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Уру че не но вем бар ске 
на гра де Де сан ки Пе тр ов
Мо рар, Ву ле ту Жу ри ћу и
Дра га ну Ву ја чи ћу и зва ње
за слу жног гра ђа ни на
Пан че ва ге не рал-ма јо ру
Ене су Та су

Гра до на чел ник по ру чио
да ће ра ди ти на ства ра њу
кон ку рент ног при вред ног
ам би јен та

Све ча ном сед ни цом Скуп шти не гра -
да Пан че ва у Кул тур ном цен тру и
до де лом но вем бар ских на гра да и
зва ња за слу жног гра ђа ни на Пан че ва
обе ле жен је 8. но вем бар, Дан гра да.

За за слу жног гра ђа ни на Пан че ва
про гла шен је ге не рал-ма јор у пен зи -
ји Енес Та со, ко ји је био на слу жби у
Пан че ву, али и у Вр шцу и Са ра је ву,
где је те шко ра њен у ма са кру у До -
бро во љач кој ули ци. Био је ко ман -
дант бри га де у ис точ ној Сла во ни ји,
на чел ник Дру гог оде ље ња Шта ба
Дру ге вој не обла сти и ко ман дант
пан че вач ког гар ни зо на, ка да су ње -
го ви вој ни ци из гра ди ли ве ли ки број
пу те ва, али и уче ство ва ли у спа са ва -
њу љу ди од по жа ра и по пла ва. 

Но вем бар ске на гра де ове го ди не
до би ли су сли кар ка Де сан ка Пе тр ов
Мо рар, пи сац Ву ле Жу рић и но ви -
нар Те ле ви зи је Пан че во Дра ган Ву -
ја чић. Де сан ка Пе тр ов Мо рар ства ра
аква ре ле, цр те же, гра фи ке и уља на
плат ну, а из ла га ла је на пре ко 60 са -
мо стал них из ло жби у зе мљи и ино -
стран ству. Пи ше по е зи ју и до бит ни -
ца је број них на гра да. Ву ле Жу рић
као пи сац има ве ли ки број зна чај -
них књи жев них на гра да, по пут Ан -
дри ће ве за 2015. Дра ган Ву ја чић је
но ви нар че тр де сет го ди на и уско ро
оче ку је хи ља ди ту еми си ју из по љо -

ра ци о на ли за ци ју јав ног ко му нал ног
сек то ра.

– То зна чи да услу ге тре ба да по јеф -
ти не, а по тро шња да се сма њи, и исто -
вре ме но да се уна пре ди ква ли тет. Све
то мо ра да пра ти и уна пре ђе ње по љо -
при вре де кроз де фи ни са ње ја сних и
тран спа рент них од но са и ја сно де фи -
ни са ње по љо при вред ног зе мљи шта у
др жав ној сво ји ни. Мо ра мо да зна мо
чи ме рас по ла же мо и да то да мо по љо -
при вред ни ци ма у јед ном парт нер -
ском од но су, јер је то на ша стра те шка
гра на раз во ја – ре као је Па влов.

Под се тио је да Пан чев ци има ју
мо гућ ност да уче ству ју у до но ше њу
од лу ка кроз не ко ли ко скуп штин ских
про је ка та, по пут пар ти ци па тив ног
бу џе ти ра ња.

Дво ра на Кул тур ног цен тра је би ла
пу на, а ме ђу зва ни ца ма из при вред -
ног, кул тур ног и по ли тич ког жи во та
би ли су и пр ви до бит ник при зна ња
по ча сног гра ђа ни на Пан че ва –
Фран че ско Ђан гран ди, не ка да шњи
пр ви чо век ита ли јан ске про вин ци је
Ра ве на, као и пред став ни ци вој ске,
по ли ци је, цр ка ва и вер ских за јед ни -
ца, др жав них, по кра јин ских и град -
ских ин сти ту ци ја и уста но ва.

У про гра му обе ле жа ва ња Да на гра -
да уче ство ва ли су: хор Пан че вач ког
срп ског цр кве ног пе вач ког дру штва,
ко ји пред во ди ди ри гент Ве ра Ца ри -
на, Там бу ра шки ор ке стар „Не вен”
Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур” под
вођ ством про фе со ра Ми хај ла Јо ви ћа
и Ка мер ни ор ке стар „Ка ме ра та” под
умет нич ким ру ко вод ством Сре те на
Јо ви ћа. На са мом по чет ку био је
при ка зан про мо тив ни спот о Пан че -
ву ко ји је из ра ди ла про ду цент ска ку -
ћа „Ваг нер про дакшн”.

Овај дан се пра зну је у знак се ћа ња
на 8. но вем бар 1918, ка да је срп ска
вој ска под вођ ством ка пе та на Пе тра
Ара чи ћа осло бо ди ла град и при по ји -
ла га ма ти ци Ср би ји.

М. Ди ми трић
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СВЕ ЧА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

ДАН ПАН ЧЕ ВА УЗ НА ГРА ДЕ И ПРИ ЗНА ЊА

обра зо ва ње и оп шта кул ту ра опле ме -
ни ти и отво ри ти им хо ри зон те – ре као
је Па влов и до дао да ће од на ред не
го ди не сва ко де те за осам на е сти ро -
ђен дан од Гра да до би ти ва у чер за
кул тур не до га ђа је.

Гра до на чел ник је на гла сио и да ће
ра ди ти на ства ра њу кон ку рент ног
при вред ног ам би јен та кроз ин фра -
струк тур но опре ма ње ин ду стриј ских
зо на и парт нер ску са рад њу с ма лим
и сред њим пред у зе ћи ма, те да ће би -
ти усме ре ни на са рад њу с при ват -
ним сек то ром кроз раз вој мо де ла
јав но-при ват ног парт нер ства, а уз

је и нај ве ћа ствар. За то ову на гра ду
при ма мо од свих вас и при ма мо је за
све нас, ду бо ко ве ру ју ћи да смо сви
ми да нас то ве ли ко на сме ја но ср це
Пан че ва, гра да у ко јем хо ће мо да жи -
ви мо срећ ни, здра ви, обра зо ва ни,
рав но прав ни и за љу бље ни. Жи ве ло
на ше ле по Пан че во – ре као је Жу рић.

Гра до на чел ник Пан че ва Са ша Па -
влов је у го во ру под се тио на де вет ве -
ко ва ду гу исто ри ју Пан че ва, на ан ти -
фа ши стич ку те ко ви ну, као и на хе ро је,
вој ни ке, пе сни ке и дру ге Пан чев це
ко ји су пи са ли ту исто ри ју, али и на
да на шње ге не ра ци је мла дих, за ко је

ве ру је да ће на пра ви ти ре зул та те ко -
ји ће сла ви ти бу ду ће ге не ра ци је. Па -
влов је ре као да је ду жност свих чу -
ва ње и не го ва ње кул тур не ба шти не,
али и рад на но вим вред но сти ма ко -
је ће при хва ти ти де ца и омла ди на.

– Мла де же ли мо да по др жи мо, да
про мо ви ше мо, да ства ра мо усло ве за
њи хов раст и раз вој, за њи хо во обра -
зо ва ње ко је је при ме ње но у прак си, и
то у Пан че ву, њи ма же ли мо да ство -
ри мо ин фра струк ту ру ка ко би се
оства ри ли у на у ци, спор ту, пред у зет -
ни штву, умет но сти, али и да по диг -
не мо ква ли тет њи хо вог жи во та про -
ши ру ју ћи кул тур ну по ну ду и сти му -
ли шу ћи их да то ко ри сте, јер ће их

при вре де „Је л’ ро ди ло?”. У име до -
бит ни ка на све ча но сти је го во рио
Ву ле Жу рић.

– Ве ли ко ср це ко је сви ви Пан чев -
ци има те, ср це ко је већ ве ко ви ма до -
че ку је оне ко ји до ла зе, та ва ша љу бав,
ва ша људ скост је сте на гра да ко ју сам
при мио и с ра до шћу при мам све ове
го ди не. За то ко ри стим ову при ли ку
да вас под се тим на све оне ко ји су по -
пут ме не до шли у Пан че во да у ње му
оста ну и да у њи хо во име из го во рим
јед но нај ве ће хва ла, али да ка жем ка -
ко су сви они, али и сви ви, за слу жи -
ли пре све га ду бо ко по што ва ње и ди -
вље ње, јер би ти и оста ти чо век у свим
овим не чо веч ним вре ме ни ма, ве ли ка
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Pancsovai többnyelvű melléklet
Панчевачки вишејезичник – на мађарском » стране I-VIII

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

„Панчевац” не
ради у петак

Због државног празника, у петак,
11. новембра, „Панчевац” неће
радити. Благајна и маркетинг
имаће уобичајено радно време од
понедељка, 14. новембра.



си ту а ци ја се ме ња ла из ми ну та у ми -
нут, да би пред (на шу) зо ру ствар ко -
нач но ле гла на стра ну Трам па.

Су ма су ма рум, те шко је ре ћи да
ли ће свет би ти друк чи ји на кон по -
бе де фри ка стог бо га та ша, јер он си -
гур но ни је у пот пу но сти сам свој га -
зда. Али да ће би ти уз бу дљи во, у то
не ма сум ње.

А ка ко ће се но ва ре ал ност од ра зи -
ти на ов да шње при ли ке? Ра ди ка ли
сла ве као да је сам Во ја по бе дио, док
се мно ги дру ги на да ју да ће по нас
би ти бо ље не го да је три јум фо ва ла
Хи ла ри.

За ни мљи во је да, по ред при ча да
Ме ла ни јин су пруг, сло ве нач ки зет
До налд, сим па ти ше Ср бе, по сто ји
још не што што би га по ве за ло, ма кар,
с мно гим ов да шњим по ли ти ча ри ма.
На и ме, ма ло ко зна да је Трамп пре
ре пу бли ка на ца био и демoкрата, а
чак је на из бо ри ма 2000. го ди не за у -
зео тре ће ме сто, ка да је као пред сед -
ник (за аме рич ке при ли ке ма ју шне)
ре фор ми стич ке стран ке осво јио се -
дам од сто гла со ва?!

Та ко би се Трамп мо гао на зва ти и
пре ле та чем, ка рак те ри стич ним срп -
ским (а и пан че вач ким) по ли тич ким
ар хе ти пом.

Ме ђу тим, су штин ски то јед но с
дру гим не ма бла ге ве зе...

Ј. Ф.

Сле де ћи пред сед ник нај ве ће пла -
не тар не си ле и ви ше је од то га – пра ва
ри ја ли ти зве зда. Чу ве ни ми ли јар дер
и ме диј ски мо гул сва ка ко је умео да
се од глав не ри вал ке Клин то ни це
бо ље по зи ци о ни ра у од но су на ак ту -
ел ни тре ну так: да до пре до пре сеч -
ног Аме ри кан ца, не пре те ра но обра -
зо ва ног, али по го ђе ног тех но ло ги за -
ци јом и га ше њем рад них ме ста, пре
све га у обла сти ин ду стри је, ко ја се
све ви ше из ме шта у дру ге, не раз ви -
је ни је др жа ве.

