РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА

ПО МОРАЛ У ЦРКВУ

• Зоран Ерак
• Ово што се дешава на политичкој сцени Србије страховито подсећа на
једну чувену изјаву покојног др Зорана Ђинђића о суштини политичког
ангажовања
инула три-четири месеца грађани ове земље могли су, а и морали, да гледају политичку
представу које би њени актери морали
да се стиде. Толико страначке ускогрудости и калкуланства, а све у име ''демократије'' и ''изборне воље грађана'',
од увођења вишестраначја код нас
крајем осамдесетих, није забележено.
Траћење времена на утврђивање такозваног демократског блока како би била
формирана влада, у којем су варнице
севале на све стране, превазилазило је
сваку разумну границу толеранције коју
су обични грађани могли да поднесу.
Ако је разумљиво што су опозиционе партије одапињале најотровније
стреле према онима које су на власти
(то им спада у ''опис посла'', па нека се
томе науче и неки локални челници),
напросто је невероватно да се унутар
убудуће владајућег ''трилинга'' (ДС, ДССНС и Г17плус) чује толико обескопојавајућих, па и злих речи.
Ако је тачно да су приликом раз-

М

говора са Томиславом Николићем Коштуничини људи директно оговарали тадићевце као националне издајице,
молећи га да се прихвати функције
председника републичког парламента,
онда се на најдрастичнији начин поставља питање елементарног морала у политици. Јер, само неки дан касније
садашњи лидер радикала је натеран да
се повуче са тек поверене му функције
председника Скупштине Србије и то
првенствено залагањем оних који су му
одлучно помогли да на њу буде постављен. Истини за вољу, без обзира колико
је то било одлучно за чин његове демисије, изјава о могућем увођењу ванредног стања у Србији, није га препоручила
као поузданог заштитника законитости
у држави. А ни његови следбеници нису
познати по томе да избегавају опаку реч
па и физички протест попут кидања каблова за скупштинском говорницом или
поливање водом председавајућих...
Ту се, наравно, поставља питање
елементарног морала у политици. Иако
постоји она чувена народна изрека о тој

делатности која је најсличнија ''најстаријем занату на свету'', тешко је поверовати да нам данашњи, хајде да кажемо,
модерни, политичари дају повода да
поверујемо како њена основна порука
и даље важи.
Десиће се, тако, да нам и председник државе у једној телевизијској
емисији на питање како ће реаговати на
евентуално слаб рад министара које
његова странка предлаже, одговори у
стилу: ''Све ћу их сменим!''
Показаће, тако, да не поштује законе које је потписивао јер у једном од
њих пише да министре може да смењује
само премијер и уз важну улогу републичке скупштине коју тиме наш председник ниподаштава.
Како год да се звала порука коју
нам је тиме упутио, ваљало био подсетити на чувену изјаву његовог претходника
на
месту
председника
Демократске странке др Зорана
Ђинђића који је говоређи о политичком
ангажману казао : ''Коме је до морала,
нека иде у цркву!''

ИЗ САДРЖАЈА
6-7 Компјутерске игрице:
убиство и туче на првом месту
10-11 Зилоти - зла коб Тимочке Крајине
13 По брак у Бугарску
16 - 17 Долијао “фантом” са Кусјака

ИЗВИЊЕЊЕ
Због грубе штампарске грешке текст
објављен у прошлом
броју под насловом “
У моди су мртвачке
главе ” није био читљив. Извињавамо се
читаоцима и аутору,
а текст понављамо.

24-25 И “Бетовен” је застао у Ђердапу
26-27 Газда и “мерџа” на истом зиду
29 Медаља за медаљом
17. мај 2007.
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МАЛИШАНИ ПРАТЕ СВЕТСКИ ТРЕНД КОМПЈУТЕРСКИХ ИГАРА

УБИСТВА И ТУЧЕ
НА ПРВОМ МЕСТУ

• Убиства, пуцање, што више крви – то је тематика данашњих компјутерских игрица. Родитељи збуњени, психолози углавном одобравају, а малишани све присутнији у
виртуелном свету изопачене стварности

првом разреду једне зајечарске Основне
школе учитењица је питала децу шта
желе да буду кад порасту. Малишани су
се јављали, набрајали занимања, једни су
хтели да постану пилоти, девојчице фризерке и манекенке, понеко је желео да буде лекар, а онда се јавио најбољи ђак у одељењу
и рекао:
- Ја желим да будем Хитлер.
Учитељица се збунила, па упитала за
разлог таквог опредељења.
-Хитлера много волим. Сви хоће да га

У
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убију, а он ништа није крив – одговорио је малишан.
Овај првак се поистоветио са улогом у
игрици Call of Duty ( позив на дужност) у
којој се играчи боре у Другом светском рату,
а за сада су изашла два дела ове игре. На располагању им је сво могуће оружје, након пуцања крв липти на све стране, а у сваком углу
екрана компјутера бљешти понеки нацистички знак, почев од симбола поздрава Hajl
Hitler, па до кукастих крстова нацртаних на зидовима или заставама.

• Дописници “Тимочанина”

Проблем је у томе што малишани прихватају ове ознаке уопште не знајући шта
оне представљају, и цртају их по свескама и
уџбеницима. Чак им је и Хитлер ''јадан''.
На жалост, сурове игрице су се уселиле
у сваки дом основаца јер су ''ин'' и сви их
играју. Популарне су само оне у којима има насиља, и то оног најсуровијег. У тим игрицама
поени се стичу једино убиством, а број поена
зависи у који део тела је погођен противник.
Метак у главу доноси највише бодова, затим
следи убиство пуцњем у груди, док се рањавање готово и не рачуна.
Једна од изузетно популарних игрица је
и Gudfader, симулација популарног филма
''Кум''. Ту малишани глуме мафијаше, путем што
већег броја убистава њима ''расте цена'' и постају мафијашки босови.
Међу најпопуларнијим играма спада и

Kanter strike, игра у којој је предвиђено само
пуцање. На почетку игре бира се оружје и тим
специјалаца, осваја се новац којим можете куповати једино оружје. Циљ ове игрице је што
већи број убистава.
Тако, најпопуларнија забава неготинских
основаца је одлазак у ПС играонице. Иако скоро сви малишани имају компјутере код куће,
вероватно је лепше пуцати у друштву.На
екранима компјутера смењују се крваве сцене сукоба, а основци, и то углавном дечаци, са
слушалицама на ушима, занесено плове паралелним светом.
Са друге стране, родитељи пасионираних
играча видео игрица са неповерењем гледају
на ову дечију занимацију и не знају како да
реагују.
-Мој син по цео дан игра игрице. Пре подне у кући, поподне и увече у играоници.
Пред компјутером проводи најмање шест
сати дневно.Не бави се спортом, ништа га друго не интересује. Са другарима најчешже разговара о игрицама и ја их ништа не разумем,
као да говоре другим језиком.Они одигране
игрице коментаришу као сопствене доживљаје, као да живе у паралелном свету. Не
знам како да реагујем. Како да му забраним
кад сви његови другови играју – каже Драган
С. Из Неготина.
На питање колико времена проводе испред рачунара, Александар, Урош, Влада и Немања неуверљиво кажу да играју два до три
сата дневно.
-Наравно да су то само игрице, али су
хаос. Могућности и комбинације су готово
неограничене. Боље су од било које забаве.
Треба у правом моменту учинити прави потез,
и на основу тога се познају мајстори. Нема ту
ничег лошег. Ви нисте играли па не разумете
– констатује Александар Ј.(13) из Неготина.
Психолози се углавном слажу да деци не
треба забранити ову врсту забаве.
-Треба наћи праву меру и не забранити
деци овај вид забаве, али их уједно и стиму-

ИДЕАЛНИ УСЛОВИ У
ИГРАОНИЦАМА
Власници играоница потрудили су се
да својим малолетним клијентима обезбеде
идеалне услове за забаву. Ту су најновије
игрице, удобне столице, просторије су климатизоване, а уношење алкохола и пушење
је забрањено. У играоницама увек влада
ред, и често родитељи када имају неке обавезе остављају децу у играоницама јер
знају да су ту на сигурном.

лисати за друге активности. Док играју, деца
су у затвореним просторијама, физички неактивна и комуницирају само у оквиру игре.
Деца су склона да се уживе у своје ликове и
зато их треба усмерити да више времена
проводе на отвореном – каже психолог из Неготина Мирослава Маринковић.
И у Мајданпеку се родитељи жале како се
њихова деца ''ложе'' на игрице у којима преовладава насиље. Мајка једног десетогодиш-

њака каже да свом детету не дозвољава да
игра игрице, али да је свесна како га на тај начин издваја из друштва, што и није добро.
У књажевачкој играоници '' PS and games’’
најпопуларније су ''пуцачке'' игрице, и често
се чека на слободну столицу.
- Овим игрицама је нагло порасла популарност зато што сада постоји могућност да
се преко интернета укључе играчи из целог
света. Књажевачки малишани сада могу да се
огледају у окршају са децом из Енглеске,
Чешке или Пољске – каже Предраг Димитријевић, власник ове играонице.
Чињеница је да све играонице раде пуном паром, и да је све више малишана који их
посећују. Родитељи, који би можда и били забринути за последице играња крвавих игрица, теше чести новинарски чланци наших
психолога који углавном говоре да није доказана штетност оваквих игара. А хоће ли наука за неку годину ''бити изненађена'' насилничким понашањем садашњих малишана,
остаје да покаже време...

ИГРЕ
МАФИЈАША
БЕЗ ПРЕМЦА
Међу најпопуларнијим
игрицама спадају и оне где
се играч ставља у улогу мафијаша. Рецимо, у популарној игрици GTA, која је до
сада изашла у четири наставка, играч је мафијашки
бос и зарађује поене, односно новац на најгори
начин: рекетирањем продавница, убијањем, крађом.
Постоје и игрице у којима је
играч плаћени убица, а циљ
је само убити што више
људи.
Популарне су и игре у
којима малишани опонашају макрое, а циљ је прикупити што више девојака за
тај посао.

17. мај 2007.
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БАГАТЕЛНА ПРОДАЈА „ЏЕРВИНА“ ТРЕСЕ КЊАЖЕВАЧКУ ОПШТИНУ

''ГИГАНТ'' ОД 43.000 ЕВРА
•

Н. Станковић

• СПО оптужио локалну самопуправу да је кумовали посрнућу комбината и креће у сакупљање потписа грађана
за опозив градоначелника

Некад беху овакви плодови...

мишљењу, боље бринуо о заштити имовине
комбината, није „прошао“.
Мирољуб Првуловић, председник Општинског одбора СПО, међутим, сматра да
општинари не могу тек тако да „оперу руке“
од одговорности за вишегодишњу агонију и
гомилање губитака „Џервина“. Локална самоуправа, каже он, упорно је подржавала
Мићу Ивковића, дугодишњег в.д. директора
комбината, током чијег мандата је и настао
највећи „минус“ у пословању који је сада достигао готово девет милиона евра.
Без старог сјаја: управна зграда “Џервина”

родаја „Џервина“ крајем прошлог месеца на београдској берзи по минималној цени од 3,5 милиона динара
(приближно 43.000 евра) Књажевчанину
Драгиши Аранђеловићу, још тресе варош на
два Тимока и прети да уздрма ,чак, и фотељу
градоначелника. Локални СПО, који је први
јавно дигао глас против ове распродаје, оптужио је општинску врхушку да је равнодушно пустила некадашњу привредну
узданицу овог пољопривредног краја да потоне до дна да би била распродата за багателу, по цени једног бољег аутомобила. Ова

П

ЛОША СРЕЋА
„Џервин“ је до сада у више наврата био
на акцији и тендеру, али није било купаца. У
међувремену расли су његови дугови и
имовина је одлазила „на добош“. За последњих шест година повериоци, углавном
банке, узели су нову управну зграду, репрезентаивну вилу, плантажу „Кадијски
крст“. Комуналци су због неплаћених рачуна пленили механизацију, а доста имовине продато је на лицитацијама за мале
паре.
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партија у саопштењу за јавност као кривца
прозвала је и председника општине Градимира Живковића(ДСС) и најавила да креће у
акцију сакупљања потписа грађана да би се
покренула иницијатива за његов опозив.
Са предлогом СПО који је у Књажевцу
ванпаламентарна опозиција, солидарисали
су се опозициони радикали који су на протеклим изборима освојили највише гласова, а
подршку би могле да дају и још неке партије.
Због тога се очекује да би могло да се сакупи
приближно 3.000 потписа грађана колико је
потребно да се покрене иницијатива и провери да ли први човек Књажевца још ужива
већинску подршку. Он се званично није огласио поводом ове „прозивке“, али је током
гостовања на телевизији прошле недеље,
изјавио да локална самопуправа није више
свемоћна као некада и не може пресудно да
утиче на пословање предузећа. По њему,
„Џервин“ је жртва закаснеле приватизације
јер претходних година није успело неколико
аукција и тендера за његову продају.
Сличан став раније је, такође гостујући
на књажевачкој телевизији, изнео и председник општинске скупштине Давор Петровић. И он је одбацио оптужбе о
одговорности општинара истакавши да је
локална самоуправа покушавала да одреди
другог заступника друштвеног капитала у
„Џервину“, али какдидат који би, по његовом

ЛОЗА У КОРОВУ
Производња на некадашњим огромним плантажама вишања, јагода и другог
воћа одавно је угашена, а осим једног
мањег винограда, стотине хектара под
лозом зарасло је у коров. Вино, главни
„Џервином“ производ, ту и тамо могло је да
се нађе из старих залиха јер је прерада
грожђа стала, а огромна хладњача воћа издавана је локалим накупцима.

Тај огроман баласт могао би да буде
„камен око врата“ за новог власника коме ће
бити потребна дубока кеса да одблокира годинама „замрзнути“ рачун „Џервина“ , исплати заостале плате, намири дужнике. У
Књажевцу, додуше, мало ко верује да би производња на плантажама могла у догледно
време да се обнови, а многи сумњају да је то
и био главни мотив купца.. Неупопредиво
бројнији су они који верују да је главни циљ
ове куповине да се распрода шта је остало
од некадашњег богатог комбината. Доста
имовине већ су узели повериоци и банке,
али остала је вредна управна зграда, винарски подрум, фабрика сокова, највећа хладњача свежег воћа на Балкану...

ПОЛИТИЧКА АРЕНА

САН ДЕЧАКА ИЗ
ХОЛАНДИЈЕ
ВАН ДЕР САЛЕТА
•

олазећи ка кући стадох у једну од многобројних бара јер у делу града у
коме ја живим, нема ни јавне расвете, а ни улице нису асвалтиране.
Језиву и мрачну тишину на тренутак прекиде изненадни пуцањ као из пиштоља и натера ме да помислим да неко прославља момачко вече јер се ових дана
жене неки моји пријатељи досељеници
попут ван дер Младена и ван дер Миљана.
Али после бљеска на небу схватих да је
то ватромет и концерт који праве досељеници у Холандију који направише сопствену ГЕТО ОПШТИНУ на запрепашћење
шире светске јавности сем Италијана и
постоји бојазан да ће нам рачун Општине
бити сутра блокиран за шта ће оптужити
предпостављам опет неког другог јер то све
кошта, али је по кључу износ је тајна и жеља
менаџера.
Вечерах, легох и полако утонух у сан...
Судница је дупке пуна. Судија са периком, стари знанац права који никада и никога не осуди невиног тихим гласом упита
поротнике да прочитају пресуду :
,, Да ли је порота донела пресуду ,, ?.
,, Да часни суде,,.
,, Молим Вас прочитајте је,, , нареди
судија.
Устаде један тихи и скроман човек док

Д

Саша Димитријевић ( НС )

су све телевизиске куће својим камерама
покушавале да сниме и пренесу пресуду
столећа, и лаганим гласом рече :
,, КРИВ ЈЕ,, !!!
У сали се зачуше уздаси олакшања и аплаузи правди која је спора, али достижна
и то одушевљење прекиде судијин чекић
и настаде тајац.
,, У ИМЕ НАРОДА, суд доноси одлуку да
је ОВО ОВДЕ криво и осуђује га да наредних 2000 година не сме да помисли да организује никакве концерте и манифестације
за које се не зна колико коштају и ко их плаћа и одакле, нити да у наредних 3000 година не сме да се бави узгајањем цвећа јер
гаји само једну врсту и угрожава друге, као
да не сме да се бави ни сликањем јер користи само једну боју, а што се тиче .... ,,
, тргох се из сна сав знојав и узнемирен,
не знам дали од среће или туге за осуђеним
и устадох и отворих прозор, кроз који
пројурише сунчани зраци. Бара на улици
није више било које су нестале неким чудом
са мојим сном или случајно. Ако је због сна
волео бих да се сан претвори у јаву јер би
тада сви били равноправни и чували би
цвеће које волимо, а не само ,, НАРАНЏАСТЕ ЛАЛЕ,, и сви би имали шансе да се запосле, а не само они за које и глиста има
кичму.

