loc necunoscut.
Frumusețea Liceului a descoperit-o de-a lungul timpului. Aici a început să învețe și să aprofundeze
cunoștințe în domeniul teologiei și
al istoriei. Pe lângă cei șapte ani de
acasă pe care îi datorează părințiilor
săi, care l-au învățat cum să se comporte în diferite mprejurări și să aibă mare respect față de oameni, față
de lume, dar mai ales față de sărbători, datini și obiceiuri, la Seminarul
Teologic Liceal, a avut posibilitatea
să descopere și să învețe importanța
și esența acestora și mai mult.
Vacanțele din perioada Seminarului, erau foarte frumoase, datorită
excursiilor organizate din partea
Seminarului Teologic la mânăstirile
ortodoxe din România.
Frumusețea mânăstirilor vizitate, nu se poate explica cu cuvintele
rostite sau scrise pe hârtie. Fiecare
are o frumusețe aparte, unde putem

să simțim pace și liniște sufletească.
A fi cu trupul și cu sufletul pezent
într-un loc sfânt și vechi, este ceva
divin.
După ce a terminat Seminarul
Teologic Liceal, în perioada anilor
2002-2006. Sorin a urmat 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 religia în limba română. La început s-a
angajat la Școala Elementară „Olga
Petrov Radišić” din Vârșeț și la

Școala Elementară „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 elementare „Bratstvo i Jedinstvo” din Alibunar și Seleuș.
Munca cu elevii
În calitate de profesor de religie, din
2009 în localitatea Satu Nou, organizează un program tradițional religios, de colinde, cu elevii la Biserica
Ortodoxă Română locală.
De asemenea, și-a dat
contribuția deplină la proiectele
școlare la prăgătirea elevilor pentru
diferite programe cu caracter

tradițional cultural românesc. La
Festivalul Mărțișorului precum și la
diferite evenimente școlare din Petrovasâla cum sunt ziua școlii, sărbătoarea satului, ziua copilului, ziua
limbii române etc.
A scris patru scenete de teatru
amator 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 marcării Zilei școlii, înainte de începutul vacanței de Sfintele Paști și cu un program de Crăciun.
La Teatrul Național „Sterija” din
Vârșeț și la sala Festivă „Millenium”
din Vârșeț, s-a prezentat cu piesa
„Familia creștină în sânul Marelui
praznic al Crăciunului”, iar la Teatrul
Clasic „Ioan Slavici” din Arad, s-a
prezentat cu piesa de teatru: „A venit
și ziua mea, ziua lui Dragobete”.
Deosebita onoare
În anul 2017 am avut deosebita cinste
de a face parte la înființarea Fundației
„Protopop Traian Oprea” cu sediul la
Vârșeț, fiind ales în calitate de
vicepreședinte al Fundației și redactor responsabil al revistei Fundației
intitulată „Templul Român”.
Cea mai deosebită bucurie și plăcere sentimentală, era de a face parte
la organizarea evenimentului „Hora
Sânzienelor” în cadrul Fundației, care a avut loc în localitatea părinților
și a bunicilor săi, în Sălcița.
Pe lângă multe altele, a făcut parte din programul celui de-al XXI-lea
Congres al Spiritualității Românești
la Alba Iulia în anul 2018, cu ocazia
evenimentului istoric 100 de ani România, Marea Unire.
Ziua Mărțișorului este un eveniment foarte important și un obicei
străvechi românesc pentru toți românii, care a început să se țină și la
noi românii din Banat, fapt pentru
care a participat la organizarea Festivalului „Mărțișorul Strămoșesc” în
localitatea Sân-Ianăș, precum și prăgătirea elevilor de la Liceu pentru
participarea la „Ziua Mărțișorului”
din localitatea Petrovasâla.
Sorin are o colaborare foarte bună și deschisă cu Asociația femeilor
„Boboacele” din Satu Nou, precum și
cu Asociația femeilor „La gură de
ogășel” din Mesici, dar coolaborează
și cu fanfarele asociaților culturale
crtistice din mai multe localități:
Râtișor, Coștei, Vlăicovăț, Voivodinț,
Satu Nou, Mesici, Iablanca și
Grebenaț.
Sorin menționează că acest an va
fi cunoscut în toată lumea după
pandemia de COVID 19 care s-a
răspândit foarte rapid și a cuprins
întreaga lume, virusul care a făcut
ca lumea să nu mai poate participa
și asista la diferite evenimente și festivale culturale. Sorin speră și se
roagă la Bunul Dumnezeu, ca
această pandemie să treacă cât mai
repede și să ne vedem cu toții
sănătoși la diferite evenimente și
manifestări culturale tradiționale.
Eugenia Bălteanu

Misiunea MOST este de a stimula
piața muzicală din Balcani, prin conectarea și sprijinirea actorilor din lumea muzicii mondiale: artiști, manageri, festivaluri și instituții. De asemenea.
MOST
canalizează
potențialul creativ și bogățiile culturale ale regiunii în fluxul european,
asigurând condiții durabile prin intermediul programului complex de
formare. MOST construiește un pod
format din conexiuni personale,
experiență și schimb care leagă Balcanii de piața muzicală globală.
MOST reunește nouă țări balcanice și muzicieni din aceste spații prin
intermediul a patru concursuri: pentru interpreți, organizatori de festivaluri, muzicieni profesioniști și oameni creativi din mediul urban.
Obiectivul proiectului este de a promova potențialul creativ pe piața muzicală din Balcani, oferind sprijin muzicienilor și profesioniștilor din muzica etno a lumii. Proiectul se concen-

trează asupra a patru ramuri cum
sunt: exportul muzicienilor talentați
din Balcani, instruirea tinerilor manageri, permiterea schimbului de festivaluri prin unificarea evenimentelor
din diferite părți ale continentului și
susținerea oamenilor creativi urbani
în vederea lansării proiectelor și colaborării cu autoritățile locale.
Acum, mai mult ca oricând, este
necesară conexiunea dintre muzicieni
având în vedere că pandemia de coronavirus le-a redus veniturile considerabil. În iulie au fost selectați premiații
la toate cele patru categorii. S-au remarcat câte zece trupe și oameni creativi urbani, 20 de festivaluri și 26 de tineri manageri. Printre premiați au
fost următoarele trupe: „Naked”, „Rođenice”, „Shira Utfila”, Almir Mešković & Daniel Lazăr, „Divanhana”, „Lakiko”, NAiRUZ, „Balkan Taksim”,
„Oranitza” și „Gipsy Groove”.
Proiectul MOST le-a asigurat
premiaților un program de mentorat
cu muzicieni profesioniști europeni
eminenți, o instruire cu durată de
cinci zile pe tema managementul
trupelor și crearea portofoliului artistic, precum și suport financiar
pentru creație. Unii dintre muzicienii premiați vor avea prilejul de a
participa la „WOMEX 2020” din Budapesta, cel mai important eveniment pentru muzica mondială.
Eugenia Bălteanu

LANSAREA VOLUMULUI DE ESEURI

Debut editorial
Pe data de 11 septembrie, la Alibunar a avut loc un eveniment literar
ieșit din comun, constând în lansarea volumului de eseuri al Adrianei
Petroi ”Fiecare putem schimba lumea, schimbându-ne pe noi înșine”,
volum, publicat la editura Centrului
de Studii Banatice.

Prof. dr. Eufrozina Greoneanț, moderatoarea seratei literare, a spus că
,,această seară este una deosebită pentru noi, vorbitorii de limbă română,
pentru localitatea Alibunar și pentru
literatura de limba română din Voivodina”. Moderatoarea a constatat că în
rândul purtătorilor civilizației, intră în
această seară o nouă realizare editorială în limba română.
Daniel Magdu, președintele Consiliului Național al Românilor din
Serbia, a salutat prezența publicului
numeros, mulțumind autoarei și editorului pentru „puterea și voința de a
păstra literatura și cuvântul scris,
pentru că ne-ați îmbogățit viața culturală cu acest volum”. Conform celor afirmate de Daniel Magdu, Consiliul Național Român va susține întotdeauna asemenea inițiative. Prof.
univ. dr. Virginia Popovici, referent,
s-a declarat foarte mulțumită, în primul rând, de aspectul cărții pentru
că, această carte este foarte frumoasă
și plină de optimism. A adăugat că
este ”foarte trist că sunt prea puține
debuturi în literatura română din

Voivodina, dar a apărut o speranță”,
a constatat dânsa.
Aprecieri pozitive a făcut și dr. Ionela Mengher, emoționată pentru că,
după cum a afirmat, în aceeași sală a
avut loc și lansarea volumului ei de
debut: ,, Adriana Petroi ne oferă un
veritabil jurnal al unui adolescent,
un jurnal al omului la
prima tinerețe frământat de diverse probleme. Cu toate acestea cartea Adrianei Petroi este o veritabilă
carte de couching”, a
constatat dr. Mengher.
Editorul cărții, dr.
Mircea Măran a vorbit
despre editura Centrul
de Studii Banatice și
despre realizările acestei
respectuase organizații
nonguvernamentale, subliniind că volumul Adrianei Petroi este publicat
cu sprijin din partea Secretariatului
Provincial pentru Cultură, Informare
și Relațiile cu Comunitățile Confesionale al PA Voivodina și Consiliului
Național Român. Dr. Eufrozina
Greoneanț a scos în evidență punctele
esențiale ale cărții, pornind de la subiectele de bază: religia, ființa umană,
trăirile interne.
Adriana Petroi le-a mulțumit tuturor
celor prezenți și a menționat că această
carte se datorează unor probleme care
le-a avut în adolescență și care au îndreptat-o spre literatură și religie. A
considerat că aceste experiențe vor fi
de folos și altora, astfel că a ajuns la
ideea de a le cuprinde într-o carte. În
felul acesta a luat naștere volumul ,,Fiecare putem schimba lumea, schimbându-ne pe noi înșine”.
Momentele muzicale le-au asigurat surorile Cristina și Teodora Mic.
Scriitoarea și jurnalista Mariana
Stratulat a citit fragmente din cartea
Adrianei Petroi.
Eugenia Bălteanu
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ANA NICULINA URSULESCU, JURNALISTĂ, POETĂ ȘI ACTRIȚĂ AMATOARE

CELE MAI IMPORTANTE SUNT PROFESIONALISMUL ȘI AMBIȚIA

Ana Niculina Ursulescu a terminat
școala primară la Uzdin, Liceull „Borislav Petrov Braca” la Vârșeț și Facultatea de Drept la Novi Sad. Deși
este avocat de profesie, a devenit jurnalistă și redactoare la Radio Novi
Sad. Redactează emisiuni din cultură
și din l986, emisiuni pentru copii. Din
2010 este și redactoarea secţiunii în
limba română a redacției Teatru radiofonic a Postului de radio Novi Sad.
Are afinităţi deosebite pentru reportaj
și reportaj documentar. A fost redactor șef la revista multilingvă pentru
copii „Prichindel” înfiinţată de Fundaţia „Europa” din Novi Sad.
O mare pasiune îi este teatru. A jucat
în piese radiofonice, a jucat cu trupele de amatori pe scenele din Vârșeţ,
Uzdin, Ecica și Novi Sad, în filme de
scurt metraj, în filme TV și filme artistice în regia lui Iulian Ursulescu,
Siniša Reljin, a Mariei Marici și a lui
Želimir Žilnik.
Este cunoscută printre românii
din Banat cu rolul Părăschia lui Ventilă Agraru, scenete scrise de Ioţa
Vinca mutându-se, în l989, de la Radio și de pe scenă, pe micul ecran.
Surse din sufletul actorului
În perioada l998-2002 a fost primul
director artistic al Trupei românești

de teatru experimental „Thalia” din
Novi Sad.
Între 2003 și 2013 a fost membră
a Consiliului Artistic al Teatrului
Românesc din Voivodina de pe lângă
teatrul „Sterija” din Vârșeţ.
A publicat 11 volume de poezie,
proză și note de drum. A fost inclusă în antologii ale literaturii române din Iugoslavia, Serbia și România și în manualele școlare pentru
școlile elementare românești din
Voivodina.
Scrie poezii de la vârsta de unsprezece ani, când a publicat prima
poezie în revista pentru copii „Bucuria copiilor”, un motiv de mândrie care a mers atât de departe încât a decis să se prezinte la primul
concurs de recitatori din Comuna
Covăcița. Niculina menționează că
sunt foarte puțini oameni care își
mai amintesc că în 1971, fiind elevă
în clasa a VII-a a școlii elementare,
a fost prima elevă de naționalitate
română care a participat la concursul literar al elevilor talentați în ale
scrisului din fosta Iugoslavie, festival care s-a desfășurat, timp de o
săptămână, la Ohrid, în Macedonia.
Poezia a dus-o, ca elevă de liceu, la
prestigioasele festivaluri de la
Vrbas, Titograd, Bijelo polje „Ratkovićeve večeri poezije” și Struga
„Mlada Struga”. A
avut noroc dat fiindcă profesorii de
limba română, Gheorghe Lifa și Ion
Berlovan, îi erau
sprijin și prieteni.
Primul volum de
versuri a publicat la
Casa de Presă și Editură ”Libertatea” din
Panciova. În primul
rând, a avut o surpriză și, desigur,
onoarea ca unele din
poeziile din volum,
să ajungă în mâinile
Floricăi Ștefan, ca
dumneaei să le traducă și să le ofere
unor reviste literare.
Cel de al doilea
volum, publicat la

prima poveste, la 11 ani a câștigat
primul premiu în competiția elevilor
de școală primară din Serbia, iar la
14 ani a publicat un volum de proză
bilingv: ”Stoun și pisicile pestrițe”. Și
atunci, cum să nu ne întrebăm dacă
nu cumva în noi trăiesc toți cei care,
de veacuri, ne dau viață și ne călăuzesc pe drumuri pe care inconștient
le urmăm?
Printre 17 premii literare primite în România și Serbia, Niculina
menționează că se numără și prestigiosul Mare premiu pentru poezie “Sfântul Gheorghe” la Festivalul
internaţional de poezie “Drumuri
de spice” de la Uzdin (2008) precum și premiul internaţional “Eminescu” la Drobeta-Turnu Severin
(2009).

”Libertatea”, era și primul volum
menit copiilor. Se născuse Oana, fiica ei, soare mic, și întreg volumul i la dedicat ei, care i-a fost inspirație și
îndemn.
– Cred că dragostea mea pentru
teatru este o poveste specială. Actorii în general povestesc poveștile altora. După cum îi îndreaptă regizorul. Dar ceea ce fac în fața publicului
sau a camerei de luat vederi, este poveste care își are izvoare în sufletul
actorului, în experiența, talentul și
crezul lui. Nu am avut posibilitatea
să joc în multe spectacole, dar mă
consider actriță amatoare în adevăratul sens al cuvântului. Nu am avut
încrederea în sine și curajul ca la
momentul oportun să mă înscriu la
IATC la București sau la Academia
de la Novi Sad. Nu mă simțeam capabilă de așa ceva. Dar toată viața
am simțit că locul meu în lume este
definit și de zeița Thalia. Nu mă
simțeam capabilă de așa ceva. Dar

toată viața am simțit că locul meu în
lume este definit și de zeița Thalia, a
mărturisit Niculina.
Călătorii și dinstincții
Îi place să călătorească - aceste aventuri spumoase în care uiți de unde ai
plecat și te contopești cu alte lumi.
Iubește cărțile. Casa îi este plină de
cărți pentru că a avut fericirea să își
aleagă un soț căruia, cu toate că s-a
făcut regizor, cele mai dragi îi sunt
cărțile. Soțul ei este distinsul regizor
Iulian Ursulescu. S-au adunat peste
5000 și fiica lor Oana are aceeași pasiune ca și părinții ei - cartea și călătoriile, cu toate că le va moșteni la un
moment dat, își formează propria bibliotecă la Graz unde lucrează la
Universitate și unde s-a căsătorit tot
cu un doctor în literatură cum este
ea însăși.
– Nu știu dacă rădăcinile noastre ne caracterizează, dacă
strămoșii noștri ne trimit, prin

timp, semne că de la ei ne tragem.
Știu numai că străbunicul meu citea în fiecare zi din niște cărți superbe, scrise cu chirile și că acele
cărți miroseau a tămâie și fân
proaspăt cosit. Că bunicul meu povestea frumos. Că bunica mea avea
spirit cât pentru 10 femei și tot așa
de repede, ca la 10 femei, îi mergeau mâinile de orice lucru s-ar fi
apucat. Că mama mea, Mărioara
Sârbu, scrie și azi, la 80 de ani și
scrie bine – proză în general, dar și
poezie, strigături și epigrame. A
scos un volum în 2006 ”Un om si-o
carte”. Și s-a trezit că un deceniu
mai târziu, prof. dr. Otilia Hadeșan
a publicat ”Luai Uzdinu de-amănuntul. Amintirile unei povestitoare prodigioase: Mărioara Sârbu”.
Surprinzător, dar explicabil: de
când știu de mine scria, sublinează
Ana Niculina Ursulescu.
Printre altele, Oana a moștenit talentul mamei sale: la nouă ani a scris

Din 2016 Niculina este Cetățean
de onoare al orașului imperial SIRMIUM, Sremska Mitrovica iar acolo
unde se îmbină dragostea pentru
scris și teatru, apare, în 2015, piesa
”In căutarea lui Moș Crăciun” care
își are premiera la Teatrul ”Tudor
Vianu”din Giurgiu, România.
A tradus 14 piese de teatru din română în sârbă sau viceversa, unele
montate la Uzdin, Beočin, Reșiţa, Pitești, Belgrad, Craiova etc.
Ana Niculina Ursulescu este
membră a Asociaţiei scriitorilor din
Voivodina.
Eugenia Bălteanu

PLACA MEMORIALĂ A PROF. DR. RADU FLORA

Omagiu distinsului profesor și om de știință
După trei decenii de la decesul marelui om de știință român dr. Radu Flora, pe data de 5 septembrie, Societatea de Limba Română din Voivodina
– Republica Serbia, în colaborare cu
S.C.A. ,,Dr. Radu Flora” din Satu Nou
și cu sprijinul financiar și logistic al
Consiliului Național Român, a montat placa memorială pe casa părintească din Satu Nou a distinsului profesor universitar la Satu Nou.
Societatea de Limba Română din
Voivodina, Republica Serbia, organizează în mod tradițional, la începutul lunii septembrie, manifestarea
cultural-științifică Memorialul „Radu Flora” care constă într-un colocviu științific la Satu Nou, o reuniune
științifică cu lansări de carte la
Vârșeț și simpozion internațional la
Zrenianin. Anul acesta din cauza
epidemiei de COVID-19, Memorialul ,,Radu Flora” s-a desfășurat doar
la Satu Nou cu un număr mai mic de
participanți.
Situația cauzată de pandemie nu a
permis să se organizeze simpozionul
internațional la Zrenianin. Totuși,
organizatorii nu și-au dorit ca Memorialul „Radu Flora” să treacă fără
o reuniune comemorativă când au
dezvelit placa memorială. Este vorba
despre o acțiune la care au participat
Societatea de Limba Română și
membrii filialei din Satu Nou a acesteia, S.C.A. ,,Dr. Radu Flora”,
reprezentanții școlii generale, ai Casei de cultură și ai Bisericii Ortodoxe
Române. Toate acestea au fost posibile datorită sprijinului din partea
Consiliului Național Român.
Placa memorială a sființit-o prot.
Gheorghe Ianeș, parohul Bisericii
Ortodoxe Române din Satu Nou și
protopop de Panciova, asistat de pă-

rintele iconom-stavrofor Cornel Juică, paroh al Bisericii Ortodoxe Române din Sălcița.
Lucian Marina, președintele
Societății de Limba Română, a adresat mulțumiri și a evocat câteva momente importante din viața profesorului Radu Flora, raportându-se la
opera marelui om de știință. Dânsul
a menționat, printre altele:
– S-au împlinit deja trei decenii
de când a plecat în eternitate dr.
Radu Flora, mare om de știință român, care a fost, înainte de toate
lingvist, dialectolog, dar și lexicograf, lexicolog, etnolog și folclorist,
scriitor, atât poet și prozator, cât și

dramaturg, traducător, critic literar,
eseist, autor de manuale, antologii
de amploare, atlase lingvistice deosebite ale limbii vorbite de românii din Banatul iugoslav și de românii din Istria. Multe s-au zis despre
profesor și încă nu s-au spus toate.

Multe se cercetează și încă nu
reușim în totalitate.
Placa memorială au dezvelit-o
Lucian Marina și pictorul academic
Viorel Flora, fiul lui Radu Flora care
a evocat amintiri despre tatăl său și
casa părintească din Satu Nou,

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

menționând, între altele, că dacă cineva vrea să aibă realizări precum
tatăl său Radu Flora, este necesar să
se trezească la 5 dimineața și să
muncească fără întrerupere până la
ora 1 după miezul nopții. Și așa până
în ultima zi a vieții.
Cea de-a doua parte a manifestării
s-a desfășurat la Casa de Cultură ,,3
Octombrie”din Satu Nou unde a fost
omagiată personalitatea regretatului
prof. dr. Radu Flora. Despre opera
vastă și despre Memorialului ,,Radu
Flora”, a vorbit Lucian Marina. Fiica
profesorului Radu Flora, Steluța Munici, a vorbit despre timpul petrecut
cu tatăl ei la Satu Nou, argumentându-și afirmațiile cu un eseu al acestuia. Mr. Viorel Flora a relevat că există
culegerea de folclor popular din Satu
Nou cu titlul de lucru ”Lira bobocilor.” Dânsul și-a manifestat dorința
de a se găsi posibilități de tipărire ca
această lucrare memorabilă să vadă
lumina tiparului.
În numele Consiliului Național al
Minorității Naționale Române din
Serbia s-a adresat Daniel Magdu.
– Bucură faptul că astăzi am cinstit memoria și am adus un omagiu
distinsului intelectual și savant român dr. Radu Flora prin dezvelirea
plăcii memoriale. Prin aceasta dorim
să trezim memoria asupra marilor
nume românești de la noi care au dat
o contribuție inestimabilă neamului

nostru și nu numai, a subliniat, între
altele, Daniel Magdu.
Stevan Mihailov, președintele Departamentului de informare al Consilului Național Român, a menționat
că ziua dezvelirii plăcii memoriale a
profesorului Radu Flora, este o zi
foarte importată atât pentru locuitorii din Satul Nou, cât și pentru întreaga minoritate română din Serbia. El a mai precizat că moștenirea
pe care ne-a lăsat-o este inestimabilă, mai ales în învățământ, în lingvistică și în cultură.
În aceeași ordine de idei, prof. dr.
Brândușa Juică a prezentat o comunicare care a pus în lumină creația
bogată a scriitorului Radu Flora.
Prof. dr. Virginia Popovici de la Catedra de limba și literatura română a
Facultății de Filozofie din Novi Sad,
și-a exprimat regretul că nu a fost
studenta profesorului Flora, dar, după cum a spus, din perspectivă
științifică în fiecare zi este alături de
cărțile dânsului.
– Atunci când facem o cercetare
științifică, fie că este vorba despre literatură, lingvistică sau folclor, apelăm la cărțile profesorului Radu Flora, a precizat dr. Virginia Popovici.
Momentele muzicale le-au asigurat
maeștrii Bojan Boljanac, directorul
Casei de Cultură ,,3 Octombrie” din
Satu Nou și profesorul Janiel Șublea.
E. Bălteanu

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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ОД 1. ЈАНУАРА ПРОМЕНЕ УСЛОВА ЗА ПЕНЗИОНИСАЊЕ

ХОЋЕМО ЛИ РАДИТИ ДО КРАЈА ЖИВОТА?
Старосна граница за одлазак у
пензију лагано расте и у Србији и то је тренд који, ако већ
није завршен, траје у целом
свету
Наредне календарске године
жене у нашој земљи моћи ће у
старосну пензију са 63 године
и два месеца живота, уместо
са 63 године, колико је потребно ове године. Граница ће се
померати у распону од два до
шест месеци годишње све до
2032. и тада ће жене моћи да
иду у пензију са 65 година старости. Дакле, две године дуже
него данас. Потребан број година радног стажа остаје исти
и износи минимум 15 година.
С друге стране, мушкарци у
старосну пензију и у наредној
години иду по старом – са 65
година живота и 15 година стажа уписаног у радну књижицу.
И, засад, за њих не постоје најаве о померању старосне границе.
Али у Србији се од наредне
године не мењају само правила за одлазак у старосну пензију, већ и за превремено пензионисање.
Закон о пензијском и инвалидском осигурању измењен је
2014. године. Од тада се за жене сваке године мењају услови
за пензију, и то по правилу да
се старосна граница помера у
распону од два до шест месеци
годишње.