Ин те ре сант но је би ло пра ти ти и
из бор ну ноћ на свим бит ни јим свет -
ским (па и на шим) ме ди ји ма. Мно ги
су про бде ли це лу ноћ, јер су пр ва уз -
бу ђе ња кре ну ла око по но ћи по ов да -
шњем вре ме ну, да би се дра ма од ви -
ја ла све до ка сних ју тар њих ча со ва. И
то с хич ко ков ским за пле ти ма из ре -
жи ра ним као у Хо ли ву ду. Ни је би ло
ла ко ни ска пи ра ти све те за вр зла ме
око си сте ма и фа мо зних елек то ра,
или, ре ци мо, шта је то свинг. Иа ко би
не ки на то има ли без о бра зни је алу -
зи је, ра ди се о аме рич ким др жа ва ма
ко је ни су ви ше го ди шње ста бил но
упо ри ште ни де мо кра та ни ре пу бли -
ка на ца, већ та мо на из ме нич но по бе -
ђу ју и јед ни и дру ги. И ко до би је Оха -
јо, Пен сил ва ни ју и, по себ но, Фло ри ду,
тај мо же ра чу на ти на ко нач ну по бе -
ду. А на том ег зо тич ном по лу о стр ву

И Трамп је био
пре ле тач

На ра дост и оду ше вље ње, па чак и
еу фо ри ју по не ких Ср ба, у исто риј -
ској но ћи из ме ђу утор ка и сре де три -
јум фо вао је Трамп. Та ко ће мо, на кон
ви ше го ди на, по сле До нал да (Да ка)
има ти но вог ју на ка под тим име ном.
И сви ће се сло жи ти, ни шта ма ње
жи во пи сног од бес крај но ко мич ног
цр та ног Ди зни је вог џан гри за ла –
Па је Пат ка.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Трком. До циљева.

На Градском стадиону, пре неки дан

Снимио Владимир Ђурђевић

• Све се може кад те хоће.

• Не треба да забијамо главу у песак пред проблемима. Много је 
лакше гурнути их под тепих.

• Улица је бебиситерка нашој деци.

• Пола људи ради у сивој зони, а пола на црно. Трећа половина 
је незапослена!

• Немају сви политичари везе с мафијом. Неки немају благе везе.

• Народ таман мало живне, а онда влада најави нове социјалне 
реформе.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ОСЕЋАМ ПРОМЕНЕ СВАКОДНЕВНО. ЈА САМ МЕТЕОРОПАТА.

Петак, 11. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Ко ки це
Ма ло ко га у Ср би ји, ко ба ја ги, за ни ма ис ход пред сед нич ких из бо ра у
САД. Што би то, као, би ло бит но? Хо ће ли нај моћ ни ју др жа ву све та во -
ди ти го спо ђа Клин тон, Хи ла ри Клин тон, су пру га оног Би ла што нас је
оно ли ко и она ко „ча стио”, или Трамп, До налд Трамп, екс цен трич ни
мул ти ми ли јар дер, у чи јој би о гра фи ји из ме ђу оста лог сто ји да је глу мио
са мог се бе у аме рич ким фил мо ви ма из де ве де се тих? Ма, не бит но.

Он да се де си аме рич ка из бор на ноћ, а ов да шњи кон зу мен ти елек трон -
ских ме ди ја и гра ђа ни на ву че ни на дру штве не мре же не ски да ју по гле де
са екра на! Не спа ва ју. На рав но да је ва жно ко ће по ста ти нај моћ ни ја осо -
ба на пла не ти. А тек ка да се де си из не на ђе ње, а по бе да Трам па то сва ка -
ко је сте, он да сви од ле пе.

И кре ну на га ђа ња: шта та кав из бор Аме ри кан ки и Аме ри ка на ца зна чи
за гра ђан ке и гра ђа не Ср би је?

Ево од го во ра: ни шта, опу ште но; це лу ствар тре ба све сти на ра до зна -
лост.

Клин то но ва због по ро дич не „анам не зе” је сте за екс пли цит но при зна -
ње Ко со ва (око че га би се ов де ди гла ве ли ка фр ка, али је бли ска не ми -
нов ност), а Трамп баш и ни је си гу ран где се та на ша др жа ва на сло во „с”
тач но на ла зи. Што је до бро. Од лич но је да има фи не кон так те с пред сед -
ни ком Ру си је Пу ти ном, ко ји му је ме ђу пр ви ма че сти тао. Не ће ни то по -
мо ћи Ср би ји, ко ја мо ра да ис по шту је све што мо ра на пу ту ка ЕУ, али ће
јој ку пи ти ма ло вре ме на: ето Амер и Рус се го ти ве, па што не би смо и ми
мо гли да се го ти ви мо и с Ру си ма и са Евро пља ни ма исто вре ме но.

Због по бе де Трам па од ле пи ло је по ла Аме ри ке и це ла за пад на Евро па.
Тра же се, ка жу, не крет ни не по Ка на ди, где би број ни Аме ри да се исе ле;
Евро пља ни се нер ви ра ју јер њи хо ве де сни чар ске стран ке и јед на ко та кви
по кре ти цве та ју, че сти та ју по бед ни ку.

Вра ти мо се на из не на ђе ње: се ћа те ли се не та ко дав не еу фо ри је ка да је
То ма Ни ко лић до био Бо ри са Та ди ћа на из бо ри ма за пред сед ни ка Ср би -
је? Дру го по ме ну ти је ло ше про це нио, скра тио се би ман дат и иза шао на
цр ту та да шњем ше фу СНС-а. И из гу био. Оно што по ве зу је Хи ла ри и Бо -
ри са из тог вре ме на, је сте не пот ко ва на и пре те ра на са мо у ве ре ност. За то
су он да срп ске де мо кра те би ле са бла жње не, а убр зо је и стран ка ко ју је
Та дић во дио про па ла.

Не ће про па сти аме рич ке де мо кра те; та мо се од у век во де по ли тич ки
ра то ви из ме ђу ре пу бли ка на ца и де мо кра та, а то ће се и на ста ви ти. Са мо,
гра ђан ке и гра ђа ни САД про пу сти ли су при ли ку ко ја им се, по све му су -
де ћи, не ће у бли ској бу дућ но сти по но во отво ри ти: да до би ју пред сед ни -
цу, пр ву пред сед ни цу. Му шка рац, „раз ба ру шен” тип, по бе дио је на из бо -
ри ма да му.

Аме ри кан ци се у по след ња два да на при се ћа ју не чег ко мич ног, што се
гра ни чи са ап сур дом: у цр та ној се ри ји „Симп со но ви”, ко ја је мно го ви ше
од обич ног цр та ћа, још 2000. го ди не пред ви ђе но је да ће Трамп би ти
пред сед ник. Ден Гри ни, сце на ри ста „Симп со но вих”, ка же: „Би ло је то
упо зо ре ње Аме ри ци. То је из гле да ло као ло ги чан ко рак пре не го што до -
так не мо дно. Тај сце на рио смо упо тре би ли јер се по кла па са си ту а ци јом
у ко јој Аме ри ка гу би ра зум”. Да ли се то де си ло у но ћи из ме ђу утор ка и
сре де, да ли је Аме ри ка из гу би ла ра зум? Ви де ће мо...

У ме ђу вре ме ну, за гле да ње пре по ру чу је мо јед ног од нај ко ме дич ни јих
ли ко ва свих вре ме на: Бо ра та. Са ша Ба рон Ко ен, али јас Бо рат, у ла жним
до ку мен тар ци ма ма е страл но се спр дао са од ре ђе ним аме рич ким вред -
но сти ма, а у јед ној од епи зо да био је у „кам па њи” од вра та до вра та с ре -
пу бли кан ским кан ди да том за кон грес. Оба ве зно по гле да ти, и то без ко -
ки ца, јер би мо гле да вам за ста ну у ду шни ку ка да поч не те да се ки да те
од сме ха :-)

Филм „Уче ње о аме ри ка кул ту ра за бо љи так ве ли чан стве но др жа ва Ка -
зах стан” ових да на сла ви де сет го ди на од пре ми је ре, али не ке ства ри
пре ва зи ла зе гра ни це вре ме -про стор, зар не?

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић
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ИЗ ЛО ЖБА ДО КУ МЕ НА ТА, ГРА ВУ РА, МА ПА

Три ве ка осло бо ђе ња од Ту ра ка

У окви ру обе ле жа ва ња Да на
Пан че ва, у ма лој са ли Град ске
упра ве до де ље на су при зна ња
нај у спе шни јим уче ни ци ма ко -
ји су у про те клој школ ској го -
ди ни осво ји ли на гра де на др -
жав ним или ме ђу на род ним
так ми че њи ма из оп штих школ -
ских пред ме та.

Чла ни ца Град ског ве ћа за -
ду же на за обра зо ва ње мр Та -
тја на Бо жић у свом по здрав -
ном го во ру је у име гра ђа на и
ло кал не са мо у пра ве за хва ли -
ла ђа ци ма што су осва ја њем
нај сјај ни јих од лич ја на раз ли -
чи тим так ми че њи ма до при не -
ли да се име на шег гра да про -
не се ши ром све та. Она је под -
се ти ла јав ност да наш град, у
скла ду с мо гућ но сти ма, из два ја

сред ства ка ко би по мо гао на -
шим на да ре ним су гра ђа ни ма
у оства ри ва њу ам би ци о зних
ци ље ва. Ис та кла је да су на -
гра ђе ни уче ни ци бу дућ ност
Пан че ва и да ће Град и у на -
ред ном пе ри о ду би ти по др -
шка бли ста вим умо ви ма.

Тра ди ци о нал но на Дан гра -
да Пан че ва Ре ги о нал ни цен -
тар за та лен те „Ми хај ло Пу -
пин” и Град Пан че во на гра ђу ју
та лен то ва не пан че вач ке ђа ке
при год ним по кло ни ма, а иде ја
је да се афир ми шу ин те ли ген -
ци ја, мо ти ви са ност и вред но ћа
као зна чај не вред ност раз ви је -
ног дру штва. Ове го ди не при -
зна ње је до би ло 47 осно ва ца и
сред њо шко ла ца.

З. Ст.

Вре дан и ду го ве чан
по клон

Скулп ту ра по ста вље -
на ис пред Град ске
би бли о те ке

По сле Бе о гра да и Ор лан да, и
Пан че во је до би ло скулп ту ру
чи та ча. „Пан че вач ки чи тач” је
де те с књи гом, осло ње но на
мер де ви не, и пред ста вља пе -
ња ча, јер ако млад чо век кре не
да чи та, ви си не до ко јих мо же
сти ћи за хва љу ју ћи књи га ма
не ће мо ћи да се из ме ре.

Кра јем де цем бра про шле
го ди не по ста вљен је „Бе о град -
ски чи тач” у Чу бур ском пар ку
у Бе о гра ду, дру га скулп ту ра
чи та ча је од не дав но у Ор лан ду
у Аме ри ци, а тре ћа је у на шем
гра ду.

Ини ци ја тор ке ове ак ци је су
књи жев ни це Гор да на Пе ша ко -
вић из САД и Гор да на Вла јић
из Пан че ва, као и но ви нар ка
РТС-а Та ња Ши кић. Иде ју „Бе -
о град ски чи тач” по кре ну ле су
са же љом да под стак ну љу де
на чи та ње.

– Ове скулп ту ре ни су спо -
ме ни ци, оне не ће би ти спо мен
на књи гу, про све ти тељ ство и
обра зо ва ње, већ скулп ту ре ко -
је ће би ти ме сто су сре та, али и
увек под се ћа ти ко ли ко је књи -
га ва жна и ко је су све до бро би -
ти од књи ге – ре кла је Та ња
Ши кић.