ИЗБОРНА СКУПШТИНА
ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ
•
(
У ЗАЈЕЧАРУ

едовна
изборна скупштина
oпштинског одбора ДС у Зајечару
одржаће се
17. јуна 2007. године
и
по
први
пут
непосредним
изјашњавањем свих чланова ДС, бираће
се нови председник општинског одбора
и 35 чланова општинског одбора.
Кандидат за новог председника ОО
ДС је др.Љубиша Ђорђевић, кога је
једногласно
предложио
садашњи
општински одбор и који је за сада и
једини кандидат.
Сами избори биће организовани
непосредним изјашњавањем свих
чланова ДС
општинског одбора у
Зајечару и то на више места у граду и
селима, да би се олакшало гласање

Р

Дејан Драгојевић ДС)

члановима који живе ван Зајечара.
Гласање ће се обавити 17. јуна од 9 до
19 часова и за ваљаност ових избора
неопходно је да гласа 33 % од укупног
броја чланова или око 700 чланова.
За председника ОО ДС могу се
кандидовати сви чланови који обезбеде
подршку минимално 10% укупног броја
чланова, што значи око 220 чланова, а за
члана ОО ДС може се кандидовати свако
ко обезбеди 3% гласова или подршку
око 70 чланова.
Све ове горе наведене бројке су
приближне, јер се коначан списак
чланова ДС доставља ОО ДС у Зајечару
30 дана пре самих избора из централе
странке.

„ВЕЛИКИ БРАТ“

УЖИВО ИЗ
ЗАЈЕЧАРА
• Jован

Пенчић ( ДСС)

Скоро две године се води дебата да
ли је било злоупотреба буџета у Зајечарској општини или не.Грађани су у недоумици коме веровати, њему који је до пре
неки дан тврдио да је све чисто, или нама
који две годинетврдимо да није баш
тако.

Да Вас подсетим, да смо у телевизиској емисији са представницима Општине изнели низ доказа да је буџет
незаконито преправњен, али он је власт,
и ако он каже да није, онда му се мора
веровати.Заиграо се наш председник
власти и бахатошћу увијеној у мушкатле
и печене волове помислио да је недодирљив, да може да ради шта хоће.
Ових дана од њега чујемо да ће га
бранити најбољи адвокати из Новог
Сада и Београда.Грађани нас питају да ли
је тачно да у Италији влада велика заинтересованост за ово суђење, да се Италијански адвокати отимају ко ће
бесплатно бранити нашег председника,
јер ће тако и они постати познати као он.
На то питање немамо одговор, али
пошто нам председник обећа директно
преношење из суднице немамо разлога
да му овог пута неверујемо.Зато драги
читаоци будите стрпљиви пренос нашег
„Великог брата“ почиње ускоро. За разлику од оног са Б 92 који је невидљив,
овај ће бити и те како видљив.Само незнамо зашто му правосуђе неверује,
зашто су баш запели да му суде када он
каже да није крив.
17. мај 2007.
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У ОПШТИНИ БОР УКОРЕНИЛА СЕ ЈЕРЕС

ЗИЛОТИ

ЗЛА КОБ ТИМОЧКЕ KРАЈИНЕ
•

• Настанили су се близу Злота и нико их не узнемирава.
Мештани кажу да ће бити касно када се неко присети зла
које они могу донети будућим поколењима

У последњих неколико година све
чешће се говори о зилотима. О њима се, заправо, прича као о екстремним и острашћеним свештеницима, који као највећи грех
православцима приписују то што контактирају са другим црквама. Име зилота веже се
за старозаветну браћу Макавеје који су одбијали да прихвате било какве стране утицаје.
Зилоти су се у Србији појавили пре
нешто више од три године, а врло брзо након
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тог периода почели су изградњу свог манастира у Општини Бор, близу села Злот. Нико
их не узнемирава, мештани их доживњавају
као злу коб, а председник борске општине
им је помогао у изградњи пута.
До њих се стиже након готово сат времена вожње искључиво теренским возилом,
и то вожње по неприступачним пределима
планине Дубашница. Када након такве путешествије скоро изгубите наду да ћете стићи,
пред вама ће се на врху пропланка указати

Дарко Стојадиновић
манастир, односно конак како га називају
сами зилоти.
Након што су приметили возило, ка
нама су кренула два мушкарца у дугим
црним мантијама. Први првом помену да смо
новинари и да желимо да направимо причу о
њима. Осетили смо одређену дозу неповерења и несигурних погледа. Ипак, мало по
мало, почињу сами да нам објашњавају своје
ставове и веровања.
- Ми не признајемо Српску православну
цркву јер сматрамо да она уводи разне новотарије. Не признајемо ни патријарха, ни
епископа - наводи један од зилота.
Међу њима смо приметили и жене.
Прале су тањире од последњег оброка и
нису ништа проговарале. Сазнали смо да се

ОПШТИНА ИМ
ИЗГРАДИЛА ПУТ
-Како је пут до манастира врло неприступачан, недавно је једна монахиња била
код мене у кабинет и замолила ме је да им
помогнем како би пут посули ризлом.
Одобрио сам да механизација комуналног
предузећа превезе са оближњег каменолома материјал и да се посује по пут- каже
председник Општине Бор Бранислав Ранкић.
-Ако ме питате шта ја лично мислим о
зилотима, немам неки посебан став. Помогао сам им јер их доживљавам као грађане
Општине Бор, и сваком ћу помоћи ко има
сличних проблема. То шта они пропагирају
и ушта верују, то се мене не тиче - каже за
''Тимочанин'' председник Ранкић.

зида женски манастир. Испред смо спазили
неколико скупоцених џипова. Кружи прича
да су добро ситуирани, и да им новац пристиже из иностранства.
Према мишљењу оца Милорада, пароха
у селу Злот, мале скупине зилота добијају на
значају захваљујући медијима који их пропагирају.
-То и није чудно с обзиром на то да зилоти у својим причама наступају скандалозно и агресивно, што је за медије увек
интересантно. Има их у Београду и на Фрушкој Гори, а јако упориште су направили и код
нас у Општини Бор. Чак је и њихов вођа јеромонах Акакије себи направио овде здање
близу села Зло - каже отац Милорад.
Зилоти наступају под паролом ''православље или смрт'' и осуђују патријарха Павла
јер комуницира и са католицима и са муслиманима.
Како се наш разговор са зилотима све
више продубљивао, повели су нас у обила-

Председник општине Бор Бранислав Ранкић

зак грађевине. Приметили смо залихе грађевинског материјала, а детаљно су нам објаснили како ће објекат да изгледа када буде
завршен. Оно што смо хтели од њих да сазнамо је и на какав пријем су наишли код локалног становништва и да ли су до сада
имали проблема, знајући да су их грађани
Чачка протерали из њихове општине, и то уз
помоћ полиције.
- Не желимо сукоб са људима и
надамо се да ћемо лепо сарађивати.
На овом месту смо пронашли свој и
планирамо овде да останемо. Имање,
односно посед смо добили од господина Анђеловића из Злота, који је, на
жалост, трагично настрада - објашњава нам припадних зилота.
С друге стране, мештани Злота
немају баш пуно поверења према
новим комшијама. Углавном зазиру од
зилота, а многи ће да кажу шта мисле,

али када их упитамо за име и презиме, разговор се напрасно завршава и мештани
Злота одлазе. Не желе, како кажу да се сукобе са старокалендарцима. Очигледно је да
постоји одређена доза страха код њих.
- Боже ме опрости, боље је бити неверник него зилот. Они се уопште не перу, не шишају и не брију. Можеш их на километар
препознати тако што заударају. Са њима се
не да ни разговарати ни полемисати - каже
један од мештана Злота који је инсистирао да
му не помињемо име.
- Када сам недавно срео једног њиховог
припадника, започели смо разговор и
тврдио је да је издаја православља то ако
при крштењу верник није потпуно потопљен
у воду. Када сам му рекао да је то спољашња
форма, а да је суштина крштења благодет
духа светога над крштеним, зилот није имао
прави одговор. Попреко ме је погледао и
рекао да сам ја безнадежан случај. Потом је

ИЗ КЊИГЕ
ЕПИСКОПА АТАНАСИЈА

Отац Милорад

Према подацима које наводи епископ Атанасије у својој књизи ''Заблуде старокалендарац'', помиње се вођа зилота Јеромонах Акакије. Право име му је Немања
Станковић, рођен је 1970. године у Новом саду. За епископа Атанасија, зилоти су
секташи. Епископ даље наводи да је Немања Станковић, по завршетку средње
школе, отишао у манастир Ковиљ код Новог Сада и ту остао осам месеци. Из њега
је отишао у Русију, потом на Свету Гору, да би на крају у манстиру Есфинген, у Грчкој,
био именован за јеромонаха. Према подацима, зилота у Србији има око стотину, а у
Грчкој их има између педесет и седамдесет хиљада.
Као јеромонах, Немања, односно Акакије, враћа се у Србију и ту отпочиње 1997.
године, пропагирање зилотизма. Најпре у викендици својих родитеља на Фрушкој
Гори, да би се, ево сада, одлучили да сазидају манастир надомак Бора.

17. мај 2007.
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ПОДРЖАВА ИХ И МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
-Мени се до сада, као председнику МЗ Злот, зилоти нису обратили. Виђам их по селу и колико ја знам, нема никаквих проблема са
њима. Мештани ми кажу да су љубазни са њима и да не стварају проблеме. Ја као верник, поштујем свакога ко верује у Бога. С тога, нека
они верују ушта верују и нека са миром живе ту у нашем комшилуку. Све док је тако, ја сматрам да нема разлога да их терамо одавде и
да им правимо проблеме - рекао је нам је Миливоје Јаношевић, председник МЗ Злот.

отиша- - додаје наш саговорник.
-Без обзира на то што су успели да придобију известан број лаика, утицај зилота је
мали и немају шансу да постану озбиљна
струја унутар Српске православне цркве –
каже отац Милорад, Злотски парох.
Зилоти изградњом овог објекта дефи-

нитивно пуштају дубоке корене у Општини
Бор. За сада не наилазе на одбијања ни код
надлежних институција и то им одговара.
Након краћег боравка, одлазимо од
њих питајући се одакле се финансирају. Приметили смо и пуно пропагандног материјала,
а одлично знамо да и то подоста кошта. како

рече један од мештана Злота, за сада их нико
не дира, али када деца из Бора и Злота мсаовно почну да одлазе код њих да би се замонашили, тек онда ће људи схватити какво
зпред каквим су злом ћутали годинама. Тада
ће схватити да су требали да их протерају
док је време. Можда за то још није касно...

ОД БРОЈА ДО БРОЈА
БРАТИМЉЕЊЕ ДВА ГРАДА

Румуни вековни пријатељи, тако да би братимљење имало обострану корист у свим асПредседник италијанског града Мон- пектима. За сад није прецизирано хоће ли се
фалконеа Ђанфранко Пицолити и председ- Бор побратимити са Крајовом.
ник општине Зајечар потписали су повељу о
братимљењу ова два града. Ж
БЛОКИРАН РАЧУН
Овај потпис је само употпунио већ постојеће пријатељство, а у наредном периоду
ОПШТИНЕ
ЗАЈЕЧАР
основни задатак ће ми бити да своју земљу
упознам са привредним и културним капаИзвршним решењем Окружног суда у
цитетима ваше општине – рекао је том при- Зајечару блокиран је рачун општине Зајечар
ликом господин Пицолити.
за 5,6 милиона динара колико треба да исплати Ђорђу Николићу из Зајечара на име
одузетих четири хектара земље у зајечарРУМУНИ НУДЕ
ском насељу Подлив. Земљиште је одузето
још 1991.године на основу детаљног урбаБРАТИМЉЕЊЕ БОРУ
нистичког плана, а 2003. године тај план је
Хорације Бузету, посланик румунског ставњен ван снаге.
Иначе, Општински суд је најпре донео
парламента из Крајове понудио је општини
Бор братимљење два града. Њега је примио пресуду на основу које општина нема никакградоначелник Бора Бранислав Ранкић, а Бу- вих обавеза према власнику парцеле, али је
зету је у разговору подсетио како су Срби и Окружни суд пресуду преиначио у извршну.

12

17. мај 2007.

Општина нема право жалбе, а блокада рачуна одложиће исплату плата запосленима у
институцијама који се налазе на буджету општине.

СВЕ МАСОВНИЈА ПОЈАВА МЕЂУ ТИМОЧАНИМА

ПО БРАК У БУГАРСКУ
•

С. Марковић

• Не тако давно су житељи, а поготово житељке, суседних
земаља сањали да се преко брака са нашим суграђанима
домогну црвеног пасоша како би стигли у бољи живот или
на отворен пут у свет. Беше тако...

ткада је Бугарска почетком ове године
ушла у Европску унију Тимочани се све
више интересују за склапање бракова
са држављанима ове суседне државе.
- Од почетка ове године велики број
мушкараца и жена је дошао у нашу службу да
се распита за услове склапања брака са бугарским држављанима - каже зајечарски матичар Ненад Данковић који се овим послом
бави већ 28 година. - Траже нам издавање потребних докумената али је очито да се, ипак,
већи број бракова закључи преко границе, у
Бугарској, вероватно због једноставније
процедуре. Још немамо тачан број таквих
случајева јер се бракови наших држављана
закључени у иностранству пријављују преко
надлежних конзулата, тако да ћемо прецизне податке имати тек за неколико месеци.
Данковић каже да су се у Зајечару и околини већ појавили посредници за венчања
са бугарским држављанима који им за одређену новчану суму дају упутства шта им је потребно од докумената за закључење оваквог
брака.
- Од нас често само траже да им по-

О

тврдимо оно што су им посредници већ
појаснили у вези са процедуром око склапања брака са припадницима суседног народа - каже Данковић.- Чак има и случајева
копија обавештења која смо ми издавали.
Ето, неко се већ досетио уносног посла, али
на црно. Иначе, повећано је и интересовање
за добијање бугарског држављaнства по основу родбинских веза у комшијској држави.
Од 265 закључених бракова у Зајечару
током прошле године десет одсто су они у
којим је партнер странац. За разлику од ове
године, када је повећано интересовање за
Бугаре ,у прошлој су на цени највише били
Немци, Хрвати, Македонци, Босанци и Американци. Како статистика каже, са странцима
се венчавало дупло више наших жена него
мушкараца, а занимљив је податак да две
трећине српских држављана који улазе у
такву заједницу потичу са села.
- Искуство ми казује да се врло, врло
мали проценат бракова са странцима закључује из љубави. Сви остали су фиктивни, ради
добијања одређених папира који олашавају
живота у западним земљама. Познато је да