Од 2032. жене ће
моћи да иду у пензију
са 65 година старости.
Потребан број година
радног стажа остаје
исти и износи
минимум 15 година.
Потребан број година радног стажа остаје исти и износи
минимум 15 година.
Нова правила за даме важе
и уколико желе да иду у превремену пензију. За ову годину услов је 57 година и осам

Како је у свету

месеци живота и 39 година стажа. За наредну је то 39 година
и четири месеца стажа осигурања и најмање 58 година и
четири месеца живота.
Има, међутим, промена у
остваривању права на превремену пензију.
Измене су претходних година исто вре ме но до но си ле и
многе земље у региону, али и у
свету. Нове законе имају и Црна Гора, Хрватска и Пољска. У
наредних десет година њихови најстарији грађани моћи ће
у пензију с навршених 67 година. Велика Британија и Финска у међувремену ће подићи
границу на 68 година.
Они су, наиме, ове године у
превремену пензију ишли са
40 година стажа осигурања и
најмање 58 година и четири
месеца живота. Следеће године иду са 40 година стажа осигурања и најмање 59 година
живота.
Оно што је једнако за оба
пола јесте правило по коме и
мушкарци и жене могу редовно да се пензионишу са 45 година стажа, без обзира на старост. Услов је, наравно, да су
им послодавци све време током 45 година редовно уплаћивали доприносе.

Из Фискалног савета се више пута могло чуди да је наш
пензиони систем одржив и да

смо ми свој домаћи задатак
обавили 2014. године када смо
усвојили нове измене.

Услови за одлазак у старосну пензију
Мушкарци
65 година старости, 15 година радног стажа
Услови за пензионисање мушкараца исти су од 2014. до 2032.
Жене
2014. 60 година старости, 15 година стажа
2015. 60 година и шест месеци старости, 15 година стажа
2016. 61 година старости, 15 година стажа
2017. 61 година и шест месеци старости, 15 година стажа
2018. 62 годинe старости, 15 година стажа
2019. 62 годинe и шест месеци старости, 15 година стажа
2020. 63 годинe старости, 15 година стажа
2021. 63 годинe и два месеца старости, 15 година стажа
2022. 63 године и четири месеца старости, 15 година
2023. 63 годинe и шест месеци старости, 15 година стажа
2024. 63 годинe и осам месеци старости, 15 година стажа
2025. 63 годинe и 10 месеци старости, 15 година стажа
2026. 64 годинe, 15 година стажа
2027. 64 годинe и два месеца старости, 15 година стажа
2028. 64 годинe и четири месеца старости, 15 година
2029. 64 годинe и шест месеци старости, 15 година стажа
2030. 64 годинe и осам месеци старости, 15 година стажа
2031. 64 годинe и 10 месеци старости, 15 година стажа
2032. 65 година старости, 15 година стажа

С малим пензијама тешко до кредита
У Србији око 950.000 пензионера прима пензију мању од 25.000 динара.
Мање од 16.000 динара прима око
460.000, а мање од 10.000 динара
прима око 100.000 пензионера.
Према речима Милоша Грабунџије,
председника Синдиката пензионера
„Независност”, већину оних с најмањим
пензијама банке уопште не сматрају довољно кредитно способним да би
добили кредит. Банке неће рећи
који је и да ли имају доњи лимит
прихода за одобравање кредита,
али с пензијом од 15.000 динара,
коју прима скоро пола милиона
људи, мале су шансе да се може
добити кредит у већини банака. У
неким банкама, домаћим, може
се добити кеш позајмица и с минималним пензијама од 10.000
до 15.000 динара уколико банкари утврде да најстарији имају могућност да врате зајам.
Према речима Дејана Гавриловића из Удружења за заштиту корисника банкарских услуга „Ефектива”, не постоји неки одређени износ пензије испод ког се не може добити кредит, већ
се утврђује кредитна способност клијента. При утврђивању кредитне способности није висина пензије једини критеријум. Гледа се да ли клијент живи сам
или са супружником или у вишечланом
домаћинству, па онда да ли живи у
свом или изнајмљеном стану.

– Гледају се и године, јер није исти
ризик дати кредит неком ко има 65 и
75 година. Ја нисам чуо да нека банка
изричито каже да не даје кредите људима с минималном пензијом – објашњава Гавриловић.
Након финансијске кризе 2008. године, услед рецесија и масовних отпуштања, пензионери су нагло од једне

од најризичнијих постали једна од омиљених група за кредитирање, јер су
пензије биле једна од ретких сигурних
примања. И данас банке имају специјализоване кредите намењене пензионерима, а заједничко им је да су рокови
отплате кратки, максимално до 84 месеца, уз то да последња рата, у највећем броју банака, не може доспети после 75. године. Каматна стопа на
кредите пензионерима је око 14 одсто

годишње, а обавезно је и животно осигурање у корист банке, чиме се банка
штити од ризика да дужник премине
пре него што отплати кредит.
Према садашњим прописима, банке
саме утврђују колика може бити рата у
од но су на ви си ну при ма ња, али
углавном захтевају да не буде виша од
50 одсто пензије. Уколико се ради о
ви со ким пен зи ја ма или ако
пензионер има и друга примања, рата може бити и већа, али
проблем је код ниских пензија.
Ако је пензија 15.000 динара,
она цела није довољна за живот, а камоли половина. Ово је
и главни разлог зашто банке
избегавају да одобре кредите
пензионерима с најнижим пензијама.
Горан Паповић, председник
Националне организације потрошача Србије, истиче да се, према
њиховим истраживањима, пензионери врло ретко одлучују да узму
кредит из банке.
– Пензионери не воле да се задужују. Они су више жртве телемаркетинга,
промоција... Колика рата може бити у
односу на пензију, одређује банка у
складу с пословном политиком и проценом кредитне способности, али тачну
информацију о томе колики износ пензије је доњи лимит нигде нећете наћи –
оцењује Паповић.
(„Данас”)

У земљама у којима живи и
по неколико стотина хиљада
Срба правила за пензионисање такође су ригорозна.
Немачка
У Немачкој се старосна граница за пензионисање такође постепено повећава и
планирано је да достигне 67
година до 2031. године. Сада је, и за жене и за мушкарце, за пензионисање
потребно имати 65 година и
седам месеци живота.
Уколико, међутим, имате
45 година радног стажа у
Немачкој, могуће је пензионисати се и са 63 године.
Предност је и што се у радни стаж рачуна служење
војног рока, као и плаћена
пракса код послодавца.
Хрватска
У Хрватској је ове године
старосна граница за пензију 65 за мушкарце, а 62 године и шест месеци за жене. Хрватска влада планира
да до 2030. за жене старосну границу подигне на 65
година, и то тако што ће
сваке године границу померати за по три месеца.
Раније је помињан план
дизања старосне границе
за мушкарце, и то на 67 го-

дина до 2038, али се од тога, засад, одустало.
Аустрија
Жене у Аустрији иду у пензију са 62, а мушкарци са
65 година. Граница за старосну пензију за жене ће се
од 2024. године постепено
уједначавати с границом за
мушкарце. Погодност у овој
земљи која је донета недавно јесте да минимална пензија од 2020. године износи 1.200 евра нето за људе
са 40 и више година радног
стажа у Аустрији.
Шведска
И у Шведској се доста касније може пензионисати
него у Србији. До 2036. број
година који ће бити потребан за пензију износиће 67.
Тренутно је за мушкарце
ова граница 66 година, док
је за жене 63 године.

Просек пензија у државама
у региону (у еврима)
Словенија
Хрватској
Црна Гора
Србија
Федерација БиХ
Македонији
Албанија

565
336
287
236
213
215
150

Пенали се зарачунавају и
када се ради до 65. године
Да о укидању пенала за
превремено пензионисање
више нема ни говора, потврдили су и недавно завршени преговори Србије с
представницима мисије Међународног
монетарног
фонда (ММФ), приликом
којих није било ни помена
ове некада вруће теме коју
су покретали представници
синдиката, инсистирајући
да се казне укину кад пензионер напуни 65 година.
Управо је то био и повод
да се једном нашем дневном листу јави читалац који
је радио до своје 61. године
и морао превремено да се
пензионише јер му је фирма
пропала.
Наставио је као пензионер да ради код другог послодавца још четири године
и, када је напунио 65, поднео је поново захтев за прерачун пензије, јер му је газда све уредно плаћао преко рачуна. Убеђен је био да
ће му се сабирањем година
стажа укинути пенали, јер је
навршио 65 година живота.
Упитани да ли Закон о
ПИО предвиђа било шта
слично, у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање
кажу да за тако нешто нема
могућности. Уколико би неко
остварио право на превремену старосну пензију и након тога наставио да ради,
статус му се не би променио.
Дакле, умањење би остало
исто како је утврђено решењем којим му је признато
право на превремену старосну пензију.
То значи да корисник
превремене пензије не може да с накнадно остваре-

ним стажом стекне право
на старосну пензију. На
основу стажа и зараде
остварене после пензионисања може се одредити само повољнији износ превремене старосне пензије,
истичу у ПИО фонду.
Представници Владе и
Фискалног савета више пута су објаснили да пенали
не могу да се укину, а као
оправдање наводили су да
такве казне постоје и у
европским земљама. Као
још једно оправдање, наводили су и дискриминацију
оних који сами уплаћују себи стаж до 65. године.
Било како било, чињеница је да због казнених поена пензионери годишње губе две и по пензије. Синдикати, као и већина стручњака, верују да је заправо
ММФ тај од кога зависи да
ли ће казнени поени за превремено пензионисање бити укинути када лице наврши 65 година живота. Радник који је отишао у пензију
са 60 година живота има
умањење пензије од 20 одсто.
Пенали су уведени пре
шест година и знатно су
утицали на одлуку запослених да раде до 65. године,
иако притом велики део
њих има и више од 40 година радног стажа.
Пензије се трајно умањују онима који немају довољно година живота, а имају
најмање 15 година стажа, и
то 0,34 одсто за сваки месец који недостаје до пуног
старосног услова. Максимално умањење пензије
износи 20,4 одсто.
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Колико новца можете да
понесете преко границе
Један наш читалац желео је да зна
колико новца као физичко лице може да унесе у Србију односно да
изнесе када излази ван граница наше земље. Одговор на то питање
може се пронаћи на сајту Министарства финансија, а ми га преносимо у целости.

„Свако физичко лице које прелази државну границу Републике Србије и при томе преноси физички
преносива средства плаћања у вредности од 10.000 евра или ви ше,
обавезно је да тај новац пријави
надлежним царинским органима на
граничном прелазу. У случају давања лажних, нетачних или непотпуних података, сматраће се да подносилац пријаве није испунио законску обавезу и може му се изрећи казна или му царински органи
могу привремено задржати физички

преносива средства плаћања на основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.
„У складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма потребно је пријавити:
„а) инструменте који гласе на доносиоца, као што су путнички чеко ви, пре но си ви ин стру менти (укључујући чекове,
менице и новчане упутнице), који или гласе на доносиоца, индосирани без
ограничења, у корист фиктивног примаоца, или су у
неком другом облику који
допушта пренос власништва
над њима, и непотпуни инструменти (укључујући чеко ве, ме ни це и нов ча не
упутнице), који су потписани, али је изостављено
име примаоца;
„б) готов новац (папирни и ковани новац који је у оптицају као
средство размене).
„Почев од 1. јануара 2018. године, подносилац пријаве мора да попуни нови Образац пријаве преноса
средстава, и то све рубрике у белој
боји великим словима и тамном
оловком, док рубрике у сивој боји
попуњава надлежни царински орган. Образац пријаве, као и упутство
за попуњавање тог обрасца, могу се
наћи на сајту Управе царина.”

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Навикнути на срамоту

Петак, 30. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ 2020.

НАЈКРАЋИ ПУТ ДО БЕСПЛАТНОГ
АУТОМОБИЛА ИЛИ СТАНА
Огромно интересовање
грађана
Прво извлачење крајем
новембра
Слање коверата бесплатно
Преко 65.000 коверата с фискалним
рачунима послали су грађани Србије
за само шест дана, од 15. до 21. октобра, како би учествовали у наградној
игри „Узми рачун и победи 2020”. То
је за медије изјавио министар финансија Синиша Мали, истакавши да ова
наградна игра представља „део свеобухватне борбе против сиве еконимије”.
– Позивам грађане да учествују у
наградној игри у што већем броју и
апелујем на њих да траже фискални
рачун, јер се на тај начин део новца
враћа у буџет, што се даље редистрибуира за школство, здравство, културу, науку – рекао је Мали.

Подизање свести
Влада Републике Србије усвојила закључак којим је одређено да сви пунолетни грађани наше земље од 15.
октобра могу да шаљу фискалне рачуне и потврде о плаћању картицом
(слипове) како би учествовали у новом кругу наградне игре „Узми рачун
и победи 2020”.
Kао и претходна два пута, наградна игра организује се с циљем сузбијања сиве економије кроз јачање свести и мотивације грађана да плаћају

безготовински и узимају фискалне рачуне приликом сваке куповине, јер
једино тада могу да буду сигурни да
трговац послује у складу са законом
и да плаћа порезе из којих се финансирају здравство, школство и друге
јавне услуге, што је у време пандемије важније него икад. Организатор
наградне игре је Влада Републике
Србије, а подршку пружа НАЛЕД.

Каква су правила
Kритеријуми наградне игре идентични су као и у претходним издањима.
Потребно је спаковати у коверту 10
фискалних рачуна или 10 слипова (не
смеју се мешати) појединачне вредности од најмање 100 динара, не старијих од 1. септембра 2020.
Овог пута коверте нису типске, већ
се могу користити коверте било које
боје, величине или облика, докле год
стају у поштанско сандуче. Приликом адресирања коверата на предњој
страни потребно је написати „Узми
рачун и победи 2020”. На полеђини
пошиљке обавезно је да се читко упише име и презиме, адреса пребивалишта/боравишта из личног документа, као и контакт-телефон. Слање коверата је бесплатно, а о њиховом чувању до формалног почетка наградне
игре стара се Пошта Србије.

Пазите на здравље
Влада Србије позвала је грађане да
приликом учествовања у наградној
игри воде рачуна о свом здрављу и
поштују све епидемиолошке мере.

ПРОШЛИ ПУТ ПОСЛАТО ПРЕКО 107 МИЛИОНА РАЧУНА
Према истраживању НАЛЕД-а, у
претходном кругу ове наградне
игре, „Узми рачун и победи 2018”,
учествовало је 41% грађана Србије,
директно или преко чланова породице, који су послали више од 107
милиона фискалних рачуна и слипова, минималне процењене вредности од 37,4 милијарде динара.
Наградна игра је остварила и позитиван утицај на пореску културу,

с обзиром на то да су грађани упутили 55% више пријава Пореској
управи за неиздавање фискалних
рачуна у односу на исти период пре
наградне игре, док су безготовинска плаћања повећана за 18,8%.
Више од трећине грађана истакло је да их је наградна игра подстакла да узимају фискалне рачуне, а 42% да би поново учествовало у таквој акцији.

ПРИ ЈА ВИ ТЕ СИ ВУ
ЕКОНО МИ ЈУ!
Неправилности у вези са издавањем фискалних рачуна грађани
могу пријавити Пореској управи
телефоном на бројеве: 011/36199-00 или 011/347-90-61. Пријаве за неиздавање фискалних рачуна, као и пријаве за издавање
лажних и неодговарајућих рачуна, као што су предрачуни, међурачуни или такозвани блок-рачуни, могу се поднети и онлајн путем путем портала Пореске управе www.poreskialarm.rs.
У сарадњи с НАЛЕД-ом и
Европском банком за обнову и
развој (ЕБРД), отворен је и јединствени Kонтакт-центар републичких инспекција. Број телефона тог центра је 011/63-50-322, а
сиву економију можете пријавити
и путем онлајн формулара на сајту www.inspektor.gov.rs.
Грађанима је препоручено да коверте припреме код куће и да их убаце у најближе поштанско сандуче без
задржавања и чекања у реду. Додатни
начин да се заштите, али и да дуплирају своје шансе за добитак, јесте да
плаћају безготовински кад год је то
могуће, јер тако избегавају директан
контакт с продавцем и новчаницама.
Прво извлачење се очекује крајем
новембра, а одговорне грађане и овог
пута очекују веома вредне награде:
60 аутомобила и 12 станова у Београду. И овог пута биће организовано
такмичење градова и општина у броју послатих рачуна, а најактивније локалне заједнице поделиће укупан фонд
од 180.000 евра за пројекте од јавног
значаја по избору грађана.
Детаљна правила наградне игре и
најновије информације на ову тему
могу се пронаћи и на сајту www.uzmiracun.rs. Одговоре на додатна питања и подршку грађани могу добити
путем мејла kontakt@uzmiracun.rs.

НАША АНКЕТА
ЈЕСТЕ ЛИ ПОД СТРЕСОМ?

Оно што ме не убије, то ме...
У чињеници да у свету влада пандемија коронавируса тешко да би ико
пронашао нешто добро. Новонастале околности донеле су нам обиље
којекаквих ограничења. Највише је
претрпела слобода кретања... Али
управо томе ми Панчевци можемо
да се радујемо!
Ето, на пример, то што нам странци у последње време готово уопште
не долазе заиста је сјајна ствар. Јер,
замислите да неки и дође, па треба
да га поведете кроз центар града не
бисте ли му показали знаменитости.

И дођете, рецимо, баш овамо, на
угао Улице Жарка Зрењанина и Др
Светислава Касапиновића, а дочека
вас овакав призор. Гуме, кесе, картони, шаргарепе, смрад... све расуто
око контејнера, јер што да се трудимо да убацимо ђубре у њега кад ем
нема места, ем су и други бацили
поред њега...
Странци и не знају каквих хорор
призора су се поштедели тиме што
седе код куће. А што се нас самих
тиче, све је у реду, ми смо се на своју срамоту одавно навикли.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

У петак и понедељак без
струје делови Панчева
Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 30. октобра, од 9 до 13.30, без струје ће остати део Улице цара Душана од Петра
Прерадовића до Kраљевића Марка
(непарна страна) и део Улице Владимира Жестића од Цара Душана
до Милоша Требињца.
Истог дана, од 9.30 до 15 сати,
струје неће имати део Улице Маре

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Мандић од Улице Олге Петров до
Улице Боре Шипоша.
У понедељак, 2. новембра, од 9.30
до 11 сати, без напајања електричном енергијом остаће цела Пелистерска улица.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у
случају ранијег завршетка радова
напајање корисника бити укључено
пре планираног времена.
Информације о искључењима редовно се ажурирају на сајту „Електровојводине”. Квар на електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

Љ. СТАНИМИРОВИЋ

Љ. СТАНИШИЋ

Јога, хоби, уметност, читање, филмови, спорт, рад – неке су од ствари које
нам помажу да, упркос неретко фрустрирајућој свакодневици, останемо
колико-толико задовољни и расположени. А разних брига око нас ће увек
бити... Људи се „ждеру” због деце, новца, посла, здравља, ближњих... Баш зато је важно пронаћи свој извор задовољства и начин да се сачува здрав разум.
Суграђани с којима смо ове недеље
имали прилику да продискутујемо лепо се сналазе у свему томе.
ЉУБИНКА СТАНИМИРОВИЋ,
домаћица:
– Нисам под стресом. Чак ни на
ситуацију с коронавирусом не гледам
трагично. Знам да је овај вирус присутан, али пазим се колико могу. Шта
се ту још може. Постојале су стресне
ситуације, имали смо их. Догодила
су нам се два смртна случаја у породици, када смо изгубили сестрића и
братанца. Осим тога је све како треба.
ЉИЉАНА СТАНИШИЋ, пензионерка:
– Ма не, нисам под стресом. Бавим
се лепим стварима, то ме испуњава.

М. ПРИЦА

С. МАКСИЋ

Свакодневица не утиче много на мене. Бојим се, ипак, због своје деце и
свих младих људи, да ће ковид 19
озбиљно утицати на њихове животе.
Али мој посао ми пружа задовољство,
као и ткање, којим се такође бавим.
Све то може да буде чак и терапија.
Иначе се бавим ботаничким сликањем, цртам биљем. Одем до Народне
баште, покупим листиће и уживам
занимајући се овом техником.

С. ЦВЕТАНОВСКИ

Б. РИСТОВИЋ

нове идеје. И то је мој бенседин. То
ме смирује, волим то и није ми тешко. У моментима кад ми се умори
рука, одморим се, па наставим даље,
свако вече, до 12 сати. Других обавеза немам тренутно, деца нису ту. Могу да се посветим ономе што волим.

МИОДРАГ ПРИЦА, радник:
– У Србији ретко ко није под стресом. Само се треба борити против тога. Треба бити разуман, прихватити
ствари онаквима какве оне јесу. Углавном радим, трудим се да не мислим о
негативним појавама које нас окружују у свакодневном животу.

САША ЦВЕТАНОВСКИ,
војни пензионер:
– Сви смо понекад узнемирени због
нечега. И код мене је стандардно кад
је у питању стрес, као и код већине.
Редовно шетам, то ме опушта. Што се
короне тиче, с обзиром на то да је
прошло толико времена а да није ништа конкретно речено, питам се какав је то вирус уопште... Јавља се нека доза сумње код свих нас, али није
на нама да развијамо теорије завере.

САВКА МАКСИЋ, пензионерка:
– Јесам, константно. Бринем се због
деце, настале ситуације у држави, свега. И због ситних и због крупних ствари, заиста има стреса данас. Али мени је посао лек за то, верујте ми. Петнаест или шеснаест сати седим и
активно радим. Након тога тражим

БОБАН РИСТОВИЋ,
машински техничар:
– Не, нисам под стресом. Ни због
короне, тренутно, а ни невезано за
њу. Радим и имам хоби. Волим да се
бавим спортом, рекреативно. Мали
фудбал је мој избор.
Јелена Катана
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ОДРЖАН ТРЕЋИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ РАКИЈЕ

БЕЗ ЕНТУЗИЈАЗМА НЕМА
НИ ОДЛИЧНЕ КАПЉИЦЕ
Приспело близу
хиљаду триста узорака
Манифестација
прерасла у отворени
шампионат Србије
Када је пре тачно четири године неколицина ентузијаста, заљубљеника у несвакидашњи хоби – печење ракије, с главном
жељом да што више сазна на
тему исправне припреме поменутог алкохолног пића, основала на „Фејсбуку” групу истомишљеника, није могла ни да
наслути да ће данас имати готово дванаест хиљада чланова.
Међу њима се нашло и неколико доктора наука, стотинак власника дестилерија и
преко сто двадесет технолога,
који свакодневно размењују информације у вези с правилима
техничко-технолошког поступка производње нашег најпознатијег бренда.

Жири морао све да проба
Према речима једног од њих,
нашег суграђанина Армина Тота, председника удружења „Равница”, након процене да је време да се чланови групе упознају и изван друштвених мрежа и измере резултате рада,
они су одлучили да оформе фестивал „Ракија и ракијаши”,

који је, упркос затегнутој епидемиолошкој ситуацији, ове године одржан трећи пут. Иако
не у досадашњем формату...
– Ове године стигло нам је
рекордних 1.300 узорака, а ми
смо се потрудили да ангажујемо

Произвођачи најбољих ракија у Србији: 1. Драгослав
Чиховић, 2. Срђан Станојевић и 3. Срђан Ибашић
међународно признате оцењиваче како бисмо добили што
реалнију слику квалитета. Тако је петочланом еминентном
жирију председавао професор
др Нинослав Никичевић, који
је докторирао управо на шљивовици, а као гостујући члан
по ја вио се Љу ба Уро ше вић,

ИМА ДО БРЕ ДУ ЊЕ
Многи љубитељи ракије куну се у дуњу. Међутим, није
мали број ни оних који не
верују да има праве, као и
да се од ње може извући
мало ракије, па и то да су
многе вештачки дорађене.
Прави пример да је има
могао би да буде управо
главни организатор овог фестивала – Армин Тот, који годинама прави поменуто алкохолно пиће. На природан
начин, подразумева се...
– Дуње има, али сигурно
мање него других воћки.
Притом, нападају је и две,

вишедеценијски директор чувеног „Прокупца”. Они су, поред стотина домаћих, пред собом имали узорке ракија из још
пет земаља – Босне и Херцеговине, Северне Македоније, Словеније, Црне Горе и Румуније.

може се рећи, неизлечиве
болести, а једна је такозвана
ервинија, која буквално убија биљку. Али ако се залива
и правилно третира, од ње
се може добити добра ракија и солидан радман, то јест
однос количине добијеног
алкохолног пића и унетог
плода. Треба још једном истаћи да се ракија прави у
воћњаку, под условом да се,
наравно, до краја исправно
спроведе технолошки поступак. Али управо због тога
смо се и окупили и радимо
све ово – истиче Тот.

Одлуке су донете искључиво
на органолептички начин, то
јест пробањем, мирисањем и

послали хобисти, иако су биле
заступљене и озбиљне дестилерије, били су разврстани у
двадесет четири категорије или
ракијске групе, а биле су и три
специјалне конкуренције.
– Због државних мера за превенцију ковида, нисмо могли
да организујемо манифестацију као у два претходна наврата
– с бројним штандовима и дегустацијом у Пољопривредној
школи, већ смо били принуђени да програм драстично сведемо и пребацимо у Културни
центар, а и то смо успели пре
свега захваљујући предусретљивости директора те установе.
Оцењивање смо спровели онлајн, да бисмо на сам догађај,
то јест на проглашење, дословце позвали само победнике категорије. Окупили смо и прваке свих других фестивала, којих је двадесетак, како бисмо
прогласили најбољу ракију Србије – истиче овај ентузијаста.
На крају је одлучено да то
ласкаво признање припадне
Драгославу Чиховићу из Горње
Трепче за ракију од грожђа (вињак) из 2009. године, док је за
најбољу дестилерију, са четири

НА ШИ СО ЛИД НО ПРО ШЛИ
Панчевци се нису обрукали
на трећем фестивалу ракије,
па је Марко Вулетић победио с ракијом од брескве,
Владимир Kрсмановић са
шљивом барик, а иза њега
је био Борис Вуковић, чија
је хоби дестилерија у укуппрегледањем боје и типичности. У преводу, сваки узорак је
свако од чланова жирија морао да дегустира, што је трајало пуних седамнаест дана. Важно је истаћи и то да је овог
пута у конкуренцији било тридесет ракија које су правиле
даме, па смо поред осталог имали такмичење само за њих –
наводи Тот.