У њи хо ву иде ју нео п ход но је
би ло укљу чи ти и ва ја ре. Про -
фе сор Дра го љуб Ди ми три је -
вић дао је за да так сво јим сту -
ден ти ма ва ја р ства да осми сле
струк ту ру чи та ча ко ји ће би ти
та ман то ли ко не у па дљив да не
ре ме ти град ски жи вот и та ман
то ли ко упа дљив да сва ко га
под се ти на чи та ње. Из ло жба
осам на ест скулп ту ро ло шких

АКТУЕЛНО
Петак, 11. новембар 2016.
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ПАН ЧЕ ВО ДО БИ ЛО НА ПО КЛОН СКУЛП ТУ РУ

ОТ КРИ ВЕН „ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ЧИ ТАЧ”

идеј них ре ше ња три на ест мла -
дих ау то ра тра ја ла је де сет да -
на у Га ле ри ји РТС-а.

Про фе сор Ди ми три је вић,
мен тор про јек та, из ја вио је да
су за хва љу ју ћи овој иде ји и
скулп ту ри он и ње гов бив ши
сту дент Алек сан дар Ве че ри -
но вић, ау тор скулп ту ре, на не -
ки на чин по ста ли Пан чев ци.

– Мој бив ши сту дент је ле по
раз ра дио ову иде ју, па је
скулп ту ру по све тио нај мла ђи -
ма, зна ју ћи да у њи ма има нај -
ви ше сна ге, а та сна га ле жи у
же љи за чи та њем – ре као је
про фе сор.

Мла ди ва јар Алек сан дар Ве -
че ри но вић из Шап ца ре као је
да сва ки умет ник, па и он, са -
ња о тре нут ку ка да ће ње го во
де ло угле да ти све тлост да на,
као и да му је част што ће ње -
го ва скулп ту ра „за у век би ти у
Пан че ву”. 

Члан Град ског ве ћа за ду жен за
кул ту ру Не ма ња Ро тар под се тио

Читањем до звезда

„Три ста го ди на осло бо ђе ња
Пан че ва од Ту ра ка 1716–
2016”, из ло жба ау то ра Ми о -
дра га Мла де но ви ћа и Сне жа -
не Ве чан ски, ко ју је ор га ни -
зо вао За вод за за шти ту спо -
ме ни ка кул ту ре, отво ре на је у
сре ду, 9. но вем бра, у згра ди
пре ди о ни це не ка да шње Сви -
ла ре. По све ће на је до га ђа ји -
ма ко ји су се од и гра ли на тај
дан 1716. го ди не, ка да је вој -
ска Еу ге на Са вој ског, ко јом је
ко ман до вао гроф Фло ри мунд
Мер си, осло бо ди ла Пан че во
од Ту ра ка.

При сут ни ма су се обра ти ли
Ха џи Зо ран Ла зин, под се кре -
тар у По кра јин ском се кре та -
ри ја ту за кул ту ру, Са ша Па -
влов, гра до на чел ник Пан че ва,

и Ми о драг Мла де но вић, ди рек -
тор пан че вач ког За во да за за -
шти ту спо ме ни ка кул ту ре, а мр
Си ни ша Јо кић, ди рек тор За во -
да за за шти ту спо ме ни ка кул ту -
ре Но ви Сад, го во рио је о исто -
риј ском кон тек сту тих до га ђа ја.

Из ло же ни су пла но ви, гра -
ву ре, ма пе, ски це и цр те жи, а
ме ђу њи ма и но во от кри ве ни
до ку мен ти при ба вље ни у ар -
хи ви ма Ан ка ре, Бе ча и Бу -
дим пе ште.

По став ка је отво ре на у окви -
ру обе ле жа ва ња Да на гра да, а
по се ти о ци је мо гу по гле да ти
до 16. но вем бра, од 10 до 16
са ти. Улаз је сло бо дан.

(Оп шир ни је 
у сле де ћем бро ју.)

је на то да је ва жно да у зе мљи
у ко јој и да ље, на жа лост, има
ста нов ни ка ко ји су функ ци о -
нал но не пи сме ни, по сто ји сим -
бол ко ји нас под се ћа на то ко -
ли ко је ва жно чи та ти и ко ли ко
је књи га бит на.

– Ако се вра ти мо у освит
ства ра ња но ви је срп ске др жа -
ве, ви де ће мо да је и та да би ло
про бле ма и, ка ко је Вук Ка ра -
џић за бе ле жио, осим све ште -
ни ка, ско ро ни ко ни је био пи -
смен. Сто га ми си ја др жа ве
тре ба да бу де обра зо ван чо -
век... Ова скулп ту ра нас упу -
ћу је и на то да мо ра по сто ја ти
по е зи ја. Мо ра по сто ја ти реч,
ко ја ће др жа ти ба ланс жи во та
– ре као је Ро тар, ко ји је и књи -
жев ник.

Пред сед ник Удру же ња књи -
жев ни ка Ср би је Ра до мир Ан -
дрић при су ство вао је от кри ва -
њу „Пан че вач ког чи та ча”, а
ујед но је био и пр ви књи жев -
ник ко ји је из го во рио сти хо ве

по ред скулп ту ре. Он је про чи -
тао сво ју но ву пе сму „Крст од
пе пе ла”.

– Књи га је сте у сре ди шту на -
шег жи во та, јер и ми но си мо у
се би раз не са др жа је. Би бли о -
те ке су при мар не и ако им не
да мо зна чај ко ји тре ба, па и
онај ма те ри јал ни, те књи ге не -
ће би ти до ступ не чи та о ци ма
на на чин на ко ји би тре ба ло да
бу ду. Удру же ње књи жев ни ка
Ср би је је по др жа ло ову иде ју.
Пан че во је од у век има ло зна -
чај но ме сто у кул ту ри и књи -
жев но сти – ре као је он.

Јо ван Са му и лов, пред сед -
ник Удру же ња гра ђа на „На -
ран џа сти”, ко је је по др жа ло и
ову ини ци ја ти ву, из ја вио је да
је скулп ту ра са мо још је дан од
сим бо ла ко ји ће уте ме љи ти
стре мље ња Пан че ва ца да не -
гу је мо дух на прет ка и обра зо -
ва ног чо ве ка, ко ји у овом вре -
ме ну је ди ни има бу дућ ност.

M. Ди ми трић

Тра ди ци о нал на, 69. „Тр ка
гра да Пан че ва” одр жа на је у
уто рак, 8. но вем бра, на Град -
ском ста ди о ну. Атлет ски
клуб „Ди на мо” се и овог пу та
по ка зао као сја јан ор га ни за -
тор, ко ји је на леп и ори ги -
на лан на чин че сти тао дан
сво ме гра ду.

Над ме та ло се око 200
атле ти чар ки и атле ти ча ра од
шест до осам на ест го ди на.
Одр жа но је два де сет тр ка, у
ко ји ма су уче сни ци би ли по -
де ље ни по ста ро сним ка те -
го ри ја ма, а као и увек ка да је
ова ма ни фе ста ци ја у пи та -
њу, нај ва жни је је би ло уче -
ство ва ти.

Атлет ски клуб „Ди на мо” за -
хва љу је сви ма ко ји су по мо гли
у ор га ни за ци ји ове тр ке, пре
све га Гра ду Пан че ву, али и до -
на то ри ма као што су „Пан че -
вач ка пе ка ра” и СТР „Сње жа -
на”. По себ ну за хвал ност чел ни
љу ди АК-а „Ди на мо” упу ти ли
су „Спар та ку” из Опо ва и Не -

ма њи Сто ја но ви ћу, ко ји сва ке
го ди не, као нај ма сов ни ји ко -
лек тив, уче ству ју на овом над -
ме та њу. По ред „Ди на ма” и
„Спар та ка”, уче ство ва ли су и:
„Сме де ре во”, „Ба нат”, „Сур -
чин”, „Зре ња нин”, „Та миш”,
„Пар ти зан”, „Мла де но вац”,
као и ма ли ша ни из пан че вач -
ких шко ла. А. Ж.

ТР КА ПО ВО ДОМ ДА НА ГРА ДА

Че стит ка – на 
атлет ски на чин

Дом здра вља оба ве шта ва су -
гра ђа не да је од по не дељ ка, 7.
но вем бра, ам бу лан та Цен тар,
ко ја се на ла зи у Змај Јо ви ној
10, због ре но ви ра ња, при вре -
ме но из ме ште на у Же ле знич -
ку ам бу лан ту (ам бу лан та Ме -
ди ци не ра да) у Ули ци Ву ка
Ка ра џи ћа 8, код Гим на зи је.

Ка ко на во де у До му здра вља,
пла ни ра но је да ра до ви тра ју
че тр де сет да на. Па ци јен ти
мо гу за ка за ти пре гле де пу -
тем те ле фо на 062/8048-692,
а на том бро ју се мо гу до би ти
и све оста ле нео п ход не ин -
фор ма ци је.

Д. К.

ВА ЖНО ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ

Ам бу лан та Цен тар 
из ме ште на у Же ле знич ку

НА ГРА ЂЕ НИ НАЈ БО ЉИ ЂА ЦИ

Бли ста ви умо ви

Пред ста ва „Кла у стро фо -
бич на ко ме ди ја”, ра ђе на
пре ма тек сту Ду ша на Ко ва -
че ви ћа, а у про дук ци ји „Зве -
зда ра те а тра”, од и гра на је у
уто рак, 8. но вем бра, у дво ра -
ни Кул тур ног цен тра Пан че -
ва. Овај ко мад ре жи рао је
Дар ко Ба јић, а игра ју Љу бо -
мир Бан до вић, Не ве на Ри -
стић, Мар ко Јан ке тић, Сте -
фан Три фу но вић, Зо ран Цви -
ја но вић, Слав ко Шти мац, Јо -
ва на Сто јиљ ко вић, Игор Гра -
бо ви ца, Ми лан Гро ми лић и
Ва ња Јан ке тић. Тра ги ко ме -
ди ја за ко ју сам Ко ва че вић

ка же да ју је пи сао „са осе ћа -
њем да жи ви мо у те ско би ко -
ја се при кри ва по вре ме ним
отва ра њем про зо ра” је сте
при ча о си ро ма штву и о то ме
ка ко у ње му би ти и оста ти до -
бар чо век. Пи са на је пре ви -
ше од три де це ни је, а ак ту ел -
на је и да нас.

Ви ше од два са та сјај на
глу мач ка по ста ва је за сме ја -
ва ла пу бли ку, без па у зе, а
она је на кра ју уз вра ти ла ду -
гим апла у зом. 

„Кла у стро фо бич на ко ме -
ди ја” је до са да осво ји ла
број не на гра де. 

КЛА У СТРО ФО БИЧ НА КО МЕ ДИ ЈА 

Два са та прошлa 
у да ху 



Она је до да ла ка ко је бит но
да мла ди ко ри сте род но сен -
зи тив ни је зик, а ђа ци ма је
пре по ру чи ла да се укљу че у
дру штве но по ли тич ки жи вот.

Ра де Ма шић, ко ор ди на тор
удру же ња „Пре по знај у се би”,
ка зао је да је за хва љу ју ћи ан -
га жо ва њу те ор га ни за ци је
Пан че во пр ви пут уче ство ва ло
у овом про јек ту. На вео је да је
све од лич но про шло и да су
де ца за до вољ на. На гла сио је
ка ко су би ли по зва ни и пан че -
вач ки по кра јин ски по сла ни -
ци, али да се, на жа лост, ни ко
од њих ни је ода звао.

– Жао ми је због то га, то ве -
ро ват но го во ри о не схва та њу
зна ча ја ова квих ма ни фе ста ци -
ја, чи ји је циљ при бли жа ва ње
јав них ин сти ту ци ја гра ђа ни -
ма, а пре све га мла ди ма и де -
ци – ис та као је Ма шић.