венчаница са Немцима и Швајцарцима кошта
између пет и 15.000 евра - каже Данковић.На жалост, и поред договора који се између
супружника направи пре венчања странци
се таквих веза отарасе већ после два до три
месеца са или без знања фиктивног супружника, тако да се
велики број наших људи нађе у
тешком положају. Наравно, од
враћања новца нема ни говора.
Веома често упозоравамо наше
жене приликом венчања са
арапским
држављанима
(најчешће из Ирака, Либије...) на
њихово шеријатско право и
обесправљеност слабијег пола,
али то не помаже много.
Данковић верује да ће се
фиктивни бракови са бугарским
држављанима закључивати по
нижим тарифама од оних са
Немцима и Швајцарцима, јер се
ради о другачијим приликама.
Занимљиво је да су становници
општине Зајечар много више
заинтересовани за венчање са
бугарским него са румунским
држављанима.
И, тако, коло среће се
окреће. Јер, само пре неку деценију Тимочани су били добра
прилика и у Румунији и у Бугарској, јер се из ових тада ''тврдих''
комунистичких држава преко
црвеног пасоша некадашње
Југославије лакше стизало у
друге европске земље и остатак
света.
17. мај 2007.
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ДРУШТВО

ЗАЈЕЧАРЦИ СЕ РАДИЈЕ ОДЛУЧУЈУ ЗА ГРАЂАНСКА ВЕНЧАЊА

ТРЕЋИНА ПРЕД ОЛТАРОМ
•

• Hекад је готово сваки брак био склапан у цркви, а после
Другог светског рата се дешавалао да у чак три године не
буде ни једног јединог таквог случаја! Иако има побољшања, споро се враћамо традицији

а разлику од неких других крајева у
Србији где већина младенаца поред грађанског обаве и црквено венчање, у општини Зајечар то у последњих шест година
чини тек трећина парова. Тако је, рецимо, од
2001. до 2006. године закључено 1.646 грађанских бракова, а само 506 црквених. Ако
се зна да је пре Другог светског рата готово
сваки брак био закључен у цркви, онда се
може приметити да се становници општине
Зајечар споро враћају вери и традицији.
Према црквеној документацији, младенци у овом крају су тек од деведесетих година прошлог века почели у нешто већем
броју да уз грађанско обављају и црквено
венчање. Од 1990. до 2000. године закључено је 906 црквених бракова , што је девет
пута више него у претходној
деценији,
када их је било само
127. У те две декаде у
општини
Зајечар
склопљено је 6.420
грђанских бракова.
Занимљиво је да
је најмање црквених
бракова закључено
од 1960. до 1970. године и то само 18, док
је у годинама након
завршетка
Другог
светског рата, било и
преко 100 црквених
бракова.
Стари
Зајечарци кажу да је
у првим послератним
годинама још и било
поштовања вере и
традиције али, како
се комунизам укорењивао, везе
са
црквом су биле све
тање. Куриозитет је
да од 1961. до 1964.
године у храму Рођења Пресвете Богородице у Зајечару
није обављено ни
једно венчање, док су
само четири евидентирана у оближњим
селима!
Канони
цркве
кажу да се никаква
славља не заказују у
време поста, па тако и
не планирају венчања у време божић-

З

14

17. мај 2007.

ног, ускршњег, петровског и великогоспојинског поста. Народ у Тимочкој крајини то
увек не поштује довољно, па тако има оних
који грађанска венчања заказују и у време
поста, али не само венчања, већ и разна
друга славља.
Нажалост, неки од оних који су се венчали у цркви и не знају праву суштину тог
чина, већ су то учинили из помодарства или,
како рече једна новопечена млада, „због романтичности чина венчања у цркви“.
- Допада ми се то што свештеници младенцима стављају круне на главу - прокоментарисала је она.
Треба додати да многи од ових младенаца први пут улазе у цркву баш на дан венчања, а ретко се касније сете светиње.

С. Марковић

БОРСКА ДЕПОНИЈА ЛЕГЛО ЗАРАЗЕ

ОПАСНОСТ ИЗ
БОЛНИЧКИХ КЕСА

• Д. Стојадиновић
• Сав медицински отпад из борске болнице завршава на локалној депонији, а сиромашни грађани који претурају по ђубрету често наилазе на кесе у којима се налазе делови људског тела

Бору,као и у многим нашим градовима,
није трајно решен проблем уништавања
отпадног медицинског материјала. Надлежни у борском Дому здравља већ одређено време чврст отпадни материјал
складиште у, за то, посебно ограђеном простору са контејнерима, а одатле се транспортује на градску депонију. И ту брига о
њему престаје.
Ко је бар једном обишао било коју градску депонију, зна да је она пуна дечице, па и
старијих особа, углавном ромске националности, које помоћу штапа претурају по разбацаном смећу. Kако сами кажу, нађе се
понеки вредан предмет, али углавном су то
картони, гвожђе и остале ствари које могу да
се препродају. Међутим, ови борани који су
због сиромаштва приморани да претурају по
сметлишту, често наилазе и на медицински
отпад. Углавном су то игле, шприцеви, праљава газа. Дешава се и да наиђу на кесе у
којима је отпадни материјал из болнице.
- Наишли смо неколико пута на кесе из
којих је цурела крв. Саветовала сам овој деци
да се клоне таквих ствари, али знате, деца ко
деца. Морају да виде шта је унутра. Мени је
личило на неке унутрашње људске органе, а
шта је заправо, не знам – каже за ''Тимочанин'' Метија Џерумовски.

У

- А шприцева и игли,
брате, колико хоћеш.
Кажи само ако ти затреба,
одмах ћи ти пронаћи пар
комада – додаје у шали
Метија.
Све општине Борског
и Зајечарског округа ушле
су у програм Европске
уније чији је циљ побољшање укупне примарне
здравствене заштите. Део
тог програма је и складиштење и уништавање
отпадног медицинског материјала. Још увек овај
проблем није нигде трајно
решен, али су у Здравственом центру у Бору ипак
учињени почетни кораци.
-Чврст отпадни материјал се одлаже у оквиру
Дома здравља. Постоји
један зидани објекат који
је додатно ојачан жичаном оградом и у њему
постоји шест контејнера. Они се празне два
пута недељно. Дакле, простор је ограђен и
нема шансе да дође у додир са становништвом. Раније је ипак било другачије. Овај про-

стор није био ограђен и постојала је већа могућност заразе. Исти такви контејнери су постављени у поред градске болнице – каже др
Елизабета Рашић, управник Дома здравља у
Бору, наглашавајући да се течни отпадни материјал одлаже у канализацију.
Међутим, чињеница је да се отпаднои
материјал одвожењем на градску депонију
не уништава трајно. Здравствени радници су
свесни опасности која постоји али очигледно
да су у овом моменту они заиста немоћни. С
друге стране, трајније решење за овај проблем постоји. То су пећи у којима би се спаљивао чврст отпадни медицински материјал
и дефинитивно, самим тим, трајно уништавао. Проблем је у томе што су ове пећи скупе.
- Постоје две могућности: да се купи
мања пећ која ће опслуживати само Здравствени центар у Бору, или да се набави више
новца и обезбеди већа пећ за Борски и
Зајечарски округ. У наредном периоду ћемо
видети која ће солуција превагнути, мада наглашавам, све зависи од тога колико има
пара – истиче др Рашић.
А док Здравствени центар Бор не нађе
пара за куповину пећи у којој би се спаљивао отпад, многа лица која су материјално и
социјално угрожена и која преживљавају на
градским депонијама, изложена су опасности од заразе.
17. мај 2007.
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ХРОНИКА

РУМУНИ УХАПСИЛИ ПЉАЧКАША ВИКЕНДИЦА У БЛИЗИНИ НЕГОТИНА

ДОЛИЈАО ''ФАНТОМ''
СА КУСЈАКА
•

С.Јурасовић

• У склоништу где је ухваћен пронађено је око пола килограма накита и златника, на десетине ручних и зидних часовника, педесетак мобилних телефона, велики број
електричних алата, телевизори, рикордери...

икендаши са Дунава и мештани подунавских крајинских села после годину и по
дана страха од ''фантома'' који током
ноћи обија њихове домове и односи храну
и друге потрепштине, најзад могу да одахну.
Михал Јон (44), румунски држављанин осумњичен да је током прошле и ове године извршио низ провала и крађа у викендицама
на обали Дунава код Кусјака, али и оближњим селима Михајловцу, Самариновцу и Душановцу, ухапшен је у Румунији, потврдио је
Новица Радуловић, командир Станице полиције у Неготину.
Код Иоана су пронађени предмети за
које се претпоставља да су украдени на територији општине Неготин. По речима командира Радуловића, хапшење је уследило
након што је у последњих месец дана, због

В
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учесталих пријава грађана, појачан оперативни рад на подручју Кусјака, па се он илегално пребацио на супротну обалу Дунава.
- Позивамо грађане општине Неготин
којима су у претходном периоду нестали
предмети из кућа и викендица да дођу и покушају да их идентификују на фотографијама
које нам је уступила румунска полиција. На
тај начин моћи ћемо да докажемо наше
сумње да је у великом броју случаја управо
Јон починилац кривичног дела, али ћемо
тако и обештетити наше суграђане чији су
домови покрадени – поручио је Радуловић.
''Фантом'' са Кусјака, како су га викендаши назвали, приликом ноћних похода, по
свему судећи није превише бирао. Поред
хране коју је “поштено” делио са домаћинима
не узимавши никад све што затекне, односио

Михал Јон

је све остало што му се нашло под руком. У
склоништу где је ухапшен пронађено је око
пола килограма накита и златника, на десетине ручних и зидних часовника, педесетак
мобилних телефона, велики број електричних алата, бушилица, брусилица, једна фреза,

ОСОБЕЊАК
Јон је, бежећи од наше и румунске полиције, живео у склоништима које је сам
правио у шуми на неприступачном терену.
Полиција му је неколико пута била на трагу,
али је успевао да побегне. Занимљиво је да
је у старој делимично укопаној земуници,
коју је открила полиција, чак са бандере
удаљене око 300 метара спровео струју.
Пронашли су тамо телевизор, антену, приручно направљен фрижидер и друге кућне
потрепштине, али од “домаћина” ни трага
ни гласа. Друго склониште је био заклон направљен од најлона са приручним шпоретом и лежајем у којем је он боравио и на
температури од минус 15 степени. Због
тога се и пронео глас да је ''фантом'' био
припадник специјалних снага, али у неготинској полицији тврде да таквих сазнања
немају.

БЕЖАО ОД ЉУДИ

кућни апарати, телевизори, рикордери, ножеви, сатови, обућа. Јон је ове предмете
најверованије чамцем пребацио преко Дунава на румунску страну, али се с обзиром да
је реч о великој количини робе, препоставља да је имао и помагаче. Тиме се и тумачи
чињеница да је дуго успевао да остане ван
домашаја полиције.

- Део украдене робе и пре хапшења Јона
смо пронашли у домовима неких мештана
околних села. Претпоставља се да су неки од
њих били његови помагачи, односно саучесници. По том питању још се изводе оперативне радње – каже Мића Џеновљановић,
шеф Одсека за сузбијање криминалитета.

Викендаши причају да је Румун након
обијања за собом уредно затварао врата
тако да многи у првом тренутку нису ни
примећивали да је куђа обијена. Улазио је
само у празна викенице и куће, клонио се
људи, бежао је када случајно налети на
неког и никада никога није повредио. Мештани и викендаши причају да су због тога
увек имали утисак да их он од некуд посматра.

ОД БРОЈА ДО БРОЈА

КЊАЖЕВАЦ

СОКОБАЊА

БРАЋА КРАЛА ЦИГАРЕТЕ

НА ПРЕВАРУ УЗЕО ПУШКУ

Књажевачка полиција открила је лопове
који су металним шипкама обили СТР ''Ања''
и однели 738 паклица разних цигарета, око
30 магнетних упаљача и двадесетак картица
за допуну мобилних телефона. Починиоци су
браћа Божидар(28) и Бранимир(26) Т. Из
Књажевца.

На врата Животија С. Из Сокобанје закуцао је непознати човек, представио се као
полицајац књажевачке ПУ и затражио му да
преда своју пушку ради провере. Животије
му је предао оружје, а непознати га је аднео
''на проверу''. Полиција је открила да се ради
о Бојану П.(32) из Сокобање и против њега ће
бити поднете пријаве за превару и недозвоњено држање оружја.

НЕГОТИН

МАЈДАНПЕК

ОСУМЊИЧЕН ПОЛИЦАЈАЦ

ОБИО АУТОМОБИЛ

Против саобраћајног полицајца из Неготина Ненада М.(33) покренута је истрага
због сумње да је тражио мито. Њега је
пријавио Драгиша Д. Из Слатине рекавши
како га је Ненад зауставио у близини неготинске пијаце и тражио му 2.000 динара да не
би поднео пријаву за учињени прекршај.

Због сумње да је обио аутомобил ''југо''
власника Р.Р. из Великог Градишта, судија Општинског суда у Мајданпеку одредио је притвор боњевчанину Ј.Д.(33). Он је из обијеног
аутомобила однео мобилни телефон, кожну
јакну и торбицу са 200 евра и пет хињада динара.
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ИСТОРИЈА

ЈЕДАН ЛЕТОПИС ВОЂЕН ОД 1837. ДО 1904. ГОДИНЕ

СКАЗАНИЕ
ПОПА СТАНОЈА

• С. Марковић

• У Историјском архиву у Неготину налази се један летопис под називом: “Сказание попа Станоја Стојановића, из
Браћевца”, пронађен 1963. године у селу Браћевцу код потомака породице писца летописа, сачуван са другим документима.

Летопис је започео да води поп Станоје
Станојевић, из Браћевца, иначе родом из
Чубре, села код Неготина. Мајка овог попа
била је родом из Фундена у Бугарској, па се за
време док је Неготин
са оклином припадао
Видинском пашалуку
удала у Чубру, где се
Станоје родио а касније изучио “писменост у манастиру букову” и 1938. године
запопио.
Поп Станоје је водио летопис од 1837.
године, па све до своје
смрти 1871. године.
После његове смрти
летопис је наставио
да води његов син Арсеније, који је такође
био поп, а водио га је
до своје смрти 1889.
године. Од тада па до
1904. године летопис
је водио унук попа
Станоја, Милан Поповић, који је био писар
у општини.
Крај летописа
није сачуван. Он је
имао још десетак страница које су исечене
из непознатих разлога.
Летопис је писан
црквено- словенским
писмом. Интересантан је јер се летописац налазио на територији под влашћу Турака,
тако да је користан за хронику села, за етнографе, метеорологе и историчаре.