Прве награде отишле у
Горњу Трепчу и Рачу
Сви пристигли узорци, које су
у де ве де сет од сто слу ча је ва

ном пласману заузела одлично треће место.
Овај Панчевац је освојио
и друго место с трешњом,
баш као и Драгослав Лишанин (лоза), Бошко Средић
(шљива калвадос) и Kоста
Мирковић, с вињаком.
најбоље оцењене ракије различитих воћних врста, проглашена она у власништву Слободана Сенића из Вишевца код Рача.
И, напослетку, ништа мањи
победници нису ни организатори, а то су, поред Армина Тота, и његов суграђанин Слободан Станишић, затим Дејан Мијајловић, рођени Панчевац, као
и Београђанин Срђан Мињевић.
Још једном вреди напоменути да они све ово раде из пуког
ентузијазма, како би се на овим
просторима пила одлична природна ракија.

Месне актуелности
Ба нат ски Бре сто вац: При
крају су радови на припремама за скорашње постављање
асфалтне подлоге у појединим брестовачким улицама.
ЈКП „Kомбрест” уређује центар села, а ускоро се очекује
јесења садња цвећа. Одржана
је лицитација за парцеле у
државној својини за брестовачку катастарску општину.
Брачни пар Антонијевић прославио је невероватних 70 година брака. Миладин Поповић освојио је треће место на
минулом фестивалу ракије у
категорији ракија од шљиве
– барик.
Банатско Ново Село: Изложба уметничке фотографије
фол клор ног ан сам бла и
народног оркестра може се
видети у холу Дома културе,
сваког радног дана од 8 до
22 сата. На истом месту Марћела Корњан Стојичић изложиће своје слике у суботу, 31.
октобра, од 18 сати. У Дому
културе почеће кречење унутрашњости зграде, а биће замењен и оронули балконски
прозор изнад самог улаза у
објекат.
Долово: У склопу припрема
изложбе поводом обележавања важних сеоских јубилеја,
сликар Живко Новковић и
Мирослав Првуљ, директор
Дома културе, 25. октобра су
обилазили локалне сликаре и
делили им сликарска платна.
Удружење пензионера организовало је дан раније једнодневни излет до манастира
Жича.
Глогоњ: Радници фирме „Екосан” претходних дана су обављали дератизацију у сеоским
домаћинствима. Традиционална манифестација „Глогоњска јесен” ове године неће бити одржана због епидемиолошке ситуације.
Иваново: Месна заједница изводи радове на постављању

ограде између зграда школе
и Месне заједнице. Никола
Василчин је освојио треће место на минулом фестивалу ракије у категорији ракија од
шљиве.
Ја бу ка: Удру же ње гра ђа на
„Златна јабука” у понедељак,
26. октобра, уприличило је
увод ну еду ка ци ју на те му
„Женско предузетништво на
селу”, а предавачице су биле
чланице Клуба пословних жена „Бизнис на штиклама” из
Новог Сада.
Качарево: У току је припрема
терена, која подразмева и дренажу, за садњу 1.500 стабала
багрема и бреста на излазу из
Kачарева, то јест на десној
страни новог пута и у близини месне депоније. Удружење
грађана „Волонтери Kачарево”
приредиће хуманитарни базар за помоћ при лечењу мале Миње у недељу, 1. новембра, од 8 до 16 сати.
Омољица: У недељу, 1. новембра, од поноћи до 7 сати,
цело село неће имати воду.
Старчево: ЈКП „Старчевац” је
уредио зелено острво преко
пута бензинске пумпе и осветлио га одговарајућим лампионом. Старчевац Ненад Хаџи Милетић, у садејству с Месном заједницом, донирао је

огледало за дечје одељење
старчевачке амбуланте. Српска православна црквена општина наставља изградњу храма посвећеног Огњеној Марији, који ће се налазити на
углу ули ца Пар ти зан ске и
Кестенове.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА „ЗЛАТНА ЈАБУКА”

О предузетницама
на селу

ДВА ЛИКОВНА ДОГАЂАЈА У НОВОМ СЕЛУ

Ношње, инструменти и слике
Новосељански Дом културе је
ову недељу резервисао за изузетно занимљиве изложбе, које су и веома важне у локалним размерама.
Прва је постављена у холу
зграде те установе, а приказује
тамошњи фундус костима народне ношње и биће отворена
до 15. јануара. За то време моћи ће да се виде фотографије
првог извођачког ансамбла Дома културе, које на уметнички
начин приказују народне ношње свих крајева Србије, српске ношње из Македоније и западне Босне, као и румунску
ношњу.

Детаљ из богате ризнице новосељанског фолклора

Према речима директора поменуте установе Бојана Бољанца, посетиоци ће имати прилику и да се упознају с Народним оркестром, који је на фотографијама приказао традиционалне инструменте и представио чланове и сараднике.
Аутор друге изложбе слика
је Но во се љан ка Мар ће ла
Kорњан Стојичић, а отварање
је планирано за суботу, 31. октобар, у 18 сати. Реч је о њеном
првом представљању уметничкој јавности. Омиљени стил јој
је апстракт, а своје мисли и осећања на платно преноси акриликом и техником поуринг.

ДОМ КУЛТУРЕ ПРИПРЕМА ИЗЛОЖБУ ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА СЕЛА

Долово, некад и сад
Иако је у недељу, 25. октобра,
Удружење винара и виноградара из Долова требало да одржи манифестацију „Брање грожђа” и, на иницијативу свог
члана Живка Новковића, организује сусрет сликара из Долова, то се, због епидемиолошке ситуације, није догодило.
Ипак, тог дана су Новковић
и Мирослав Првуљ, директор
Дома културе, поменуте умет-

нике обилазили по кућама и
делили им сликарска платна.
– С њима су се договарали и
шта им још треба од материјала, јер нам је циљ да у децембру направимо изложбу поводом два јубилеја: 360 година
села и 60 година Дома културе. Прву слику смо већ добили
од професорке биологије у пензији Неде Павлов, а начин на
који је она конципирала свој

рад – нове ветрењаче, као генератори струје, и стара ветрењача, као млин за брашно –
инспирисао нас је да тему насловимо „Долово, некад и сад
/ Долово кроз време”. Живко
је предложио да тај догађај посветимо и некадашњем доловачком собосликару Васици
Шандруљеву, чија два ајнфора
још увек красе сеоске куће, а
по ње му би смо на зва ли и

Међусликарска сарадња
– Живко Новковић и
Неда Павлов
сликарску секцију при Дому
културе – каже Првуљ.

Удружење грађана „Златна
јабука” већ више година окупља жене из Јабуке, како би
својим чланицама креативно
употпунило слободно време,
али и пружило могућност да
се усавршавају.
С тим у вези, ова организација је у понедељак, 26. октобра, уприличила уводну едукацију на тему „Женско предузетништво на селу”, а преда ва чи це су би ле чла ни це
Клуба пословних жена „Бизнис на штиклама” из Новог
Сада.
Председница јабучког удружења жена Слађана Богдановић ис та кла је да овај
пројекат, који је подржао Секретаријат за пољопривреду,
село и рурални развој Града

Панчева, треба да охрабри суграђанке како би покренуле
сопствени бизнис или се, за
почетак, информисале на ту
тему.
– На тај начин оне би се
економски оснажиле и постале финансијски независне.
Тренингу су, поред наших чланица, од којих су неке и саме
предузетнице, присуствовале
и жене из места које већ воде
своје фирме, као и оне што о
томе тек размишљају – наводи
ова Јабучанка.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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Петак, 30. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НАГРАДА ЗОРАНУ Т. ПОПОВИЋУ

ИНТЕРАКТИВНА КЊИЖЕВНА РАДИОНИЦА

Победник „Сатира феста”

ПУТОВАЊЕ ВРЕМЕНСКОМ МАШИНОМ

Сатиричар Зоран Т. Поповић
освојио је награду „Вук Глигоријевић” за најбољи афоризам на осамнаестом Међународном фестивалу хумора и
сатире „Сатира фест”, који је
одржан 23. октобра у Београду, у просторијама Матице
исељеника и Срба у региону.
Поповићу је припало прво месту у конкуренцији више од
четрдесет аутора кратке форме за афоризам: „Ја бих могао да живим као сав нормалан свет, али нећу свој народ
да оставим на цедилу”.
На „Сатира фесту” су учествовали писци из Србије, Хрватске, Северне Македоније,
Црне Горе, БиХ, Швајцарске
и Словачке, са преко хиљаду
и две стотине афоризама. Међу учесницима манифестације била је и панчевачка књижевница Александра Филиповић. Примајући признање
из руку Слободана Симића,
председника Београдског афористичарског круга, Поповић
је истакао да му је „веома драго због добијеног признања,
јер је ценио Вука Глигоријевића, који му је на почетку
књижевне каријере био узор”.

Представљена и
књига „Софијине
мудролије”

Награду „Рaстко Закић” за
најбољу песму „Сатира феста”
добио је Душан Поп Ђурђев
из Новог Сада, а признање за
најбољу сатиричну причу припало је Милку Стојковићу из
Смедеревске Паланке.
Панчевац Александар Чотрић је на „Сатира фесту” уручио при зна ње Бе о град ског
афористичарског круга „Златни круг” словачком књижевнику из Братиславе Томашу
Јановицу (1937) за допринос
сатиричној књижевности у
свету. Награду је у име одсутног књижевника примио
заменик словачког амбасадора у Београду Игор Венцел.

КЊИЖЕВНИ КОНКУРС

О љубави, патриотизму,
хуманости и солидарности
Друштво „Др Саша Божовић”
из Београда расписало је девети књижевни конкурс за песму и кратку причу с темама:
љубав, патриотизам, хуманост
и солидарност.
Сваки учесник може послати до две песме обима до двадесет осам стихова (редова) и
једну кратку причу од осамдесет редова, дужине до две куцане стране с проредом. Уз радове треба послати основне
биографске податке и мању
фотографију на адресу: Драгослав Угарчина, Тихомира

Вишњевца 4/А, 11050 Београд,
с назнаком „за књижевни конкурс”. Сваки аутор има на располагању четири стране.
Радове потписане именом
аутора, адресом и бројем телефона треба послати до 15. новембра. Изабрана дела ће бити
објављени у „Зборнику”, а најуспешнији ће добити признања.
Друштво само финансира
издавање „Зборника”, уз помоћ аутора, износом који ће
се накнадно утврдити у зависности од броја аутора и обима „Зборника”.

избор

МОЈ
МОЈ
Српско срце Јоханово
Јованка Јанчић,
пензионерка и песникиња
ФИЛМ: Мој избор филма за
сва времена је „Мостови округа Медисон”. У њему режисер Клинт Иствуд, поред Мерил Стрип, игра главну улогу. Филм је рађен по аутобиографском роману Роберта
Џејмса Волтера 1995. године. У питању је једна нежна
животна прича о љубави која
се родила у трену и заувек
променила животе двоје људи. Мерил Стрип је показала
сву своју женственост и по
мом мишљењу то јој је једна
од бољих улога.
МУЗИКА: Мој избор је ромска музика. Волим њихову
искреност у песми. Осећа се
душа, туга, срећа… У градској библиотеци Панчево, пре
почетка пандемије, одржавало се вече ромске музике. То
је било вече за незаборав.
Уживали смо уз звуке виолине, али и у дивним песмама. Њихове песме у мени буде слободу. Асоцирају на лет,
скитање, коње. Као дете, присуствовала сам снимању филма „Скупљачи перја”. Снимао се у малом ромском насељу у близини моје куће, а
ја сам се сва ко днев но

Страну припремила

Мирјана
Марић

Необична, интерактивна књижевна радионица под називом
„Марко Краљевић међу звездобројцима” одржана је 21. октобра у дворишту Основне школе
„Звездобројци”. Велики део радионице био је посвећен промоцији књиге „Софијине мудролије”, у издању издавачке куће
„Лагуна”, панчевачке ауторке
Александре Михајловић. Она је
повела гледаоце на једно несвакидашње путовање на коме су
могли да осете дух средњег века и да на занимљив начин науче много важних података о преломним историјским догађајима у средњовековној Србији.
Радионица се истовремено одвијала уживо, у просторијама
Основне школе „Звездобројци”
(за ђаке те школе), и онлајн, на
платформи „Зум”. Тако су учесници овог јединственог књижевног догађаја били и деца и
одрасли, из Србије, Норвешке,
Америке, Канаде, Аустралије и
других земаља широм света. Сви
они су могли да истовремено
слушају приче о Марку, витезовима, Мрњавчевићима, верним
(и неверним) љубама, мајкама,
двобојима и специјалитетима
средњовековне трпезе, али и да
ураде мини-квиз и провере колико знају о Марку.
Лик славног српског средњовековног јунака у наш савремени свет је пројектован кроз епску поезију и митове, али и кроз
историјске изворе. Истовремено одвијање културног догађаја

у реалном и у виртуелном простору омогућило је да деца у Београду заједно с другарима од
којих их раздвајају километри
слушају важну причу која их повезује. Основна идеја организатора била је да деци која живе у
Србији, али и оној која су расута
по свету, на забаван, креативан
и интерактиван начин представе једну од стожерних личности
српске културне традиције.
Поред тога, онлајн укључењем успостављена је веза са
српским породицама у дијаспори. Иако су далеко од домовине, на овај начин могли
су да науче много занимљивих
информација о култури из које
су потекли, а да у исто време
гледају и слушају своје другаре
из Србије. Малишани су били
опчињени причом и неуморно
покушавали да поставе још неко питање које ће им расветлити магични средњи век и јуна-

ка Краљевића Марка. Научили
су, уз Александрину помоћ, како се звао коњ Марка Краљевића, од ког ујака је наследио
своје чувено јунаштво, шта је
радио монах у средњем веку и
зашто је он имао једну од најважнијих улога, шта је то илуминација и у којој важној битки је погинуо краљ Вукашин,
отац Марка Краљевића. Пажњу
најмлађе читалачке публике посебно је привукао део радионице у коме су имали прилику
да се костимирају и испробају
различите реквизите и да на
упечатљив начин осете дух средњовековне епохе.
– Након промоције књиге „Софијине мудролије с Марком
Краљевићем” морам да искажем своје одушевљење идејом
и организацијом целог догађаја
и, посебно, децом из ове школе.
Свашта смо дознали: ко је Марко Краљевић, ко је његов отац,

ко је његова мајка, ко је његов
стриц и схватили смо да Марко
Краљевић није само јунак из епске народне традиције, већ и
племић из историјске породице Мрњавчевића, који су наследници круне Немањића. Витешку част и јунаштво смо учили из сваке реченице. Очекујем
да ће малишани након радионице још дуго маштати о свему
што су чули и да су понели упечатљиве утиске с нашег „путовања” временском машином седам векова уназад – изјавила је
Александра Михајловић.
До га ђај је ор га ни зо ва ла
Основна школа „Звездобројци”,
чији је део и Онлајн школа
српског језика, културе и традиције „Сава”, преко које се
одвијао виртуелни део радионице. Након завршетка радионице учесници су добили и презентацију са интерактивним
квиз питањима.
С. Ћ.

ДЕВЕТНАЕСТИ БИЈЕНАЛЕ УМЕТНОСТИ

Отварање уз четири перформанса
Деветнаести Бијенале уметности биће свечан отворен у суботу, 31. октобра, у 18 сати, у Народном музеју Панчево. На отварању ће се присутнима обратити градоначелник Панчева Александар Стевановић, уредници
програма и кустос Ивана Маркез Филиповић, као и ауторски
тим манифестације. Четворо
уметника ће, том приликом, извести своје перформансе у два
различита простора.
Славко Богдановић ће у Народном музеју извести перформанс „Fragrance of Life”. Овај
уметник је један од учесника
новосадске уметничке авангардне сцене с краја шездесетих и почетка седамдесетих година прошлог века. Био је члан
новосадске концептуалне групе

КОД, сарадник студентског листа „Индекс” и „Трибине младих” у Новом Саду.
Слободан Ера Миливојевић
ће се на отварању Бијенала, такође у Народном музеју, представити перформансом „Антислика”. Један је од припадника неформалне групе шесторице уметника која се формирала око Студентског културног центра у Београду почетком седамдесетих. Теорија га
често дефинише као зачетника концептуалне уметности на
београдској уметничкој сцени.
Његови радови се налазе у Музеју савремене уметности у Београду, Музеју града Београда,
Музеју савремене уметности у
Бањалуци, као и у многим приватним колекцијама.

У 19 сати у простору некадашњег биоскопа „Војводина”
Драган Војводић ће извести
перформанс „Heavy Trash Trance”, конципиран као колаж поступака / личних ритуала чији
је циљ превазилажење егзистенцијалне тескобе у доба свеприсутне и константне транзиције. Овај мултимедијални
уметник у својим делима се
изражава кроз различите медије (перформанс, инсталације, ин ситу, видео, фотографија, скулптура, слика), а сопствену уметничку праксу заснива на властитим егзистенцијалним ситуацијама, као и
на комуникацији с различитим актерима и појавама у свету савремене уметности. Велики део своје уметничке праксе

реализовао је у Скандинавији,
где је самостално излагао.
После њега, у истом простору, Катарина Јовановић Алфа
извешће перформанс „Мени
је све боље”, у коме изговара
или изнуђује популарну аутосугестивну, најзаступљенију реченицу модерне психологије.
Ауторка је дипломирала вајарство на Факултету ликовних уметности у Београду, у
класи професора Мрђана Бајића. Поред бројних изложби
и перформанса, за које је награђивана, иза себе има и рад
у позоришту, а бавила се сцено гра фи јом и ко сти мом. У
свом раду највише се обазире
на колективно незадовољство
у
дру штве но по ли тич ким
парадигмама.

ИЗЛОЖБА О БОРИСЛАВУ ПЕКИЋУ

Деведесет година од рођења
дружила с њима и то ми се
урезало у душу.
КЊИГА: Препоручујем књигу Веселина Џелатовића „Српско срце Јоханово” у издању
„Поете”. Роман је рађен по
истинитом догађају и сведочи о продаји органа на Косову. Богати Немац оболева од
срца и, како му је хитно била
по треб на тран сплан та ци ја,
преко доктора долази до новог срца. Ново срце је узето
од Србина Јована. Немац почиње да сања чудне снове и
то га је натерало да пође на
пут, одакле је добио срце. Роман је доживео петнаест издања и преведен је на дванаест језика. Ускоро почиње снимање филма по овом роману.
Добио је подршку Филмског
центра Србије и Канцеларије
за Косово и Метохију. Сви се
радујемо овом филму, јер ће
најзад истина отићи у свет.

Поводом деведесет година од
рођења једног од најзначајнијих писаца српске књижевности двадесетог века, у Градској
библиотеци Панчево постављена је изложба која осветљава
разнолику и богату личност истакнутог књижевника. Изложбу је приредила Љиљана Дракшан, виши библиотекар.
Борислав Пекић је рођен у
Подгорици 1930. године. Детињство је провео у Книну, Цетињу, Новом Бечеју и Баваништу у Банату. Неприлике у пишчевом животу настале су 1948.
године, када је постао члан илегалне студентско-гимназијске
организације која се звала Савез демократске омладине Југославије. Казну строгог затвора у трајању од петнаест година издржавао је у КПД-у Сремска Митровица и у КПД-у Ниш.
Након тог периода Пекић се
посветио писању драмских дела за позориште, радио и телевизију. Радио је у филмској

индустрији као сценарист. Његов текст „Дан че тр на е сти”
представљао је Југославију на
филмском фестивалу у Кану
1961. године. Значајан део у

роман „Ходочашће Арсенија
Његована” (1970), за који је добио НИН-ову награду, као и
друга бројна признања: „Његошева награда” (1987) за дело

пишчевом животу одвијао се у
Лондону (1970).
На изложби се може видети
богато књижевно стваралаштво.
Издвајају се први Пекићев роман „Време чуда” (1965), други

„Златно руно”, Награда „Милош Црњански” за роман „Године које су појели скакавци”
(1989) и друге.
Документовано фотографијама, на поставци је истакнута

пишчева политичка активност.
Са истакнутим интелектуалцима у Србији 1990. године он је
основао Демократску странку.
Постаје њен председник и члан
Главног одбора. Учествује у уређивању обновљеног листа „Демократија”. О Пекићевом стваралаштву писали су бројни књижевни критичари. Као посебна целина издвајају се радови
Добривоја Станојевића, Небојше Лазића, али и завичајних
писаца Милене Стојановић и
Милана Орлића.
Борислав Пекић је преминуо 2. јула 1992. године у Лондону. Сахрањен је у Алеји заслужних грађана у Београду.
Након његове смрти основан
је Фонд „Борислав Пекић”, чији је директор Љиљана Пекић.
Циљ Фонда је промоција и публиковање Пекићевих дела, старање о пишчевој заоставштини, као и годишња додела Награде „Борислав Пекић” за књижевна дела у настајању.

Петак, 30. октобар 2020.
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

Телефон 013/33-43-45
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26
РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и
др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште
офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дијабетичара
г
имо
ласерске
интервенције на очном дну код дијабетичара.

Додатне информације могу се добити и путем мејла
sobvasilijeostroski@gmail.com.

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић
• Специјалиста офталмолог и очни хирург
• Директор Клинике за очне болести „Проф. др
Иван Станковић” при КБЦ Звездара
Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

Др Зоран Катнић
Ради ПОНЕДЕЉКОМ по подне и СУБОТОМ
пре подне и обавља следеће прегледе:
• диоптријски преглед (одређивање видне оштрине са корекцијом, преглед на рефрактометру и прописивање одговарајуће
диоптрије);
• офталмолошки преглед деце и одраслих
(одређивање видне оштрине са корекцијом,
преглед на рефрактометру, мерење очног
притиска, преглед предњег сегмента ока и
задњег сегмента ока са ширењем зеница);
• страболошки преглед код деце (одређивање видне оштрине са корекцијом, преглед
предњег сегмента ока, преглед на рефрактометру без и у циклоплегији, страболошки
преглед и преглед задњег сегмента ока на
широку зеницу);
• преглед предњег сегмента ока;

• преглед промена на капку;
• систематски преглед деце до 13 година
(одређивање видне оштрине без корекције,
страболошки преглед, колорни вид – препознавање боја);
• тестови за суво око (одређивање количине лучења суза);
• мерење очног притиска.

Проф. др Петар Алексић
Ради УТОРКОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,
• видно поље,
• преглед глаукома,
• преглед промена на капку,
• ласерске интервенције:
– YAG ласер капсулотомија,

Офталмолози истичу да у њихове ординације последњих година све чешће долазе пацијенти свих старосних доба са
жељом да трајно поправе свој вид, а
самим тим и квалитет свог живота. Баш
такво – трајно – решење пружа им
уградња интраокуларних сочива, која је
могућа и у Специјалној болници „Свети
Василије Острошки”. То значи да старачка катаракта није једина болест која
се решава помоћу ових сочива.
На основу искустава офталмолога, показало се да се млади људи за уградњу
интраокуларних сочива одлучују онда
када због врсте диоптрије коју имају не
могу више да задовоље своје животне
активности носећи наочаре или контактна сочива. Неки то чине из естетских
разлога, а од неких то захтева професија или пак здравствено стање.
Ин тра о ку лар на
сочива препоручују се и људима
средњих година
којима је вид на
даљину и/или близину ослабио. Уколико спадате у ову
групу и непрактично вам је да баратате с више пари
наочара или не можете да се навикнете
на мултифокалне наочаре, можда је време да размислите о уградњи сочива. Ова
интервенција се препоручује и особама
које имају високе вредности плус или
минус диоптрије чијом корекцијом, помоћу наочара или контактних сочива,
нису задовољне.
Ипак, о томе да ли је уградња сочива
право решење за вас, одлуку доноси
офталмолог, након што сагледа све чињенице и детаљно прегледа медицинску документацију. Он ће тада одлучити и коју врсту сочива би требало уградити, а могућа је једна од ове три опције: асферична монофокална сочива, асферична моноблок сочива са жутим
филтером или пак мултифокална сочива. Цена операције ће зависити управо

од врсте сочива која вам је неопходна.
Сферичним или асферичним монофокалним сочивима исправља се рефрактивна грешка, која се односи на класичну минус или плус диоптрију. Треба напоменути да се њима не исправља
астигматизам (погрешна закривљеност
рожњаче), нити презбиопија (потреба
за ношењем наочара за рад на близу).
Асферична сочива имају примат у
клиникама широм западне Европе, будући да имају новији дизајн и да су начином њихове изградње побољшани
одређени недостаци сферичних сочива.
Она су се стога показала бољим у кориговању сферних аберација и контрастне
сензитивности – карактеристика видне
оштрине које утичу на квалитет вида.
Асферична моноблок сочива са жутим
филтером имају
исте карактеристике као класична
асферична сочива,
с тим што је површина сочива дизајнирана тако да
спречава преламање одређеног спектра сунчеве светлости, које код
појединих пацијената може неповољно деловати на важан центар за вид
на очном дну, познат као жута мрља.
Уградњом мултифокалних сочива
успешно се постиже корекција вида како на близину, тако и на даљину. Ова
специјално дизајнирана сочива у својој
структури садрже неколико концентричних прстенова, који имају различиту
моћ преламања светлости, омогућавајући пацијенту фокусирање на шири спектар удаљености. Погодна су за људе који су радно активни, који имају диоптрију за даљину и имају потребу да носе наочаре за рад на близину и на рачунару.
С друге стране, треба имати на уму,
мултифокална сочива се не препоручују
професионалним возачима, односно
људима који због природе посла често
возе у ноћним условима.