О ути сци ма на кон за вр шет -
ка оба ју до га ђа ја раз го ва ра ли
смо с Ни ко лом Јо ко ви ћем,
уче ни ком Основ не шко ле
„Ва са Жив ко вић”, ко ји је ре -
као да је чуо мно го ко ри сних
ин фор ма ци ја, да му је функ -
ци о ни са ње па р ла мен та да ле -
ко ја сни је, али и да ипак сма -
тра да се ни ка да не ће ба ви ти
по ли ти ком.

Кон цепт „Не де ље пар ла -
мен та ри зма” раз ви јен је по
угле ду на „Parliament Week”,
ко ји је 2011. го ди не по кре нуо
Пар ла мент Ве ли ке Бри та ни је.
Је ди ни услов ко ји је бри тан ска
„Не де ља пар ла мен та ри зма”
по ста ви ла за уче шће би ла је
же ља за про мо ви са њем пар ла -
мен тар не де мо кра ти је и уче -
шће гра ђа на у де мо крат ским
про це си ма.

од бор ник ЛСВ-а, и Мир ја на
Јо цић, се кре тар ка Скуп шти не
Пан че ва.

По ме ну ти функ ци о не ри пре -
зен то ва ли су де ци сво ја за ду же -
ња, пра ва и оба ве зе, об ја шња ва -
ли рад пар ла мен та и пре при ча -
ва ли ис ку ства са сед ни ца скуп -
шти не.

Ма ри ни ка Те пић је при ли -
ком ове по се те де таљ но об ја -
сни ла мла ди ма по сао и за ду -
же ња на род них по сла ни ка,
раз го ва ра ла је с њи ма о за ко -
ни ма и њи хо вој исто ри ји, а об -
и шли су и са му згра ду Скуп -
шти не.

Она је са уче ни ци ма раз го -
ва ра ла и о пред но сти ма ба -
вље ња спор том, јер се, ка ко је
на ве ла, на тај на чин мла ди
љу ди уче по зи тив ним вред но -
сти ма, фер-пле ју и ува жа ва њу
про тив ни ка.

Ми ли ца То до ро вић од бор -
ни ца СНС-а и пред сед ни ца Са -
ве та за род ну рав но прав ност
Скуп шти не Пан че ва, об ја шња -
ва ла је ђа ци ма ва жност за сту -
пље но сти же на у пар ла мен ту,
а го во ри ла је и о функ ци о ни -
са њу не вла ди ног сек то ра.

– Род не ста ти сти ке и да ље
ука зу ју на не рав но пра ван
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Сузана
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ПОЛИТИКА

Ви дим да су по зив ни це за све ча ност отва ра ња до би ли
пор ти ри и чи ста чи це по јав ним пред у зе ћи ма, али ме не
се као чо ве ка ко ји је из нео тај про је кат ка да је би ло нај -
те же из гле да ни су се ти ли. То је њи хо ва бру ка и сра мо та.
Ја сам по но сан што не ћу би ти у том дру штву ко је ће се
та мо на ћи да се про мо ви ше. Они пра ви увек су би ли
скрај ну ти, а по ја вљу ју се ста ти сти и спо ред ни игра чи
жељ ни фо то гра фи са ња и апла у за при сут не пу бли ке.

(Пред сед ник „Но ве Ср би је” и бив ши ми ни стар гра ђе -
ви нар ства Ве ли мир Илић о све ча но сти по во дом отва ра -
ња де о ни це ау то пу та Љиг –Пре љи на на Ко ри до ру 11,
„Мо ра ва ин фо”)

Же лим да из гра ди мо дво стру ко ви ше ки ло ме та ра пу та
не го што је из гра ђе но за 35 го ди на Ти то ве вла да ви не.

(Пре ми јер Ср би је Алек сан дар Ву чић, РТС)

* * *

Ми слим да Ср би ји ни је по треб на Ву чи ће ва вер зи ја (Зо -
ра на) Ли ли ћа, или (Ми ла на) Ми лу ти но ви ћа, или не ко
но во опо зи ци о но са кри ва ње иза но вог (Дра го сла ва)
Авра мо ви ћа, без об зи ра на то да ли ће се он зва ти (Са ша)
Јан ко вић или не ка ко дру га чи је.

(Че до мир Јо ва но вић, ли дер ЛДП-а, „Бе та”)

* * *

Пр ва ци опо зи ци је, ту ми слим на ДС, оку пља ју по ка фа -
на ма пен зи о ни са не ге не ра ле, и то оне ко ји ни су ус пе ли
да нас уве ду у НА ТО. Не ки од њих су би ли вој ни ата шеи
у Ва шинг то ну, па го во ре ка ко ће нај пре обо ри ти Сте фа -
но ви ћа и Ву ли на, а он да ће до ћи до Ву чи ћа.

(Алек сан дар Ву лин, ми ни стар за рад, РТС)

КОНЦЕПТ

Бру ка и сра мо та

Петак, 11. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

По ли ти ча ри 
пред ста ви ли сво ја 
за ду же ња

Од го вор ност и род на
рав но прав ност

У ор га ни за ци ји На род не
скуп шти не Ре пу бли ке Ср би -
је и ини ци ја ти ве „Отво ре ни
пар ла мент”, а по во дом Ме -
ђу на род ног да на де мо кра ти -
је, ши ром Ср би је обе ле жа ва
се дру га „Не де ља пар ла мен -
та ри зма”, у пе ри о ду од 7. до
13. но вем бра, под сло га ном
„Има те реч”.

„Не де ља пар ла мен та ри зма”
је се ри ја до га ђа ја с ци љем бо -
љег по ве зи ва ња и упо зна ва ња
гра ђа на и гра ђан ки Ср би је с
ра дом На род не скуп шти не.
Ор га ни зо ва њем раз ли чи тих
до га ђа ја отва ра се про стор за
де ба те о уче шћу гра ђа на у де -
мо крат ским про це си ма, зна -
ча ју отво ре но сти пар ла мен та
као ин сти ту ци је, као и раз ли -
чи тим на чи ни ма ко му ни ка ци -
је из ме ђу гра ђа на и њи хо вих
ди рект но иза бра них пред став -
ни ка.

За хва љу ју ћи удру же њу гра -
ђа на „Пре по знај у се би” Пан -
че во је уче ство ва ло у овом
про јек ту, па су та ко уче ни ци
основ них шко ла, као и но ви -
нар ска сек ци ја по ме ну тог
удру же ња, у по не де љак, 7. но -
вем бра, ишли у оби ла зак На -
род не скуп шти не, где су има -
ли при ли ку да раз го ва ра ју с
Ма ри ни ком Те пић, на род ним

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ НЕ ДЕ ЉЕ ПАР ЛА МЕН ТА РИ ЗМА

ДЕ ЦА ПО СЕ ТИ ЛА НА РОД НУ 
И ГРАД СКУ СКУП ШТИ НУ

На кон све ча не сед ни це одр -
жа не у Кул тур ном цен тру 8.
но вем бра, по во дом про сла ве
Да на гра да Пан че ва, раз го -
ва ра ли смо с не ко ли ко при -
пад ни ка по ли тич ких стра -
на ка о го ди ни ко ја је за на -
ма, као и о оче ки ва њи ма за
на ред ну го ди ну.

Пре драг Бо га тин че вић,
од бор ник Де мо крат ске
стран ке, ка зао је за „Пан -
че вац” да су се чла но ви
пар ти је ко јој он при па да
то ком про те клог пе ри о да
тру ди ли да сво јим пред ло -
зи ма и ре ше њи ма за мно га
спор на пи та ња до при не су
бо љем раз во ју гра да.

– Убу ду ће ће мо за рад ре -
ша ва ња град ских про бле ма
на ста ви ти да да је мо кон -
струк тив не пред ло ге и са ве -
те, ко је ће ак ту ел на власт
мо жда и при хва ти ти – ре као
је Бо га тин че вић.

Овом при ли ком сре ли
смо и Бо шка Опа чи ћа,
председника Савета за
екологију СНС-а, ко ји је на -
гла сио да је ова го ди на ве о -
ма успе шна, да је мно го пла -
но ва спро ве де но у де ло, као
и да с не стр пље њем оче ку је

ре а ли за ци ју мно гих иде ја
ко је ће до при не ти бо љем
жи во ту Пан че ва ца.

Сми ља на Гла мо ча нин Вар -
га, при пад ни ца Срп ске ра -
ди кал не стран ке и пот пред -
сед ни ца Скуп шти не АПВ,
овим по во дом је из ја ви ла
да је ве о ма до бро и по хвал но
што је ове го ди не за по ча -
сног гра ђа ни на Пан че ва
иза бран ге не рал Енес Та со,
као и да су сви до бит ни ци
Но вем бар ске на гра де за -
слу жи ли да им се ода при -
зна ње.

– Ме ђу тим, што се ти че
са мог прет ход ног пе ри о да,
сма трам да за гра ђа не Пан -
че ва ни шта ни је ура ђе но,
ни су до ве де ни ин ве сти то ри,
ни ти су отво ре на но ва рад на
ме ста. Та ко ђе, ни су по бољ -
ша ни усло ви у школ ству и
здрав ству – на ве ла је Сми -
ља на Гла мо ча нин Вар га.

Она је до да ла ка ко прет по -
ста вља да ће ак ту ел на власт
на ста ви ти да ра ди по истом
прин ци пу и да због то га не
оче ку је по бољ ша ње у на ред -
ној го ди ни, али да ал тер на -
ти ву пред ста вља ју пред сед -
нич ки из бо ри.

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

Не пот пу но по што ва ње од лу ке

УТИ СЦИ И ОЧЕ КИ ВА ЊА ПО ЛИ ТИ ЧА РА

(Не)рад и иде је

При пад ни ци Срп ског по кре та
Две ри ре кли су на кон фе рен -
ци ји за но ви на ре одр жа ној у
уто рак, 8. но вем бра, ка да је
обе ле жен Дан гра да, ка ко је на
њи хо ву ини ци ја ти ву, а по од -
лу ци над ле жних ор га на, пре
три го ди не јед на ули ца у цен -
тру Пан че ва до би ла на зив по
Пе тру Ара чи ћу.

– Ти ме је де ли мич но ис -
пра вље на не прав да пре ма
на шим пре ци ма и по ка за на
за хвал ност за под не ту жр тву
и оства ре ни циљ. Ме ђу тим,
до да нас ло кал на са мо у пра -
ва ни је ис по што ва ла ову од -
лу ку, јер та бле са зва нич ним
име ном ули це још увек ни су
по ста вље не. На овом при ме -
ру над ле жни по ка зу ју не -
мар, а стид де ли мо сви за -
јед но. На да мо се да ће уско -

ро ис пу ни ти ту оба ве зу, а ми
смо по сла ли и до пис у ко јем
их под се ћа мо да то учи не –
из ја ви ла је Бо ја на Вла јић,
члан Град ске ор га ни за ци је
Две ри.

Она је овом при ли ком под -
се ти ла ка ко је 8. но вем бра
1918. срп ска вој ска под ко -
ман дом ка пе та на Пе тра Ара -
чи ћа осло бо ди ла Пан че во на -
кон ви ше ве ко ва жи во та без

сло бо де, под ото ман ском и ау -
стро у гар ском оку па ци јом.

– У том пе ри о ду су осло бо -
ђе ни сви кра је ви се вер но од
Са ве и Ду на ва, ра ни је на зва ни
Срп ска Вој во ди на, а ка сни је и
Вој вод ство Ср би ја. Ста нов ни -
ци тог пре де ла су на сво јим
скуп шти на ма из гла са ли ди -
рект но при па ја ње Кра ље ви ни
Ср би ји, а мно ги Пан чев ци су
да ли ве ли ки до при нос ши ре -
њу ср бо љу бља и сло бо до љу -
бља, из че га је ро ђе но, а за тим
и оства ре но ује ди ње ње с ма ти -
цом – под ву кла је Вла ји ће ва.