50 деце од великих богиња.
По видинској нахији почели су куће да покривају ћерамидом од 1840 године.
1847. године први пут произведоше ће-

рамиду у селу Браћевцу.
1849 године започела је буна против Турака названа “Пујин рат”. Центри ове буне били
су Бојинац(Бугарска) и Браћевац.Турци дођу
у Бојинац, ухвате Цују и његовог сина Вучу и
још једног и погубе (трећи је Цека Ћурков) а
ДОГАЂАЈИ ЗАБЕЛЕЖЕНИ У ЛЕТОПИСУ затим се спусти на конак у Браћевац и ту убију
два човека-бунтовника: Ивка Копривљанина
1839. године,27. марта, на Ускрс пао је и Милоја Валчинога, као вођу побуне.
снег висок до колена.
1851. године 10. маја Браћевчани поо1840. године Турци почеше да узимају де- раше атар на месту званом “брест”. Посејаше
сетак од свих занатских производа.
кукуруз који одлично роди. Но, Шишковљани
1841. године умреше у Браћевцу више од пустише стоку и упропастише усеве.Због ово-
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га су платили казну од 40.000 ока кукуруза у
зрну.
1857. године 1. фебруара под турском
влашћу отворише школу у Браћевцу.
1863. године Абдул Азис пошаље народу
семе од памука и шећерне репе или трске те
га сви сејаху за пробу.
1863.године градио се пут на Старој Планини, преко Белограчишке планине, на месту
где раније никада није постојао пут и то тако
широк да истовремено преко њега могу проћи и троја кола.
1863. године преселише се Черкези из
Азије у Европу. Дођоше
Черкези и Турци и населише села око Куле, преко
200 домова. Прича се да су
били и преко 70.000 људи.
Живина људи. На главама
носаху капе дугачке као
да је цела овца изврнута и
засукана одоздо.
1868. године,20 априла турски цар азис, као поклон свога царства поклони по једно јеванђеље
и по један апостол хришћанским црквама и свештеницима за успомену.
1876. године месеца
јуна постаде земља размирна. Срби пређеоше Тимок код села брегова.у тој
борби погину жива Јовин.
Те године пуштене су у
промет банкноте са вредноћу од .100,50,20,10,5 и 1
грош.
1893. године био је
велики земљотрес да су
се вериге у кућама љуљале. То је било баш на Велику суботу уочи Ускрса.
1903. године,16. маја
Браћевчани су за почели
да зидају нову цркву. У то
време био је поп Цветко Арсенов.
Као што се види из текста, летопис обухвата мало података о догађајима углавном из
пишчеве породице, села али и светских збивања,које је писац сматрао важним. Без обзира на мало података летопис може да осветли извесна збивања у овом крају. Да појаснимо Браћевац је једино српско село(насељено Косоварима) на десној страни Тимока,
које је поред још неколико села са десне
стране, где је повучена граница после Првог
светског рата и које је прикључено ондашњој
Југославији

PRAVOSLAVQE - PRAVO@IVQE
Архимандрит Георгије Капсанис,
игуман манастира Григоријата на Светој Гори:

CRKVA, MESTO OBO@EWA ^OVEKA

ни који желе да заједничаре са Христом,
и кроз Исуса Христа са богом Оцем, знају
да ово јединство бива у Телу Христовом,
које је наша Света Православна Црква. Јединство, свакако не са Божанском суштином,
него са обоженом људском природом Христовом. Ово јединство са Христом није спољашње, нити је просто етичко.
Ми нисмо следбеници Христови као што
неки људи следе неком философу иле неком
учитељу. Ми смо чланови Тела Христовог Цркве. Црква је Тело Христово стварно а не
етичко, као што су погрешно писали поједини теолози неутврђени у духу Свете Цркве.
Христос узима нас хришћане без обзира на
нашу достојност или грешност и утеловљује
нас у Тело Своје. Чини нас удовима Својим. И
/тако/ постајемо удови тела Христовог у збиљи а не етички. Као што говори Ап. Павле: “удови смо Тела Његова, од меса Његова и од костију Његових (Еф 5, 30)“.
Свакако, у складу са духовним стањем у
коме се хришћани налазе, једни су живи удови тела Христовог а други мртви. Али и они
који су мртви не престају да буду удови Тела
Христовог. Неко ко је, на пример, крштен, постао је судеоник Тела Христовог. Ако се не исповеда, не причешћује, не живи духовним животом, /такав/ је мртав члан Тела Христовог.
Онда када се покаје одмах прихвата божански
живот који долази, и он постаје живи члан
Тела Христовог. Такав не треба да се крсти поново. Онај који није крштен није члан Тела Христова чак и ако по људским мерилима живи
морално. Потребно је да се крсти да би постао
члан Тела Христовог, да би се утеловио у
Христа.
Када смо дакле, већ постали удови Тела
Христовог, нуди нам се живот Христов и он постаје наш сопствени. Тако оживљавамо, спасавамо се и обожујемо. Не можемо се обожити
ако нас Христос не учини сутелесницима
Његовог светог Тела.
Не можемо се спасти ако нема Светих

О

Тајни Цркве наше, које нас сателовљују Христу и
које нас чине,
према Светим
Оцима, сутелесницима и једнокрвнима (omai,
mouj) Христу. Једно смо дакле Тело и једна Крв са
Христом.
Какав је то
велики дар, да
заједничаримо у
непорочним Христовим Тајнама!
Христос постаје
наш, живот Христов постаје наш
сопствени, Крв
Христова постаје
наша сопствена.
Због тога говори
Свети Јован Златоусти, да Бог
нема да да човеку ништа више, од онога што
му даје у Светом Причешћу. Нити човек може
да тражи ишта више од онога што прима од
Христа у Светом Причешћу.
Тако дакле, крштени, миропомазани, исповеђени, причешћујемо се Телом и Крвљу
Господњом и постајемо и ми богови по благодати. Сједињујући се са Богом, више нисмо
странци већ домаћи Његови.
У Цркви, у којој смо са Богом сједињени,
живимо нову стварност коју је Христос донео
у свет; нову твар. Ово је живот у Цркви, Христов живот, који постаје наш сопствени као дар
Духа Светога.
Све у Цркви води обожењу. Света Литургија, Тајне, Служење, харизма Јеванђеља,
пост, све томе води. Црква је јединствено
место обожења.

ПРАЗНИЦИ

ВАЗНЕСЕЊЕ ГОСПОДЊЕ
СПАСОВДАН

Црква није нека друштвена, политичка
или историјска установа која може да личи на
друге установе у свету. Она није као различите
институције у свету. Свет можда има дивне институције, дивне организације, дивне установе
и друге дивне ствари. Међутим, наша Православна Црква је непоновљиво, јединствено место заједнице Бога са човеком, место
обожења човека. Само унутар Цркве човек
може да постане бог, и нигде другде. Нити на
универзитетима, нити у друштвеним установама, нити у било чему добром и дивном што
свет има. Све ово, ако је и добро, не може да
подари оно што даје Црква.
Због тога, ако светске институције и системи и напредује, они никада не могу да замене Цркву.

О БОГУ И О ЉУДИМА

Свет нашег времена пун је наметљиваца
који журе да раде, да предлажу, да уче, да организују.
Скромност је једна здрава духовна
етрдесетог дана после васкрсења Христовог његови клима која одгаја и негује стварну величину.
ученици налазили су се за трпезом. Тада им се Христос
поново јави и заповеди : Идите по свему свету и пропоСвети Владика Николај
ведајте Еванђеље сваком створењу. Ко поверује и крсти се
охридски и жички
биће спасен, а ко не поверује биће осуђен. Христос им обећа
да ће им послати Духа Утешитеља, јер без Његове благодати
ПОНАШАЊЕ У ЦРКВИ
не би могли да обаве ту божанску мисију.
Повео је потом Христос своје ученике и Пресвету Богородицу на Маслинску Гору близу Јерусалима. Кад су тамо
Свако богослужење коме присуствујете
стигли Христос подиже руке и све их благослови, а затим се пратите пажљиво, без жагора и
на очиглед свих њих поче узносити на небо. Посматрали су га разговора. Крстите се и поклосве дотле док га један облак не заклони од њихових очију.
ните кад је за то време. Све то чиСваке године Црква обележава тај догађај празнујући Вазнесење четр- ните побожно, не ометајући
дестог дана после Васкрса. Празник се још зове Спасовдан и увек се слави присутне. Будите смерни и нечетвртком.
упадљиви.

Ч

Са благословом Његовог Преосвештенства Епископа тимочког господина Јустина страницу уређује информативна служба Црквене општине Зајечар
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МОЗАИК

У Зајечару је протекле суботе одиграна пријатељска утакмица између београдсих одбојкаша Црвене звезде и зајечарског О.к. ''Тимо
сва прикупљена средства од продаје карата поклоњена шестогодишњим близнакињама Марини и Марти Николић које болују од цере
а утакмица се завршила победом гостију у сетовима 3:2.

ЗАЈЕЧАР ПРОСЛАВИО ДАН ГРАД

Више хиљада Зајечараца је 10. маја славило Дан града на градском тргу до дубоко у
ноћ. Звезда вечери био је Тоше Проески чији
је наступ на кратко прекинуо спектакуларни
ватромет. Ове године титулу почасног грађанина понео је градоначелник италијанског
града Монфалконеа Ђанфранко Пицолити за
допринос афирмације општине Зајечар. Годишње награде за постигнуте резултате добили су песник Младен Шљивовић, наставник
у пензији Милча Милошевић, тракториста
Јовица Рајчић, фирма ’’Moravia energo’’ и Акционарско друштво ''ПУТ''. Повељу за постиг-
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нуте резултате добили су учен
назије Дина Ђорђевић, уче
''Десанка Максимовић'' Боја
кик-боксер Бобан Стојанови
ници четвртог два разреда Г
Невена Божиновић, Јулијан
мировић, Александра Петрун
мара Николић, Далиборка
Маријана Станисавић, Але
Стојковић, Снежана Зекавиц
сандра Оцокољић, Ивана Цве
професорка Драгана Секули
повић.

ПОВРАТАК ИСКОНСКОЈ
ЛЕПОТИ
Етно- фестивал „Молитва под Миџором“
одржан прошле суботе у старопланском селу
Балта Бериловац, био је мелем за душу љубитеља старина. Трпезе су биле пуне „сељачких“јела, од „белмужа“, пита са самониклим
зељем и сремушом, до гибаница са врсним
овчијим сиром, јагњеће чорбе и печења. Све
се делило бесплатно и могло да „залије“ домаћом љутом ракијом из овог краја печеном
у старинским казанима облепљеним блатом.
У ревијалном делу наступили су хорови,
певачи, рецитатори, свирачи на гајдама и

фрули, уз обавезно оро. Приређене су и традиционалне чобанске игре и спортска надметања у навлачењу конопца, скоку у даљ из
места и бацању камена са рамена. Није изостао ни избор лепотице у народној ношњи, а
гости су имале прилике да виде изложбу ручних радова и производа мајстора старих заната, дрводељаца, грчара, опанчара, сарача...
Посетилаца је било више него икада, а
организаторима, Туристичком савезу и општини Књажевац, „капа доле“. Послужило је и
време, па многи су искористили прилику да
обиђу и нову жичару која је пуштена зимус у
рад као првенац новог зимског туристичког
центра на Старој планини.

• Н.С.

акмица је имала хуманитарни карактер јер су
е парализе. Сакупљено је око 90.000 динара,

A

им.ш.
ко,
чеије
ниТаић,
ра
екћи
ли-

• М.Б.

СТУДЕНТИ СЕ
ПОБУНИЛИ
Више стотина студената зајечарског Факултета и више школе за менаџмент oкупило се на градском тргу у
Зајечару да би изразили незадовољство због одбијене акредитације за високу школу њиховог факултета.
Окупљенима се обратио и ректор др
Мића Јовановић наглашавајући да се
мора стати на крај школској мафији
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КУЛТУРА

ОБЕЋАЊА ЗА ЖИВЉЕ КУЛТУРНО ЛЕТО У МАЈДАНПЕКУ

СИВИЛУ НЕМА МЕСТА
•

С. Вукашиновић

• Планиране бројне манифестације као увод за најзначајнију од свих – ''Мајданарт'' почетком септембра

Мајданпеку ништа не успева тако добро
као култура, тврде њени посленици у
граду бакра сасвим решени да га широј
јавности представе препознатљивим манифестацијама уместо сасвим депресивних и
више пута поновљених прича о пропадању
града-рудника, какве су им последњих година буквално дојадиле.
- Мислим да смо на добром путу да управо овде изградимо сасвим погодно тле за развој бројних манифестација у области културе
- речи су Зорана Митровића, вд директора овдашњег Центра за културу, поносног на чињеницу да је установа којој је на челу успела
да се коначно примерено опреми, те да ће скорим завршетком радова на галерији у Дому
културе бити и сасвим спремна да буде успешан организатор разних културних догађања.
Наш саговорник тврди да ће културни живот града живнути већ овог лета и говорећи
о плановима открива да ће част да отворе галерију чији се завршетак очекује крајем овог
или почетком наредног месеца имати – дечји

У

радови, заправо изложба ликовних радова
мајданпечких основаца. Поред тога засути су
понудама уметница које су учествовале на изложби „Жене сликари“, вероватно највећој те
врсте на Балкану, да управо у Мајданпеку приреде самосталне или заједничке изложбе.
Такође, успешна сарадња са УЛУС-ом која
могућности да град буде домаћин и бројним
другим важним ликовним изложбама, а понуђене су и специфичне изложбе фотографија
које су до сада имали прилике да виде само
становници престонице и неколико већих градова.
- Наравно да то није све. Ритам културном
животу града даје и чак пет музичких група
које, негујући различите жанрове свирају
веома добру музику, имају своју публику и резултате који нису за потцењивање - каже Митровић не фаворизујући ни већ афирмисани
“Пјесн”, перспективни “Chans of reality“, неспорно веома добар “Квитез“ или младе и амОптимизам: Зоран Митровић
бициозне чланове “Сумњиве слободе“.
позијум златарства као збирни назив за бројна
Ипак, најзначајнија мајданпечка мани- дешавања са златарством и златарском профестација је “Мајданарт“, међународни сим- изводњом као првом темом.
- Ове године “Мајданарт“ ће са измењеним концептом добар увод имати
већ од 20-22. јуна када ће
у граду боравити студенти
Факултета примењене
уметности из Косовске
Митровице, који до сада
нису учествовали – каже
Митровић додајући да ће
према новом концепту
овогодишњи “Мајданарт“
од 4. до 16. септембра окупити још више студената
из земље и иностранства.
Новина је и то да ће они
бити у обавези да поред
одређених модела накита,
ураде и по две слике од
којих би једна ишла у
трајно власништво легату “Мајданарта“, а друга би
била продата на изложби
и тиме било помогнуто
финансирање ове манифестације.
Мајданпечани воле
свој “Мајданарт“, јер је време његовог одржавања
празнично за читав град
због низа концерата изложби, модних ревија и
других садржаја који културни живот боје ведрим
тоновима.

Дом културе у Мајданпеку: чека се довршетак галерије
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РЕЧ ЧИТАЛАЦА
''КРАЉЕВИЦА''
БЕЗ ТЕРЕНА ЗА СПОРТ

ајечар је на неки начин добио оно што
му је годинама фалило: изградња спортских објеката, односно, спортских терена, пун погодак је не само за децу и
омладину, већ и за старије суграђане. Терени
за мали фудбал су реновирани, а изграђени
су и нови. Скоро сви терени за кошарку су
добили нову подлогу, па и коју трибину за
гледаоце.
Иако за све то заслуге има и садашњи
председник општине, морам да упитам да ли
је скоро пролазио кроз насеље ''Краљевицу'',
најстарије у граду, које није добило неки
нови спортски терен. Зашто је заобиђено у
реновирању. Да ли само због недостатка
новца?
Последњи пут је ЈЕДИНИ терен у Краљевици добио неке јефтине трибинице од
своје месне заједнице. И да не причамо о
томе ко купује табле за кошарку, да ли је конструкција зарђала и да ли постоје оба обруча.
А само да подсетим, у том насељу се већ
шест година одржавају традиционални турнири у кошарци и малом фудбалу....

З

и узајамних понижавања, грађани Зајечара
и целе Тимочке Крајине имати прилике да
читају чланке и вести који покрећу ,храбре и
инспиришу нове ,друкчије и плодоносније
идеје и замисли.
Ако је велики државник Никола Пашић
бар у почетку ,и
на врло посредан
начин,стајао као покровитељ иза редакције
Тимочанина ,садашњи Тимочанин,будући да
је наша политичка и информативна сцена
узаврела,настоји да буде уз грађане да одговори њихових специфичним и свакодневним
потребама.
Будући да смо на улици ,и свугде,изложени пребогатој понуди од стране многих
редакција из Зајечара ,Београда,Ниша,питање опстанка свих новина јесте да ли чланови њихових редакција,уредници и други
имају осећај да ће у будућности опстати само
они који успевају ,или ће успети, да избегну
новинарске стереотипе,устаљеност тема
,приступ,јер кад у било којој новини можете
прочитати шта се у вашем граду дешава,
онда читаоци купују било које новине,и
било када.-Мора се рећи да опстају само
најбољи ,они који су прави професионалци,а
то значи који добро и квалификовано познају више области,али су спремни да сазнају,обавесте се и уче целог живота.
Миодраг Димитријевић , Зајечар

НЕКУЛТУРА ШАЛТЕРСКИХ
СЛУЖБЕНИКА
коро свакодневно сам принуђена да
будем у пошти због уплата везаних за
посао којим се бавим. Не могу да опишем шта све том приликом доживим, почев
од пониженја до деградирања. Наиме, шалтерски службеници су заборавили да смо и
ми са друге стране стакла људи па се према
нама понашају као да смо ми криви што дуго
чекамо у реду. Често се дешава да вичу на
странке, и при том не бирају речи, а камоли
да персирају. Вичу уколико странка нема
ситно, ако је погрешно попунила уплатницу,
или ако постави било какво питање. Дешава
се и да из чиста мира устану са свог радног
места и оду без речи, тако да ми не знамо да
ли да наставимо да чекамо у том реду, или да
се пребацимо у други. Посебно бих истакла
њихова нељубазна лица и погледе којима
нас буквално стрељају. Чиме смо ми то заслужили, и како стати на пут њиховом бахатом понашању? Као да ми желимо да нас баш
они услуже и да баш ту проводимо време.
Волела бих да се макар на неколико сати замене са нама чекачима, па да виде како је то.