Операција катаракте и о трошку РФЗО-а
– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

Др Биљана Рашчанин Драганић
Ради СРЕДОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• ласерске интервенције:
– YAG ласер капсулотомија,
– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација),
• преглед + ОЦТ,
• ОЦТ – оптичка кохерентна томографија,
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

• видно поље.

Отварање Специјалне болнице „Свети Василије Острошки” значи и то
да ће између хиљаду и две хиљаде
пацијената годишње који се налазе
на листама чекања за операцију ката рак те би ти пре у сме ре но у ову
установу, где ће их, о трошку РФЗОа, оперисати тим стручњака с ВМА
на апаратима најсавременије генерације.
Наравно, ту операцију ће моћи да
обаве и пацијенти који нису на листи
чекања, али о сопственом трошку.
– Уз све то, свесни чињенице да
поједини грађани живе у тешким економским условима и да немају обавезно здравствено осигурање, пред-

видели смо и одређени број гратис
операција катаракте како бисмо им
помогли да реше тај, до сада непремостив здравствени проблем – истакао је Зоран Пешевски.
Операције катаракте у Специјалној
болници „Свети Василије Острошки”
обављаће проф. др сци. мед. Мирослав Стаменковић, специјалиста
офталмолог и очни хирург и директор
Клинике за очне болести „Проф. др
Иван Станковић” при КБЦ Звездара.
Сви материјали и машине који ће
се користити приликом оперативних
захвата у „Светом Василију Острошком” представљају оно најбоље што
тренутно постоји на тржишту.

Петак, 30. октобар 2020.
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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
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски
Општа болница Панчево

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

АКЦИЈE ОД 30. X 2020. ДО 12. XI 2020.
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара

•

ПАКЕТ 2
ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 3
БИЛИРУБИНИ: укупни билирубин + директни билирубин

•
•

Цена: 220 динара

ПАКЕТ 4

УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

•

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA + индекс
fPSA/PSA

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4 + fT3

•

Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

ПАКЕТ 7
ЕНЗИМИ: AST + ALT + GGT + ALP

•

Цена: 200 динара
Цена: 500 динара

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ПРВОКЛАСНА месната
прасад на продају.
061/264-66-31. (297437)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

СВИЊСКЕ полутке, прасад, меснати, могућност
клања, достава. 065/61474-40. (297438)

ПРОДАЈЕМ рено клио
2002. године, солидан.
063/864-86-55. (297384)
ПРОДАЈЕМ комби транспортер, 201 л, повишен,
850 евра, опел коцка,
220 евра. 061/171-54-06.
(297386)

НА ПРОДАЈУ стари бибер цреп, елеватор 4 м.
063/755-29-05. (297427)

КУПИО бих југа, кца, пи- СВИЊСКЕ полутке на
капа, до 400 евра.
продају. Тел. 013/632063/809-35-89. (297571) 145, 060/500-30-91.
(297186)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
• Буков пелет – 22.900 дин/тона
062/873-19-80; 064/503-30-11

ДАЕВУ такума, повољно,
2001, метан, исправан,
астрин мотор, 500 евра.
065/614-74-40. (297438)
ГОЛФ 4, 1.4, 2002, петора врата, фул опрема,
регистрован годину.
064/130-36-02. (297465)
ПЕЖО 207, 1.4, 2008,
петора врата, фул опрема, плин. 064/587-50-24.
(297465

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.000
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
Сирови вреоци 8.000
Дрво на палети13.000
063/893-89-87
065/893-89-87
ИСПОРУКА ОДМАХ

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (295322)
КУПУЈЕМ аутомобиле
исправне и неисправне,
90 до 700 евра. 064/23052-21, 063/892-08-25.
(297536)

ПРОДАЈЕМ сувеорахове
талпе и витраблок 45
ком. Тел. 060/715-0893., (297337)
ПРОДАЈЕМ два собна
уљна радијатора. Тел.
013/320-528. (297371)
Стовариште „Близанци”

нуди
све врсте угља
и лом палете
даске за огрев

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

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих књ, достава, монтаГАРАЖЕ
жа, гаранција, вршим
ремонт и поправку, поПРОДАЈЕМ зидане гара- вољно. 061/641-30-36,
же у Ул. Патријарха Чар- 066/641-30-36. (297378)
нојевића 8. 063/315-872. ДВОСЕД, орман, фотеља
(296922)
мојца, угаона гарнитура,
самачки кревет, судопеИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
гаражни простор од 130 ра. 063/861-82-66.
(297223/р4888)
квм, у Тамиш капији.
063/175-62-95. (297507) ПРОДАЈЕМ: рафове, теИЗДАЈЕМ гаражу, Тесла,
зидана, 30 евра.
060/745-05-75. (297364)

зге, полице, ТА пећ 6 кв,
клима 24 gree, ваге.
063/816-03-03. (297439)

ПАНДА 1.2, 2007,
131.000 км, у првој боји,
на име. 064/587-50-24.
(297465)
ШКОДА фабија 1.2,
2014, атестиран плин,
87.000 км, на име.
064/130-36-02. (297465)
ПРОДАЈЕМ фијат 500 Л,
2013. 065/853-93-29.
(297526)
ОПЕЛ корса 1.4 дизел,
1999. годиште, тек регистртован, очуван, 700
евра. 063/140-62-92.
(297247/р4888)
ПРОДАЈЕМ мерцедес А
16, 2001. годиште, редовно одржаван, цена
1.700 евра. Тел.
064/517-84-21 (297557)

ПРОДАЈЕМ комбиновани фрижидр и ТВ у боји,
стари самсунг. 065/98244-53. (297390)

(1/296421)

ПРОДАЈЕМ опел астра
Х, 1.7, 2007. годиште,
очувана. Тел. 063/78911-18. (297444)
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ПРОДАЈЕМ мангулицу
АПАРАТИ
супрасну, прасиће од
мангулице и мушко за
клање, може свака
КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм
замена.
и све врсте видео касета Тел. 064/121-43-65.
квалитетно преснимавам 8297448)
на ДВД. 063/288-82-78.
(297410)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ВЕШ-МАШИНА, комбиновани фрижидер, елеПУНТО 3, 2011. годиште, визор, сто, столице, фотеље, табуре. 063/8611.3 МЈЕТ, 5 В, аларм,
82-66. (297467)
клима, власник.
064/913-72-24. (297545)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, опећ
ФИЈАТ линеа 1.4, 2011,
и шпорет на чврсто годинамик опрема, атести- риво. 063/204-07-47.
ран плин. 064/130-36(297468)
02. (297557)
ОГРЕВНО дрво, повољно, багрем, буква, храст.
ВОЗИЛА
064/356-03-93, бесплаПОТРАЖЊА
тан превоз, 4.500.
(295088)
КУПУЈЕМ томос аутомаНА ПРОДАЈУ дебеле
тик новији, може неиссвиње. 065/363-14-24.
праван. 064/172-22-13.
(297368)
(297360)

ТРОСЕД, две фотеље,
табурет, дечји гардеробни орман, дечји писаћи
сто. 069/251-77-24.
(297421)
ПРОДАЈЕМ исправну ТА
пећ, магнохром 3.5 кв,
добро очуван, цена 130
евра. Тел. 063/261-732.
(297419)
КОЗМЕТИЧКИ кревет за
масажу, депилацију и
третмане НС 608 А,
дводелни, у одличном
стању. Тел. 063/261-732,
цена 140 евра. (297419)
ПРОДАЈЕМ ТА пећи.
013/352-114. (297415)
ДРВА продајем, јасен,
орах и црвену врбу, повољно, преостала.
064/122-69-78. (297415)
ПЕЋ на пелет за етажно
грејање. 063/297407)

ДРВА, БРИКЕТ, ПЕЛЕТ
ВРХУНСКОГ КВАЛИТЕТА
063/776-56-58
(ф)

ПРОДАЈЕМ прасиће од
20 до 29 кг, ћурке око
15 кг, два јарета.
064/137-06-16. (297406)
ПРОДАЈЕМ свињу око
170 кг. 063/865-80-49.
(297399)

ПРОДАЈЕМ пећ на чврсто гориво, крека весо.
064/587-50-24. (297465)
НЕРАСТ за приплод ландрас, 13 месеци.
060/311-29-64. (197496)
ПРОДАЈЕМ веш-машину, фрижидер, комбиновани, може компензација уз доплату. 064/12973-60. (297510)

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA
BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM
PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

ТРОСЕД на извлачење у
одличном стању.
013/370-553, 064/18455-34. 8297398)

Novo u ponudi – PELET
061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

ПРОДАЈЕМ дрвене штаке. 064/354-64-76.
8297396)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, судопера 3.000, нова.
063/773-45-97. (297521)

МЕСНАТИ прасићи, свиње, јагањци, могућност
клања и печења.
060/037-11-96. (297462)

ПРОДАЈЕМ термоакумулациону пећ од 4.5 кв.
063/876-78-23. (297532)

НА ПРОДАЈУ полован
намештај и шпорет на
чврсто гориво. 063/537003. (297533)

ПРОДАЈЕМ у комплету
покућство двособног
стана, намештај и бела
техика. 063/224-015.
(297500)

ПРОДАЈЕМ телевизоре
самсунг и беко, факс панасоник. Тел. 064/13754-82. (297544)
КОТАО на чврста горива, 25 кв, центрометал,
као нов. 063/851-97-21.
(297547)
ДРВЕНИ кревети нови –
200 х 90 – 5.900; кликклак лећајеви од 15.300.
060/600-14-52.
(297486).
ПРОДАЈА новог намештаја, столови од 4.000,
столице од 1.800.
060/600-14-52.
(297486).
БИБЕР цреп на продају,
врло повољно, изузетно
очуван. 063/598-969.
(297576)

ПРОДАЈЕМ камин гусани, термо-пећ. 060/64372-32. (297550)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, долазим на адресу. (297378)
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КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре, долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (297231)

у Димитрија Туцовића 1,
површине 143 m² (приземље)
+ 85 m² (подрум).

КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, олово, акумулаторе, веш-машина,
замрзиваче, телевизоре,
долазимо. 061/206-2624. (297537)

064/64-39-721

marketing@pancevac-online.rs

КУДЕЉАРАЦ, нова
спратна кућа 240 квм,
3.4 ара, у приземљу аутолимарска лакирерска
радионица, 75.000.
(398), „Кров”, 060/55164-50. (297476)
ПЛАЦЕВИ за градњу,
центар, шири центар.
(398), „Кров”, 060/55164-50. (297476)

Taksam invest

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

КУДЕЉАРАЦ, плац 4.3
ара, 15.000. (398),
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА ПРОДАЈЕМ викендицу
„Кров”, 060/551-64-50.
26 квм, плац 6 ари, огра(297476)
ПОНУДА
ђебн, укњижен, главни
HIT PONUDA:
КУПУЈЕМ секундарну сипут, аутобуско стајалиПРОДАЈЕМ кућу, ИланUroša Predića 21 – 100,37 m²
НА
ПРОДАЈУ
плац
у
Перовину, гвожђе, веш-маште испред капије, 8.000 џа, 125 квм, 25 ари граSvetozara Šemića 70 – 42,86 m² i 61,20m²
шине, замрзиваче, теле- листерској. 066/575-10евра, општина Панчево
ђевинског плаца, цена
50
(СМС)
визоре, све остало.
(околина). Тел. 013/317- 21.500 евра. 065/342-23061/322-04-94. (297537) НА ПРОДАЈУ плац на
628, моб. 060/493-66-32. 91. (297475)
(297346)
Кудељарском
насипу,
28
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
ПРОДАЈЕМ два и по
ари, градско грађевинмесинг, алуминијум,
ПРОДАЈЕМ кућу на
хектара грађевинског зеско земљиште, излаз на
олово, веш-машине, заСтрелишту и два ланца
мљишта, северна зона.
две улице. 068/408-97мрзиваче, телевизоре,
земљње под засадом ле- 062/102-89-16. (297473)
21. (297050)
долазимо. 061/321-77шника. 064/357-81-50.
ПРОДАЈЕМ незавршену
93. (297537)
КУЋА, 180 квм, нова,
(297350)
нову кућу на новој МиКУПУЈЕМ сатове, значке, Војловица, укњижено.
ВОЈЛОВИЦА, на 14 ари, си. Брзо усељива.
063/771-75-96,
063/784стари, новац, пенкала,
две куће, легализовано.
064/221-36-12. (297491)
71-34. (296970)
плоче, фотоапарате,
063/722-89-88, 063/825ТЕСЛА, стан 40 квм,
УЛИЧНИ део куће, Војкњиге, порцелан, стрипо- ЗАСЕБНА кућа 30 квм + 63-87. (297359)
ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
комплетно реновиран,
ловица, двособан, 56
ве и ситне антиквитете.
30 квм, на Маргити.
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
квм, усељив, 12.000, до- Стевана Шупљикца, 53066/354-412. (297539)
064/248-90-16. (297046) ПРОДАЈЕМ плац 33 ара
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.
и кућу, Новосељански
в. 062/434-181, власник.
говор. (336), „Олимп”,
КУПУЈЕМ значке, ордеПРОДАЈЕМ мању кућу
пут 131. 064/276-08-08.
(297480)
351-061, 063/274-951.
Контакт: Љупко, 063/313-844,
ње, медаље, новац, сато- на Кудељарцу, на 8 ари
(297361)
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
(297503)
СТРОГИ центар, троипове, пенкала. 313-458,
плаца. 064/040-82-72
НОВА кућа у центру, са
собан, 106 квм, II
063/199-60-36, 064/481- (296779)
двориштем, луксузна,
КУЋА/СТАН, 75 квм, Ба106.000. (398), „Кров”,
14-77. (297367)
ПРОДАЈЕМ два ланца
термички изолована,
ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле- 060/551-64-50. (297476)
ванитшански пут са приКУПУЈЕМ старо гвожђе,
земље, Баваништански
грејање са топлотном
падајућим двориштем,
тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1. ШИРИ ЦЕНТАР, гарсоњфрижидере, веш-машипут. 064/509-63-88.
33.000. (396), „Лајф”,
пумпом, 196 квм, влањера, 27 квм, ВП, ЦГ,
не, веш-машине, телеви- (297082)
061/662-91-48. (297497)
сник, 152.000 евра. ДоКонтакт: Маријана, 063/693-944,
27.000. (336), „Олимп”,
зоре. Долазим на адреговор. 063/232-757.
Љупко – 063/313-844
ПРОДАЈЕМ кућу, три
ПЛАЦЕВИ, Шарпланин351-061, 063/274-951.
су. 064/158-44-10,
стана, 8 ари плаца, Гор- (297435)
ска, 9 ари, 2.5000
(297503)
063/101-11-47. (297429)
њи град. 063/829-89-48. СТАРЧЕВО, грађевинско евра/ар. 069/744-286.
ЦЕНТАР Качарева рено- СОДАРА, 48 квм, ЦГ,
КУПУЈЕМ: перје, старин- (297208)
виран стан 30 кв+ поВПР, треба реновирање, СТРЕЛИШТЕ, четворосо(297570)
земљиште, 13,5 ари у
ски намештај, слике, самоћни
објекат.
Тел
35.000. (679), „Трем 01”, бан, 80 квм, VII, ЦГ,
Детелинама. Укњижено.
ЈАБУЧКИ, 136 ари, под
тове, стари новац, си063/611-393, 069/194063/836-23-83. (297400) 65.000. (336), „Олимп”,
Тел. 063/725-99-37.
љескама, 45.000.
351-061, 063/274-951.
фон флаше, старе
81-28 (СМС)
(297391)
069/744-286. (297570)
ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ, ПР,
(297503)
играчке, порцелан, стаПРОДАЈЕМ станове у из- 46.000. (679), „Трем 01”,
УЖИ ЦЕНТАР, 5 ари, 22 ИЗДАЈЕМ у закуп два и
ро покућство. 335-930,
градњи, у Ул. Патријарха 063/836-23-83. (297400)
ширина, 130 квм,
063/705-18-18.
ПОТРЕБНЕ раднице
по ланца земље, Скроба- Чарнојевића 8. 063/315ПРОДАЈЕМ кућу, Марги- 80.000. (679), „Трем 01”,
((297418)
за рад у кухињи
ра. 065/344-85-77.
КОТЕЖ
1,
57
квм,
ЦГ,
872. (296922)
та, 180 квм + 3.5 ара,
063/836-23-83. (297400) (297504)
и за роштиљем.
IV, усељив, Радова згрКУПУЈЕМ мале ТА пећи, укупно 4.7. 063/740-22СТРОГИ
центар,
улаз
потада, 35.000.
Почетна плата за
ТОПОЛА, 7 ари, 80 квм, ШИРИ центар, 6 ари,д
вршимо ремонт. 33541. (297314)
ред привредне банке
раднике са искуством
струја, вода, 20.000.
930, 063/705-18-18
ве стамбене јединице,
ДВОРИШНИ, 40 квм, ТА,
(Поштанске
штедиони50.000 + пријава
(679),
„Трем
01”,
(297418)
250 квм, 120.000. „Јан21.000. (679), „Трем 01”,
це),
30
квм,
сређен,
+ топли оброк,
063/836-23-83.
(297400)
ЊИВА 72 АРА, Јабучки
ковић”, 348-025.
063/836-23-83. (297400)
ПРОДАЈЕМ ремонтоваопремљен, одмах усебез искуства 45.000 +
пут, код споменика дру- СТРЕЛИШТЕ, 10 ари,
(297509)
не ТА пећи, достава,
љив, 43.000 евра. Влапријава + топли оброк.
ТРОСОБАН стан, строги
га дуж, 7.000 евра.
300 квм, договор. (679), КОТЕЖ 1, кућа 185 квм, сник. 064/848-88-84.
монтажа. 335-930,
Ћевабџиница„Хало
„ХалоЛесковац”,
Лековцентар, 72 квм, две тераЋевабџиница
060/353-99-10. (297349) „Трем 01”, 063/836-23063/705-18-18. (297418)
(297326)
гаража, локал, 93.000.
се, трећи спрат, лифт,
063/897-55-04
83. (297400)
„Јанковић”, 348-025.
(1/295685)
ТА, могућност ЦГ,
КУПУЈЕМ веш-машине,
ТИП СТАНКО, дуплекс
(297509)
70.000, договор. Звати
КУПУЈЕМ мањи грађе1.000, фрижидери 500 – КУЋА, Горњи град, 150
93 квм, III, ТА, 56.000.
квм, 3.8 ари плац, укњи- вински плац у Панчеву.
после 17 сати на тел.
ТЕСЛА, стан 88 квм, у
1.000, замрзивачи 500(396), „Лајф”, 061/662ПРОДАЈЕМ два ланца
064/119-60-06. (297397) изградњи, са гаражним
Тел. 064/474-99-59.
1.000, шпорети – 500 ди- жена, 72.000. 066/35591-48. (297497)
грађевинског земљишта
208. (297254)
(297434)
местом. 066/299-666.
нара. 060/521-93-40.
на старом црепајском
ПРОДАЈЕМ једноипосоСТРЕЛИШТЕ, већи дво(297563)
((297527)
КУЋА на продају, ПетеПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ две путу. 064/123-45-70.
собан, VI/VIII, ЦГ, лифт, бан стан, 34 квм, Котеж
(297524)
2, ПР, цена 26.000 евра, КОТЕЖ 1, двособан, 60
куће за мањи стан, влаКУПУЈЕМ исправне и не- фи Шандора 51, ВојлоПВЦ, 43.500. (396),
власник. 064/180-24-67. + 18, V, ЦГ, 40.000.
исправне ТА пећи, дола- вица, Панчево. 066/366- сник. Тел. 064/986-21„Лајф”,
061/662-91-48.
КУЋА на продају са 4.5
74. (297454)
зим на адресу. (297378) 645. (297242/р4888)
(297464)
069/744-286. (297570)
ари плаца, Јове Максина (297497)
26. 063/537-003.
(297533)

Pančevo, Ružina 14

ПРОДАЈЕМ стару кућу
на 6 ари плаца, Ул. С. Јовановић, власник.
064/136-42-00. (297577)
ПЛАЦ, Долово, 16 ари,
Ул. Лоле Рибара.
061/654-50-08. (297561)
ПРОДАЈЕМ грађевинско
земљиште, северна зона,
110 ари, 1.700 евра по
ару. Могућ договор.
064/136-42-00. (297577)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ХИТНО купујем кућу од
17.000 евра. Исплата одмах. 062/108-21-24.
(297568)

СТАНОВИ
ПОНУДА

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88

СВЕТОГ САВЕ, 30 квм,
27.900; 75 к вм, 69.800,
ВПР, нови станови.
069/655-214. (296370)

Петак, 30. октобар 2020.
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ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, до две особе,ЦГ.
062/856-91-34. 8297451)

ЛОКАЛИ

КОТЕЖ 2, 40 квм, VI
спрат, ЦГ, једнособан,
укњижен. Тел. 064/90705-03, 064/907-05-03.
(297515)

ИЗДАЈЕМ смештај за
раднике, самце, студенте. Раднички смештај.
Центар. 063/502-211.
(297482)

ИЗДАЈЕМ локале у ТЦ
„Јабука” у Јабуци, на пијаци, површине од 20 до
120 квм. 063/315-872.
(296922)

ШИРИ ЦЕНТАР, четворособан дуплекс, 105
квм, III, гас, 87.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (297535)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,
Котеж 1, опремљен.
064/158-15-90. (297479)

ИЗДАЈЕМ локал површине 250 квм, на спрату у
ТЦ „Флоријан”, Милоше
Требињца бр. 4. 063315872. (296922)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, двоипособан, 61
квм, ЦГ, X, 42.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (297535)
ТЕСЛА, сређен сутерен,
укњижен, двособан, ЦГ,
55 квм, преко пута „Лидла”. 065/520-93-06.
(297530)

СТАНОВИ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

ИЗДАВАЊЕ

КУПУЈЕМ стан, једнособан, двособан, ТА, исплата одмах.
060/745-05-75.
(297364)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
самцу у Самачком хотелу. 064/411-20-41 (СМС)
ИЗДАЈЕМ стан Тесла, 47
квм, двособан, ТА, СББ,
депозит. 064/151-84-95.
(297245/4-4888)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 44 квм, Котеж 2.
Тел. 061/323-85-12, депозит. (297206)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњру за једну особу.
343-635. (297548)

ИЗДАЈЕМ кућу на Јабучком, преко Пивашевића,
близу нове Фабрике.
065/219-14-22. (297478)
ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси, код цркве. Грејање, СББ. 064/836-90-11.
(297469)
ИЗДАЈЕМ самици или
самцу, дворишни стан,
стаклара, 70 евра.
064/577-34-90. (297471)
ИЗДАЈЕМ двособан, полунамештен стан у центру Панчева. 069/36969-93. (297506)
НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела Тамиш, 90 евра.
064/122-48-07.