по сла ни ком Ли ге со ци јал де -
мо кра та Вој во ди не. Та ко ђе, у
окви ру ове „Не де ље пар ла -
мен та ри зма”, ђа ци су по се ти -
ли Скуп шти ну гра да у сре ду,
9. но вем бра, a та мо су их уго -
сти ли њен пред сед ник Ти гран
Киш, Ми ли ца То до ро вић, од бор -
ни ца СНС-а, Вла дан Ке ље вић,

– Ја сам им по же ле ла и да се
ма кар јед ном на ђу у по зи ци ји
на род них по сла ни ка, јер је то
ве ли ка част, без об зи ра на стра -
нач ку при пад ност, али да пре
све га мо ра ју да бу ду од го вор ни,
јер су на не ки на чин жи во ти
свих љу ди у по сла нич ким ру ка -
ма – из ја ви ла је Те пи ће ва.

по ло жај же на у од но су на му -
шкар це, а мно го број не ана ли -
зе до ка зу ју да је упра во код де -
це у основ ним и сред њим
шко ла ма при сут но не ра зу ме -
ва ње, као и по др жа ва ње и ма -
ни фе сто ва ње на си ља ко је је
че сто усме ре но ка де вој чи ца -
ма – ре кла је То до ро ви ће ва.



Де ле га ци ја Скуп шти не гра да Пан че -
ва уче ство ва ла је на ску пу под на зи -
вом „Увод ни се ми нар за но ве од бор -
ни ке у ло кал ним скуп шти на ма”, ко ји
је одр жан у окви ру дру ге фа зе про јек -
та „Ја ча ње над зор не уло ге и јав но сти
у ра ду На род не скуп шти не”, ко ји ре а -
ли зу је Програм за развој Уједињених
нација (UNDP) у са рад њи с На род ном
скуп шти ном Ре пу бли ке Ср би је и уз
фи нан сиј ску по др шку Швај цар ске
аген ци је за раз вој и са рад њу (SDC).

Се ми нар је одр жан про шле не де ље
у Ни шу, а на ње му је уче ство ва ло го -
то во 400 од бор ни ка и чла но ва ло кал -
ног пар ла мен та из 45 оп шти на и гра -

до ва, с ци љем да се њи хов рад уна -
пре ди, али и да се они при бли же гра -
ђа ни ма. Раз ма тра на су пи та ња над -
ле жно сти и од го вор но сти ло кал них
скуп шти на и од бор ни ка, ко му ни ка -
ци је с гра ђа ни ма и ме ди ји ма, оба ве -
за ло кал них скуп шти на у европ ским
ин те гра ци ја ма и уво ђе ња но ви на као
што су ор га ни за ци ја сед ни ца ван се -
ди шта, као и јав них слу ша ња (што је
прак са у Пан че ву).

На отва ра њу ску па уче сни ке су по -
здра ви ле за ме ни ца стал не пред став ни це
UNDP-а у Ср би ји Сте ли а на Не де ра и ди -
рек тор ка SDC-а у Ср би ји Ур су ла Лу бли.

Пред сед ник Скуп шти не гра да Пан -
че ва Ти гран Киш био је је дан од пре -
да ва ча и го во рио је о на чи ну ра да
пан че вач ке скуп шти не, уло зи од бор -
ни ка, као и о про на ла же њу мо де ла за
дво смер ну ко му ни ка ци ју с гра ђа ни -
ма, ка ко би има ли бо ља са зна ња о
над ле жно сти ма и са мом функ ци о ни -
са њу ло кал ног пар ла мен та. Киш је
пред ста вио и но ве ме ха ни зме у ра ду,

по пут јав них слу ша ња, и дао је кон -
крет не при ме ре из прак се. По узо ру
на На род ну скуп шти ну, пан че вач ки
пар ла мент је је ди ни ло кал ни ко ји је
ор га ни зо вао три јав на слу ша ња
(2014. и 2015. го ди не) и увр стио их у
По слов ник о ра ду.

UNDP је пред ста вио пи лот-про је кат
ко ји је под ра зу ме вао ис пи ти ва ње ин -
дек са од го вор но сти ло кал них скуп -
шти на, где је, на узо р ку од 25 ло кал -
них са мо у пра ва, кроз број не раз ви је -
не ин ди ка то ре, ис пи ти ва на од го вор -
ност и по том из ве шта ју Пан че во је
на пр вом ме сту, с нај ве ћим ин дек -
сом од го вор но сти.

У Ни шу су, по ред Ки ша, пре да ва чи
би ли и од бор ни ца и пред сед ни ца Са -
ве та за род ну рав но прав ност Скуп -
шти не Пан че ва Ми ли ца То до ро вић,
ко ја је го во ри ла о до стиг ну ћи ма и за -
јед нич ком ан га жма ну удру же ња же на
на ре а ли за ци ји Ло кал ног ак ци о ног
пла на Пан че ва. Ше фи ца Кан це ла ри -
је за од но се с јав но шћу ГУ Ја сми на
Ра до ва но вић одр жа ла је пре да ва ње
о во ђе њу е-пар ла мен та, јер је ау дио-
пре нос за се да ња Скуп шти не уве ден
2008. го ди не, од 2010. го ди не до сту -
пан је и по сред ством ин тер не та, а
од 2014. го ди не, с на бав ком та бле та
и уво ђе њем мо гућ но сти сла ња ма те -
ри ја ла елек трон ским пу тем, уна -
пре ђен је на чин ра да Скуп шти не и
од бор ни ка. Од про шле го ди не омо -
гу ће но је и пра ће ње сед ни ца у окви -
ру ин тер не мре же, а у то ку је те сти -
ра ње пре но са сед ни ца по сред ством
„Ју тјуб” ка на ла Гра да Пан че ва, за
шта је за ду же но Оде ље ње ин фор ма -
ти ке.

У Ни шу су пан че вач ки пар ла мент
пред ста вља ли: пред сед ник Скуп -
шти не Пан че ва Ти гран Киш, за ме -
ни ца пред сед ни ка Скуп шти не Ве сна
Ар се но вић, се кре тар ка Скуп шти не
Мир ја на Јо цић и од бор ни це и од -
бор ни ци Ми ли ца То до ро вић, Ива на
Ро сић, Са ња Ко дран, Јо ва на Ми ло -
ва но вић, Мар ко Мла де но вић и Сло -
бо дан Цвет ко вић, ше фи ца Кан це ла -
ри је за од но се с јав но шћу Град ске
упра ве Пан че ва Ја сми на Ра до ва но -
вић и шеф Од се ка за си стем ску по -
др шку Оде ље ња ин фор ма ти ке Да -
ли бор Вин кић. М. Д.
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Уо чи Да на гра да Пан че ва, ко ји се
про сла вља 8. но вем бра, а по во дом
ко јег се одр жа ва ју мно го број не ма -
ни фе ста ци је од 6. до 13. но вем бра,
пи та ли смо су гра ђа не шта би про ме -
ни ли у на шем гра ду да су у мо гућ но -
сти, ко је су пред но сти и вр ли не Пан -
че ва, као и хо ће ли при су ство ва ти
не ком од до га ђа ја.

ЈО ВА НА МА РИЋ, сту дент ки ња:
– Ве о ма ми се до па да то што је

уре ђе на На род на ба шта, као и Град -
ски парк. ЈКП „Зе ле ни ло” за и ста до -
бро ра ди свој по сао. С дру ге стра не,
ми слим да би тре ба ло да се по све ти
па жња Спорт ском цен тру „Мла -
дост”, а не би би ло ло ше да има мо и
хо тел, јер ка да, на при мер, спор ти -
сти до ла зе у Пан че во, не ма ју где да
од сед ну. Во лим на ше град ске до га -
ђа је, та ко да ћу мо жда по се ти ти не -
ку ма ни фе ста ци ју.

ПЕ ТАР БА СТА, пен зи о нер:
– Ми слим да у Пан че ву по сто ји све

што је по треб но. Има на ро чи то мно го

про дав ни ца и ми слим да го то во све
функ ци о ни ше. Је ди но ми сме та то
што гра ђа ни че сто ше та ју псе без по -
во ца, а по сто ји и мно го на пу ште них
жи во ти ња; кон стант но раз ми шљам да
ли ће не ка да ме на пад не. Што се ти -
че ма ни фе ста ци ја, на жа лост нај ви ше
због здрав стве ног ста ња ни сам у мо -
гућ но сти да им присуствујем.

ДРА ГА НА ТО МИЋ, за по сле на:
– Во ле ла бих да Пан че во бу де чи -

сти је, то јест да се сме ће од ла же та -
мо где тре ба. Сма трам да је наш град
ве о ма леп, има мо На род ну ба шту и
та ми шки кеј, а љу ди су фи ни и кул -
тур ни. Због не до стат ка вре ме на не
ве ру јем да ћу сти ћи да по се тим до га -
ђа је ко ји се ор га ни зу ју по во дом обе -
ле жа ва ња Да на гра да.

ДУ ШАН МЕ ДЕ НИ ЦА, ку вар:
– Ја бих во лео да се про ме ни ло -

кал на по ли ти ка и сма трам да тре ба
мно го да се ра ди на го то во свим по -
љи ма. Во лим Пан че во, ов де сам од -
ра стао, али пу то вао сам мно го и

сма трам да смо ме ђу нај го ри ма. Не -
мам мно го вре ме на, али уко ли ко бу -
дем у мо гућ но сти, по тру ди ћу се да
по се тим не ке од ма ни фе ста ци ја ко је
су ор га ни зо ва не.

ВЛА ДАН ДИ МИЋ, рад ник:
– Пан че во је ве ли ко, има мно го

ста нов ни ка и ве ро ват но сва ко има
дру га чи је ми шље ње о оно ме што би
тре ба ло про ме ни ти, а за све је по -
тре бан но вац. Ро ђен сам ов де, во лим
наш град и сма трам да је леп. Уко -
ли ко бу дем имао вре ме на, оти ћи ћу
на не ки од кул тур них до га ђа ја. 

АН КА МЕ ДЈЕД, пен зи о нер ка:
– Ми слим да је по треб но по ра ди ти

на сма ње њу сто пе не за по сле но сти у
Пан че ву. Во ле ла бих да се мла ди за -
по сле и да има ју со лид не пла те од ко -
јих мо гу да жи ве. Ово ми је нај ми ли -
ји град и сма трам да је ве о ма леп и
сре ђен. Имам ма ло про бле ма с но га -
ма, али ако се бу дем до бро осе ћа ла,
оти ћи ћу на не ки до га ђај.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Д. МЕДЕНИЦАД. ТОМИЋ В. ДИМИЋ А. МЕДЈЕД

НАША АНКЕТА

КА КАВ НАМ ЈЕ ГРАД?

Леп, али не и са вр шен

П. БАСТАJ. МАРИЋ

ХРОНИКА

Оба вље не нео п ход не 
при пре ме и де фи ни са ни
за да ци за не сме та но
функ ци о ни са ње гра да

Иа ко је ста ње у гра ду про шле не де ље
би ло уо би ча је но, а вре мен ске при ли ке
(још увек) ни су алар мант не, чла но ви
Град ског шта ба за ван ред не си ту а ци је
са ста ли су се 3. но вем бра и на пра ви ли
пре сек пред зим ску се зо ну. Са стан ку су
при су ство ва ли пред став ни ци јав них и
јав них ко му нал них пред у зе ћа и слу жби.