С

Верица Стојковић, Бор
Станислав Пешић, Зајечар

ПОХВАЛЕ И ПРЕДЛОЗИ

итао сам прва два број вашег листа и
мислим да је врло добро да у нашем региону излази овакав недељник. Мислим
и да сте врло професионални и да има врло
занимљивих текстова. Можда би требало да
убаците неке заниљивости из области рачунарства и аутомобилизма. Било би врло корисно и да имате најаве кутурних догађаја у
овом крају.
Све у свему, ви сте лист каквим мали
број локалних заједница у овој земљи може
да се похвали.
Ивица Пешић, Зајечар

Ч

ТАКАВ '' ТИМОЧАНИН '' ЈЕ
НУЖНО ПОТРЕБАН

ајечар нема своје локалне новине ,Тимочка Крајина такође их нема.Тимочанин који је почео да излази у Зајечару
већ сада задовољава наше потребе и ,нема
сумње,биће све бољи .Он ,као гласило које
треба да утоли нашу глад за информацијама
од животне важности ,истовремено наставља традицију зајечарског новинарства из
1899. године.Ако желимо други систем,и
њему тежимо,ако желимо демократију односно њено коначно установљење ,нека ''ТиМочанин '' буде трибина на којој ће, без
страначке пристрасности ,заједања ,увреда

З
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ДОГАЂАЈИ

ПОЧЕЛА СЕЗОНА ПРИСТАЈАЊА СТРАНИХ БРОДОВА...

И ''БЕТОВЕН'' ЈЕ
ЗАСТАО У ЂЕРДАПУ
•

• Ове године ће Доњи Милановац, истина на кратко, угостити путнике двадесетак луксузних лађа, а овдашњи туристички посленици се надају да ће их бити још више и да
ће се задржавати дуже

а Доњи Милановац је прошли четвртак
био прави мали празник. Јер, током поподнева и ноћи у ову малу подунавску
варош пристала су два велика брод- хотела
и подсетила на време када је то за све путничке лађе била незаобилазна станица.
Најпре, “Базилеа ренус”, а потом и ”Бетовен”,
задржавањем су означили почетак сезоне
током које ће, према досадашњим потврдама, бити још двадесетак пристајања,
знатно више од прошлогодишњих осам, а недовољно када се зна да током сезоне више

З

од 500 таквих луксузних бродова прође Ђердапом не застајући.
- Било је веома тешко приволети организаторе тих путовања да се поред Београда
и Новог Сада макар на кратко задрже у још
неком месту Србије. Прошле године нам је то
успело, а срдачност дочека коју су француски туристи доживели на сваком кораку била
је најбоља препорука да се број пристајања
значајно повећа - каже Милан Стевановић,
генерални менаџер Првог паробродског
друштва из Београда.

Раскош на сваком кораку
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С. Вукашиновић

Иначе, стална пракса Доњомилановчана
је да страним туристима који стижу са реке
приреде добродошлицу наступом дечје фолклорне групе, онда кроз видео презентацију
представи Туристичку организацију општине
Мајданпек и Национални парк Ђердап, а
успут гостима омогући да погледају и купе
сувенире, обиђу продавнице, али и храм
Светог Николе. За само неколико ноћних
сати задржавања више од тога и не може, а
дуже задржавање бродова је нешто чему се
овде домаћини надају.
Праисторијски локалитет Лепенски вир,
средњевековно утврђење Голубачки град,
пребогату Рајкову пећину и егзотичан доживљај Капетан-Мишиног брега, туристи ће
моћи да на прави начин доживе када организатори путовања за Доњи Милановац одвоје макар један дан. Овако, све остаје
некако у пролазу.
“Базилеа ренус”
која је у Доњи Милановац упловила прва,
била је на промотивном путовању које су
представници једне
стране компаније организовали за своје пословне пријатеље из
Београда. У поређењу
са “Бетовеном” то је далеко скромнији брод,
пре свега по опреми,
иако су по димензијама и капацитету
слични. “Бетовен” је
један
од
бољих
бродова “Croisi Europe”,
компаније која поседује флоту од 50-так пловила који се крећу
европским рекама. Као
и “Европа” која је тек
прошле године започела пловидбу, усмерен је на најскупље
путовање ове компаније, 12-тодневно крстарење Дунавом од
Линца, одакле је кренуо 4.маја да би 15.
маја стигао до Црног
мора. Његових 160 путника потом се из Букурешта кућама вратило
авионом. Чланови посаде, међу којима је
највише Мађара, ће сачекати да се укрца

“Бетовен” се одмарао и на нашем делу Дунава

ЖЕНА - ВОЂА МОРНАРА
ада је у једном тренутку на пристану у
Доњем Милановцу пукла сајла, окупљени Доњомилановчани били су импресионирани спретношћу и снагом које је
тешке морнарске послове радила и једна
дама. Капетан је рекао да се зове Жаклин
Колар (24), да је из Беча и да она није морнар (а потписник ових редова се уби од размишљања како се правилно зове жена
морнар – морнарица, морнарка, или нешто
треће), већ ботсман или у преводу, вођа
морнара.

К

нова група путника, па потом кренути узводно.
Како нам је рекао бугарски капетан Светозар Цоков, “Бетовен” прима 180 путника, а
40 чланова посаде се око њих максимално
труде, па тако пролазећи коз одређену
земљу поред информација везаних за пределе, туристи могу да рачунају на јела националне кухиње које послужује особље у
народним ношњама те земље, док оркестар
свира њихову музику. Услуга је примерена
хотелу са три звездице, а посада колико год
потицала из различитих земаља функционише као сат.

Кабина на овом луксузном броду

17. мај 2007.
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ФЕНОМЕНИ

У ЗАЈЕЧАРСКОМ НАСЕЉУ ПОДЛИВ

ГАЗДА И ''МЕРЏА''
НА ИСТОМ ЗИДУ

• Гастарбајтери потроше и 40.000 евра само да би њихова
фасада била осликана на уникатни начин и да би била
лепша од комшијине

зајечарском насељу Подлив тамошњи
становници покушавају на све начине да
на што оригиналнији, али и веома скуп
начин украсе своје фасаде. У својеврсној
утакмици украшавања на фасадама подливских кућа могу се наћи ликови из грчке и
римске митологије, детаљи са савременом
тематиком, али и портрети власника.
На фасади куће Боре Николића урађени
су у рељефу и осликани коњ, предњи трап
''мерцедеса'', а тик до њега и портрет газде.
Бора каже да је то била његова идеја и да је
уметничко решење на његовој фасади уни-

У

катно.
-Довео сам седморицу мајстора из Лесковца који су на украшавању куће радили
два месеца. Мој портрет и остало немају никакво значење, то сам хтео ради естетике. Не
желим да откријем колико кошта украшавање спољашњости куће, али за те паре
могао сам да купим нов “мерцедес” – каже
Бора.
Куће са осликаним фасадама у Подливу
углавном су празне током целе године, јер дама и власницима.
-По 30 година тешко раде у иностранвласници живе и раде у иностранству. Међутим, комшије објашњавају детаље о фаса- ству да би сазидали ове замкове. Они који су

Фасада куће Боре Николића
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им украшавали фасаде наплатили су им папрено, јер су ти радови скупљи од градње
просечне куће – каже један становник овог
насеља.
Он додаје да су иза кућа фонтане које су
такође прављене у такмичарском духу. На
једној је обнажена жена из чијих устију цури
вода.
Занимљива је и кућа на чијим су улазним вратима две Афродите изнад којих је
гипсани анђео који подсећа на лава.
-За те украсе комшија је платио више од
40.000 евра, а извођачи радова дошли су из
Смедерева. Видео сам и унутрашњост – као
да си ушао у цркву: светло избија из зидова,
нема ниједне сијалице, све је у мермеру, а од
гипсаних статуа митолошких бића не можеш
ни да се окренеш – каже други комшија.
По речима мештана, ово насеље током
летњих ноћи изгледа као да је неко укључио
лајт-шоу. Куће имају сензоре за паљење спољашњег светла који реагују чим испод њих
прође мачка или каква друга животиња.
Иначе, власници строго забрањују фотографисање својих кућа, јер увек постоји
могућност да им неко копира идеју.
-Прошле године група Рома из другог
града покушала је да фотографише једну
кућу са свих страна, јер су хтели сличну фасаду. Газда их је спазио, појурио и умало је
дошло до велике туче. Срећом, све се завршило на свађи. Роми из Подлива желе да
њихов дом буде уникат – прича нам један
мештанин.

ЗАБЕЛЕЖИЛИ СМО...
ПОЛОВЊАЦИ НА ЦЕНИ

У зајечарским продавницама половне
робе, али и на бувљаку на такозваним гомилицама, може се купити свакојака гардероба
врло познатих светских креатора. Што због
марке, што због ниске цене, купаца има на
претек.
Осим гардеробе, одлично се продаје и
половни доњи веш и то по цени од 20 до 50

динара, што зависи од имена креатора, али
и очуваности овог дела одеће. Тако, купује се
и мушки, и женски веш најпознатијих креатора, почев од “Кевин Клајна” до “Версаћија”.
Продавци кажу да су купци различитог материјалног стања, а има их од омладине до
пензионера. А купци кажу да је довољно
доњи веш добро опрати, и да нема везе ко је
и колико пре њих носио то ново-старо
рубље.

Реклама за продавницу чарапа у
зајечарској улици Никола Пашић.
17. мај 2007.
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СПОРТ

ОНИ КОЈИ ДОЛАЗЕ: ИВИЦА ЈОВАНОВИЋ

ИГРАЧ ОД РАСЕ И КЛАСЕ
• М.Николић

а завршетку сезоне Квалитетне лиге
Србије за 2003/2004. годину када је
Тимок из ње испао, од 43 дата гола,
Ивица Јовановић је постигао 26 головаи
заузео друго место на листи стрелаца иза
Бојовића из Партизана са два гола више.
Тада је новинар ''Спорта'' написао за Ивицу
да је играч од расе и класе.
Као дете врсног центарфора Горана
Јовановића од малих ногу заволео је фудбал и много учио од оца. Имао је и срећу да
су га у категорији петлића тренирали изврсни тренери Филип Милојковић и Слађан
Жикић.
Вижљаст и веома брз давао је голове
као од шале. Са напуњених 16 година заиграо је за сениоре и убрзо постао стандардан првотимац. У јесен 2005. године на 14
одиграних утакмица постигао је 11 голова.

Н

Његов таленат и голгетерске квалитете запазили су многи скаути и менаџери како домаћих тако и страних
клубова. Најбржи је био белгијски
Локерен, који је кад је Ивица постао
пунолетан склопио са њим професионални уговор на две и по године.
Тренирао је са првом екипом у којој
су Друлић, Вукмановић, Милојевић,
Лазић, а играо је за други тим. Једном је заиграо и за први. После шест
месеци позајмљен је Тимоку на годину дана, где се и сада налази. По
завршетку сезоне враћа се у Локерен.
Отац Горан каже: Много смо
уложили и много се трудимо око
њега, а он се од малих ногу понаша
професионално, све ради на време.

Ивица Јовановић постиже гол главом

УСПЕСИ КОШАРКАШКОГ КЛУБА БИН

ЗНАЈУ САМО ЗА ПОБЕДЕ

• Ми смо млад клуб који има велике амбиције. Напредујемо полако, сваке године смо све бољи. Имамо пуно деце која су заиста талентована и пред њима је лепа будућност – каже нам
тренер Николић

ако постоји већ 15 година, Кошаркашки
клуб БИН из Зајечара активно ради тек
последње три године. Окупља шездесеторо деце; највише је дечака, али има и девојчица, са којима раде три тренера. Шеф
стручног штаба је Србољуб Јагодић, а први
тренер Небојша Николић. Њима однедавно у
раду помаже и млади Александар Митровић, који је недавно изашао из школске клупе.

И

Чланови клуба КК Бин
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У првој такмичарској сезони млађи пионири овог клуба су освојили првенство Региона 7, у којем су учествовале и екипе из Књажевца, Бољевца и Ниша. Недавно су на турниру у оквиру првомајског уранка и пионири
и пионирке освојили прва места. На ком год
такмичењу да учествују, такмичари КК БИН побеђују. У Нишкој Бањи је за време ускршњих
празника одржано такмичење у мини баскету, на којем су имали две екипе и на шест утакмица изборили исто толико победа
међу 40 екипа.
У јануару су били учесници
Трофеја «Рајко Жижић» у Београду
са више од 60 екипа, а Зајечарци су
опет били међу најбољима.
У клубу истичу да има много талентоване деце, нарочито у генерацијама 96. и 97. годишта.
Ми смо млад клуб који има
велике амбиције. Напредујемо полако, сваке године смо све бољи.
Циљ за наредну сезону нам је
освајање првог места у лиги која
стартује на јесен, али и стварање
играча за сениорску конкуренцију.
Такође, у плану је и омасовљење

•

М. Богдановић

женске екипе. Имамо пуно деце која су заиста
талентована и пред њима је лепа будућност
– каже нам тренер Николић..
Поред свакодневних тренинга, чланови
клуба сваке године посећују и кошаркашке
кампове. Ове године их очекује одлазак у Мељине, код Херцег Новог, од 9. до 20. јула, а почетком августа ће учествовати на Синалко кампу у Сокобањи. Ови кампови пружају изузетне услове за рад, у склопу њих се организују
утакмице и такмичења, а тренери који раде са
децом су врхунски. То искуство много значи
овим малишанима, који после сваког боравка у кампу кући дођу пуни утисака и нових знања.
Чланови овог кошаркашког клуба тренирају уторком и четвртком од 10 и 17 сати у
Партизану, а од 19 до 20 истим данима у Основној школи “Хајдук Вељко”. Сви заинтересовани дечаци и девојчице који желе да се
баве кошарком, могу да дођу и науче све у
овом лепом спорту.
Са доласком лепог времена млади кошаркаши све чешће су и на теренима на Поповој плажи, где уигравају тактичке варијанте и изводе вежбе које траже већи интензитет
и простор. Суботом одигравају утакмице у
просторијама Партизана , а сваког 28. јуна организују традиционални Видовдански баскет
турнир, који ће ове године бити одржан на
отвореном простору. У клубу још нису одлучили да ли ће се мечеви играти на теренима
на Поповој плажи или на новом кошаркашком
игралишту у Котлујевцу.