ИЗДАЈЕМ спратни део
ИЗДАЈЕМ намештену
куће, центар, грејање, 60 гарсоњеру, Котеж 1.
квм, посебан улаз.
064/235-69-32. (297514)
063/776-16-77. (297549)
ТЕСЛА, стан 87 квм, у
изградњи, са гаражним
местом. 066/299-666.
(297563)

КУПУЈЕМ једноипособан
или двособан стан у
Панчеву. Тел. 064/47499-59. (297434)

ТЕСЛА, трособан, IV ЦГ,
78 квм, две терасе, трособан, 70.000.
069/744-286.
(297570)
ЦЕНТАР, приземље, трособан, ЕГ, две терасе, 78
квм, 75.000.
069/744-286. (297570)
СВЕТОГ САВЕ, 30 квм,
27.900; 75 к вм, 69.800,
ВПР, нови станови.
069/655-214.
(296370)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
једнособан стан у центру. 060/355-35-08.
(297540)

ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске станице. 063/278-421.
(297141)
ИЗДАЈЕМ локал у Сокачету од 30 квм. Тел.
063/812-42-83. (297531)
ПРОДАЈЕМ локал 10
квм, башта на пијаци.
Панчево. 063/101-69-37.
(297339)

ПОТРЕБНА зена за чишћење зграда. Информације на телефон
060/604-07-64 (СМС)

ПОТРЕБАН радник зуа
рад у магацину дистрибуције штампе. 069/86772-06. (297402)

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења
Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03

ИЗДАЈЕМ једнособан,
намештен стан на новој
Миси, 40 квм. 064/81793-96. (297520)

ИЗДАЈЕМ локал у Панчево, Његошева 2, 15
квм. 064/184-87-50.
(297431)

ИЗДАЈЕМ намештен стан ИЗДАЈЕМ једнособан
на Стрелишту. 060/465намештен на Тесли, зва51-11. (297433)
ти после 15 сати.
063/755-51-77. (297567)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен, Котеж 2, 48 квм,
ИЗДАЈЕМ полунамештен
Војвођански булевар.
мањи, двособан стан на
065/635-64-78. (297443) Стрелишту, ЦГ, VI, 130
ИЗДАЈЕМ кућу у Панче- евра. 064/301-96-91,
ву, стара Миса. 060/011- 064/302-99-87.
(297566)
96-66. (297446)

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98
ПОТРЕБНИ радници,
бравар, лимар, помоћни
радник. Контакт
060/571-55-22.
(297412)

ИЗДАЈЕМ локал, 47 квм,
у Ул. Браће Јовановић,
Панчево, поред Poco Loco. Тел. 063/101-69-37.
(297339)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

ПОТРЕБНА радница у
Маркету „Идеал”.
063/106-02-84,
013/333-160.
(297287)

ИЗДАЈЕМ
трособан намештен стан на
новој Миси, 85 квм.
064/817-93-96. (297520)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан на СодаКУПУЈЕМО станове, куће ИЗНАЈМЉУЈЕМ намери, ЦГ, IV спрат, без
на свим локацијама, бр- штену гарсоњеру, ценлифта. 065/534-30-16.
за исплата. (353),
тар, одмах усељива, fi-fi, (297490)
063/800-44-30. (297535)
кабловска, повољно.
КУПУЈЕМ стан, гарсоње- 060/691-88-23. (297541)
ПОТРЕБНИ
ра, једнособан, двособан, брза реализација.
ИЗДАЈЕМ намештен/(пограђевински лимари
069/744-286. (297570)
лунамештен мањи стан у
и помоћни радници.
центру, ТА, кабловска,д
Лимарија „Марковић”,
епозит од 1. новембра.
069/117-60-11
063/742-14-27.
(2/207207)
8297551)

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

ЛОКАЛ продајем, 28
квм + 12 квм, галерија.
Сређен, центар.
063/489-958. (297251)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија у поликлиници Panmedica, а по
потреби и у вашем стану.

ИЗДАЈЕМ хале разне величине за разне намене.
Шлеперски прилаз, Новосељански пут.
063/219-532. (297451)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ искусне жене за рад на индустријским шиваћим машинама. 064/191-64-95.
(295579)
ЋЕВАБЏИНИЦИ Давид
013, на Новосељанском
путу, потребна радница.
060/517-69-18.
(297323)
САЛОНУ у центру потребан фризер са искуством. Плата 30.000.
065/555-54-44.
(297097)

(2/295686)

ПОТРЕБНА конобарица,
„Бољи живот”. Тел.
065/521-47-96. (297299)

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е
СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ
062/889-81-66

ПОТРЕБНА радница за
клање живине, са искуством. 064/172-79-38.
(296897)
ПОТРЕБАН мајстор за
производњу пецива.
065/533-44-13.
(297538)
ПОТРЕБНИ радници за
кување кафе и разнос на
бувљаку. 065/533-44-13.
(297538)
ПОТРЕБАН КВ електричар са радним искуством и КВ приправник.
Тел. 065/847-00-95.
(297511)
ПОТРЕБНА конобарица
за ресторан „Светионик”. 066/345-063.
(297338)

ПОТРЕБНЕ жене за рад
у шивари. 063/766-1512. (297474)=
ПОТРЕБНИ помоћни
радник, ученик у пекари.
064/217-48-56.
(296724)
ПОТРЕБНИ помоћни
радници за рад у пекари, са и без искуства.
Тел. 065/555-94-44.(297552)
ПОТРЕБАН радник,
ДОО „Зоки стакло”.
064/131-72-85.
(297555)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице и возач.
062/339-279, 063/82087-61. (297516)
ПОТРЕБАН пекар и радница у пекари. 062/404144. (2197523)
DANITU Панчево потребан заваривач-вариоц.
060/631-10-20.
(297529)
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу
флајера. 060/664-60-06.
(297558)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

СТРУЧНА подршка деци
са тешкоћама у развоју/учењу и њиховим породицама. 061/618-8440. (197513)
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ЧУВАМ старије особе,
мењам пелене, кувам.
060/421-05-91. (297441)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

БАШТЕ орем и култивирам. 063/855-92-70.
(297163)

ЗИДАРСКЕ послове обављам и поправка крова.
064/337-18-97. (297436)

КОМБИ превоз робе и
селидбе. 064/243-82-85.
(207183)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ
оштећених када.
064/354-08-09. (297425)

ПРЕВОЗ кипером до 2
м³. Шљунак, песак, утовар и одвоз шута...
064/505-62-44.
(295646)

ОРЕМ, култивирам баште. 063/809-35-89.
(297428)

ПОТРЕБНИ

КЕРАМИЧАР. 063/82516-94. (296762)
СЕЛИДБЕ, превоз, могућност са радницима,
попуст ванградске.
064/482-65-53. (297213)
СЕЛИДБЕ: превоз друге
робе. Панчево-даље. Цена договор. 013/366843, 063/193-22-29.
(297306)
КАМИОНСКИ превоз до
2 кубика, песак, шљунак,
сејанац, шут, 1.500 динара. 062/355-154.
(296342)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 066/405336, 061/603-94-94.
(297498)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 065/314-90-18,
601-892. (297351)

инструктори за „A” и „B”
категорију
(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45
ОДГУШЕЊЕ купатила,
кухиња и канализационих цеви, машинским
путем. 062/640-741.
(2927494)
ПОВОЉНО обављам све
врсте физичких послова
поштено, одговорно и
педантно. 061/311-9769. (1297492)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(297392)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које смета.
063/369-846. (297372)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20-70.
(297376)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила, адаптације, поправке, замене одмах.
013/331-657, 064/49577-59. (297447)

РАДИМО физичке послове: рушења кућа, зидова, бетона, обарање
стабала. 064/122-69-78.
(297415)
ОБАРАЊЕ стабала, жбуња, кошење, чишћење
подрума, одношење
ствари. 060/035-47-40.
(297415)
ОБАРАЊЕ табала, кошење траве, чишћења, рушења, однос непотребних ствари. 064/122-6978. (297415)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге + хаус мајстор. Александар,
064/157-20-03. (297193)
БРАВАРИЈА, столарија,
молерај, купатила, комплет керамика, фарбање. Злаја. 065/558-4517. (297404)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит, фасаде.
063/865-80-49. (297399)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, преводи,
припрема полагања свих
нивоа знања. 061/65604-04, 352-892. (297463)

ИЗВОЂЕЊЕ свих грађевинских радова од темеља до крова. 063/72436-24. (29736-24.
(297534)

ВРШИМО све услуге
превоза теретним комбијем, повољно.
060/141-43-07. (2974539

ПРЕВОЗИМ кипером повољно песак, шљунак,
сејанац, ризлу, одвозим
шут. 064/354-69-94,
063/754-02-72. (297565)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, фасаде, повољно.
Пензионерима попуст.
061/626-54-06. (297481)
СЕЛИДБЕ, комби превоз
у земљи, иностранство.
064/158-15-90. (297479)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, славине, вентили, поправке,
одгушење канализације.
061/193-00-09.
(297472)

Рушење свих врста,
зидање, бетонажа,
кровови, реновирања
објеката.

062/179-67-25
(2/297414)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправка, израда инсталација,
ТА пећи, бојлера, најјефтиније у граду.
066/354-412. (297539)
РАДИМ физичке послове, утовар/истовар, шут,
пелет, угаљ, итд.
060/143-62-10. (2975469
ОЗБИЉНА и одговорна
жена чувала би и неговала старију особу, не
24 сата. 069/699-890.
(297554)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

ТРАЖИ

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА
Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана
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СЕЛИДБЕ, екипа радника, превоз, одвозимо непотребне ствари.
064/280-30-16, 063/73177-67, Владимир.
(297373)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом,
радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/17691-85. (293296)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73. (297380)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”. Дубинско прање
тепиха и намештаја.
302-820, 064/12963-79.
(297573)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (297461)

(8/292091)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, поставбка
ламината. 061/283-6641, 064/390-00-87.
(297564)

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

ОГЛАСИ

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
бојлере, шпорете, поправљамо са гаранцијом. „Фриготехник”,
064/122-68-05. (297501)
ПРЕВОЗ робе и селидбе.
061/818-34-96. (297389)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС: климе, монтаћа,с ервис,
бојлери, индикатори, инсталације, фрижидери,
веш-машине, ТА пећи.
060/521-93-40.
(297528)

ЂУРКА РАДИВОЈ

Последњи поздрав Ики

Сунце моје рођено,
како ће мајка без тебе, неверица и бол.

(46/297422)

РАЗНО

ИЛИЈА ЈАРКОВАЧКИ
МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбезђен,
жели да упозна жену
или девојку до 40 година, ради дружења, излазака. Звати око 21 сат.
013/352-203. (297356)

1947–2020.

Последњи поздрав

Твој ведри дух остаће нам заувек у лепом
сећању.
Нек те анђели чувају.
Од супруге РОЗИКЕ, МИКИЈА и РОБЕРТА

„TERMOOPREMA” d. o. o. BEOGRAD
расписује конкурс, са местом рада у Панчеву, Ул.
Утве Златокриле бр. 9 (стара Утва), за следећа
радна места:

а) МЕТАЛОСТРУГАР

РАДИВОЈ
ЂУРКА

РАДЕТУ ЂУРКИ

1964–2020.
Последњи поздрав брату

Колектив Градске библиотеке Панчево

б) МЕТАЛОГЛОДАЧ – БОРВЕРКИСТА
Услови: минимум III степен стручне спреме (машинске или металске струке).
Неопходна самосталност у раду, познавање алата
и радно искуство на одговарајућим пословима,
минимум три (3) године. Могућност напредовања
и закључења уговора о раду на неодређено време, као и додатне новчане стимулације на основу
резултата рада. Пријаве на конкурс са кратким
биографијама слати електронским путем на email
адресу; sjovic@termooprema.rs или се јавити на
тел. 011/328-55-49.

(37/297401)

(95/ф)

Напустила нас је наша баба, мајка и прабаба

Последњи поздрав
драгом брату од ЉУБИНКА, снаје МАРИЦЕ, АЛЕКСАНДРА и
ИВАНЕ са породицом
(49/297424)

ИКИЦИ

Прерано нас је напустио
наш друг

ИЛИЈА ЈАРКОВАЧКИ
ДРАШКО и СМИЉКА

САВА ЂАКОВИЋ САВКА
7. X 1928 – 15. X 2020.

(38/297403)

За живота није познавала нити признавала ни један други закон осим закона љубави и праштања.
Тугују за њом њени: ПАНДУРОВ БАТА,
ДЕЈАН, ДЕСА, ДРАГАН, МИЉАНА и НАДА
(3/297347)

„TEHNOMARKET” DOO PANČEVO

РАДИВОЈ
ЂУРКА
1964–2020.

raspisuje

Твоји другари: БРАША,
ЕРЖИКА, ВУЈА,
МИЛОШ, ВЕРИЦА,
РАДМАНОВАЦ и АЦА

KONKURS
za sledeće radno mesto:
1) VILJUŠKARISTA
OBAVEZNI USLOVI
• iskustvo u radu s viljuškarem
• stručno osposobljen za zanimanje rukovalac
viljuškara
Ukoliko ste zainteresovani posaljite svoj CV
sa fotografijom na e-mail ljilja@tehnomarket.com
ili se javite lično na adresu
Skadarska 73, Pančevo
Kontakt telefon 069 /847-90-03, 013/307-700
o nama saznajte više na www.tehnomarket.com

Обавештавамо
кориснике
наших
услуга
да на цене
огласа
и читуља
одобравамо

Укуцајте ПАН (размак)
текст малог огласа до 10 речи
и све то пошаљите на број

1202

301-150,

свим
радним
данима
осим
средом.

БЛАГАЈНА

300-830

ИЛИЈИ ЈАРКОВАЧКОМ
од кумова: ДИВНЕ и ТОМИСЛАВА
СИЉАНОВИЋ и ИВОНЕ
(86/297542)

(34/297394)

ЂУРКА
РАДИВОЈ

Наш дугогодишњи
пријатељ

Воли те ЦЕЦА
(47/297422)

Последњи поздрав
драгом Ики

ПО ПУСТ

ЦЕНТРАЛА

Последњи поздрав

др ИГЊАТ
ИГЊАТОВИЋ
8. XII 1935 – 18. VIII 2020.

ИЛИЈА
ЈАРКОВАЧКИ

је отишао тихо као
што је и живео. Остаће нам у лепом сећању.

Породице ПУТНИК
и МИЛУТИНОВИЋ

АНА и СТЕВА

(102/ф)

(79/297505)

ЦЕНТРАЛА

РАДЕ
НАУМОВСКИ

ИЛИЈА
ЈАРКОВАЧКИ

Последњи поздрав брату од породице Наумовски
(1/297338)

Последњи поздрав Ики
од сестре ДАЦЕ
(80/297508)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком
од 8 до 18, средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати
301-150,

БЛАГАЈНА

300-830
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав
колеги и другу

22. октобра 2020, у 79. години, преминуо је наш драги

25. октобра 2020, у 84. години, преминуо је наш вољени

МИЛОВАНУ
АЏИЋУ
МИЋИ

НИКОЛА КОВАЧЕВИЋ

ЉУБОМИР ТАСКОВИЋ
1936–2020.

1942–2020.

Сахрана је обављена 24. октобра 2020, на Старом православном гробљу.
Ожалошћени: супруга МИЛКА, ћерке ОЛИВЕРА и МАРИЈАНА, зетови
БАНЕ и ДУШАН, унуци МАРКО, УРОШ, НИКОЛА и ВОЈИН
(41/2907409)

Последњи поздрав
другу и брату

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИЛАН ЈУКИЋ и
РАТКО САВИЋЕВИЋ
са породицама

Хвала ти на свој љубави, пажњи и снази коју си нам несебично
давао.
Бескрајно те воле: супруга ЗОРКА, ћерка ЈАСМИНКА, унуци
МИЛОШ и ЉУБОМИР и зет ДУШАН

(19/2977374)

(48/297423)

Последњи поздрав

25. октобра 2020. изненада је преминуо наш драги

ЉУБОМИРУ ТАСКОВИЋУ
од брата СТОЈМИРА, снаје ПЕТКАНЕ, БОБАНА и
САЊЕ са породицама

НИКОЛИ КОВАЧЕВИЋУ

НИКОЛИ
КОВАЧЕВИЋУ
1942–2020.

Драги наш куме

1952–2020.
Хвала ти на неизмерној бризи и снази коју си
увек имао за нас.
Твоји најмилији: супруга МАРИЈА,
синови ЖЕЉКО и ИВАН, снаја БИЉАНА,
унук ИЛИЈА и унука ДУЊА

Последњи поздрав драгом

СЛАВКО ДАНГУБИЋ са породицом
(40/297408)

СЛОБОДАН ТОМИЋ БОБА

(55/297445)

Сећање на наша дружења, твој благ и ведар лик остаће заувек у нама.

(30/297393)

МИЛЕ и ЗОРА
(44/297417)

Последњи поздрав

НИКОЛИ КОВАЧЕВИЋУ
Почивај у миру.
Твоје комшије из Делиблатске пешчаре.
МАКСИМОВИЋ, ПУТНИК, КРАЊЦ,
ЗЛОКОЛИЦА, ЈОВАНОВ-ГРУЈИЋ

НИКОЛА

СЛОБОДАН ТОМИЋ БОБА

(15/2970365)

Тешко је опростити се од тебе, драги наш Бобо.
Хвала за ведрину, доброту и многе лепе успомене по којима ћемо те памтити.

Последњи поздрав драгом

После тебе ништа неће бити исто.
Твој кум РАДЕ ЖИВАНОВИЋ
са породицом
(54/297442)

НИКОЛИ
КОВАЧЕВИЋУ

Твоји: ИЛИЈА и ДУЊА
(31/297393)

Последњи поздрав драгом брату

Последњи поздрав драгом пријатељу
од породице
РАЈКОВИЋ

НИКОЛИ КОВАЧЕВИЋУ
од породица ЂИНОВИЋ и БОЖИЋ
(81/297512)

(56/297449)

Умро је Мајин тата

Последњи поздрав
драгом куму

Последњи поздрав
тетки

НИКОЛИ Т. КОВАЧЕВИЋУ

СЛОБОДАНУ ТОМИЋУ БОБИ
С поштовањем МИЛИЦА и СМИЉА

20. V 1942 – 22. X 2020.

(33/297393)

Велики брате почивај у миру.
Твоји: ПЕРСА, ВИДОСАВА, ГОСПАВА,
МАРА, БОШКО, БЛАГОТА, ДОСТИЊА
и СТАНА са породицама
(12/297/297358)

Последњи поздрав
драгом пријатељу

НИКОЛА
КОВАЧЕВИЋ
Маји и породици
искрено саучешће.
СЛОБОДАН
ЦВЕТКОВИЋ
(4/297348)

НИКОЛА КОВАЧЕВИЋ

НИКОЛИ
КОВАЧЕВИЋУ
од породице
КРЕСОВИЋ
(75/297487)

ЈОВАНКИ
МИЛЕТИЋ
Никада је нећемо заборавити.
Твоји: БАТА,
ИВАНА и БАНЕ
(28/297387)

ПОПУСТ

Збогом велики пријатељу!
Са тугом у срцу ДРАГАН и СТАНА са породицом
(26/297383)

Последњи поздрав
нашем драгом пријатељу

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

СЛОБОДАНУ
ТОМИЋУ
БОБИ

БОБИ
ТОМИЋУ

од породице
МИЛИЋЕВ са децом

Породица
ЖИВКОВИЋ

(32/297393)

(60/297457)

Петак, 30. октобар 2020.

25. октобра 2020, у 71. години преминуо
је наш

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

21

22. октобра после тешке и кратке болести, напустио нас је наш вољени супруг, отац, деда и таст

25. октобра 2020. опростила се од овоземаљског живота наша мајка, ташта и бака

ЗОРИЦА ЂУКИЋ
1941–2020.

БРАНИСЛАВ КОЛАРСКИ

СЛОБОДАН МИЛАДИНОВИЋ ЋИРА
из Омољице
1953–2020.

1950–2020.

Вечно ћемо је памтити по несебичној љубави коју нам
је давала, бризи и подршци у сваком тренутку.
Њени најмилији: БИЉА, ЖИВА, АЦА и СТРАХИЊА
(50/297426)

Ожалошћени: супруга ЈАСМИНА,
ћерка ТАТЈАНА и син ЉУБОМИР
са породицама

Недостајаћеш нам, твоја љубав, твоја доброта и твоја племенита душа.
Тешко је пронаћи праве речи, јер оне не постоје и зато се нећемо опраштати јер заувек ћеш бити у нашим мислима, срцима и успоменама.
Нек те анђели чувају.
Твоји најмилији

(66/297483)

(61/297458)

Последњи поздрав
нашем драгом и вољеном оцу и супругу

Последњи поздрав
милом брату

21. октобра 2020. умрла је у 95. години, наша мајка, бака и прабака

МАРИЈА МИХАИЛОВИЋ
Време пролази, али сећање остаје.
Твој мио лик избледети неће. Носићемо га заувек у нашим мислима и срцима.
Твоји најмилији

БОЖИДАР
ЦВЕТАНОВСКИ
БРИЦА
20. IX 1938 –23. X 2020.
Супруга ДИЛБА,
син ГОРАН
са породицом,
ћерка ГОРДАНА
и зет ИВИЦА
(88/297553)

Неизмерно
тужни
опраштамо се од вољеног стрица и деде

БОЖИДАРУ
ЦВЕТАНОВСКОМ

(104/297574)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНКА БРАНКОВИЋ
Нека те анђели чувају. Заувек ћу те памтити.

Заувек ћемо те чувати у нашим срцима.
Ћерка БИЉАНА, зет СЛОБОДАН, снаја МИЛИЦА,
унуци МИЛОШ, ТАМАРА, БОРЈАН и ДУЊА,
праунуци ВИШЊА, МАКСИМ и ВАЊА

Сестра ЉУБИЦА
и зет СТОЈАДИН
са породицом

(63/297460)

(91/297553)

СЛОБОДАН СТАНКОВИЋ
31. X 2005 – 31. X 2020.

Последњи поздрав
драгом стрицу

Драга

Вечно ћемо чувати успомену на тебе.
ГОРДАНА, АЛЕКСАНДРА и ЉУБИЦА
(78/297502)

27. септембра напустио нас је наш драги супруг
и отац

СЛАВОЉУБ Ж. РАДИЋ
24. XI 1947 – 24. X 2020.

БОЖИДАР
ЦВЕТАНОВСКИ
БРИЦА
Заувек ће те чувати у
најдражој успомени
твоји: БОБАН, ЈАГОДА, ИВАНА, МИЛОШ
и унучад
(89/297553)

БОЖИДАР
ЦВЕТАНОВСКИ
БОЛЕ
Опростили смо се тужна срца.
У нашем сећању
остаћеш заувек.
ЈАГОДА,
син МАТИЈА,
снаја АНЂЕЛА
и унук ВИДАК

Остаћете ми заувек у
лепом сећању.
Последњи поздрав.

(82/297517)

(51/297430)

Последњи поздрав
нашем дугогодишњем
члану

ДРАГАНА

Последњи поздрав

ДИМИТРИЈЕ МИРКОВИЋ
Ожалошћени: супруга ЦОНА и синови САША и
СРЂАН.
Четрдесетодневни помен даваћемо у четвртак,
5. новембра 2020, у 11 сати, на Новом гробљу у
Панчеву

(90/297553)

(84/297522)

Последњи поздрав
нашем
дугогодишњем члану

БОСАНКА
ЂУРИШИЋ
СЛАВОЉУБУ
РАДИЋУ

ТРАЈЧЕ
ЂОРЂИЕВСКИ

ЈОВАНКА
БРАНКОВИЋ

Драги наш Славе, Талице, деда и прадеда никада те
нећемо заборавити, кроз наше животе ћеш живети,
смејати се, бићеш уз нас и делити са нама срећне тренутке.
Пуно, пуно је празнине без тебе, срећни смо што си
нам пружио несебичну љубав, што си био део наших
живота.
Нек ти је лака земља.
Твоји најмилији

КАМЕНКУ
ХАЏИЋУ
1933–2020.

1947–2020.
од чланова УСРМ
„Херој Марко Кулић”
Панчево
(8/297355)

Последњи поздрав
мајци од синова са
породицом и пријатељима
(103/297572)

СЛАВКИ
СТОЈНОВ

31. октобра , у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо једногодишњи помен

Комшије
у Р. Бошковића 17
(101/297569)

ЖИВКУ ЈОВАНОВСКОМ
31. X 2019 – 31. X 2020.

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоји најмилији

од чланова УСРМ
„Херој Марко
Кулић” Панчево

(59/297456)

(9/297355)

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

Година је прошла, али не и бол.
Твоји најмилији: ћерка, синови,
снаја, унуци и праунуци
(2/297342)
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Петак, 30. октобар 2020.
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ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Драги наш,
остала је бол и празнина вечна, али и лепа
сећања и успомене које ће остати заувек
у нашим мислима и срцима.

Део нас те и даље чека и заувек ћемо те чекати...
Недостајеш

Много нам недостајеш, сваким даном све више.

Воле те твоја ИВАНА и ДУЊА

Воле те твоји: СТЕФАН, ОГЊЕН и ДАНКА

(98/Ф)

(22/297379)

Навршава се годину дана откако није с’ нама

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ ВУЈКЕ

ВЛАДИМИР
ВУЈОВИЋ

Година прође... али ти и даље живиш са
нама.
ГОРАН и МАРИЈА МАРКОВ
(21/297377)

Недостајеш нам пуно, али са поносом те
чувамо у нашим срцима.
Брат МИЉАН,
ОЛИВЕРА и
братанац ПАВЛЕ
(64/1297470)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
2. XI 2019 – 2. XI 2020.

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
Драги зете, недостајеш.
МИРА
(23/297379)

Са поносом чувамо успомену на тебе.
ВЛАДИМИР
ВУЈОВИЋ
С љубављу те увек помињемо и чувамо од
заборава.

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
Тета ВЕРА

Кумови породица
ВУЧИНИЋ

(10/297357)

(65/297477)

Прође година, остају сећања

Од колектива: СТР „Ledi” Панчево,
DOO „Pan-Ledi” Панчево
и TR „Ledi MS” Панчево
(99/ф)

Петак, 30. октобар 2020.
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2. новембра 2019. године престало је да куца срце нашег сина.
Годишњи помен даваће се 31. октобра 2020. године на Православном
гробљу, у 11 сати

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

„Кад ми санак спокој даде
и душа се миру спрема
Кроз срце се гласак краде:
„што те нема, што те нема?”

Воле те мама и тата

(97/ф)

24

Петак, 30. октобар 2020.
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Наш драги

2. новембра 2020. даваћемо четдесетодневни
помен

Прошле су четири тужне године

ВЛАДИМИР
ВУЈОВИЋ

ВЛАДА ВУЈОВИЋ
Заувек у нашим срцима.