Сед ни ци је пред се да вао за ме ник
гра до на чел ни ка и за ме ник ко ман -
дан та Град ског шта ба за ван ред не си -
ту а ци је Пан че ва Пре драг Жив ко вић.
За кљу чак је да су све слу жбе на те ри -
то ри ји Пан че ва спрем не за зи му. Ове
зи ме ће одр жа ва ње пу те ва у Пан че ву
и се ли ма по но во би ти по ве ре но пред -
у зе ћу „Вој во ди на пут”, а прет ход не је
тај по сао оба вља ла Ди рек ци ја.

– На ше пред у зе ће има при пре -
мљен план за одр жа ва ње свих оп -
штин ских пу те ва у гра ду и се ли ма и
рас по ла же мо до вољ ним бро јем за по -
сле них и ме ха ни за ци је, та ко да не
оче ку је мо про бле ме при ли ком ин -
тер вен ци ја – ре као је пред став ник
Ди рек ци је Стан ко Шка љак.

И Зим ска слу жба „Вој во ди на пу та”
за по че ла је при пре ме и не оче ку је
про бле ме.

Ди рек тор ЈКП-а „Во до вод и ка на -
ли за ци ја” Алек сан дар Ра ду ло вић

под се тио је да ће они би ти фо ку си ра -
ни пре све га на одр жа ва ње мре же и
слив ни ка, ка ко ат мос фер ске во де не
би на пра ви ле по пла ве на град ским
ули ца ма.

– Већ не ко ли ко го ди на нам је је ди -
ни про блем црп на ста ни ца Цр ве ни
ма га цин, ко ја је у ло шем ста њу. Од
стра них фон до ва смо тра жи ли до -
дат на сред ства и оче ку је мо те па ре.
Ка нал ска мре жа не успе ва да при ми
ви шак во де, па ће мо у са рад њи с
пред у зе ћем „Та миш –Ду нав” ра ди ти
на ње ном оспо со бља ва њу – ре као је
Ра ду ло вић.

Уко ли ко бу де по тре бе, Во до при -
вред но пред у зе ће „Та миш –Ду нав”
ак ти ви ра ће свој струч ни штаб за бор -
бу про тив по пла ва.

ЗА СЕ ДАО ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИ ТУ А ЦИ ЈЕ

ГРАД У ПРИ ПРАВ НО СТИ ЗА ПРЕДСТОЈЕЋУ ЗИ МУ

У АТП-у су већ у то ку при пре ме за
пре воз пут ни ка у си ту а ци ја ма ка да су
тем пе ра ту ре ис под ну ле, а то зна чи
да ра де на по бољ ша њу по у зда но сти
са мих во зи ла, али и на про ве ри гре -
ја ња у во зи ли ма.

– Ис ку сни во за чи већ зна ју ко је су де -
о ни це кри тич не ка да поч не да па да
снег, од но сно на ко јим прав ци ма мо же
до ћи до сне жних на но са и пре ки да са о -
бра ћа ја, а ка да је реч о во зном пар ку, не
оче ку је про бле ме. Же лим да под се тим
да је чи шће ње и одр жа ва ње ау то бу ских
ста ја ли шта у над ле жно сти Ди рек ци је –
ре као је ди рек тор Не бој ша Га јић.

У над ле жно сти ГСА је чи шће ње
кро во ва, а уко ли ко бу де по треб но, то -
ком зи ме ће то пред у зе ће ан га жо ва ти
ал пи ни сте за ски да ње ле де ни ца.

ПО ЛО ЖЕ НИ ВЕН ЦИ НА СПО МЕН-ОБЕ ЛЕЖ ЈЕ СТРА ТИ ШТЕ

Обе ле жен 9. но вем бар

Mеђународни дан бор бе про тив фа -
ши зма и ан ти се ми ти зма, 9. но вем -
бар, обе ле жен је по ла га њем ве на ца
на спо мен-обе леж је Стра ти ште.

Вен це су по ло жи ли пред сед ник
Је вреј ске оп шти не Пан че во Да вид
Мон ти јас, пред сед ник Удру же ња
ан ти фа ши ста Пан че ва Ми ла дин
Ста ни ми ро вић, члан Град ског ве -
ћа за ду жен за рад, за по шља ва ња и

со ци јал ну по ли ти ку Ми лен ко Чуч -
ко вић и ди рек тор Исто риј ског ар -
хи ва у Пан че ву Ми лан Јак шић.

Кри стал на ноћ, на си ље ко је се у
Не мач кој до го ди ло 9. но вем бра
1938, сма тра се сим бо лич ним по -
чет ком Хо ло ка у ста и обе ле жа ва као
Ме ђу на род ни дан бор бе про тив фа -
ши зма и ан ти се ми ти зма.

М. Д.

Ђу ра Бу гар ски из Цр ве ног кр ста
ре као је да је у ван ред ној си ту а ци -
ји ва жно да глав на ау то бу ска ста -
ни ца и Же ле знич ка ста ни ца Ае ро -
дром бу ду отво ре не 24 са та и да
има ју гре ја ње. Бу гар ски је пред ло -
жио да, уко ли ко пу те ви ви ше да на
бу ду бло ки ра ни, пут ни ци ко ји се

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ БО РА ВИ ЛИ У НИ ШУ

Пан че вач ки пар ла мент нај од го вор ни ји

за тек ну у Пан че ву бу ду сме ште ни у
Ге рон то ло шки цен тар.

У окви ру За во да за јав но здра вље
Пан че во по сто је две еки пе за ван ред -
не си ту а ци је, во зни парк је не дав но
по ја чан но вим во зи лом, а та слу жба
сва ко днев но узор ку је во ду за пи ће,
али и ме ри ква ли тет ва зду ха.

За Ва тро га сну бри га ду МУП-а, Вој -
ску Ср би је, Оп шту бол ни цу и Хит ну
по моћ мо же се ре ћи да су због при ро -
де по сла не пре кид но у ста њу при прав -
но сти, па не оче ку ју про бле ме, као ни
„Те ле ком” и „Елек тро вој во ди на”.

Шеф Оде ље ња за од бра ну и ван -
ред не си ту а ци је ГУ Ми о драг Ми ло -
ше вић за кљу чио је да су сви су бјек ти
ко ји су оба ве зни да спро во де при -
пре ме за пред сто је ћу зим ску се зо ну
на те ри то ри ји гра да Пан че ва за од -
бра ну од сне га и сне жних на но са
оба ви ли нео п ход не при пре ме и де -
фи ни са ли по тре бе, за дат ке, ро ко ве и
из вр ши о це за не сме та но функ ци о -
ни са ње Пан че ва.

М. Димитрић
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Дуговања према
добављачима неће
бити претворена 
у јавни дуг

Вла да Ср би је и ре сор на ми ни -
стар ства до кра ја го ди не осми -
сли ће ре ше ње за за у ста вља ње
ра ста ду го ва ња др жав них апо -
те кар ских уста но ва чи ји су
осни ва чи ло кал не са мо у пра ве.
Из ве сно је да по сто је ће оба ве зе
пре ма до ба вља чи ма за ис по ру -
че не ле ко ве, ко је су до сти гле 11
ми ли јар ди ди на ра, не ће пре у зе -
ти др жа ва и да оне не ће би ти
пре тво ре не у јав ни дуг. То је на -
ја ви ла ми ни стар ка др жав не
упра ве и ло кал не са мо у пра ве
Ана Бр на бић на са стан ку с
пред став ни ци ма апо те ка, до мо -
ва здра вља и ло кал них са мо у -
пра ва о ус по ста вља њу одр жи вог
фи нан си ра ња уста но ва здрав -
стве не за шти те, ко ји је про шле
не де ље у Па ла ти Ср би ја ор га ни -
зо ва ло Ми ни стар ство др жав не
упра ве и ло кал не са мо у пра ве,
уз по др шку НА ЛЕД-а.

– Утвр ди ће мо струк ту ру
ду го ва ња и раз мо три ће мо
мо гућ ност да дуг пре у зму ло -
кал не са мо у пра ве као осни -
ва чи, да с по ве ри о ци ма до го -
во ри мо от пис ка ма та, као и
грејс пе ри од и от пла ту ду га у
ви ше го ди шњих ра та. Та ко ђе,
же ли мо да осми сли мо ду го -
роч ни одр жи ви мо дел фи -
нан си ра ња ко ји ће спре чи ти
ства ра ње но вог ми ну са и ко ји
ће по ред апо те ка ва жи ти и за
до мо ве здра вља – ре кла је Бр -
на би ће ва. 

У са оп ште њу НА ЛЕД-а до -
ста вље ном „Пан чев цу” на во ди
се и да је ми ни стар здра вља
Зла ти бор Лон чар оце нио да је
нео п ход но утвр ди ти од го вор -
ност ме наџ мен та и упра вљач -
ких те ла апо те кар ских уста но -
ва и до мо ва здра вља то ком 
чи јих ман да та су на го ми ла на
ду го ва ња. Као је дан од узро ка

ИЗ ГРАД СКЕ ПО РЕ СКЕ УПРА ВЕ

До спе ва че твр та ра та 
по ре за на имо ви ну

РЕ ШЕ ЊЕ ЗА ДУ ГО ВЕ ДР ЖАВ НИХ АПО ТЕ КА ДО КРА ЈА ГО ДИ НЕ?

ЧЕ КА СЕ ИЗ ВЕ ШТАЈ ДРИ

ЕКОНОМИЈА

про бле ма у здрав ству у ло ка лу
ми ни стар је ис та као и скром -
не струч не и ор га ни за ци о не
ка па ци те те гра до ва и оп шти -
на, као и из о ста нак стра те -
шког при сту па.

„Јед на од мо гућ но сти је сте
да ло кал не са мо у пра ве уђу у
про цес име но ва ња про фе си о -
нал ног ме наџ мен та, ко ји ће
зна ти ка ко да обез бе ди по зи -
тив но по сло ва ње. Гра до ви и
оп шти не има ју овла шће ња и
мо гућ ност то да ура де и као
мо тив за успех тре ба ло би да
им при пад не про фит ко ји бу ду
оства ри ва ле апо те ке”, са оп -
штио је Лон чар.

Од бор ник Ли ге со ци јал де -
мо кра та Вој во ди не Вла дан Ке -
ље вић тра жио је про шле не де -
ље на сед ни ци ло кал ног пар -
ла мен та (ко ја је би ла са зва на
по хит ном по ступ ку ра ди од -
лу чи ва ња о пред ло гу за зва ње
за слу жног гра ђа ни на Пан че -
ва, по во дом Да на гра да) до пу -
ну днев ног ре да, ка ко би од -
бор ни ци раз ма тра ли мо дел
хит ног ре ша ва ња ду го ва ња
Апо те ке Пан че во.

– Ли га ши су упо зна ти са из ја -
вом ми ни стра здра вља Зла ти -
бо ра Лон ча ра ко јом је по твр дио
да ће све ло кал не са мо у пра ве
ко је има ју про бле ма с др жав -
ним апо те ка ма мо ра ти да их
ре ша ва ју. Ово пи та ње је зна чај -
но, јер је би ло на ја ва да би не ка
по моћ мо гла да стиг не од Ми -
ни стар ства. Гра до ви ће мо ра ти
да ре ша ва ју те про бле ме, јер су
упра во ло кал не са мо у пра ве и
би ра ле ру ко во ди о це у тим апо -
те ка ма – ре као је Ке ље вић.

Гра до на чел ник Са ша Па -
влов је из ја вио да су на по ме -
ну том са стан ку у Бе о гра ду би -
ли и пред став ни ци Пан че ва,
али и свих дру гих ло кал них
са мо у пра ва, јер је пи та ње
Апо те ке Пан че во за наш град
ве о ма озби љан про блем, на ро -
чи то ако се узме у об зир чи ње -
ни ца да је ра чун те уста но ве
већ ду же вре ме у бло ка ди.