ЏУДО САМБО КЛУБ “ТИМОК” ИМА СВЕ УСПЕШНИЈЕ СПОРТИСТЕ

МЕДАЉА ЗА МЕДАЉОМ

• Зајечарац, Марко Мијалковић прославио је свој град
спортским победама дуж целе Европе, а од општине је у
знак захвалности за своје успехе добио чинију за слатко

удо самбо клуб “Тимок” из Зајечара поКомбат самбо је спорт који се изводи на
стоји већ пола века и за то време изне- рвачкој струњачи. Борба траје пет минута
дрио је много успешних спортиста. Сада ефективно, али некад може да се одужи и на
у клубу свакодневно тренира више од 30 целих 20 минута. Побеђује се нокаутом, почланова. Највише има основаца и средњош- лугом на било ком делу тела, поенима и техколаца, али има и старијих. У тајне овог спор- ником ( када се противник баци на земљу, а у
та уводе их тренери Никола Дисковић и Дане реалној ситуацији би дошло до повреде или
Тодоровић који поседују највише светске ли- онеспособљавања противника па се због
ценце за бављење овим борилачким спортом. тога одређена бацања рачунају као победе).
Последњих година славу овог колектива
Фри фајт је борба без икаквог ограничекроз свет проноси Марко Мијалња и заштите и такође траје пет минута.
ковић (25), један од најуспеш- Иако многи сматрају да се бавим
нијих спортиста нашег града.
опасним спортом, то само тако изСтудент је Факултета за физичгледа. Овде је најбитнија техника
ку културу, а запослен је као
до које се долази упорним
полицајац у саобратренирањем. Дневно вежћајној полицији Полибам у два наврата, сваки пут
цијске управе Зајеод једног до два сата – каже
чар.
нам Марко.
Комбат самОд када се такмичи,
боом и фри
овај врсни спортиста нафајтингом је поступао за “три дрзаве”:
чео да се бави
Југославију, Србију и Црну
још ’95. године, а Марко Микалковић (лево) и Емилијенко Фјодор - првак Гору и сада Србију, освојивда би постигао света у Прајду и актуелни првак света у комбат самбоу ши прегршт медаља. Њевелике успехе
гови највећи успеси су:
претходно је морао да овлада џудоом, џиу џи- осмо место на Првенству света 2005. године
цом, рвањем слободним стилом, кик боксом, у Чешкој и треће место на Првенству Европе
тајландским боксом и бразилском џиу џицом. у Женеви 2006. године у комбат самбоу и друКомбат самбо и фри фајтинг су два спорта. го место на Европском првенству 2003. годиКоја се састоје од рвања слободним стилом не у Бугарској у спортском самбоу, као и таки џудоа. Мало је познато да ове спортове ко- мичење Балкански куп одржано 2005. године
ристе све специјалне јединице у свету, а тре- у Србији на коме је у појединачној конкунутно се процењује и да се овим спортом бави ренцији освојио треће место, а у екипној
преко милион људи у свету.
прво. На такмичењу у фри фајтингу у Швајцар- Осим свакодневних тренинга који су ској фебруара ове године био је трећи у Евисцрпљујући, потребно је водити и рачуна о ропи, чиме је изборио пласман на фајт агент
исхрани јер категорије зависе од килаже. У
овом спорту повреде нису реткост . Рецимо
ја сам имао ишчашење рамена и пуцања тетива и мисића у руци. У зајечарској болници
су ми казали да је за раме потребна операција,
али на срећу, отишао сам у Београд где су ми
раме фиксирали тако да сам са тренинзима наставио за десетак дана – каже Мијалковић.

Џ
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УПОЗНАО ЕВРОПУ
Осим што је небројано пута освајао
медаље на многим великим такмичењима,
Мијалковић је имао ту привилегију да упозна многе светске културе. Како сам истиче
обишао је целу Европу, али и многе земље
ван нашег континента. Увек је био лепо дочекан од стране наших амбасадора, али и
обичних људи пореклом из Србије. Упознао је много славних личности, познатих
светских глумаца, али и председнике и министаре држава. Често је био у прилици да
на такмичења путује истим авионом са осталим српским спортистима са којима је склопио бројна пријатељства. У таквим ситуацијама када обавезе то дозволе навијају
једни за друге и бодре се међусобно на
турнирима.
листу на којој се налази само десет такмичара са простора бивше Југославије, од којих
само њих шесторица имају по три звездице.
На првенствима државе углавном је освајао
неко од прва три места.
- Недавно је требало да учествујемо на Европском првенству, али нисмо отпутовли јер
нисмо имали средстава. Успели смо да сакупимо нешто новца, али је било недовољно па
је на крају испало да не путујемо јер нам недостаје 140 евра. Морам да нагласим да и поред многобројних победа, од општине нисам
добио ништа осим једне кристалне чиније за
слатко на неком пријему код председника Ничића – кроз смех нам каже Марко.
Од 30. јуна до 5. јула Мијалковића очекује
Отворено првенство Италије у Милану, а након тога иде на такмичења у Француску,
Украјину, Белорусију, Русију и Чешку, где се у
октобру у Прагу одржава Првенство света.

ХВАЛА ДОНАТОРИМА
- Хтео би да напоменем да се захваљујем власнику Беотон агенције, Саши
Мирковићу, човеку родом из наших крајева. Он ми је увек помагао да одем и донесем нашој држави медаљу. Такође бих се
захвалио и Мишелу Бјеливуку, насем човеку који живи и ради у Женеви, иначе носиоцу осмог дана у џудоу и власнику
приватне академије за борилачке спортове
у самом центру Женеве. Без њихове помоћи не би уопште било лако.
Србијa Фри фајт тим:
Никола Дисковић, Дане Тодоровић, Мишел Бјеливук, Марко Мијалковић, Горан Бојановић и Милен Миленовић
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ИСТОРИЈА

ИЗ СТАРИЈИХ БРОЈЕВА “ТИМОЧАНИНА”

ИЗ НАУКЕ И УМЕТНОСТИ

• О штетности дувана писало се још предпрошлог века.За једну жену вели, да је пре удаје
и ступања у фабрику била здрава, али ступив у фабрику пожутела је, и деца коју је рађала била су анемична и набрзо су умирала.
у шење. Решена је ствар да
пушење шкоди човечијем
организму. И у толико ће више
нашкодити младим – слабуњавим
организмима, у колико мање страдају
јаки организми. Али се испитивањем
доказало, да чак и јаки организми
могу да подлегну. Показало се шта
више да пушење може имати зле
последице за потомке пушача или за
оне који раде по дуванским
фабрикама. Ко страсно пуши, па било
да увлачи дим у се или не, свакако је
изложен разним болестима, које отуд

П

долазе.
Др. Зулински тврди, да се код
пушача врло чаесто развија
хронични катар грла, бронхитис, ( а
услед тога и промена гласа, кашаљ
итд. ) неправилан пулс, атрофија
очног нерва ( ОPTICUS-а ) епилепсија,
дрхтање руке, ослабљење полних
органа, слабо памћење итд. А др.
Жакмар наводи овакав пример за
једног радника. ''Један здрав младић
после кратког рада у дуванској
фабрици почео да се жали на
слабљење полних органа. Лекови

му нису могли помоћи. Он остави
фабрику и постане здрав.''
За једну жену вели, да је пре
удаје и ступања у фабрику била
здрава, али ступив у фабрику
пожутела је, и деца коју је рађала
била су анемична и набрзо су
умирала. Прво дете је живело 8 дана,
друго се родило мртво, а треће није
живело ни месец дана. Кад су
испитали течност што се налазила у
утерус-у са ембриом, нашли су да
има у њој врло много никотина.

ДНЕВНИЧАР НОВЕ КЊИГЕ

• У једном од првих бројева старог “Тимоча- • Како се писала критика, где се након изнина” на духовит начин “прозвани” су та- ношења негативности, читаоцима ипак препоручује књига
дашњи либерали
ешка служба, мала плата. Не
прође дан, а да нас наше данас тако одважне вође либералске не насмеју својим ''прелесњеишим'' поступцима и радом по овом нашем вилајету. Тако
нам пре неколико дана причаше
један наш пријатељ како ће се
одавде упарадити наши патентирани домаћини под предводништвом брат Генче из Великог
Извора, а под врховном командом
вражогрначког класичара и тако
упарађени да оду у Неготину на
главни панађур. Веле, уз пут : у
Вражогрнцу, Рготини, Копривници и Салашу, чекају их спремљене либералне војске, све боља
од боље ! ( Фале им само познати
ужички либерали, који се најчешће виђају по вашарима ) . Еле,
дође једном и тај дан, кад је требало полазити и наши се домаћини из Зајечара ( разуме се због
проклете врућине, коју радикална влада ''ниспошиље'' либералима ) крену ноћу пут Неготина !
Либерални историјски дорат Генчин провуче кола, у којима седи
''резервни поручик'' са још два
своја побратима-једномишљеника ( који су узгред буди речено,

Т
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били до јуче под надзором лоповлука ) . Док је вођ дошао у Вражогрнац – војска се разбегла, а
врховни командант загребао у
Зајечар. Није их боља судбина
снашла ни у Рготини. И тако ти наш
Дон Кихот – Генча и врховни командант и вођ доводи своју војску
у Вељкову Крајину – све упарађене два и два ! И то војска није
шала ! Има их више од шесторице
! Кад су неготински либерали пуковари и ђенералисимуси
запитали ''ре-

зервног поручика'' – шта
је с толиком војском, где је и да је
јису горски радикали разбили и
разјурили, наш је Генча, веле, само
уздануо и одговорио : ''тешка
служба ( ама ) мала плата'' !

итка на Косову пољу. Инаугурална дисертација Др. П.
Падејског ( одштампано из
''Отаџбине'') Београд краљ. срп.
држ. штампарија 1889.

Б

Баш у доба, када се Србин спремао да ода пошту сенима косовских јунака и пожртвовању својих
предака, изашла је ова књижица.Изашла је у

доба, када се
најсудбоноснијим догађајем
српске прошлости интересовао не
само Србин већ и цео образовани
свет, те смо је радо дочекали и
прочитали. Право да кажемо, ми
смо се више надали од писца поменуте књижице. Ми смо се надали да ће писац кртичније изне-

ти факта, да ће овај судбоносни
догађај по Српство довести у прагматичку везу с нашом прошлошћу, да ће писац пошто и сам не верује у суд народне традиције да је
неслога једини узрок пропасти
на Косову, објаснити нам узроке
пада државе и величине српске,
да ће нам изнети слику друштвеног и умног развића Срба у
доба Косова. Али од
тога прагматичког
суђења ни трага,
једино нешто о наглом опадању Душанове царевине,
па и то је узето из
Ч.Мијатовића ( ма
да нам писац не
казује на то ).
Стил је рогобатан, језик
нечист и кипти германизмима. И
ако је књижица подељена у неколико одељака, и изгледа да има
системе, ипак је нема.
И поред ових махна препоручујемо нашим читаоцима студију
г. Падејскога, јер ће у њој наћи доста интересних података о знаменитој косовској катастрофи.

ДОКОЛИЦА

НАЈСТАРИЈУ ЕВРОПСКУ ЦИВИЛИЗАЦИЈУ

УНИШТИО ЦУНАМИ

егенда о држави Атлантис, која је наводно нестала испод мора, по свему
судећи и није само мит. Истраживачи
из Грчке и са Крита сматрају да је европска
цивилизација нестала под налетом великог цунамија, који је био узрокован ерупцијом вулкана.
Пре око 3.500 година, спектакуларна
античка цивилизација постојала је у источном Медитерану.Најстарија позната европска цивилизација, по имену Миноан, је
градила зграде, имала поплочане улице и
канализације, док је већина европљана
тада живела у примитивним условима. С
обзиром да је та цивилизација мистериозно нестала, многи су сматрали да уопште није ни постојала, али ова група
научника је открила доказе који оправдавају њихову претпоставку да је разлог нестанку те цивилизације масовни цунами
који је тада похарао све око себе укљу-
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чујући и миноанску цивилизацију.
Истраживачи сматрају да је цунами
био подједнако снажан, као и онај из 2004,
године када је на Тајланду животе изгубило
преко 250.000 људи. То потврђује да тај цунами из 2004. није први који је прозроковао толико штете.
Миноани су били углавном трговци и
поморци, па су тако познати и бродови из
доба миноанске цивилизације. Већина градова је била уз само море, што их је учинило прилично незаштићеним и рањивим,
стога и не чуди да их је један цунами успео
потопити.
Научници сматрају да се цунами
појавио у готово истом тренутку када је почела и ерупција вулкана на Санторинију,
који је био удаљен свега 70 километара од
Крита, а његова ерупција је била чак десет
пута већа од ерупције из 1883. године која
се догодила на Кракатау.

Мит о Атлантису, држави која је нестала испод површине мора у току само
једне ноћи, први пут је споменута пре
скоро 2000. година.Многи се зато питају,
како то, да ако је због цунамија нестала читава једна цивилизација, о томе није било
доказа и ранијих година ?

НИЈЕ ТЕШКО
ЗЛАТНИ НОВЧИЋ
ОД МИЛИОН ДОЛАРА ПОСТАТИ БОГАТАШ

анадска ковница новца представила
је ''новчић'''који нема шансе да се
нађе у неком новчанику, пошто
је тежак 100 килограма и вреди милион канадских долара (900.000
америчких долара).
Ковани апоен, пречника 53 и
дебљине три центиметра, израђен
је од 99,999 одсто чистог злата. На
наличју је лист Јавора, симбол Канаде,
а на лицу портрет британске краљице
Елизабете II.
Апоен је првоби-тно замишљен као нека врста изузетног
драгуља који је требао да послужи за промоцију нове серије
новчића од чистог злата са листом Јавора од једне унце ( 30
грама ), саопштила је канадска краљевска ковница.
Међутим с обзиром на велико интересовање купаца, одлучено је да се ограничена количина произведе за продају.
Канадска краљевска ковница већ
дуго је позната као једна од најиновативнијих институција те врсте у
свету, изјавио је канадски министар саобраћаја задужен за ту
институцију, и оценио да ће
нови апоен бити добра реклама
за Канаду
Нови ковани апоен рађен је
ручно, а за израду једног примерка потребно је до осам недеља. За сада постоје само три
примерка.

К

ије потребно бити геније да би се финансијски успело, наводи
се у истраживању објављеном у САД, које је показало да су се
особе са просечном интелигенцијом у сличним условима
подједнако обогатиле као оне са вишим коефицијентом интелигенције. Студија је показала и да се високо интелигентне особе често
суочавају са новчаним тешкоћама. „Људи не постају богати само
зато што су интелигентни”, објашњава Џеј Загорски, истраживач са
универзитета у Охају и аутор истраживања објављеног у америчком часопису „Интелиџенс”. „Не постоји веза између вашег коефицијента интелигенције и вашег богатства. То што сте врло
интелигентни не спречава вас да имате финансијске тешкоће”,
додао је он и навео да истраживање само показује, али не може да
објасни, да особе са високим коефицијентом интелигенције нису
поштеђене финансијских тешкоћа. Студија је, међутим, потврдила
да људи са високим коефицијентом интелигенције у просеку зарађују више него они са нижим коефицијентом.
Загорски је својим истраживањем обухватио око 7.500 особа и
проучавао не само висину њихових примања већ и финансијске тешкоће на које су
наилазиле у животу, као што су
прекорачење
дозвољеног
кредита, неплаћени рачуни
итд.
Интелигенција није чинилац којим се објашњава богатство. Они за које се сматра да
су мање интелигентни не
треба да верују да су хендикепирани када је новац у питању,
а они који су високо интелигентни не треба да верују да
имају предност, оценио је др
Загорски.
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ДОКОЛИЦА
Шале

Занимљивости

СЛЕПИ ПИЛОТ
ПРЕЛЕТЕО
ПОЛА СВЕТА
лепи британски авантуриста Мајлс
Хилтон Барбер, слетео је у Сиднеј и
тако окончао свој епски лет ултралаким авионом из Лондона дуг 21.725
километара.
Педесетосмогодишњи отац троје деце
преживео је снежне
олује, ниске температуре и обилне пљускове
током 54. дневног путовања са копилотом Ричардом Хардијем.
- Ово је испуњење
невероватног
сна,
рекао је новинарима
Хилтон Барбер на аеродрому Бенкстаун у Сиднеју.
- Откад знам за себе
желео сам да будем
пилот, а сада када сам
потпуно слеп успео сам

С

да прелетим више од пола земљине
кугле, додао је он.
Хилтон Барбер, који је ослепео пре
20 година нада се да ће својом авантуром прикупити 2 милиона долара за
фондацију '' Видети значи веровати ''
која се бави превенцијом слепила у неразвијеним земљама.
Он је 7. марта полетео из британске
војне базе Бигин Хил у ултралаком
авиону опремљеним посебним електронским уређајима који су му помагали у навигацији.
За сваки случај, са њим је летео и
копилот који је имао
задатак да интервенише уколико Хилтон
Барбер направи неку
већу грешку, али за
тим није било потребе.
На свом путу Хилтон је следио руту
којом су летели учесници ваздушне трке
од Лондона до Сиднеја 1919. године, која
иде преко Блиског
истока, Пакистана, Индије, Малезије и Индонезије.