БОРИ СПАСИЋУ
Боко злато моје, био си добар супруг и отац, човек широке душе и великог срца.
Вољени не умиру.
Твоја СЛАВЧЕК

ЂОКА ТОМИЋ
Породица ВУЈИЋ

Нека твоја добра душа нађе мира и спокоја.

(11/297357)

Сестра МИЛИЦА,
зет НЕНАД
и братаница ПЕТРА

СЕЋАЊЕ
2019–2020.

(70/297488)

Вечно ћеш живети у мом срцу и никада те нећу заборавити.
Твоја супруга БЛАГИЦА

(77/297499)

(85/297525)

Прошло је шест месеци без нашег колеге

БОРА
СПАСИЋ

БОРА
СПАСИЋ

ВЛАДА ВУЈОВИЋ

1957–2020.

1957–2020.

Година која је прошла није умањила сећање и
успомену на тебе.

Драги тата,
пуно нам недостајеш. Волимо те.
Ћерка БИЉАНА
са породицом

Тата,
не постоје речи које могу описати нашу бол.
Хвала ти за све.

(71/297488)

(72/297488)

ЈОЦА ИЛИЋ са породицом
(83/297519)

МИЛЕ ЦАРИЋ
МИЛОРАДА
ШЕШЛИЈЕ

31. октобра навршиће се пет година откада си
нас заувек напустио.
Чувамо те од заборава.
Твоја породица

Почивај у миру.

ХЕРМИНА, ГОЦА,
МИРА и ЗОРИЦА

Твоја ћерка ЉИЉАНА
са породицом

(76/297493)

27. октобра 2020. навршиће се дванаест година

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

БОРА
СПАСИЋ

БОРА
СПАСИЋ

Сине мој, бол и туга
за тобом никада неће
престати.

Драги наш зете, пуно
нам недостајеш.

(5/297352)

2. XI 2019 – 2. XI 2020.
У срцу свима нама успомена, коју с љубављу чувамо.
Породица ГЛУМАЦ
(67/297484)

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

БРАНКА БОЈАТ

Неутешна мајка
СТАНИСЛАВКА

Воле те:
ташта БОГДАНА
и таст БОШКО

(73/297488)

(74/297488)

1950–2008.
Дванаест дугих и болних година откада си нас напустила.
Много је лепих успомена да те вечно памтимо, да о
теби с поносом причамо, волимо и да те никад не заборавимо. Почивај у миру.
Твоји најмилији

Драгом

Драгом

(18/297370)

СЕЋАЊЕ

ДРАГОЉУБ
МАРИНКОВИЋ
ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Никада те нећемо заборавити.

Сва сећања на тебе чуваћемо заувек.
од КУРТЕ и ШИЉЕ

Твоји најмилији

(100/ф)

СЕЋАЊЕ

теча БОБАНУ

1934–2016.

БРАНИСЛАВ ЈАНКОВ БАНЕ
1991–2020.
Твоји најмилији

(17/297369)

30. октобра навршава се година откада није са
нама

ВЛАДИМИР
ВУЈОВИЋ

ДРАГОМИР МИЛОШЕВ

2. XI 2019 – 2. XI 2020.

2019–2020.

СЕЋАЊЕ
Навршава се пет година од смрти нашег
драгог

ПРЕДРАГА
СТОЈКОВИЋА

Мили наш

МИЛИЦА
и МИРОСЛАВ

(92/297556)

(93/297556)

СЕЋАЊЕ

Драгом

СЛАВОМИР
РАЈАКОВ
ЛАЛА

БРАНКО
СТАНОЈЕВИЋ

баџи БОРИ

2008–2020.

Прошло је тужних
четрдесет дана.
Заувек ћу те се сећати.
Баџа БОРА

Увек си присутан у нашим мислима и срцима.
Волимо те.
Син и ћерке

(94/297556)

(53/297440)

ШАЊИ и АНИТА

Твоји најмилији

Његови најмилији

(96/297562)

(13/297362)

(62/297459)

(42/297411)

Време пролази а бол, туга и празнина остају.

Заувек ћемо те памтити и помињати.

ЈЕЛЕНА и ИВАН

(16/297366)

Без тебе, а са тобом у
срцу.
Породица
СТАНОЈЕВИЋ

С љубављу чувамо те
од заборава.

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

теча БОБАНУ

28. X 1993 – 28. X 2020.

Петак, 30. октобар 2020.

3. новембра навршавају се две године откада
није са нама наш најдражи
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У недељу, 1. новембра 2020. даваћемо четрдесет дана, на Новом
гробљу, мојој ћерки Зорани, која је преминула после дуге и тешке
болести, у 50 години живота. Парастос ће се одржати у 11.30.

ДРАГАН СТОКИЋ
Једногодишњи помен мајци

2018–2020.

ЗОРАНА МАРИЋ

С љубављу коју смрт не прекида и тугом коју
време не лечи, чувамо те од заборава.
Твој осмех станује у нашим срцима.
Твоји најмилији: мајка БОЖАНА,
супруга ДАЦА, синови НИКОЛА, БОГДАН
и ПЕТАР, сестра ДРАГАНА, зет ЗОРАН
и сестрићи ВЕЛИБОР, НЕВЕНА и БОЈАНА
(87/297543)

25. октобра наршава се тринаест тужних година откако нас је напустила наша вољена

10. IV 1970 – 23. IX 2020.
Четрдесет дана прође као један дан, а ти ми кћери ниједном не
дође на сан. Да ли си љута или још болна?
Ко ли те тамо служи једина кћери моја? Вољена и сваком жељом
испуњена си била, тихо и без иједне речи си нас оставила да за тобом тугује: мајка, брат, чика НИКОЛА, твој САМИЈА са породицом,
КЕКА са породицом.
Кумови, пријатељи, другарице и другови ако сте је волели и поштовали дођите да се поклонимо њеној сени и пожелимо јој благословен и вечан боравак код Господа Бога.

ЗОРКИ БОЖОВИЋ
1937–2019.
Још увек не могу да верујем.
Воли те твој син СРЂАН.
Заувек.

(29/297388)

(43/297416)

31. октобра обележавамо годишњи помен нашем драгом

Сећање на наше драге

ЂОРЂЕВИЋ
РАДМИЛА ЕЋИМОВИЋ
Вечно ћеш нам остати у сећању.

СВЕТИСЛАВУ ДИМИТРОВУ
ЛАЛИ

Њена породица ЕЋИМОВИЋ
(14/297363)

СЕЋАЊЕ

ВУКОСАВА

СТАНКО

рођ. Суботички
1997–2020.

дипл. инж. агр.
1995–2020.

1934–2019–2020.
из Сакула
Вољени не умиру док живе они који их воле.

Добри људи чинили су нам добра дела. Хвала им.
Ћерка ВЕРИЦА, унук ДРАГАН и зет ВЛАСТИМИР МОЦА

Ћерке СЛАВИЦА и ЈОВАНКА са породицама

(36/297396)

(24/297381)

31. X 2010.
СЕЋАЊЕ

Кажу да време лечи све...
Много нам недостајете!

СЕЋАЊЕ

ДРАГОЈЕ ЗАРИЋ

26. октобра навршило се двадесет година од преране смрти
наше драге и вољене

1. XI 2012 – 1. XI 2020.
Чувамо успомене и сећање на тебе.

НАДА ЂУРИЋ

Твоји најмилији
(57/297450)

ГОГА и БРАНКА са породицама

ДРАГАН
СТОЈАНОВИЋ

(35/297395)

4. XI 2013 – 4. XI 2020.
СЕЋАЊЕ

2010–2020.

Твоји најмилији

Син МАРИНКО
МИЋАНОВИЋ
са породицом

(52/297432)

(27/197385)

Увек у нашим мислима.

др МИОДРАГ СИМИЋ

Десетогодишњи
помен

28. X 2018 – 2020.
Сећање на тебе: твоја супруга СНЕЖАНА
и син ПРЕДРАГ

ВИДОСАВА
ВАСИЉЕВИЋ
Недостајеш нам.
С љубављу и поштовањем
син МИРОСЛАВ, снаја
ОЛГА, унук ДАРКО и унука ЈЕЛЕНА са породицом
(58/297455)

Десетогодишњи
помен
26. октобра 2010.

РАДОВАН ДЕБЕЉАЧКИ
1. XI 2006 – 1. XI 2020.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији

Сећање на драгог

из Алибунара
3. II 1961 – 26. X 1994.

БРАНИСЛАВ
РАДОВАНОВ

МИЛЕНКО
ПЕТРОВИЋ

1957–2010–2020.

1961–2010.

Живиш и вечно ћеш
живети у нашим срцима.

Твоји: МИЛОВАН,
БОЈАН и ДАМЈАН

Супруга БРАНКА
и ћерка САНДРА
са породицом

(69/297487)

(68/297485)

1949–2000.

заувек захвалне
породице БУРИЋ
и БАЛТИЋ

1. новембра 2020. ће бити три године откада
није са нама наш

Сећање на наше драге родитеље

МРДАЉ

МИРКА
АНОВИЋА

МИРЈАНЕ
БАЛТИЋ

(45/297420)

(39/297405)

(6/297353)

30. октобра 2020. године
је четрдесет дана откада
нас је напустила

МАНОЈЛО
МИЋАНОВИЋ

МАРИЈА

ЛАЗАР

три године

седам година

Много нам недостајете.
Ваша деца: СЛАВИЦА и ЗОРАН са породицама
(25/297382)

С поносом те помињемо. Заувек си у нашим срцима.
НЕНАД, НАДА,
ВЛАДА, МАРИНА,
ДРАГАНА, РОБИ,
БИЉА, ФЕКА
и АНДРА
(20/297375)

МЕТОДИЈЕ
БОЖИНОВСКИ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(7/297354)
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НАШИ СУГРАЂАНИ

Петак, 30. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВКЕ ПРОФЕСОРКЕ ЈЕЗИКА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ДА ВАС РАЗУМЕ ЦЕО СВЕТ
Од давнина важи изрека да вредиш
онолико колико језика знаш. У време
када је све доступно на клик веома је
лако доћи до превода и начина да се
неки језик научи. Ипак, жива реч наставника је незамењива…

шем руски, али ми је он у разговору
предложио грчки и допала ми се та
идеја. Од првог предавања сам се заљубила у језик, веома је милозвучан
и мелодичан и ниједног тренутка ми
није било тешко да га учим – објашњава она.
Тежак, али забаван
Тамара је још од средње школе знаСофија Божичковић (28) професорка ла да ће се бавити језицима. Одувек
је турског језика. Овај језик је иза- их је волела и с лакоћом савладавала
брала јер јој је одувек било занимљи- сваки језик који би почела да учи, таво то што у нашем језику има доста ко да је ова професија била логичан
турцизама, а и зато што ове две зе- избор за њену будућност.
– Код грчког је најтеже то што немље деле заједничку историју.
– Моја мама је учитељица по про- мамо много прилике да га чујемо и
фесији и увек сам волела да слушам зато се чини тежим него што заиста
о њеним искуствима. С временом сам јесте. Као и сваки други језик, има
одлучила да се и ја упустим у те воде, компликованих и лакших ствари за
јер мислим да је преношење знања савладавање. Мени лично граматиједна од најлепших ствари којима чо- ка никада није представљала провек може да се бави – прича Софија. блем, док су се поједине колеге муОна каже да је турски прилично чиле с њом. Најтежи је сам почетак,
тежак за учење јер је грађење речени- док ученик савлада читање и писаца потпуно другачије него код нас. ње, јер се користи специфичан алОни имају шест падежа, али се све фабет, који је већини непознат. Тежина језика је индивидуална ствар и
може савладати.
умно го ме за ви си од во ље
уче ни ка да га са вла да –
прича Тамара.
За три године, колико предаје овај језик, имала је десетак ученика. Из њеног искуства, грчки углавном није
један од језика које људи уче
због каријере или одласка у
иностранство, већ се одлуче
да га науче из неких другачијих разлога.
– Неки су га учили и раније, па су пожелели да обнове знање или да га унапреде, други имају рођаке у
Грчкој, па желе да имају лакшу комуникацију кад их посете, трећима се допао када
су летовали... Разлози су разноврсни, али сваки је подједнако добар – каже.
Некоме лакше иде граматика, а неко је бољи у
памћењу нових речи, па сваки полазник има другачији
пут при ли ком усва ја ња
Софија Божичковић језика.
– У овом послу најдражи
– Разлози за интересовање за овај ми је сам контакт с људима. Волим
језик различити су, мада у новије вре- када мој полазник покаже жељу и
ме полазници углавном желе да нау- труд да усвоји знање и после сваке
че језик због турских серија које се савладане лекције обоје имамо прилику да се осетимо лепо и поносно
емитују код нас – каже.
У овом језику су најтеже генитивне јер смо направили још један нови ковезе (одређују присвојност) и постпо- рак у освајању овог помало несвакизиције (речи које имају функцију пред- дашњег језика – закључује Тамара.
лога), као и чињеница да једна реч
Тренутно популаран
може имати и петнаест значења.
– Највише волим да видим срећу и Анита Бисак (38) завршила је мађаросмех ученика када савладају нешто ски језик, а да постане професорка,
ново и када им очи засијају од среће! одлучила је још у гимназији.
– Граматика је сасвим другачија
– закључује Софија.
од осталих европских језика. МађарМилозвучан и мелодичан
ски и фински припадају групи угроТамара Цвитак (25) предаје грчки је- финских језика, који су аглутиназик. Изабрала га је случајно, прили- тивни језици, што значи да на речи
додајемо разне наставке да бисмо
ком припрема за упис на факултет.
– Кад је дошло време припреме исказали разне граматичке форме.
пријемног испита, отишла сам до фа- Као да склапамо слагалицу. На прикултета да се распитам како то функ- мер, реченицу која би се у српском
ционише и у скриптарници сам упо- састојала од четири речи, у мађарзнала господина који тамо ради. Пр- ском ћемо да искажемо двема речима
вобитно сам имала намеру да упи- – прича Анита.
Она сматра да, када се
добро савладају граматичка
правила, мађарски није толико тежак за учење.
За овај језик је интересовање константно, али не
у великом броју. Најчешће
се учи ради аплицирања за
др жа вљан ство Ре пу бли ке
Мађарске и за пасош, затим ради одласка на рад у
Мађар ску или са рад ње с
мађар ским ком па ни ја ма.
Има и полазника који уче
из хобија.
– У мађарском је најтеже
почети. Ја у свом послу волим што преносим знање –
закључује Анита.

Стрпљење предуслов
Нина Халупа (24) професорка је словачког језика.
За овај позив се одлучила
кад је завршавала гимназију. Словачки је њен матерњи језик и никада није
имала проблем да га савлаТамара Цвитак да у потпуности.

Нина
– Привукло ме је то што сам имала
предосећај да ћу се на факултету још
више заљубити у словачки, јер је компликован, а ја волим компликоване
ствари – прича Нина.
Сматра да је словачки, иначе њен
матерњи језик, генерално стварно тежак за учење и да свако, па
и сами Словаци, морају бити стрпљиви да би га савладали на највишем нивоу. Код
овог језика је најкомпликованији правопис, постоји готово петсто граматичких изузетака, а тешко је савладати и правилно читање.
– Интересовање за овај језик постоји, али људи се плаше да га уче јер су убеђени
да га неће савладати. Мој савет им је да не одустају, јер
је словачки језик јако леп и
када га људи савладају, могу
ре ћи да су про шли јед ну
озбиљну школу и да могу да
буди поносни – објашњава
Нина.
У последње време је популаран јер га Срби уче као
страни језик ради одласка у
Словачку. Због пандемије
ствари су се мало закомпликовале, али она каже да њени ученици имају још увек
гвоздену вољу.
– Радује ме само преношење знања. Ово није лак посао, али
испуни вас добар осећај када одрадите ствари како треба – закључује
Нина.

француском. Обе су код мене створиле жељу да се и ја
бавим овим послом и доста
утицале на то како ја поступам према својим ученицима – објашњава Јована.
Она предаје италијански,
енглески и француски језик,
а држи и часове латинског,
који је учила у склопу студија. Истина, овај последњи
није толико тражен, осим када средњошколци имају контролне задатке.
– Што сам ове језике боље знала, више сам се заљубљивала у њих. Сваки је посебан и интересантан на свој
начин, тако да их не бих раздвајала. Подједнако их волим – каже.
Колико ће лако неко савладати страни језик, индивидуална је ствар. За свакога је препрека неки други
аспект.
– Италијански у почетку
Халупа делује као да је веома лак,
јер је, како ученици кажу,
певљив, мелодичан, а потешкоће настају на вишим нивоима, када се први пут сусретну с нечим чега нема у
српском језику. Што се француског
тиче, свима је први „баук” читање и
раз у ме ва ње из вор них го вор ни ка.
Латин ски функ ци о ни ше по ја сно

„Седам лажи”
Елизабет Кеј

Џејн и Марни су нераздвојне од једанаесте године. Међу њима нема
тајни, оне деле све. Када одрасту у
лепе младе жене, обе се удају за
лепе младе мушкарце. Међутим,
Џејн се не допада Марнин муж.
Бучан је, непријатан, уображен и
разметљив. Али она не жели да повреди пријатељицу и зато ће изрећи прву лаж.
Два читаоца који до 4. новембра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико често нешто слажете?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
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

„Догмен”
Дејва Пилкија

Јована Нинковић

утврђеним правилима, али је тежак
јер није „живи језик” и немамо прилике да га активно читамо или чујемо – објашњава Јована.
Каже да је ове године француски у
Интересантни на свој начин
посебној експанзији. Жене су највиЈована Нинковић (24) уписала је ита- ше заинтересоване за његово учење,
лијански језик због наставнице Секе а разлози су, углавном, нова познанРамјанац која јој овај језик предавала. ства из којих би се могло родити нешто више. Енглески се стално тражи, посебно међу веома младим генерацијама
(по че так основ не шко ле),
које су све боље и боље у
његовом савладавању због
свакодневног контакта с материјалима на енглеском језику. А италијански се учи
из љубави и радозналости
према италијанској култури, храни и медитеранском
менталитету.
Углавном важи правило
да свако ко је већ учио сродан језик нема проблема у
савладавањеу новог!
– Најбитније је упознати
особу којој предајете, јер онда можете да прилагодите
часове како би јој били занимљиви за успешно савладавање градива. Ја уживам у
интеракцији с људима. Увек
ми је занимљиво да упознајем нове особе и заједно с
њима учествујем у њиховом
Анита Бисак сазревању у учењу језика.
Највећа сатисфакција ми је
– Потрудила се да ми покаже сву кад они сами увиде свој напредак и
лепоту једног језика који ја, до тада, буду поносни на себе што су успели
нисам раније имала прилике да чу- да савладају нешто што им је до тада
јем. Потом сам у гимназији имала представљало препреку и чинило се
дивну професорку Софију Пинку Кр- непремостивим – закључује.
Мирјана Марић
стић, која ми је усадила љубав према

Време је да правда покаже своје
зубе, јер се у граду појавио нови
херој – полицајац Догмен! Пратите његове авантуре и сазнајте како
су се завршили ратови виршли,
шта раде људи у свету без књига,
да ли се пси више плаше усисивача или петарди и какве све смицалице припрема злоћа Пити. Завијаћете од смеха на сав глас!
Два читаоца који до 4. новембра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Који је ваш омиљени стрип
из детињства?”, наградићемо по
једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
шта је за вас забрањено воће. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Схватићу питање буквално и одговорићу – лубенице, откад сам се
једном отровао њима.” 064/8121...
„За мене је чоколада забрањено
во ће, бар док не смр шам!”
064/3438...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање кога ви чекате:
„Чекам принца на белом коњу,
али наилазе све сами магарци на
две ноге.” 064/4344...
„Чекам корону да оде с ове планете, па да опет будемо нормални.” 060/0121...
Д. К.
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НАШ ГОСТ: МИРЈАНА ЈАКШИЋ ТОДОРОВИЋ, НАСТАВНИЦА У ПЕНЗИЈИ И УМЕТНИЦА

ЗНАМЕНИТЕ ЗГРАДЕ У ПАНЧЕВУ

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА УМЕТНИЧКОГ
СТВАРАЛАШТВА

Српска занатлијска
добротворна и
просветна задруга

Мирјана Јакшић Тодоровић
(76) ауторка је таписерија и
многих ручних радова. Рођена
је у партизанској болници у
близини Загреба, одрасла у Сребреници у Босни и Херцеговини, а у Панчево је дошла 1970.
године због свог супруга професора Станка Тодоровића, који је тада добио посао у панчевачкој Гимназији.
Завршила је Вишу педагошку
школу у Београду, смер географија, историја и техничко образовање. Као наставник је радила у Сребреници, па затим у
Босанској Крупи, а убрзо након пресељења добила је посао
у ОШ „Васа Живковић”, где је
радила све до пензије.

у стиловима кубизам, наива, с
мотивима цвећа, банатских села, салаша... Од 2017. сам прешла на кожу. И сада се углавном тиме бавим.
l Када сте се заинтересовали за ручне радове?
– Још као дете, скупљала сам
знање од мајке и баке. Мајка
ме је научила да везем. Сећам
се да је то било на некој крпици, али је то веома значајно
јер је вез основа за све остале
технике – за таписерије и ткање. С баком сам такође везла.
Остало ми је у сећању када ме
је учила да извезем неку једноставну корпу с цвећем. У
основној школи сам научила
да штрикам. Сама сам направила и неку лутку, коју је бака

предавала често су и касније у
средњој школи одлазили на
такмичења и постизали добре
резултате.
l Какав је био ваш сусрет с
Панчевом када сте се доселили овамо?
– Панчево сам доживела као
пријатан град, у ком живе дивни људи, веома заинтересовани за културу. Овде сам доста
нових ствари научила, а и допунила сам своје претходно
стечено знање.
l Колико се Панчево разликовало од средине из које сте
дошли?
– Тада смо живели у СФРЈ и
нису се осећале никакве разлике. У мојој генерацији сам ја
једина од жена била хришћанка,

Мирјана Јакшић Тодоровић
Из жеље за приказивањем и
улепшавањем окружења настале су маштовите и веома допадљиве таписерије и слике које
оплемењују простор у холовима фабрика и домовима власника таписерија. Током педесет година рада на таписеријама Мирјана Јакшић Тодоровић
мењала је стилове израде таписерија и слика од класичних до кубистичких. Употреба
разних материјала инспирисала ју је да се бави новим техникама и прикаже лепоту окружења и лепоту своје маште и
доживљаја.
До сада је имала тридесетак
самосталних изложби и учествовала у преко четрдесет заједничких изложби у Београду
и Панчеву као члан ликовне
секције Дома војске и као члан
Удружења грађана „Панонке”
из Панчева. Члан је ликовне
секције Централног дома војске у Београду, с којом је учествовала на бројним изложбама. Поред Дома војске, своје
ра до ве је пред ста вља ла и у
предузећима, школама и фабрикама у Панчеву.
Прву награду и прво место
освојила је захваљујући листу
„Нада” на тему „Вучко” у част
Зимских олимпијских игара у
Сарајеву 1984. године.
Изумитељ је „Мириног рама” за ткање, са четири и више
редова ексерчића укуцаних на
свим странама рама, који омогућава бољи квалитет у изради
таписерија.
ПАНЧЕВАЦ: У Градској библиотеци тренутно је у току ваша изложба којом обележавате педесет година уметничког
рада. Шта сте све представили
овом приликом?
МИРЈАНА ЈАКШИЋ ТОДОРОВИЋ: На изложби се налазе
радови настали у протеклих пет
деценија. Подељени су у десет
група у којима се налази по
пет-шест примерака. То су таписерије од вуне на рамовима,

свима показивала. Ни сада не
знам да објасним како сам то
тада умела да направим. Доста сам помагала баки и у шивењу. Крпила сам постељину.
Тада је било нормално да све
то знаш и радиш, а мени је све
ишло од руке.
l Да ли сте се бавили ручним радом у средњој школи?
– Када сам ишла у средњу
школу, живела сам у Дому за
ратну сирочад. Имала сам право на то јер ми је отац погинуо
у рату. Тамо је живот био веома тежак. Међутим, нико од
деце није се жалио. Прихватали смо чињенично стање и разумели. Ја сам у том периоду једино штрикала, и
то себи чарапе и сл.
l Завршили сте Вишу
педагошку школу и радили у ОШ „Васа Живковић” до пензије. Како
памтите своју наставничку каријеру?
– Волела сам тај посао. И никад се нисам
покајала што нисам уписала Економски факултет, што је била једна од
опција. Рад у школи ми
је омогућавао да имам
више времена за уметност. У школи сам предавала географију, повремено историју, али
никада техничко. Свом
послу сам прилазила студиозно. Посматрала сам
доста, онда сам стално
исецала из новина чланке који се тичу предмета
које сам предавала, о становништву, култури... То
сам саветовала и деци.
У раду са ученицима трудила сам се да све позитивно
гледам и да увек помогнем када је то могуће. Када бих приметила да се с дететом нешто
догађа, умела сам да разговарам с разредним старешинама
да бих схва ти ла у че му је
проблем. Ђа ци ко ји ма сам

а било је свега седам-осам Срба, остало су били Муслимани.
Нисам осећала да се по било
чему разликујемо, и дан-данас
смо у контакту. Међутим, за
време рата се нисмо виђали,
али када су нас позвали на сусрет генерације после свега тога, сви смо отишли и као да се
ништа у међувремену није догодило између нас.
l Јесте ли одмах почели да
се бавите уметничким радом
када сте дошли овамо?
– Почела сам одмах. У то време сам чак радила и макраме.
Имам сову у овој техници, коју
и сада чувам. Радила сам доста

код куће, а некад сам и ангажовала жене да ми помогну у раду
на разбоју. Врло брзо сам почела да излажем све што сам правила. Прва изложба ми је била
у Клубу просветних радника.
l Где сте још излагали своје
радове?