– Раз ма тран је мо дел ре ша -
ва ња тог пи та ња. Тај мо дел не
под ра зу ме ва са мо ре ше ње за
по сто је ће ста ње, већ про на ла -
же ње на чи на ка ко да ље, да се
по но во не упадне у фи нан сиј ске

про бле ме. Др жав на ре ви зор -
ска ин сти ту ци ја је би ла у
Апо те ци и ура ди ла је из ве -
штај, ко ји је ва жан упра во за
бу ду ћи пе ри од јер са др жи и
од ре ђе не пре по ру ке. Че ка мо
да се пр во Апо те ка из ја сни о
ње му, па он да да се он до ста -
ви сви ма на ма – ре као је Па -
влов.

Ми ни стар ство фи нан си ја је
на ја ви ло и при ме ну но вог
софт ве ра за пра ће ње из вр ша -
ва ња оба ве за ди рект них и ин -
ди рект них бу џет ских ко ри -
сни ка, а на тај на чин тре ба да
бу де по ја чан над зор над ло -
кал ним са мо у пра ва ма и
здрав стве ним уста но ва ма,
што је и део до го во ра с Ме ђу -
на род ним мо не тар ним фон -
дом. Та ко ђе, Ми ни стар ство
фи нан си ја ини ци ра ће уна пре -
ђе ње про пи са ко ји се од но се
на оба ве зу здрав стве них уста -
но ва да до ста вља ју фи нан сиј -
ске пла но ве и из ве шта је, јер је
не до вољ но из ве шта ва ње о ра -
ду до при не ло да про блем не
бу де уо чен на вре ме.

М. Димитрић

РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО

Завршена модернизација Рафинерије

ИЗ ЈКП-а „ГРЕ ЈА ЊЕ”

Про ве ра то пло во да

Се кре та ри јат за по ре ску ад -
ми ни стра ци ју Пан че ва оба -
ве шта ва по ре ске об ве зни ке –
фи зич ка ли ца (ко ја не во де
по слов не књи ге) да у по не де -
љак, 14. но вем бра, до спе ва на
на пла ту че твр та ра та за по рез
на имо ви ну за ову го ди ну, те
је нео п ход но да на вре ме из -
ми ре сво је оба ве зе ка ко би
ка сни је из бе гли пла ћа ње ка -
ма те и по кре та ње пре кр шај -
ног по ступ ка. Уплат ни це са
из но сом ду га су од штам па не
и у то ку је њи хо ва ди стри бу -
ци ја на кућ не адре се.

Они по ре ски об ве зни ци ко -
ји су до 4. ју ла 2016. под не ли
зах тев да ду го ва ња пла те на
ра те ка ко би оства ри ли пра во
на от пис це ло куп не ка ма те, а
још увек ни су до би ли ре ше ње
за то, не тре ба да пла те из нос
ко ји им је на ве ден на уплат -
ни ци јер је реч о њи хо вом
укуп ном ду гу, за кључ но са 14.

но вем бром. Град ски се кре та -
ри јат по ја шња ва да ти по ре -
ски ду жни ци тре ба да пла те
са мо че твр ту ра ту из ре ше ња
за по рез на имо ви ну за 2016.
го ди ну.

Гра ђа ни ко ји ма су већ уру -
че на ре ше ње за пла ћа ње ду га
на ра те, тре ба оба ве зно да из -
ми ру ју ме сеч не ра те, као и
да до 14. но вем бра упла те из -
нос са уплат ни це за че твр ту
ра ту по ре за.

По ре ски об ве зни ци ко ји
ни су под не ли зах тев да пла те
ду го ва ни по рез на ра те, а ни -
су у про пи са ним ро ко ви ма
пла ћа ли оба ве зе, тре ба да
пла те глав ни цу из ре ше ња
уве ћа ну за ка ма ту, као и из -
нос че твр те ра те за по рез на
имо ви ну за ову го ди ну. Они
та ко ђе мо гу под не ти зах тев
да ду го ва ни по рез пла те на
ра те уз от пис 50 од сто ка ма те.

М. Д.

Чланови Уније синдиката
просветних радника Србије
ступиће у једнодневни штрајк
упозорења 17. новембра због
малих плата и неисплаћених
награда.

У одлуци о ступању у штрајк
наводи се да ће следеће недеље
у школама чланицама Уније
синдиката просветних радни-
ка Србије часови бити скраће-
ни на 30 минута.

Просветари захтевају испу-
њење одредби Споразума о
решавању спорних питања
којим је окончан штрајк у
априлу прошле године, реал-
но повећање плата запосле-

них у просвети следеће годи-
не и хитно доношење мера

против одговорних који не
преузимају технолошке ви-

шкове. То значи да траже по-
већање плата од 12 одсто,
или 30 одсто изнад републич-
ког просека зарада.

Они тврде да су плате про-
светних радника сада 13,5 од-
сто ниже од републичког про-
сека, као и да с повећањем за-
рада од 12 одсто зараде про-
светних радника неће достићи
ниво републичког просека, ко-
ји је у августу био 45.286 ди-
нара, а просечне плате у про-
свети су 39.924 динара.

У Панчеву највећи број про-
светара припада овом синди-
кату.

М. Д.

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА

Штрајк упозорења

Компанија НИС завршила је
инвестиционе радове у Рафи-
нерији нафте Панчево у скло-
пу даље модернизације рафи-
неријске прераде НИС-а. На
овај начин компанија је пове-
ћала енергетску ефикасност и
обезбедила већу производњу
квалитетних деривата и поу-
зданији рад постројења.

Укупна вредност ових радо-
ва је око седам милиона евра.
На радовима је било ангажова-
но више од 2.000 радника
НИС-ових блокова Прерада и
Сервиси, као и домаћих и ино-
страних извођачa, са више од
500.000 остварених радних сати.

Инвестиционим радовима су
обухваћена скоро сва процесна
постројења – примарна рафине-
ријска постројења, атмосферска
и вакуум дестилација, као и ком-

плекс за благи хидрокрекинг и
хидрообраду (MHC/DHT) и по-
стројење Водоник. Обављени су
и послови на највећем рафине-
ријском постројењу, за произ-
водњу бензинских компоненти
и гасова, као и на групи секун-
дарних рафинеријских постро-
јења. Након четири године
успешног рада ово је била при-
лика за прво инвестиционо одр-
жавање модерног MHC/DHT
комплекса, са заменом катали-
затора, чиме су створени услови
за додатно повећање производ-
ње најквалитетнијег дизела
„Евро 5” стандарда. Велики ин-
вестициони пројекат реализо-
ван је и на модернизацији и по-
дизању поузданости електро-
снабдевања, као и на постројењу
Платформинг, где је уграђен
најмодернији измењивач то-

плоте, што ће значајно утицати
на повећање енергетске ефика-
сности у Рафинерији.

НИС планира да кроз проје-
кат додатне модернизације
Рафинерије на годишњем ни-
воу оствари уштеду од неколи-
ко милиона евра, пре свега за-
хваљујући повећању енергет-
ске ефикaсности. Тржиште је
за време радова било уредно
снабдевано свим врстама
нафтних деривата, јер су за-
хваљујући повећању произ-
водње у ранијем периоду обез-
беђене довољне залихе.

„Додатном модернизацијом
Рафинерије нафте у Панчеву
НИС јача конкурентност својих
прерађивачких капацитета и
упркос дуготрајној кризи у
нафтној индустрији наставља
реализацију кључних развој-

них пројеката, међу којима је и
даљи развој капацитета за пре-
раду сирове нафте. Поносни
смо јер на овај начин рафине-
рија у Панчеву остаје међу нај-
модернијима у овом делу Евро-
пе, не само по квалитету произ-
вода који обезбеђује за тржи-
ште већ и по строгом поштова-
њу еколошких стандарда у току
процеса прераде нафте”, иста-
као је Владимир Гагић, дирек-
тор Блока Прерада НИС-а.

Све активности током додат-
не модернизације Рафинерије
биле су усклађене с прописима
Републике Србије, као и с нај-
вишим еколошким стандарди-
ма. Такође, током радова су ва-
жили највиши стандарди у
области безбедности и здравља
на раду.

М. Д.

Око 240 рад ни ка „Утве –
ави о ин ду стри је” д. о. о. Пан -
че во про шле не де ље су за мр -
зли штрајк и вра ти ли се на
по сао, на кон што су им ис -
пла ће не две за о ста ле за ра де.

Они су од лу чи ли да штрајк
за мр зну до 15. но вем бра, до
ка да оче ку ју да ће им би ти
ис пла ће ни и до при но си за
за ра де за сеп тем бар.

Утва ши су у штрајк сту пи ли
11. ок то бра због не ис пла ће них
за ра да за јул и ав густ и нео ве -
ре них здрав стве них књи жи ца.

Њи ма је и за ра да за јун ис пла -
ће на тек на кон што су штрај -
ко ва ли. Ка ко су ви ше пу та по -
но ви ли, основ ни про блем је то
што, и по ред на ја ва, још увек
не ма стра те шког парт не ра за
ову фа бри ку ко ји би ави о ин ду -
стри ји до нео ду го роч не пла но -
ве и по сло ве.

Вла да Ср би је је у ав гу сту
кон вер то ва ла по тра жи ва ња
пре ма „Утви” од пре ко 115
ми ли о на ди на ра, али ни то
ни је по мо гло.

М. Д.

ШТРАЈК ЗА МР ЗНУТ

Утва ши ма две пла те

ЈКП „Гре ја ње” је 8. но вем -
бра за по че ло про ве ру си сте -
ма то пло во да, ка ко би се
спре чи ла мо гућ ност не по -
треб ног ис пу шта ња во де из
ње га. Ова про ве ра ће се спро -
во ди ти сле де ћих два де се так
да на та ко што ће у во ду у си -
сте му би ти до да то сред ство

ко је је флу о ре сцент но зе ле не
бо је, да би се уста но ви ло тач -
но ме сто евен ту ал ног про пу -
шта ња во де.

Над ле жни из ЈКП-а „Гре ја -
ња” на по ми њу да то сред ство
не ути че на ква ли тет во де у
си сте му и не угро жа ва жи вот -
ну сре ди ну и здра вље љу ди.



НАЈ ВЕ ЋА СРЕД ЊА ШКО ЛА У ПАН ЧЕ ВУ

Ма шин ска шко ла Пан че во је нај ве ћа град ска сред ња шко ла у ко јој се обра зу ју тех ни ча ри за

ком пју тер ско кон стру и са ње, упра вља ње, тех ни ча ри мо тор них во зи ла, ме ха тро ни ке и друм -

ског са о бра ћа ја, ау то ме ха ни ча ри, опе ра те ри ма шин ске об ра де и во за чи мо тор них во зи ла.

О обра зо ва њу 840 уче ни ка у 33 оде ље ња бри гу во ди 40 про фе со ра, 20 ма шин ских ин же -

ње ра, 25 на став ни ка прак тич не на ста ве и нео п хо дан број ру ко во де ћег, ад ми ни стра тив ног и

тех нич ког осо бља.

Јед на је од нај о пре мље ни јих шко ла ове вр сте у Ср би ји. За успе шан рад у на став ном про -

це су Ма шин ској шко ли Пан че во је два пу та до де ље на Ок то бар ска на гра да Гра да Пан че ва.