ПОЛИЦАЈЦИ ПЕТ ГОДИНА СЕДЕЛИ НА ХЕРОИНУ
Након што су се пет година возикали у заплењеном Поршеу, румунски
полицајци су се коначно сетили да погледају испод задњег седишта, где су
пронашли 60 килограма хероина.
Rumunjska je policija ovih dana pronašla 60 kilograma heroina, koje je zaplijenila još 2002. godine.
Аутомобил је заплењен још 2002. године када су румунски цариници
код двојице турских кријумчара пронашли 60 килограма хероина. Иста количина остала је непримећена пуних пет година, све док аутомобил, који је
коришћен за операције праћења, није завршио на генералном сервису.
Овај Порше је иначе власништво полицијске јединице за борбу против
организованог криминала. Полицијска управа сада води истрагу о овој
'' несмотрености '' својих колега.

P r a v i l o i g r e:
Popunite tabelu tako da svaki red, svaka kolona i svaki 3 h 3 blok sadr`i brojeve od 1 do 9.

Судоку 1
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Судоку 2

Разговарају два пријатеља па први рече:
- У мојој фирми траже благајника.
- Зашто, па прошле недеље сте запослили
једног - упита други.
- Па да, баш њега и траже.
***
Жена пече јаја свом мужу за доручак.
Одједном муж улети у кухињу:
- Пази ! Пази !!! Стави још мало уља! О Боже!
Печеш превише њих истовремено. Превише!!
Окрени их! Сад их окрени!! Треба још уља. Јао!
Где ћемо наћи још уља?! Залепиће се! Пази!
Пази! Рекао сам ти да пазиш! Никад ме не
слушаш док куваш! Никад! Окрени их! Пожури!
Јеси ли луда! Јеси ли тотално полудела!! Не
заборави да их посолиш. Знаш да увек
заборавиш да их посолиш. Посоли. Посоли!!
Жена га запрепаштено погледа:
- Шта је с тобом?! Стварно мислиш да не умем
да испечем неколико јаја ?
На то муж мирно одговори:
- Ма не, само сам хтео да ти покажем како је
мени док возим.
***
Дошла човеку ташта у госте, а он је пита:
- И, колико нам остајете ?
- Док вам не досадим, зете.
- Зар тако кратко?
***
Причају два пријатеља, па један каже другом:
- Знаш шта сам урадио ?
- Шта ? – упита други.
- Да бих задивио своју девојку рекао сам јој да
имам страшно богатог стрица !
- И, шта је било ?
- Ништа, та девојка је сада моја стрина .
***
Дође један млађи човек код свог пријатеља у
скупом оделу и возећи Порше. Пита га
пријатељ:
- Шта се десило човече, откуд теби толико
пара
- Отворио сам банку.
- Како ?
- Пајсером ...

Шах - мат у два потеза

ВОДОРАВНО
1. Кандидати за победнике, 9. Уређај за механичко преношење
терета, 10. Главни град Малте, 11. Попис имена, 12. Динар, 13.
Скуп дипломатских представника, 14. Духовита досетка, 16. Сумпор, 17. Грчко острво, у Јонском мору, 19. Радисав од миља, 21.
Општи назив за жива бића, скуп свих органа у телу, 29. Кисеоник,
30. Скраћеница за Андору, 32. Старогрчка богиња лова, 33. Мија
Алексић, 35. Управљач кормилом, 37. Првак, 38. Град у Немачкој,
40. Велике сушне области у Русији, 41. Седмо и петнаесто слово
азбуке, 43. Тона, 44. Име певача Мартина, 45. Елан (мн.), 47. Ове
године, 49. Свеза, 50. Стеван од миља, 52. Врста морске рибе, 55.
Узвик изненађења, 57. Индустрија тепиха Ивањица, 58. Опчинити, 59. Напад (мн.), 61. Званично лице, званичник, 62. Делови
дана, 63. Овере, 64. Страно женско име, 66, Италија, 67. Страно
мушко име, 68. Завештања, опоруке, 70. Лична заменица, 71.
Трећи вокал, 72. Назив популарног хита Здравка Чолића, 73.
Прибор за шивење, 74. Шипак.
УСПРАВНО
1. Археолошки локалитет у Гамзиграду, 2.Град у САД, 3. Плаховита шумска животиња, 4. Мужјак овце, 5. Дрвени плуг, 6. Врло
могуће, 7. Ранији шаховски мајстор, Бора, 8. Страно женско име
(Азербејџанска стрелисткиња Ашумова), 15. Врста филоване
бонбоне, 18. Цистерна за превоз течности, 20. Алт, 22. Део
Сплита, 23. Врста спортиста(мн.), 24. Нова грч.), 25. Мађарско
мушко име, 26. Суседна слова, 27. Речно острво, 28. Масноћа, 31.
Доћи, достићи, 34. Аждаје, 36. Истурени делови мора у копно,
39.Ранији енглески аутомобилиста Стирлинг, 42. Житељ предела
око Мораче, 46. Име глумице Жигон, 48. Врачање, гледање у
карте и сл. 51. Италијански ренесансни сликар(1487 - 1576),
53.Град у Јерменији, 56. Дан у седмици, 58.Показна заменица, 60.
Аћимова имењакиња, 61. Позивати,63. Лична заменица, 65.
Француски спортски новинар, Габријел, 69. Илија Гарашанин, 70.
Четврти и први вокал, 72. Кисеоник, 74. Литар, 76. Ампер.
А. Новаковић

СУДОКУ 1: 612497853-483512976-597368412-971645328-324981765-865273149-759824631-246139587-138756294 СУДОКУ 2: 957481632-813562794-426739851-645827913731695428-289143567-198276345-372954186-564318279 ШАХ: 1...Ld3:+ 2.Df5#; 1...Ka5: 2.Dc5#; 1...Sb6/Sc7 2.Db6:#
УКРШТЕНИЦА: ВОДОРАВНО - 1. ФАВОРИТИ, 9. ЕЛЕВАТОР, 10. ЛАВАЛЕТА, 11. ИМЕНИК, 12. Д, 13. КОР, 14. ЦАКА, 16. С, 17. ИТАКА, 19. РАЦА, 21. ОРГАНИЗАМ, 29. О, 30. АНД, 32. АРТЕМИДА, 33. МА, 35. КОРМИЛАР, 37. АС, 38. УЛМ, 40. СТЕПЕ, 41. ЕМ, 43. Т, 44. ЛЕО, 45. ПОЛЕТИ, 47. ОГ, 49. И, 50. СТЕВА, 52. ИВЕРАК,
55. ЈУ, 57. ИТИ, 58. ОЧАРАТИ, 59. АТАЦИ, 61. ЗВАНИЧАР, 62. НОЋИ, 63. ОВЕРАВАЊЕ, 64. АРИЈАНА, 66. И, 67. АНЕС, 68. АМАНЕТИ, 70. ОНИ, 71. И, 72. ОКАНО, 73.
ИГЛА, 74. НАР, УСПАРАВНО - 1. ФЕЛИКС РОМУЛИЈАНА, 2. АЛАМО, 3. ВЕВЕРИЦА, 4. ОВАН, 5. РАЛИЦА, 6. ИТЕКАКО, 7. ТОТ, 8. ИРАДА, 15. КАРАМЕЛА, 18.
ТАНК, 20. А, 22. ГРИПЕ, 23. АТЛЕТИЧАРИ, 24. НЕА, 25. ИМРЕ, 26. ЗИ, 27. АД, 28. МАСТ, 31. ДОСПЕТИ, 34. АЛЕ, 36. РТОВИ, 39. МОС, 42. МОРАЧАНИН, 46. ИВАНА,
48. ГАТАЊЕ, 51. ТИЦИЈАН, 53. ЕРИВАН, 56. УТОРАК, 58. ОВЕ, 60. АЋИМА, 61. ЗВАТИ, 63. ОНЕ, 65. АНО, 69. ИГ, 70. ОА, 72. О, 74. Л, 76. А.

РЕШЕЊА
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ТВ ПРОГРАМ

Н Е Д Е Љ А 13. мај

С У Б О Т А 12. мај

П Е Т А К 11. мај

Ч Е Т В Р Т А К 10. мај

RTV
Zaje~ar

34

12.00
12.20
14.20
15:00
16.00
16.30
17.10
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.20
21.15
21.30
22.00
22.20
00.00

Najava programa
Tojota - svet div.
Serija
Serija
Kladovske vesti
Moj doktor
Infok
Sajam info
Kladovske vesti
U nasem ataru
Infok, oglasi
Crtani film
Kladovske vesti
Serija
Infok
Serija
Kladovske vesti
Film
Repriza d. prg.

12.00
12.05
13.00
14.00
14.10
15.00
16.00
16.05
18.00
19.00

Вести
Серија
Више од вести
Емисија -ТВ врташка
ТВ ординација
Дневник
Реч народа
Кућица у цвећу
Вести
Емисија - Живот је
Обавештења
Дневник
Емисија - Ауто маркет
Више од вести
Путоказ
Емисија - Путопис
Дневник
Серија
Емисија - ТВ врташка
Серија

12.00
12.20
13.00
14.20
15.00
16.05
16.30
17.00
17.10
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.15
21.15
21.30
22.00
22.25
00.00

Najava, infok
Tojota - svet div.
Muzicka emisija
Serija
Serija - rep.
Kladovske vesti
Gejm over
Infok
Auto fles
Kladovske vesti
Casa oaza
Infok
Crtani
Kladovske vesti
Serija
Infok
Serija:
Kladovske vesti
Film
Repriza d. prg.

12.00
12.05
13.00
14.00
14.10
15.00
16.00
16.05
18.00
19.00

24.00

Najava programa
Serijski program
Serijski program
Vesti
Zabavni program
Muzi~ki program
Vesti
Filmski program
Serijski program
Dnevnik TV
Majdanpek
Koktel dana
Filmski program
Muzi~ki program
Glas Amerike
(re-emitovawe)
Dnevnik TV
Majdanpek (R)
B92 (ukqu~ewe)

16.00
16.05
16.20
18.00
19.00
19.15
20.15

Datum
Vesti
Igrani film
Auto sprint
Vesti
Farma
Dok an|eli
spavaju
22.00 Vesti
22.15 Igrani film

14.00 Филм
Обавештења
16.00 Емисија - Ауто маркет
16.45 Емисија - Лек природе
17.30 Емисија - Екологијса
18.30 Алтернативна медиц.
19.00 Емисија - Фарма
САТНИЦА
20.00 Старе емисије РТК
Рекламе 5. блок
20.30 Здрави и сити
21.15 Емисија - Ауто спринт
22.00 Филм

12.00
12.20
13.00
15.00
16.00
16.30

Najava programa
Serija
Zvezde f. diska
Moj doktor - rep.
Kladovske vesti
Upakovana
nostalgija
18.00 Kladovske vesti
18.30 Kozmo kozmetika
19.00 Infok
20.00 Kladovske vesti
20.30 Razgovori
21.15 Infok
21.30 Seija
22.00 Kladovske vesti
22.30 Film
00.00 Repriza d. prg.

12.00
12.05
14.00
15.00
17.00

Najava programa
Zabavni program
Muzi~ki program
Filmski program
B92 (ukqu~ewe )

16.00
16.05
16.20
18.00

14.00
16.00
16.45
17.15
18.30
19.15
20.00
21.00
21.30
22.00

12.00
12.20
13.00
15.00
15.05
15.30
16.00
16.30
17.15
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00

12.00
12.05
14.00
15.00
17.00

Najava programa
Zabavni program
Muzi~ki program
Filmski program
B92 (ukqu~ewe )

Буђење у седам
Серија
Дечија Серија
Мој град (р)
ВЕСТИ
Љубав за љубав (р)
Агро сат (р)
Отворени студио(р)
ВЕСТИ
Чувари природе (р)
Серија
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Култура
Тефтер
РЕЗИМЕ 2
Серија
Питајте председ.
Булевар
РЕЗИМЕ 3

07.00
09.00
10.00
12.00
14.00
14.05
16.00
16.05
16.20
17.15
17.45
18.15
19.00
19.30
20.30
21.30
22.00
22.30
23.00

Jutarwi program
Serijski film
Vesti
Vesti
Vesti
Mega saund
Datum
Vesti
Serija
Beli luk i pap.
Lek iz prirode
Auto market
Dnevnik 1
Muzi~ka kutija
Otvoreni studio
Dnevnik 2
Serija
TV vrte{ka
Glas Amerike

07.00
08.30
10.00
10.30
12.00
13.00
13.30
15.00
15.30
16.00
17.00
17.30
18.30
19.45
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
00.00

Буђење у седам
Серија
Дечија Серија
Мој град (р)
ВЕСТИ
Дечија Серија
Тефтер (р)
ВЕСТИ
Селу на поклон (р)
Серија
Серија
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Мобил Е
Само за жене
Отворено говорећи
РЕЗИМЕ 2
Серија
Филмски програм
РЕЗИМЕ 3

07.00
09.00
10.00
12.00
14.00
14.05
16.00
16.05
16.20
17.15
17.45
18.15
19.00
19.30

Jutarwi program
Serijski film
Vesti
Vesti
Vesti
Dokumentarni pr.
Datum
Vesti
Serija
Beli luk i pap.
Ku}ica u cve}u
Bez recepta
Dnevnik 1
Sve po spisku,
muzi~ka emisija
Auto fle{
Dnevnik 2
Serija
TV vrte{ka
Glas Amerike

07.00
08.00
09.00
09.05
09.35
11.00
12.00
13.00
13.45
15.00
15.05
17.00
17.30
18.00
19.45
20.00
21.00
21.30
22.30
00.00

ВЕСТИ
Фарма (р)
ВЕСТИ
Гуливер
Слатко,љуто,кисело
Моја драга школа
ВЕСТИ
Спортић
Мобил Е
ВЕСТИ
Филмски програм
Бесне глисте
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Мобил Е
Недељни барометар
РЕЗИМЕ 2
Серија
Спортски снимак
РЕЗИМЕ 3

07.00
07.05
08.00
09.00
09.05
09.30
11.00
12.00
14.00
15.00
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
00.00

ВЕСТИ
Дечија Серија
Фарма
ВЕСТИ
Селу на поклон
Агро сат
Ауто спринт
ВЕСТИ
Недељни барометар
ВЕСТИ
Бесне глисте (р)
РЕЗИМЕ 1
Нешто сте ми поз.
Дом плус
Недељом увече
РЕЗИМЕ 2
Серија
Добро ти вече Срб.
Нека живи R & R
РЕЗИМЕ 3

20.45
21.30
22.00
22.30
23.00

Datum
Vesti
Igrani film
VEZE, emisija o
saobra}aju
19.00 Vesti
19.15 Metropole i
regije sveta
19.45 Tajm aut
20.45 Dobro ti ve~e...
22.00 Vesti
22.15 Igrani film

14.00
14.15
15.00
15.15
15.45
17.00

TV
Majdanpek

RTV
Kladovo

Вести
Серија
Вести
Емисија - ТВ врташка
Патрола
Дневник
Реч народа
Емисија
Више од вести
Емисија -“Свет новца”
Обавештења
Дневник
Емисија -“Свет новца”
Вести
ТВ ординација
Емисија - Алт. медиц.
Дневник
Серија
Емисија - ТВ врташка
Серија

07.00
08.30
10.00
10.30
12.00
12.05
13.30
14.00
15.00
15.05
16.00
17.30
18.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00
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RTV
Kwa`evac

RTV
Bor

17.30
18.05
18.30
19.00
19.30
20.00
20.15
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30

14.00
14.15
15.05
15.15
15.45
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.05
20.15
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30

Филм
Емисија - Ауто флеш
Здрави и сити
Емисија - Фарма
Кућица у цвећу
У нашем атару
Добр ти вече Србијо
Слика села
Емисија – Путопис
Филм

Najava programa
Serija
Muzicka emisija
Infok
Kozmokozmetika
QUDI
Kladovske vesti
Razgovori - rep.
U nasem ataru
Nedeqne vesti
Iz ugla kulture
Infok
Nedeljne vesti
Tojota svet div.
Infok
Serija
Kladovske
nedeqne vesti
22.30 FILM
00.00 Repriza d. prg.