– Најчешће у предузећима.
Захваљујући свом послу имала
сам прилику да упознам пуно
људи, па сам увек правила неке контакте преко родитеља деце којој сам предавала. Моји
радови су се нашли и на изложбама у домовима војске, али
и у школама у окружењу.
l Пре три године сте објавили своју књигу под називом
„Таписерије” где сте све то представили.
– Да. Посветила сам ову књигу граду Панчеву. У овом граду сам обо га ти ла зна њем и
про ши ри ла ду хов не ви ди ке
свог живота. У књизи се налази моја животна и уметничка
прича, али садржи и едукативни део о основама израде
таписерија, затим су ту примери различитих техника, све
илустровано фотографијама.
Сада тренутно радим на новој
књизи, која ће обухватити и
ову изложбу која је тренутно
отворена.
l Мо жда је нај зна чај ни ја
ствар која вам се догодила у
уметничкој каријери награда
коју сте добили за израду маскоте Вучка 1984. године?
– У част Олимпијаде у старој Југославији 1984. у Сарајеву, Београд је организовао
конкурс за израду најбоље маскоте „Вучко”. На конкурсу су
могли да учествују радови из
свих шест република. Када сам
видела, одмах сам пожелела
да урадим нешто на ту тему.
Размишљала сам дан и ноћ и
онда сам замислила таписерију. Урадила сам велики рам
од два метра с метар и по. Успела сам да нађем непрерађену вуницу, коју сам носила на
дрндање, а онда сам је сама
офарбала. Набавила сам мердевине и радила на овој таписерији шест месеци. Урадила
сам модел Вучка и олимпијске кругове од лима, ставила
на основу и из центра ка периферији развлачила нити вуне на ексерчиће. Послала сам
тај рад листу „Нада”, који је
реализовао овај конкурс, и сви
су били више него изненађени, а резултат је показао да је
вредело труда. Победа на овом
конкурсу мотивисала ме је да
наставим да радим и излажем.
l Ви сте изумели и нову врсту рама који се зове „Мирин
рам”. Зашто је он посебан?
– Предност овог рама је у томе што су нити равномерно развучене и равномерно затегну те у оба сме ра –
усправно и водоравно,
па се таписерија не криви. На овом раму су закуцани ексерчићи на све
четири стране и око њих
се оба ви ја ју ни ти.
Усправно од доле ка горе, а водоравно од десне стране ка левој.
l На шта сте највише
поносни до сада?
– На то што сам оно
што сам научила још од
баке увек примењивала,
а то је првенствено да
никада не треба лагати.
l Обележили сте педесет година уметничког рада. Шта још имате у плану да остварите
на овом пољу?
– Неколико година радим слике од коже и волела бих да у тој техници направим све панчевачке зграде старог кова које
су да нас у функ ци ји. То су
углавном зграде институција,
као што је Народни музеј или
РФЗО Панчево, па да им те радове поклоним и оставим траг
у граду у ком живим.
Мирјана Марић

Одборници Српске занатлијске задруге 1924.
У Еснафу и у задругама слободних заната, а касније у
удружењу занатлија заједно
су били учлањени Срби, Немци, Мађари, Словаци, Румуни итд. Међутим, када је реч
о занатским културно-просветним друштвима и читаоницама, онда су занатлије српске, немачке и мађарске националности оснивали посебна друштва. Немачко занатлијско певачко друштво основано је 1886. године. Крајем
1921. године имало је 45 мушких и 30 женских гласова и
162 помажућа члана. Мађарско певачко друштво основано је 1881. године. Немачко
занатско друштво и читаоница основано је 1903. године.
Било је учлањено око 300 занатлија Немаца.
Најактивније, најмасовније и најпознатије такво друштво било је „Српска занатлијска добротворна и просветна задруга”, која је основана 19. јула 1893. године и

Драмску групу годинама воде занатлије Петар Пајић, а
касније Андрија Ботић. На
репертоару је 1900. године
био позоришни комад „Три
бекрије”, 1901. „Сеоска лола”,
а 1947. „Покондирена тиква”.
За дру га је 21. де цем бра
1919. године у својим просторијама отворила „Српску занатлијску читаоницу”, која је,
1922. године имала 73 члана.
Седнице Задруге одржаване
су од 1893. године до 1909. у
просторијама Више девојачке школе. Задруга 1. јануара
1910. године купује кућу од
Милке Вишњички у Улици
Светозара Милетића бр. 16,
која је названа Задружни дом.
Овде су после рата приређиване игранке, ту је живело и
радило Културно-просветно
друштво „Занатлија”.
3а време окупације зграду
су преузели Немци, а после
ослобођења је враћена Задрузи. Од 19. фебруара 1948.
године Српска занатлијска

непрекидно трајала (сем за
време ратова) до 19. фебруара 1961. године. Од 1950.
ова задруга појављује се под
називом Културно-просветно друштво „3анатлија”. До
нов ца
3адру га
до ла зи
приређи ва њем ре дов них и
ванредних забава са обавезним културно-уметничким
програмом.
Најважнија забава била је
за Преображење, када се славила задружна слава. Од прихода Задруга је помагала болесне занатлије, удовице занатлија и њихову децу.
Веома познат и цењен био
је хор овог друштва. Од 1895.
године дугогодишњи диригент
је био познати музичар и композитор Мита Топаловић.
По сле Ми те То па ло ви ћа
истицао се и диригент Ђура
Суботић. Приредбе су се одржавале у Војловачкој шуми,
у Видмановој и Вајфертовој
пивари, дворани код „Трубача” и гостионици „Пеликан”.
У записнику је забележено
да је на скупштини 18. децембра 1894. године било присутно 100 занатлија, да је Задруга 1898. имала 139 чланова, да је на скупштини 29.
фебруара 1920. године присутно 130 чланова, а 26. априла 1926. године 3адруга има
470 чланова итд. Поред хора
Задруга има свој оркестар, декламаторску (рецитаторску)
сек ци ју и драм ску гру пу.

до бро твор на и про свет на
задру га ме ња на зив у
Културно-просветно друштво
„3анатлија”.
Уговором од 29. новембра
1954. године КПД „Занатлија” преноси сву своју имовину на Среску градску занатлијску комору у Панчеву која ћe „омоryћити и финансирати даљи рад Друштва”. КПД
„Занатлија” постаје секција
Коморе. Међутим, ова сарадња није дала очекиване резултате и Комора је после неколико година смањила „дотације”, што је довело до престанка рада Друштва. Последњи записник је вођен на годишњој скупштини 19. фебруара 1961. године.
Рад Српске занатске добротворне и просветне задруге
свесрдно су помагале многе
занатлије и грађани Панчева. Ипак треба истаћи личност занатлије Мите Палића.
Он је потписао проглас „у име
свију занатлија” српској занатлијској омладини да присту пи за дру зи, још да ле ке
1893. године. Годинама је био
члан управе Задруге и њен
„перовођа”. После Другог светског ра та по ста је по ча сни
председник Задруге и даје видан прилог њеном успешном
консолидовању.
(Из монографије
„220 година занатства
у Панчеву” З. Ротара
и М. Жужића)
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ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
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
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Како ће вам напредовати послови,
зависи од вашег личног ангажовања. Будите упорни, јер ваш владар
Марс даје вам ветар у леђа. Колико искрено сте се давали своме
партнеру у протеклом периоду, толико можете очекивати да добијете. Могућа прехлада.

Успешно ћете решити све пословне
заврзламе, обновити неке старе
договоре и кренути растерећени од
проблема у нове акције. Љубавни
живот вам је на клацкалици. Нисте
сигурни ни у своја ни у партнерова
осећања. Оставите одлуку за касније. Опрез у саобраћају.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

У најави су пословни проблеми.
Будите мудри и покушајте да их решите без много драме. Незадовољни сте својим емотивним животом,
али то не значи да треба да срљате у авантуру. Своје дилеме решите тако што ћете се осамити на неко време. Проверите вид.

Битно је да не одлажете ниједан пројекат, јер оно што пропустите, нећете
моћи брзо да надокнадите. Немојте
доносити одлуке на брзину, да се
после не бисте кајали. Емотивни живот ће вам бити пун сексуалног набоја и страсти. Слободне Шкорпије
могу очекивати лепу авантуру.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Пажљиво анализирајте своје пословне планове пре него што кренете у реализацију, јер вам је можда нешто промакло. Партнерски
односи долазе у фазу великог захлађења. Особа о којој слободни
Близанци сањају више није њихова. Могућа вирусна инфекција.

Избегавајте да много причате о
својим плановима и успећете да
довршите све пословне пројекте.
Више контаката ће уродити плодом. Интуиција вам је изражена,
па је искористите. Могуће је познанство са особом из иностранства. Проблем са жучи.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Проблеми су саставни део живота,
али будите упорни, јер је поред вас
особа која вас испуњава. Наоружајте се стрпљењем. Није повољан
тренутак за радикалне пословне
промене, али ако искрсне могућност новог посла, добро се информишите пре но што донесете одлуку.

Планови и послови које сте мало
запоставили поново ће бити актуелни. Стара пословна познанства
ће вам донети позитивне помаке.
Блага напетост у вези је само мање искушење. Не сумњајте у
искреност партнерових осећања.
Дијета!

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Налазите се у фази самодеструкције, мада је ситуација боља него
што вам се чини. У изгледу је добар посао, па га немојте пропустити само зато што вам се не свиђају сарадници. Критике партнера су
добронамерне, прихватите их.
Проблеми са стомаком.

Сумње које вас море у погледу ваше пословне позиције делимично
су оправдане. Потребно је да се
концентришете на догађања око
себе и да усмерите енергију у решавање проблема. Не секирајте
се, подршка партнера је несебична
и потпуна. Умор.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Јако је битно да не постанете летаргични и незаинтересовани за
догађања око себе. Најављују
вам се велике промене у послу.
Потрудите се да их спремно дочекате. Мало ће вас пореметити
љу бав ни или чак здрав стве ни
проблеми.

(19. 2 – 20. 3)
Период пред вама је повољан за
рашчишћавање нагомиланих обавеза. Никако немојте размишљати
о узимању кредита, јер могу настати непланирани проблеми.
Превише сте напети, а због тога
највише трпи партнер. Треба да се
добро одморите.
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ДЕЦА ИЗ СРБИЈЕ НА ВЕЛИКОМ МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ

„Панчевац”
у Сарајеву

ИГРЕ КОЈЕ ОД ТРИ ЗАСТАВЕ КРОЈЕ ЈЕДНУ
И НА ЊОЈ ПИШЕ – ЉУБАВ
Већ неколико година заредом
„Панчевац” с посебном пажњом
прати највећу манифестацију
аматерског спорта код нас –
„Дунав осигурање” Спортске
игре младих – на њеном путу
до срца деце из читавог региона. Разлога за овакву подршку
има најмање три: први је тај
што је реч о причи каква заслужује да се за њу чује, други
је тај што је важно да информација о Играма стигне до што
већег броја деце, јер је велика
ствар бити део ове спортске
бајке, а трећи, али не најмање
важан, јесте тај што је први
човек Игара у Србији (како су
је једном учесници назвали кад
су мислили да нико неће чути
– Бог Игара) заправо девојка
из нашег комшилука – Панчевка Ивана Јовановић. Овог
пута „Панчевац” је био у Сарајеву на великој међународној
завршници Спортских игара
младих.
Они који су о Играма читали
или на њима учествовали ранијих година сигурно ће се запитати откуд сада међународно финале у Сарајеву, када се
зна да се завршна етапа такмичења увек дешавала у августу у Сплиту, куда су и деца из
Панчева одлазила у више наврата. А ево и решења енигме:
ове године је направљен изузетак зато што Спортске игре
младих у Босни и Херцеговини ове године прослављају десет година постојања. Поређења ради, Игре у Хрватској постоје већ 24 године, а у Србији
је ово седма сезона.

ИВАНА ЈОВАНОВИЋ: „ДИШЕМО КАО ЈЕДАН”

по но во оба сјао олим пиј ски
пламен, и то захваљујући деци
из Србије, Босне и Херцеговине и Хрватске.

Без Панчеваца овог пута
До пласмана на међународну
завршницу Игара деца из све
три државе стижу тако што се

такмичила у Београду, шахисткиња Ања Радмановић, у Брзећу није успела да узме медаљу и обезбеди себи карту за
Сарајево.

Србија победила
СИМ-овци су у луксузном хотелском комплексу на Илиџи

Обележавање великог јубилеја било је разлог да се финалисти с државних првенстава
од 20. до 24. октобра окупе на
међународној завршници баш
у граду где су пре тачно 36 година одржане Зимске олимпијске игре. Каква симболика!
Спортске игре младих осмишљене су, наиме, баш по узору
на олимпијаду, што значи да
је сада, нешто више од три и
по деценије касније, Сарајево

– чак 37, и то 16 златних, 11
сре бр них и 10 брон за них.
СИМ-овци из Хрватске у своју
државу су се вратили са 24 медаље: шест златних и по девет
сребрних и бронзаних, а Босни и Херцеговини је на овом
финалу припало 16 медаља:
четири златне и по шест сребрних и бронзаних.

Истинско благо

ЛИЧНА КАРТА ИГАРА
Спортске игре младих су
највећа
манифестација
аматерског спорта у Европи, чији је основни циљ
промоција здравог начина
живота и пријатељства.
Учесници на Играма су деца основношколског узраста с територије Републике
Србије, Републике Хрватске и Босне и Херцеговине, која не морају бити активни спортисти, већ само
љубитељи дружења и
здравог начина живота.
Од оснивања до данас
на Спортским играма младих било је око два милиона учесника. Само у Србији
у овогодишњој сезони било
их је преко 72.000.

Пише

Драгана Кожан

најпре такмиче на градским
турнирима у било ком од десет спортова који су у стандардној „селекцији” Игара: шаху, тенису, рукомету, уличној
кошарци, атлетици, одбојци,
одбојци на песку, стоном тенису, малом фудбалу и игри
„између две ватре”. Најбољи
потом иду на државно финале. Оно се ранијих година у
Србији одржавало током лета
на Ади Циганлији, али је овог
пута, због епидемиолошке ситуације, реализовано у три смене током септембра, у Брзећу,
на обронцима Копаоника (и то
је, кажу учесници, био пун погодак!). Најбољи с државног
првенства били су протекле недеље у престоници Босне и Херцеговине.
У делегацији Србије, која је
бројала око 270 чланова, овог
пута није било такмичара из
Панчева. Пандемија је утицала на то да градско такмичење код нас не буде одржано, а једина Панчевка која се

боравили од 20. до 24. октобра, колико је трајала и међународна завршница, а 21. и 22.
октобра одржана су финална
такмичења у свих десет СИМ

Међутим, за разлику од претходних година, Организациони одбор Спортских игара младих одлучио је да овог пута
сви СИМ-овци који су учествовали на међународној завршници без обзира на пласман
добију – златне медаље. Како
је, на свечаној церемонији затварања Игара, уприличеној
23. октобра, објаснио Сплићанин Здравко Марић, председник Организационог одбора и
оснивач Спортских игара младих, сва деца су најсјајније одличје заслужила захваљујући
својој упорности, вредном раду, одговорности и пре свега
љубави према Играма која их
је мотивисала да ни ове године, када су услови за органи за ци ју так ми че ња би ли
отежани због пандемије, не

О томе шта је Играма у све
три земље дало додатни ветар у леђа како би, упркос
отежаним условима због
пандемије, ипак допловиле
до велике међународне завршнице, нешто више је рекла Панчевка Ивана Јовановић, председница „Дунав
осигурање” Спортских игара
младих Србије:
– СИМ је једна велика фамилија која дише као један.
Заједно смо дефинитивно јачи и захваљујући томе смо и
ове године у све три земље
успели да покажемо снагу Игара. Спартански
смо се придржавали свих епидемиолошких мера,
деца су била изузетно одговорна и
успели смо да наше планове и програме реализујемо без иједног
проблема.
Иза
нас је једна тешка, специфична
и захтевна сезона, али и подједнако лепа, с много сјајних утисака
и са безброј осмеха на дечјим лицима, што је нама
заправо и најбитније. Поносна сам
на децу из Србије
будући да смо у

Сарајеву освојили највећи
број златних медаља. Искористила бих прилику да захвалим и да честитам свим
СИМ-овцима који су учествовали на Играма у Србији, као и свим родитељима,
координаторима, тренерима, свим представницима
локалне самоуправе и пре
свега пулу наших спонзора с
компанијом „Дунав осигурање” на челу. Сви заједно успели смо да направимо прави спектакл – истакла је
Ивана Јовановић.

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 су обавезни да својим будућим љубимцима
пруже адекватан смештај и негу, у складу с прописима.

Kангал
Мужјак расе кангалски овчар,
стар око три-четири године,
тражи удомитеље. Тренутно се
налази у градском прихватилишту, у којем нестрпљиво чека власника или неког новог
одговорног газду.
Изузетан је чувар и веома
добар по нарави, а притом је
очишћен од паразита и обележен микрочипом, па уколико
се власник не јави, може да буде удомљен.
Све информације могу се добити на телефон 352-148.
спортова. Поред тога што су на
спортским теренима показали
велики таленат, клинци су, као
и сваке године, уживали и у
дружењу и доброј забави, одговорно се придржавајући свих
мера заштите од коронавируса. На такмичењима су нашу
земљу представљала деца из
Ниша, Пријепоља, Kраљева,
Kуршумлије, Сремске Митрови це, Kрагујевца, Чач ка,
Kрушевца,
Но вог
Са да,
Kикинде, Сурдулице, Босилеграда, Београда, Алексинца,
Шапца, Прибоја, Обреновца,
Нове Вароши, Сокобање, Чајетине и Челарева.
Србија и те како има разлога да се поноси, будући да су
такмичари из наше земље у
укупном пласману освојили
убедљиво највећи број медаља

одустану од учешћа у својој
омиљеној манифестацији и да
притом стигну све до највишег ранга такмичења.
Из Бо сне и Хер це го ви не
СИМ-овци су понели са собом
пра во бо гат ство: нај сјај ни ја
одличја, прелепа искуства и
успомене, као и срца пуна нових пријатеља. Утисак који је
већина учесника поделила по
повратку из Сарајева јесте да
се на Играма ове године више
него икада осетио дух заједништва, да је дружење у Сарајеву
било прилика да СИМ породица постане још бројнија и
повезанија и да је, баш због
отежаних околности које су ове
године претиле да осујете реализацију већине такмичења,
ова победа Игара свима најслађа и најдража.

Бубица
Овај малени вртиреп тражи топли дом пре него што почне зима.
Налази су у привременом смештају, али то никако није дугорочно решење.
Бубица је веома је разиграна и
привржена. Узгред, очишћена је
од паразита, здрава је и полако
али сигурно израста у савршеног
кућног љубимца.
Она свакоме може да улепша живот. Потребан је само један позив на телефон 061/175-96-92.

Све информације о овој акцији могу се добити на
имејл адреси ljubimci.pancevo@gmail.com.
Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене
(расно или мешанца), или је животињу изгубио, требало
би да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља
за цео живот!
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ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ЗЛАТО – ПОСЛЕ ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ

ИЗНЕНАЂЕЊЕ ЗАМАЛО ИЗОСТАЛО

У спортској хали у Бачу 24.
октобра одржани су Појединачно првенство Србије за сениоре, студенте и ветеране,
„Гала куп” Србије и финале
Екипног првенства Србије у
олимпијском дизању тегова.
На овом престижном такмичењу КДТ Динамо су представљали Милош Обреновић
и Урош Дашић.

Милош је као дебитант наступио у категорији до 96 кг,
а такмичио се у конкуренцији студената и сениора. С подигнутих 207 кг (трзај 95 кг /
избачај 112 кг) у студентској
конкуренцији освојио је златну медаљу, док је у групи сениора био трећи и у биатлону и у дисциплини трзај.
Урош се надметао у категорији сениора до 89 кг и

остварио фантастичан резултат. Убедљиво је тријумфовао, са укупно подигнутом килажом на биатлону од 260 кг
(трзај 120 кг / избачај 140 кг),
при чему је освојио три златне медаље (трзај, избачај и
биатлон).
– Ово је велики успех за
наш клуб. Скоро 40 година
нико није упео да се домогне
сениорске
злат не др жавне медаље у олимпијском дизању
тегова. То је
пошло за руком такмичару Ди на ма
Урошу Дашићу. Задовољни смо и
успехом Мило ша Обре новића, коме
је ово дебитант ски на ступ у дизању
тегова. Захваљу јем овом
приликом
људима који
су дали значајан допринос на шем
успеху: екипи
Тренинг центра „Гвожђар”,
Центру за функционални фитнес „Макс бокс”, као и професору Глигору Шкрпану на
указаним рехабилитационим
третманима у процесу опорав ка на ших так ми ча ра –
рекао је председник КДТ-а
Динамо Филип Влајић.
Следећег викенда на програму је такмичење под називом „Трофеј Београда”.

ПОГЛЕД ПРЕКО МЕЖЕ

„БОРЦИ” СЕ ДОБРО БОРИЛИ...
Прошлог викенда су одигране утакмице седмог кола Суперлиге за одбојкаше, у коме
је екипа старчевачког Борца
претрпела и шести пораз у
шампионату. Тим који предводе тренери Душан Јовић и
Војислав Павловић у Крагујевцу је одмерио снаге с домаћим Радничким, од ког је
изгубио с 3:1, по сетовима
24:26, 25:23, 25:22 и 25:21.

Коначан исход довољно казује о одбојкашкој драми која
се одвијала на терену дворане
„Језеро”. Осокољени победом
над Младим радником, одбојкаши Борца су на ово гостовање отпутовали с много оптимизма. И заиста су сви до једног желели да начине нови
подвиг. Били су тако близу...
Не би било незаслужено да су
се наши „борци” из Крагујевца вратили уздигнутих руку.
Водила се жестока борба на
паркету, прштало је на све
стране, а колико је неизвесности било у овој утакмици,
показује и сам резултат – готово сваки сет одигран је „на
разлику”. Био је то дуел пот-

пуно изједначених ривала иако Раднички заузима високо
треће место на првенственој
табели, иза водеће Рибнице и
другопласиране Војводине.
Било како било, меч у Крагујевцу је већ архивиран, а
одбојкаши Борца и њихови
тренери окрећу се новом, можда и највећем изазову до сада. Идућег викенда гостују у
Новом Пазару домаћем исто-

именом тиму и главном ривалу у борби за опстанак у
друштву најбољих. Уколико
се с тог гостовања врате као
победници, „борци” би велики део посла окончали већ у
првој половини сезоне....
Девојке Одбојке 013 које се
надмећу у Другој лиги група
„Север” прошлог викенда су
претрпеле први пораз у првенству. У дворани у Петроварадину савладао их је Штранд
волеј с 3:1, по сетовима 23:25,
25:26, 25:23 и 25:15.
После два гостовања Јелена Петров и њене другарице
наредног викенда играју на
свом терену. У Панчево стиже лидер из Футога.