19.30
20.00
22.00
23.00
23.30
24.00

19.30
20.00
22.00
23.00
23.30

Najava programa
Serijski program
Serijski program
Vesti
Zabavni program
Muzi~ki program
Vesti
Filmski program
Serijski program
Dnevnik TV
Majdanpek
Koktel dana
Filmski program
Muzi~ki program
Glas Amerike
(re-emitovawe)
Dnevnik TV
Majdanpek (R)
B92 (ukqu~ewe)

С Р Е Д А 16. мај

У Т О Р А К 15. мај

П О Н Е Д Е Љ А К 14. мај

RTV
Zaje~ar

RTV
Kwa`evac

RTV
Bor

07.00
08.30
10.00
10.30
12.00
12.05
13.00
14.00
15.00
15.30
16.00
17.00
17.30
18.30
19.45
20.00
21.00
21.30
22.30
00.00

Буђење у седам
Серија
Дечија Серија
Ауто спринт (р)
ВЕСТИ
Моја драга школа
Дечија Серија
Нешто сте ми поз.
ВЕСТИ
Отворено говорећи
Серија
Серија
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Мобил Е
Спортска арена
РЕЗИМЕ 2
Серијa
Екстремни живот
РЕЗИМЕ 3

07.00
09.00
10.00
12.00
14.00
14.05
16.00
16.05
16.20
17.15
17.45
18.15
19.00
19.30
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00

Jutarwi program
Serijski film
Vesti
Vesti
Vesti
Sportski prgram
Datum
Vesti
Serija
Beli luk i pap.
Kaza oaza
Svet novca
Dnevnik 1
Farma
Sportska hronika
Turizam: Gejt A3
Dnevnik 2
Serija
TV vrte{ka
Glas Amerike

14.00
14.15
15.05
15.15

07.00
08.30
10.00
10.30
12.00
12.05
13.00
13.30
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
18.30
19.45
20.00
21.00
21.30
22.00
00.00

Буђење у седам
Серија
Дечија Серија
Мој град (р)
ВЕСТИ
Средишта св. култ
Дечија Серија
Слатко,љуто,кисело
ВЕСТИ
Серија
Серија
РЕЗИМЕ 1
Квизотека
МОЈ ГРАД
Мобил Е
Додатни час
РЕЗИМЕ 2
Серија
Филмски програм
РЕЗИМЕ 3

07.00
09.00
10.00
12.00
14.00
14.05
16.00
16.05
16.20
17.15
18.15
19.00
19.30
20.00
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00

Jutarwi program
Serijski film
Vesti
Vesti
Vesti
Pismo - glava
Datum
Vesti
Serija
Investicije
Sportska hronika
Dnevnik 1
Auto market
DIREKTNO
TV vizita
Dnevnik 2
Serija
TV vrte{ka
Glas Amerike

14.00
14.15
15.05
15.15
15.45
17.00
17.30
18.00
18.30

07.00
08.30
10.00
10.30
11.45
12.00
12.05
14.00
15.00
16.00
17.00
17.30
18.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00

Буђење у седам
Серија
Дечија Серија
Мој град (р)
Мобил Е
ВЕСТИ
Филмски програм
Дечија Серија
ВЕСТИ
Серија
Серија
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Чувари природе
Моје друго ЈА
РЕЗИМЕ 2
Серија
Отворени студио
Љубав за љубав
РЕЗИМЕ 3

07.00
09.00
10.00
12.00
14.00
14.05
16.00
16.05
16.20
17.15
17.45
19.00
19.30
20.30
21.30
22.00
22.30
23:00

Jutarwi program
Serijski film
Vesti
Vesti
Vesti
Folk {ou
Datum
Vesti
Serija
TV vizita
DIREKTNO
Dnevnik 1
Moj doktor
Auto sprint
Dnevnik 2
Serija
TV vrte{ka
Glas Amerike

14.00
14.05
14.15
15.05
15.15
17.00

17.00
17.30
18.00
18.05
18.30
19.00
19.30
20.15
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30

19.00
19.30
20.05
20.15
22.00
22.30
23.00
23.30

17.30
18.00
18.05
18.30
19.00
19.30
20.00
20.15
21.30
22.00
22.30
23.30

TV
Majdanpek

RTV
Kladovo

Вести
Серија
Више од вести
Емисија - ТВ вртешка
Обавештења
Дневник
Реч народа
Емисија-Ауто маркет
Вести
Више од вести
Лек из природе
Дневник
Спорт плус
Актуелности
Везе
Дневник
Серија
ТВ Вртешка
Серија

12.00
12.20
13.00
14.20
14.50
15.00
16.05
16.30
17.20
18.05
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
20.15
21.30
22.00
22.30
00.00

Najava programa
Tojotin svet div.
Svet renomea
Serija:
Infok
Serija
Kladovske vesti
AUTO FLES
Zivot je..
Kladovske vesti
Gejm over
Infok
Crtani film
Kladovske vesti
SERIJA
Infok
Serija
Kladovske vesti
FILM
Repriza d. prg.

12.00
12.05
13.00
14.00
14.10
15.00
16.00
16.05
18.00
19.00

Вести
Серија
Више од вести
ТВ Вртешка
Актуелности
Дневник
Спорт плус
Вести
Алтернативна медиц.
Обавештења
Дневник
Реч народа
Слика села
Више од вести
Свет малог бизниса
рекламе
Дневник
Серија
ТВ Вртешка
Серија

12.00
12.20
13.00
14.20
14.50
15.05
16:00
16.30
17.30
18.05
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.15
21.30
22.00
22.30
00.00

Najava programa
Tojotin svet div.
VIP
Razgoliceni
Infok
Serija
Kladovske vesti
Casa oaza
Iz ugla kulture
Kladovske vesti
Sportski tren.
Infok
Crtani film
Kladovske vesti
Serija
Infok
Serija
Kladovske vesti,
Film
Repriza d. prg.

12.00
12.05
13.00
14.00
14.10
15.00
16.00
16.05
18.00
19.00

Вести
Више од вести
Серија
Више од вести
ТВ Вртешка
Дневник
Реч народа
Емисија - Живот је
Вести
Више од вести
Емисија - Ауто флеш
Дневник
Реч народа
Везе ( реприза)
Вести
Патрола
Емисија - Свет новца
Дневник
Серија
Серија

12.00
12.20
13.00
14.20
15.00
15.05
16.05
16.30
17.30
18.00
18.20
19.00
19.30
20.00
20.30
21.15
21.30
22.05
22.25
00.00

Najava programa
Tojotin svet div.
Pevaj mi sokole
Serija
Infok
Serija
Kladovske vesti
Gate 3
Kozmo kozmetika
Kladovske vesti
Zivot je...
Infok
Crtani
Kladovske vesti
Serija
Infok
Serija
Kladovske vesti
Film
Repriza d.prg.

12.00
12.05
13.00
14.00
14.10
15.00
16.00
16.05
18.00
19.00

19.30
20.00
22.00
23.00
23.30
24.00

19.30
20.00
22.00
23.00
23.30
24.00

19.30
20.00
22.00
23.00
23.30
24.00

Najava programa
Serijski program
Serijski program
Vesti
Zabavni program
Muzi~ki program
Vesti
Filmski program
Serijski program
Dnevnik TV
Majdanpek
Koktel dana
Filmski program
Muzi~ki program
Glas Amerike
(re-emitovawe)
Dnevnik TV
Majdanpek (R)
B92 (ukqu~ewe)

Najava programa
Serijski program
Serijski program
Vesti
Zabavni program
Muzi~ki program
Vesti
Filmski program
Serijski program
Dnevnik TV
Majdanpek
Koktel dana
Filmski program
Muzi~ki program
Glas Amerike
(re-emitovawe)
Dnevnik TV
Majdanpek (R)
B92 (ukqu~ewe)

Najava programa
Serijski program
Serijski program
Vesti
Zabavni program
Muzi~ki program
Vesti
Filmski program
Serijski program
Dnevnik TV
Majdanpek
Koktel dana
Filmski program
Muzi~ki program
Glas Amerike
(re-emitovawe)
Dnevnik TV
Majdanpek (R)
B92 (ukqu~ewe)

ПРЕДЛОГ

НИНЏА КОРЊАЧЕ
Млади редитељ Кевин Манро режирао је и написао сценарио (по стрипу аутора Кевина Истмана и Питера Лерда) за овај дугометражни анимирани филм. Култни ликови нинџа корњача већ
су постали прави бренд. Клинци их напросто обожавају, а цели низ производа носи њихов лик.
Ангажоване корњаче које носе имена великих италијанских ренесансних уметника увек су спремне за шалу, али и за одбрану светског поретка. Акција, хумор и стриповска карикираност ликова основни су елементи које привлаче најмлађу публику, али и ону одраслу, која се не стиди да
пронађе поново дете у себи.
Вођени ликом мајстора Сплинтера, наши оклопљени јунаци су увек спремни да се боре за
бољи свет. Зликовци су жешћи него икада, свет у никада већој опасности, а маскирани костоломци
никад спремнији да поврате стару славу.
У америчкој верзији филма гласове споредним ликовима позајмљују звезде попут Патрика
Стјуарта из "Звезданих стаза" и "Икс-мена", највећа млада женска кинеска звезда - Цији Џанг ("Мемоари једне гејше", "Херој"), главна глумица серије "Бафи, убица вампира" – Сара Мишел Гелар,
и Мако - јапанска филмска звезда. Улогу наратора има Лоренс Фишберн.
Српску синхронизовану верзију режира Никола Ђуричко, а гласове су позајмили Дејан Луткић, Горадан Кичић, Зоран Цвијановић, Никола Булатовић, Слобода Мићановић, Срђан Тимаров,
Срђан Милетић, Горан Султановић, Милица Михајловић и Никола Ђуричко.
17. мај 2007.
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НАГРАДНА ИГРА

УПОЗНАЈМО КРАЈИНУ
Поштовани читаоци, од првог броја нашег листа почињемо са наградном
игром чији је смисао да боље упознамо наш регион кроз кратке текстове о
неким занимљивостима које, верујемо, нису много познате широј јавности.
Пажљивим ишчитавањем лако ћете доћи до одговора на постављено питање.
Потребно је да сакупите четири купона са уписаним тачним одговорима
и да их у коверти пошаљете на нашу адресу. У последњем броју у месецу
објавићемо ''џокера'', који ће моћи да замени један од недостајућих купона.
За ово коло наградне игре обезбеђене су многобројне награде: телевизор, путовања, летовања, бела техника, а биће и награда изненађења.
Коверте са купонима слати на адресу редакције: ''ТИМОЧАНИН'' - Тржнопословни центар Краљевица бб, ламела б, 19000 Зајечар.
Никола Пашић

18. XII 1845 - 10. XII 1926
Никола Пашић је један од највећих српских државника 19. и 20. века - политиком се бавио више од пола
века, у Кнежевини и Краљевини Србији и у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца.Мада је по образовању био
инжењер, најмање се бавио својим стручним послом. У идеолошком смислу, прошао је кроз неколико фаза:
у младости је био социјалиста и револуционар, у зрелим годинама борац за парламентарну демократију, док
је у касним годинама постао конзервативац.
У политици се доказао као мудар, сталожен иупоран политичар. Говорио је '' Срби јесу мали народ, али
већег између Беча и Цариграда немамо '' .Осим тога он је по природи био ћутљив и имао је узречицу '' овај
''. Био је познат по надимку Баја.
Био је вођа Радикалне странке од оснивања до смрти, када је изгубила политички утицај. У 19. веку Странка је била углавном у опозицији против Обреновића, а у 20. веку била је искључиво на власти. Са краљем Петром Карађорђевићем био је чак у присним односима.
Имао је скоро невероватну, веома бурну политичку прошлост. Због покретања Тимочке буне био је осуђен на смрт, изгнан из земље. 0д 1883. до 1889. године, затвореник због увреде краља и учешћа у Ивањданском атентату 1899. године.
Обављао је разне дужности - био је градоначелник Београда, народни посланик, председник Народне скупштине, дипломатски представник, преговарач на Конференцији мира у Паризу, председник владе (1891-1892,
1904-1918, са три краћа прекида, 1921-1926 са једним прекидом).
За време владавине краља Александра Обреновића саставио је прву владу.
Из српства у југословенство прешао је после пропасти царске Русији.
Одиграо је велику улогу у формирању Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.

Наградно питање :
По ком надимку је у народу био познат Никола Пашић ?

КУПОН 3
Тачан одговор је
Име и презиме
Адреса
Телефон
36
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МЕЂУ МЛАДИМ ЗАЈЕЧАРЦИМА

У МОДИ СУ
МРТВАЧКЕ
ГЛАВЕ

а улицама Зајечара све је више младих,
али и најмлађих, који на гардероби
имају у најмању руку необичне амблеме. Најприметније су мртвачке главе које
се буквално кезе са рукава, џепова или панталона.

Н

• С. Божиновић

свети се. Постоји филм о њему, постоји стрип
и игрица. Он штити невине, а на мајици увек
носи свој симбол – мртвачку главу са искеженим зубима.
На зајечарској пијаци може се купити гардероба са овим ''осветничким'' симболом и

Продавачица - Суада Мемић

- То није мртвачка глава, већ знак ''Пани- скупља је за неколико стотина динара од оне жена је та гардероба, а кад немамо ону искежену, онда купују и обичну главу. Мислим на
шера'' – објаснио нам је М.Н.(13). –Тоје један без икаквихсимбола
много храбар лик који убија лоше момке и Мртваци се одлично продају, тра- мртвачку са две коске, као што је на мишо17. мај 2007.
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мор – објаснио нам је један продавац.
На другом месту по потражњи, кажу трговци
на бувљаку, су мајице са знаком пентаграма.
Међутим, тешко је доћи до такве гардеробе,
тако да су петокраке одлична замена. Млади
углавном и не знају шта представља знак
пентаграма, али зато знају шта је петокрака.
Петокрака је знак за Русију – рекао
нам је један купац омладинац.
Продавачица Суада Мемић каже да се мајице
са овим знаком најбоље продају. Чињеница
је да су петокраке западни тренд у ретро фазону.
На жалост, млади углавном и не знају какве
све знаке носе на себи. Тако, многобројни кинески симболи, или кинеска слова, красе њихову гардеробу, а ко зна шта представљају и
значе. Са натписима на енглеском је лакше:
на пијаци се продају и мајице за трогодишњаке на којима пише '' прљави зид'', а слова
су написана тако као да са њих капље крв.
Одлично се продају и мајице које рекламирају Емирате, односно њихову авио-компанију. Плануле су и мајице на којима пише:
''италијански жиголо, први пут џабе, после
800 долара''.
Рекламира наша омладина све од реда, мало
исток, мало запад. То би, отприлике било, као
да Кинез насред Пекинга прошета на мајици
неко српско обележје, или као да Американац усред Њујорка стави нашу шајкачу...

Врeменска прогноза за
Тимочку Крајину

Четвртак
Петак
Субота
Недеља
Понедељак
Уторак
Среда
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Prepodnevni pquskovi
Izlazak Sunca: 5:10
Vla`nost: 54%; pop. 61%
Padavine: 30% ; pop. 10%
Delimi~no obla~no
Izlazak Sunca: 5:09
Vla`nost: 46%; pop. 56%
Padavine: 20% ; pop. 20%
Delimi~no obla~no
Izlazak Sunca: 5:08
Vla`nost: 45%; pop. 53%
Padavine: 0% ; pop. 0%
Delimi~no obla~no
Izlazak Sunca: 5:07
Vla`nost: 40%; pop. 51%
Padavine: 10% ; pop. 10%
Ve}im delom sun~ano
Izlazak Sunca: 5:06
Vla`nost: 45%; pop. 46%
Padavine: 0% ; pop. 10%
Ve}im delom sun~ano
Izlazak Sunca: 5:05
Vla`nost: 46%; pop. 59%
Padavine: 10% ; pop. 20%
Ve}im delom obla~no
Izlazak Sunca: 5:04
Vla`nost: 52%; pop. 62%
Padavine: 20% ; pop. 30%