Тамиш равноправан
с фаворитом
Следи гостовање
у Ужицу
Иако су га љубитељи спорта у
нашем граду прижељкивали,
изненађење се у петом колу Кошаркашке лиге Србије ипак није догодило. Била је то сјајна
утакмица у Хали спортова на
Стрелишту, Тамиш је пружио
изванредан отпор АБА 2 лигашу из Земуна, али није имао
среће да из овог дуела изађе
као победник: Тамиш–Младост
85:91, по четвртинама 18:17,
21:26, 24:23 и 22:25.
Гости су од самог старта покушавали да наметну агресивну одбрану, али кошаркаши Тамиша су у првој четвртини успевали да пробију пресинг. У другом делу утакмице Младост је
заиграла још чвршће и агресивније, деловала је врло сигурно у контранападима, па је
на одмор отишла са четири поена „вишка”.
Зоран Крстановић, искусни
кошаркаш Тамиша, повео је
своје другове после одмора у
нови јуриш на фаворизованог
ривала. Момци тренера Бојана Јовичића успевали су да парирају, да смање резултатски
заостатак и врате наду да могу
доћи до победе.
Почетком четврте четвртине
домаћи тим је изгубио неколико лоп ти, али за хва љу ју ћи

поенима Ивана Смиљанића и
Бревина Прицла Тамиш је одржавао прикључак. Нада у успех
није се гасила... Ипак, странци
из земунске екипе у финишу
утакмице показали су да су
истинска појачања.
– Не би било незаслужено
ни да смо ми добили. Наш
стручни штаб је одлично припремио ову утакмицу. Била је
то права мушка борба, у којој
су момци из обе екипе давали
све за победу. Пресудило је неколико наших наивних грешака. Драго ми је да смо увидели
да можемо да се носимо и с
најјачим екипама у лиги, што
ће нам свакако користити пред

тешко гостовање у Ужицу –
рекао је Зоран Крстановић.
Поред Крстановића, који је
с 30 поена био и најефикаснији, у редовима екипе из нашег
града истакли су се и Иван
Смиљанић (19), Никола Вујовић (14) и Бревин Прицл, са
12 поена.
– Младост је озбиљан клуб.
Његови играчи су сигурно најспремнији у лиги. Имали смо
деветнаест изгубљених лопти,
противнику смо поклонили бар
двадесетак поена. Разлика у квалитету је очигледна, али и поред свега немам шта да замерим мојим играчима. Била је
то добра утакмица и момци не

сносе кривицу за пораз. Жао
ми је што су они најмлађи играли с најмање енергије. Али шта
је – ту је, морамо да им помогнемо да схвате каква се кошарка данас игра. Не тражим никаква оправдања, али и пред
ову утакмицу имали смо проблем са организацијом тренинга због повреда играча. Надам
се да ће се ситуација побољшати и да ћемо већ у наредном
мечу бити још бољи – истакао
је на конференцији за новинаре после утакмице први стратег нашег тима Бојан Јовичић.
Следећег викенда Тамишу
предстоји пут у Ужице и дуел с
домаћом Слободом.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДЕВОЈКЕ КАО КАЗНЕНА ЕКСПЕДИЦИЈА
Четврто коло Суперлиге Србије за рукометаше донело је и
први пораз панчевачког Динама. Момци које предводи тренер Аким Комненић прошлог
викенда су у Хали спортова на
Стрелишту изгубили од београдског Партизана са 25:31 (10:18).
Био је то сусрет који ће се
памтити по чињеници да одавно неко није надиграо Динамо
на свом терену као што су то у
суботу, 24. октобра, учинили
„црно-бели”. Момци тренера Ненада Макасића контролисали су
и игру и резултат од самог почетка утакмице, па домаћину
ниједног тренутка нису оставили ни промил шансе да може
изборити повољнији резултат.
Главну улогу је одиграо сјајни голман Партизана Андреј
Трнавац, који се истакао с петнаест бравурозних одбрана.
– Честитам Партизану на убедљивој и заслуженој победи.
На терену је постојао само један тим – онај из Београда. Ми
се нисмо ништа питали. Пораз
је мој и ту нема много филозофије. Очекује нас анализа ове
утакмице и велики рад. Уколико будемо успели да извучемо поуке из овог сусрета, то ће
бити добро, јер нам предстоји
тежак меч у Лесковцу против
изузетно добре екипе Дубочице

Анастасија Грговски (три гола),
Бојана Балабан, Тијана Симић
(шест), Теодора Станојевић, Марија Митрић (четири), Анастазија Јамбрушић (четири), Даринка Петронијевић (три), Дијана Балабан, Тијана Симатовић (пет), Ивона Пешић, Александра Васић и Валентина Божиновић (осам голова).
Поред Марка, девојке су с
клупе имале снажну подршку
и своје доскорашње саиграчице, директорке клуба Светлане
Ничевски.

– истакао је на конференцији
за новинаре тренер Динама
Аким Комненић.
Најефикаснији у редовима
домаћег тима били су Младен
Шотић, са девет, и Радован
Остојић, са шест погодака.
За разлику од рукометаша,
играчице ЖРК Панчева још једном су обрадовале своје симпатизере. Девојке које предводи
тренер Марко Крстић прошлог
викенда су одрадиле и трећу
утакмицу у Супер Б лиги и оствариле трећу победу: Јуниор –
ЖРК Панчево 20:33 (8:18).
Коначан исход довољно говори о односу снага у мечу који

је одигран у главном граду.
Предвођене сјајном Валентином Божиновић, Панчевке су
већ у седмом минуту повеле са
6:1 и до краја сусрета своју
предност, па ни победу, нису
доводиле у питање.
– Све је било супер. Девојке
су имале одличан приступ утакмици, а шансу су добиле и наше млађе играчице, и искористиле је. Постигле су и голове
и полако стасавају кроз овакве
утакмице – рекао је у телефонском разговору тренер ЖРК-а
Панчево Марко Крстић.
Тим из нашег града играо је
у са ста ву: Ми ли ца Илић,

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ КАРАТИСТА

ПАНЧЕВАЧКИ СУПЕРБОРЦИ
Крагујевац је прошлог викенда био центар српског каратеа.
У том граду је одржан турнир

„Трофеј Србије” за млађе сениоре, као и државно првенство за кадете и јуниоре. Наши
су гра ђа ни су, већ по
оби ча ју, би ли ве о ма
успешни.
Карате клуб Динамо
је своју ризницу трофеја обогатио са још четири одличја.
Злат ну ме да љу је
освојио млађи сениор
Никола Ивановић у категорији до 75 кг, а сребром се окитио Дарко
Спасковски у групи бораца до 60 кг. Бронза-

на одличја су зарадили млађи сениор Урош Петровачки у категорији до 67 кг и јуниор Алек сан дар
Здешић у катама.
Одлично су се бори ли и: На та ша
Пап Мар ко вић,
Тара Ђурђевић, Маја Жунић и
Лука Степанов.
Запажени су били и чланови
КК-а Младост из нашег града.
Најсјајније одличје освојила
је кадеткиња Сара Жунић у групи девојчица преко 54 кг. Тим

јуниорки који су чиниле Анастасија и Анђелина Јаредић, Сашка Тесла и Миљана Романов
заслужио је бронзано одличје.
Боје КК-а Младост браниле су
и: Катарина Петровић, Лара Печеница и Јелена Киџин.

ИСТОРИЈСКИ УСПЕХ ШК-а „СВЕТОЗАР ГЛИГОРИЋ ГЛИГА”

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СТРАХИЊА
ШАМПИОН
Прошлог викенда у Раковици
је одржано Првенство Србије у
боксу за млађе категорије, а
БК Професионалац из нашег
града добио је још једног шампиона државе.

У групи пионира, у категорији до 43 кг, сјајни Страхиња
Самарџић окитио се најсјајнијим одличјем, јер је меч против свог ривала добио прекидом у другој рунди.
Поред шампионске титуле,
Страхиња Самарџић је заслужио и при зна ње на ме ње но
најбољем техничару у својој
конкуренцији.

САЊА ОПЕТ
НАЈБРЖА
Фи на ле Крос ли ге „Фра ња
Михалић” одржано је прошлог
викенда у Београду. Чланица
АК-а Тамиш Сања Марић још
једном је била непобедива.
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ПАНЧЕВЦИ НА СВОМ МЕСТУ – У ЕЛИТИ
Максималан учинак
наших шахиста

Овог викенда
Одбојка
СУПЕРЛИГА
Н. Пазар: Н. ПАЗАР – БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ФУТОГ

Поклон клубу за
стоти рођендан
У години великог јубилеја, када обележава век непрекидног
и успешног рада, Шах клуб „Светозар Глигорић Глига” из нашег града у такмичарском делу
својих активности постигао је
до сада незабележене и историјски најзначајније резултате.
Борећи се у Првој лиги Војводине, где првак постаје члан
највишег ранга такмичења у нашој земљи – Прве лиге Србије,
најбољи „Глигини” сениори су у
осмодневном, веома напорном
надметању у Бачкој Паланци,
остварили постигнуће које није
забележено од формирања Шаховског савеза Војводине 1948.
године, од када се и воде писани извештаји с такмичења.
На врло јаком турниру надметало се дванаест сениорских
екипа Војводине, а играло се
по Бергеровом систему, сваки
тим против сваког.
ШК „Светозар Глигорић Глига” из Панчева, са седам поена
предности два кола пре завршетка турнира, освојио је прво
место и пласман у највиши
ранг такмичења, Прву лигу Србије. Ипак, ни тада наши шахисти нису стали. Наставили
су да играју мотивисано до краја, па су у 11 мечева постигли
исто толико победа. Освојили
су максимална 33 поена, чак
девет више од првог пратиоца,
што је такође преседан у Првој
лиги Војводине.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Лесковац: ДУБОЧИЦА 54 – ДИНАМО
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ПЕТРОВАРАДИН
субота, 19.30
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – Ц. ЗВЕЗДА
Долово: ДОЛОВО – Б. КАРЛОВАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Ј. Томић: РАДНИЧКИ – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ужице: СЛОБОДА–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР

Фудбал
Овај резултат је још вреднији када се зна да је због материјалних тешкоћа остварен само са основним саставом, без
резерви и без било каквих измена у тиму. То значи да су
нашим шахистима три такмичарска дана садржала преко
десет сати играња веома напорних партија, без замена или
било какве помоћи. И, при томе, од њих шест из једанаест
партија петорица имају осам
до девет поена, што су велемајсторски резултати.
Шампионски тим ШК-а „Светозар Глигорић Глига” чине:
велемајстор Далибор Стојановић, интернационални мајстор
Ми лош Стан ко вић, ин тер нацио нал ни мај стор Ла зар

Несторо вић, ФИ ДЕ мај стор
Слободан Мунижаба, интернационални мајстор Дејан Несторовић и мајсторски кандидат
Марко Милановић.
– Круна нашег успеха, по
мишљењу свих учесника такмичења, судија и гледалаца,
јесте блистави учинак нашег
младог Марка Милановића,
вишеструког кадетског првака Србије у свим шаховским
дисциплинама, који је са својих дванаест година и један од
најмлађих такмичара од настанка Прве лиге Војвидине.
За свој клуб и град Марко је
на овом изузетно тешком такмичењу освојио пуних осам
поена и повећао свој ионако
висок рејтинг за још неверо-

ватних 114 рејтинг-поена. Треба напоменути и да је други
тим нашег клуба, под именом
„Светозар Глигорић Глига 2”,
само неколико дана пре великог тријумфа прве екипе, тако ђе оства рио свој нај ве ћи
успех до сада и први пут се
пласирао у виши ранг такмичења, у Другу лигу Војводине
– рекао је Миладин Митровић, председник ШК-а „Светозар Глигорић Глига” и један
од оних који су најзаслужнији
за овај величанствени успех.
Врхунским резултатима обеју сениорских екипа употпуњено је обележавање великог јубилеја, стогодишњице постојања и рада клуба.
Свака част!

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (СМ)
недеља, 13.30
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ПРВИ МАЈ
субота, 14 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ
Ковин: РАДНИЧКИ–БОРАЦ
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БАНАТ
Иваново: СТРЕЛА–СЛОГА
Падина: ДОЛИНА – С. ТАМИШ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Сефкерин: ТЕМПО–ГЛОГОЊ
Идвор: ПОБЕДА–МУНДИЈАЛ
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ОМЛАДИНАЦ 1927

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
Крагујевац: РАДНИЧКИ–БОРАЦ

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Петроварадин: ШТРАНД ВОЛЕЈ – ОДБОЈКА 013 3:1

УСПЕШАН ФУДБАЛСКИ ВИКЕНД
Она се надметала у групи
девој чи ца до 16 го ди на на
дистанци од 1.500 м, па је и
освојила своју трећу златну медаљу у крос лиги и тако постала најуспешнија старија пионирка овог такмичења.
За Атлетски клуб Тамиш наступили су: Сашка Раданов, Николина Радовановић, Дуња Вучковић, Вања Главинић, Александар Којић и Србислав Главинић.

УСПЕХ НА
КОШУТЊАКУ
На Првенству Србије у крос-дуатлону, које је одржано прошлог викенда на Кошутњаку,
чланови Триатлон клуба Тамиш
остварили су завидан успех.
Златне медаље су освојили
Стефан Бирка, Лука Глигорић,
Невена Видаковић и Владислава Милчић. Сребром су се окитили Стефан Ђукановић, Никола Винцер и Душан Лукић, а
бронзе су зарадили Богдан Јелача и Срђан Живојиновић.

Утакмицама дванаестог кола
протеклог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у фудбалској Првој лиги Србије. Популарна панчевачка „дизелка” на програму је имала
пут у Краљево и дуел с такође
новајлијом у високом фудбалском друштву наше земље.
Момци тренера Горана Мрђе знали су да их у граду на
Ибру очекује тежак посао, али
ипак нису подлегли притиску.
Играли су храбро и у свој град
се вратили с великим бодом:
Слога–Железничар 1:1 (0:0).

Бод из Краљева – као кућа
Била је то врло тврда, права
првенствена утакмица, у којој
су оба ривала желела тријумф.
Краљевчани су се надали да ће
искористити предност домаћег
терена, па и „домаћинско” суђење делилаца правде, али тако нису мислили и Данило Ковачевић и његови саиграчи.
„Рововска битка” из првог полувремена наставила се и после

одмора. Ипак, Слога је прва дошла до мреже екипе из нашег
града, па је у 49. минуту на семафору писало 1:0. Вођство домаћина није пореметило ритам
„дизелке”. Полако се стезао
обруч око голмана Краљевчана... У 70. минуту тренер Мрђа
је у игру послао Луку Стојановића, а брзоноги фудбалер је
само 180 секунди касније матирао голмана Слоге и тако поставио коначан резултат – 1:1.
Же ле зни чар је у Кра ље ву
играо у саставу: Лучић, Јанкулов (Станимировић), Плавшић,
Јовић, Марковић, Ковачевић
(Станић), Зорица (Стојановић),
Сурака (Стевановић), Јовановић (Митровић) и Савановић.
Када се има у виду колико је
Прва лига Србије ове сезоне изједначена и да свако може свакога да добије, бод освојен у гостима увек је велики као кућа.
Ипак, да би успех из Краљева
био валоризован, Железничар
у наредном колу, на свом терену, мора да савлада Раднички

из Сремске Митровице. Тешко
је када се игра под притиском,
али фудбалери Железничара
су већ небројено пута до сада
показали да су најбољи када је
то најпотребније. Меч против
Радничког на програму је у недељу, 1. новембра. Почиње у
13.30, али ће бити одигран без
присуства публике.

Јужнобанатски дерби
„брзом возу”
Дерби четрнаестог кола Српске
лиге група „Војводина” одигран
је у недељу, 25. октобра, у Сакулама. После деведесет минута дуел јужнобанатских трећелигаша припао је гостима: Борац – Динамо 1945 0:1 (0:0).
Тренер панчевачког „брзог
воза” Жарко Тодоровић поверење за овај меч поклонио је
следећем саставу: Анђић, Јанковић (Радосављевић), Аничић,
Крмар, Ахчин, Андрић (Пештерац), Матијевић, Бодловић (Црномарковић), Крстић, Осман и
Станојковић.

Гости су од почетка сусрета
били тим који доминира и ствара прилике. Панчевци су имали
теренску иницијативу, док је домаћи тим покушавао да запрети ударцима с дистанце. Као
што су поклоници најважније
споредне ствари на свету у јужном Банату и очекивали, водила се велика битка за сваку лопту, за свако парче терена, за сваку створену прилику. Момци из
оба тима жарко су желели тријумф, а у овом дуелу фудбалска
срећа и спретност биле су на
страни панчевачког „брзог воза”.
Човек одлуке био је Филип
Пештерац, који је, само што је
ушао у игру, у 53. минуту савладао голмана Борца Вељка
Петровића и тако постигао погодак који је његовом тиму донео три велика бода.
У суботу, 31. октобра, Динамо 1945 на Градском стадиону
у Панчеву дочекује Први мај
из Руме. Овај сусрет почиње у
14 сати, а биће одигран без
присуства публике.

Александар
Живковић

25:31

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Београд: ЈУНИОР – ЖРК ПАНЧЕВО

20:33

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Ј. Томић: ХЕРЦЕГОВИНА–ЈАБУКА
Гајдобра: ХЕРЦЕГОВАЦ–ДОЛОВО

34:24
36:29

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – БУДУЋНОСТ

25:25

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ

85:91

ПРВА СРПСКА ЛИГА
С. Пазова: С. ПАЗОВА – ДИНАМО

99:73

Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Краљево: СЛОГА–ЖЕЛЕЗНИЧАР

1:1

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Сакуле: БОРАЦ – ДИНАМО 1945

0:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОГА
Старчево: БОРАЦ–НАФТАГАС

2:1
2:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Алибунар: БУДУЋНОСТ–ЈУГОСЛАВИЈА
С. Тамиш: С. ТАМИШ – СТРЕЛА
Б. Н. Село: СЛОГА – РАДНИЧКИ (Б)

3:0
1:3
0:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ПРОЛЕТЕР
Баваниште: БСК–МЛАДОСТ

„БИКОВИ” НАДВИСИЛИ ЈАГОДИНЦЕ

Стране припремио

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: МУНДИЈАЛ – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ 2:7

НАДМЕТАЊЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

Сезона ће бити завршена трком Првенства Србије у спринт-три а тло ну ко ја ће би ти
одржана средином новембра.

3:1

Банатски бикови су прошлог
викенда у неизвесној утакмици дошли до нове побде у Првој лиги Србије у америчком
фудбалу. Они су на терену код
Хале спортова на Стрелишту
савладали Црне стршљенове из
Јагодине с 58:55.
Играло се поен за поеном
све до резултата 22:26, када је
напад „бикова” ухватио залет
и постигао три тачдауна, а сјајна одбрана два пута остварила
поене из одбране. Квотербек
„бикова” Младен Златић је чак
шест пута проналазио хватаче
у ендзони. Коначних 58:55 поставио је други квотербек „бикова” Лазар Спорин, када је
комплетирао додавање у енд-

зони ка искусном хватачу Марију Лугоњи.
Три тачдауна је ухватио искусни репрезентативац Србије
Милан Николић, два пута је

поентирао Братислав Бошњак,
а по једном су
се ендзоне домо гли Ма рио
Лугоња и Бојан
Нешић. На овој
утак миц
се
истакла и одбрана „бикова”,
која је у најбитнијим тренуцима спре чи ла
Јаго дин це да
постигну поене,
а уз то је и поентирала два пута, интерсепцијама Братислава Бошњака и Марија Лугоње.
У последњем колу лигашког
дела Банатски бикови ће на-

редног викенда гостовати у Новом Саду.
Стартовала је и женска лига
у америчком фудбалу. У суботу,
24. октобра, на терену код Хале
спортова у Панчеву девојке из
клуба Пантерс одиграле су први турнир у групи „Север”, против екипа из Кикинде и Инђије.
Девојке из нашег града изгубиле су у обе утакмице са по
једним тачдауном разлике. Тим
су чиниле: Марија Перић, Јелена Вамовић, Анђела Марковић, Катарина Путић, Марија
Ранковић, Тијана Тодоровић и
Александра Домановић.
Пан чев ке сле де ћи тур нир
играју у суботу, 31. октобра, у
Кикинди.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лд3
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

СПОРТСКИ КАМП У СТАРЧЕВУ

ПРАВИ ПУТ – ЏУДО ЗА БУДУЋНОСТ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

„Академија Јочић” окупила
осамдесет малишана
Заједничким тренинзима
до шампионских титула
Спортско Панчево то до сада није имало. У организацији Џудо клуба „Академија Јочић”, у Старчеву је прошлог викенда одржан први прави џудо-камп за
децу узраста од осам до петнаест година. Око осамдесет малишана из два нишка клуба, Обреновца, Новог Сада, вршачке Локомотиве, ОЏК-а Београд и
панчевачког Динама вежбало је у идеалним условима, с провереним џудо
тренерима, али уз строго поштовање
свих мера које су прописане с циљем
спречавања ширења коронавируса.
Координатор рада био је домаћин
Мирослав Јочић, чувени српски џудо
борац и некадашњи олимпијац, а сада
прави учитељ многих талентованих клинаца и стваралац шампиона. Поред њега, с децом су радили и тренери Славиша Неранџић из ОЏК-а Београд, Гордана Филиповић из Обреновца и Марко Јовановић из Ниша.
– Наша идеја је да овакве кампове организујемо што чешће, да заједнички
тренинзи деци послуже као припрема
пред нека значајна такмичења, а жеља
нам је да нам се прикључи што више
клубова. Сви су добродошли. Разноликост

Смер
рада деце с другим тренерима и борцима свакако ће донети и такмичарски бољитак. Што је најважније, испоштовали
смо мере, бринули смо о здрављу свих
учесника кампа, а клинци из Панчева
после три дана одлазе задовољни – рекао
је председник ЏК-а „Академија Јочић”
Ненад Новаковић.
Вредело је видети будуће џудо шампионе како без поговора извршавају задатке својих тренера, али и како се друже
после тренинга и размењују искуства. Да,
то је прави пут. То је џудо за будућност.
– Овај камп смо организовали сами,
без ичије помоћи. Драго ми је да смо
успели, јер заиста је ретко да се у овом

узрасту деца окупљају, а ја сматрам да
је разлог томе инфериорност других.
Акценат рада ставили смо на исправке
основних уочених грешака, а радили
смо и на техничко-тактичком делу као
делу припрема за предстојећа првенства Војводине и Србије. Задовољан сам
приказаним и учињеним за ова три дана. Жеља ми је да наставимо у истом
ритму и да се окупљамо бар једном месечно, а већ су нам се јавили и људи из
Винче, Партизана и зрењанинског Пролетера. Сви они хоће да пошаљу децу у
овај камп. Због обавеза у репрезентацији, овог пута с нама није могао да буде
наш прослављени ас Александар Кукољ, али свакако ће бити с нама у некој
од следећих акција и одрадиће тренинг
с полазницима кампа. Искрено се надам да ће панчевачка локална самоуправа у скорије време увидети квалитет
нашег рада и борбу овако малог колектива за будућност џудо-спорта и да ће
нам помоћи у следећим акцијама –
истакао је Мирослав Јочић.
На џудо-тренинзима у одличним условима у Старчеву често се могу видети и
Андреа Стојадинов, наша репрезентативка и шампионка Србије, али и Синиша Шкрбић, један од најбољих џудо
судија у земљи и искусни интернационалац, као и многи други асови из овог
популарног и трофејног спорта.
А. Живковић

ШАМПИОНАТ TCR ИСТОЧНА ЕВРОПА

БОРКОВИЋ „ОВЕРИО” ТИТУЛУ
После осам узастопних победа и максималног учинка од 200 бодова у генералном пласману Душан Борковић је
након последњег тркачког викенда на
„Хунгарорингу” и званично постао шампион TCR-а Источна Европа 2020.
Наш суграђанин остаће запамћен и
као први возач који је овај шампионат
завршио победама на свим тркама и
освојио све пол-позиције. Његовом М1РА
тиму из Мађарске припала је тимска
шампионска титула, а у појединачној
конкуренцији Борковића прате другопласирани Микица Веснић и Чех Јахим Галаш.
Иако надметање на „Хунгарорингу”
није имало такмичарски значај за нашег аса, јер је титула шампиона била
извесна већ у Брну, возач М1РА тима у
сарадњи са НИС Петрол рејсинг тимом
и у Мађарској је демонстрирао сјајну
вожњу и све противнике оставио далеко иза себе у обе трке.
„Хјундаи” је и овог викенда био најтежи и са 97,5 одсто снаге мотора, што
није спречило нашег аса да има најбољи круг у квалификацијама и тиме обезбеди пол-позицију у обе трке, а онда у
свом маниру викенд заврши још једним максималним бодовним учинком.

Посути пепелом показују ти смер.
У униформама, као да су саобраћајци.
Миришу као цветни аранжмани.
Мало су на светлу, мало у сенци.
Убеђују те како си.
Да уста треба да су ти затворена док уши упијају.
Увек су на цени били они који умеју да слушају.
Не послушни.

Композиције
Музика дира јако и дубоко.
Чујеш неку композицију, па све мисли нестану.
Осим оних повезаних са сликама из музичке асоцијације.
Завладају целим твојим бићем.
Рађају тренутке из прошлости.
Поново и поново...
Онда се тргнеш, зазвижди чука, унутрашња локомотива.
Живот иде даље.

Исправи се
– Пресрећан сам због титуле, али и
због тога што сам од ове сезоне, која је
због пандемије изгледала потпуно безнадежно, успео да извучем максимум.
Захвалан сам свом НИС Петрол и М1РА
тиму, који је беспрекорно функционисао у сваком моменту и изнад свега бих
волео да наставимо сарадњу. Посебну
захвалност, као и увек, дугујем својим

спонзорима и фановима који су увек уз
мене. Понуде за следећу сезону су већ
почела да пристижу, али поучен овогодишњим искуством, мислим да ће коначна одлука да сачека још неко време
– рекао је Борковић после трке.
Поред ове титуле шампиона, Душан
је ове године постао и победник 53.
„Србија релија”.
А. Ж.

Мртав човек хода.
Некад усправне, некад погнуте главе.
Пушта кораке.
Препуштен неизбежном.
Када би се подигао, исправио.
Гледао испред себе.
Хватајући сигнале што му стижу са свих страна.
Схватио би да је бедачење губљење ограниченог времена.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Маша Поповић,
ученица:

Милица Лештарић,
јутјуберка:

Александар
Лештарић, јутјубер:

– Учићу географију.
Иако је моја група ове
недеље ишла у школу,
ићи ћемо и следеће,
због писмених и
контролних задатака,
као и ради
одговарања.

– С обзиром на то
да имамо прославу
рођендана, углавном
ћемо да једемо (смех).
Припремаћемо све за
лепу прославу.

– Мени је рођендан
за викенд. Уживаћемо
код куће, славићемо.
Биће времена и
за одмор.
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