Дру штво ма те ма ти ча ра Ср -
би је уру чи ло је про шле не де -
ље за хвал ни цу НИС-у за ду -
го го ди шњу са рад њу и по др -
шку ко ју та ком па ни ја пру жа
овој уста но ви у окви ру про -
гра ма „Енер ги ја зна ња”. При -
зна ње, ко је је уру чио пред -
сед ник Дру штва ма те ма ти -
ча ра Ср би је, у име ком па ни је
при ми ла је Сне жа на Ла ки ће -
вић, ме на џер за са рад њу са
уни вер зи те ти ма, обра зов -
ним и на уч ним ин сти ту ци -
ја ма.

Да под се ти мо, ру ско-срп ски
нафт ни ги гант од 2013. го -
ди не по ма же Дру штво ма -

те ма ти ча ра Ср би је у ор га ни -
за ци ји и ре а ли за ци ји так ми -
че ња из ма те ма ти ке на свим
ни во и ма, а по себ но ка да је
реч о Срп ској ма те ма тич кој
олим пи ја ди. Упра во се кроз
ова кве про ве ре зна ња и се -
лек ту ју мла ди ма те ма ти ча ри
ко ји бра не бо је Ср би је на
пре сти жној Ме ђу на род ној
ма те ма тич кој олим пи ја ди.

је „Из ве штај о ста њу жи вот не
сре ди не у Ре пу бли ци Ср би ји
за 2015. го ди ну”, у ко јем је на -
ве де но да је 58,8 од сто ста нов -
ни штва има ло чист или не -
знат но за га ђен ва здух, што је
за 10 про це на та ма ње не го
прет ход не го ди не. То ком
2015. го ди не 36 од сто ста нов -
ни штва има ло је ква ли тет ва -
зду ха ко ји зах те ва по бољ ша -
ње, а 29,7 про це на та ва здух
ве о ма ло шег ква ли те та. За ни -
мљи во је да је у на шем гра ду
ва здух, по сле две го ди не, по -
но во до био нај ни жу оце ну и да
при па да тре ћој ка те го ри ји
(ви сок сте пен за га ђе ња). Као и
у из ве шта ји ма за 2011. и 2012,
Пан че во има ста тус угро же не
жи вот не сре ди не.

Од сеп тем бра па све до про -
ле ћа Пан чев ци ће уди са ти ча -
ђав ва здух обо га ћен су спен до -
ва ним че сти ца ма. У Пан че ву у
овом пе ри о ду, ка да кре не греј -
на се зо на, до ла зи до по ра ста
кон цен тра ци је су спен до ва них
че сти ца и ча ђи, а Ка та ри на
Ба њаи се на да да ће се тај про -
блем у на ред ним го ди на ма ре -
ши ти.

– Ова го ди не Град Пан че во
је обез бе дио сред ства за спро -
во ђе ње под сти цај них ме ра за
ко ри шће ње при род ног га са
као енер ген та ка ко би се по -
бољ шао ква ли тет ам би јен тал -
ног ва зду ха. По што је ово био
пр ви пут да то ра ди мо, а сред -
ства су би ла огра ни че на, од лу -
чи ли смо да по мог не мо са мо

ста нов ни ци ма МЗ Вој ло ви ца,
јер су они нај бли жи ју жној
ин ду стриј ског зо ни. У по чет ку
смо же ле ли да су фи нан си ра -
мо из ра ду про јект но-тех нич -
ке до ку мен та ци је ко ја је нео -
п ход на за уво ђе ње га са у до -
ма ћин ства, али је од зив гра -
ђа на био ма ли. Јав ни по зив
ће мо по но ви ти, али ће мо овог
пу та пред ви де ти и су фи нан -
си ра ње гра ђе вин ских ра до ва
при уво ђе њу га са у до ма ћин -
ства – ре кла је Ка та ри на Ба -
њаи и до да ла да по зив још
увек ни је об ја вљен, јер се че ка
по твр да од ЈП „Ср би ја га са”, с
ко јим Град мо ра да пот пи ше
до ку мен та ко ји ма се оба ве зу је
да ће фи нан си ра ти гра ђе вин -
ске ра до ве.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 11. новембар 2016.
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СЕ ДАМ ДЕ ЦЕ НИ ЈА МА ШИН СКЕ ШКО ЛЕ

ЗА ЊИХ ЈЕ БУ ДУЋ НОСТ ДАВ НО ПО ЧЕ ЛА

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

Тех ни ча ри 
ме ха тро ни ке су 
за на тли је но вог до ба

Са рад ња с
при вре дом кроз 
ду ал но обра зо ва ње

Се дам де сет го ди на по сто ја ња
и ра да Ма шин ска шко ла Пан -
че во је обе ле жи ла све ча ном
ака де ми јом ко ја је одр жа на у
по не де љак, 7. но вем бра, у
Кул тур ном цен тру. По че так
ра да ове пре сти жне сред њо -
школ ске обра зов не ин сти ту -
ци је се же у 1946. го ди ну, ка да
је спа ја њем Струч не про ду жне
и Жен ске за нат ске шко ле на -
ста ла Др жав на ин ду стриј ска
за нат ска шко ла. Ду го је ра ди -
ла као Шко ла уче ни ка у при -
вре ди „Бо рис Ки дрич”, а 1987.
го ди не по ста је Шко ла за ма -
шин ску и са о бра ћај ну стру ку.
„Но во до ба” на сту па по чет ком
де ве де се тих го ди на про шлог
ве ка, ка да ова уста но ва до би ја
на зив Ма шин ска шко ла Пан -
че во.

Да нас шко ла пред ста вља
цен тар но вих тех но ло ги ја и
ин сти ту ци ју од зна ча ја не са -
мо за обра зо ва ње већ и за раз -
вој при вред ног окру же ња.

– На ши обра зов ни про фи ли
су та ко про јек то ва ни и де фи -
ни са ни да од го ва ра ју зах те ви -
ма са вре ме не про из вод ње и
но вих тех но ло ги ја. То су, пре
све га, тех ни ча ри за ком пју тер -
ско кон стру и са ње и упра вља ње,
опе ра те ри ма шин ске об ра де,

По кра јин ски се кре тар за ур -
ба ни зам и за шти ту жи вот не
сре ди не Вла ди мир Га лић
пот пи сао је 7. но вем бра уго -
во ре с пред став ни ци ма осам
ло кал них са мо у пра ва ко ји -
ма су одо бре на бес по врат на
сред ства за су фи нан си ра ње
про јект них ак тив но сти. Реч
је о кон кур су за до де лу
сред ста ва вој во ђан ским ло -
кал ним са мо у пра ва ма за
про гра ме за шти те жи вот не
сре ди не у 2016. го ди ни на -
ме ње ном ре ша ва њу про бле -
ма не а де кват ног од ла га ња
от па да – са на ци је и ре кул -
ти ва ци је по сто је ћих де по -
ни ја и де гра ди ра них по вр -

ши на. За ову на ме ну АП
Вој во ди на је из дво ји ла осам
ми ли о на ди на ра.

Вла ди мир Га лић је ис та -
као да је По кра јин ска вла да
у оба ве зи да на овај на чин
по ма же ло кал не са мо у пра ве
у ре ша ва њу та ко ва жног про -
бле ма као што је за шти та
жи вот не сре ди не. Над ле жни
у По кра ји ни  ис ти чу да на
те ри то ри ји АП Вој во ди не
по сто ји 600 ди вљих де по ни -
ја, од че га је 250 ве ли ких, и
да ће у скла ду са из ве сним
пра ви ли ма отва ра ња По гла -
вља 27 и стан дар ди ма Европ -
ске уни је би ти нео п ход но да
до 2028. оне бу ду укло ње не.

Наш су гра ђа нин Мар ко Шу -
шњар, уче ник Ма те ма тич ке
гим на зи је у Бе о гра ду, био је
део ти ма те углед не обра зов -
не уста но ве ко ји је про шле
не де ље у Ру си ји осво јио сре -
бр ну ме да љу из фи зи ке и
брон за ну из ма те ма ти ке на
пре сти жном так ми че њу „KA-
MAChalleng”, одр жа ном од 5.
до 6. но вем бра у гра ду Пер -

му. Реч је о тим ском так ми -
че њу из ма те ма ти ке, фи зи ке
и про гра ми ра ња за уче ни ке
сред њих шко ла.

Ма те ма тич ка гим на зи ја,
као је ди на шко ла ван Ру си је,
тра ди ци о нал но до би ја сва ке
го ди не спе ци јал ни по зив за
уче шће као јед на од нај бо -
љих ма те ма тич ких гим на зи -
ја у све ту.

ПО ДР ШКА АП ВОЈ ВО ДИ НЕ

Стоп де по ни ја ма

Сим бо лич на сад ња
мла ди це ја се на

Под сти цај не ме ре за
гра ђа не Вој ло ви це

Пан че вач ка ло кал на са мо у пра -
ва, у са рад њи с ЈКП-ом „Зе ле -
ни ло”, обе ле жи ла је 3. но вем -
бра Дан чи стог ва зду ха сим бо -
лич ном сад њом јед не мла ди це
ста бла ја се на у На род ној ба -
шти. Ка та ри на Ба њаи, чла ни ца
Град ског ве ћа за ду же на за за -
шти ту жи вот не сре ди не, том
при ли ком је по зва ла гра ђа не да
да ју свој до при нос обе ле жа ва -
њу Да на чи стог ва зду ха, да чу -
ва ју жи вот ну сре ди ну и да ма ње
ко ри сте ау то мо би ле.

– С об зи ром на то да су биљ ке
при род ни пре чи ста чи ва зду ха,
ре ши ли смо да у са рад њи с Јав -
ним ко му нал ним пред у зе ћем
„Зе ле ни ло” по са ди мо јед ну мла -
ди цу ја во ра у На род ној ба шти.
Од лу чи ли смо да то бу де са мо
јед на мла ди ца др ве та, јер смо
же ле ли да ста ви мо ак це нат на то
да је сва ко др во ва жно и да оно
има до при нос у пре чи шћа ва њу
ва зду ха – ре кла је чла ни ца Ве ћа.

Пре ма ре чи ма Же ње Ма рин -
ко вић, ЈКП „Зе ле ни ло” сва ко -
днев но обе ле жа ва Дан чи стог
ва зду ха, јер то ком го ди не то
јав но пред у зе ће по са ди ви ше
хи ља да ста ба ла у на шем гра ду
и око ли ни.

Да под се ти мо, Аген ци ја за за -
шти ту жи вот не сре ди не об ја ви ла

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ЧИ СТОГ ВА ЗДУ ХА

Др во по др во, ко рак по ко рак до ки се о ни ка

а нај ви ше тех ни ча ри ме ха тро -
ни ке. Во ли мо да ка же мо да
они пред ста вља ју за на тли је
но вог до ба, што у ства ри и је -
су. Оно што се код нас учи –
про јек то ва ње на ра чу на ру,
про гра ми ра ње и рад на ну ме -
рич ким ма ши на ма, ди јаг но -
сти ка и одр жа ва ње ме ха трон -
ских си сте ма, сма тра се им пе -
ра ти вом за по кре та ње и во ђе ње
са вре ме не про из вод ње – ре као
је мр Ми ло рад Илић, ди рек -
тор шко ле.

Он је до дао да су зна ња уче -
ни ка ве о ма при мен љи ва, што
они до ка зу ју и про јек ти ма као
што су „Спар та кус” (спра ве за
ве жбу сна ге и кон ди ци је), еко-
про јек ти ма ко ји се од но се на
об но вљи ве из во ре енер ги је,

као што су ве тро ге не ра тор, ве -
тро сол, би ци кло фон... Шко ла
је уве ла тех но ло ги ју 3D штам -
пе, има три про јект на ти ма,
раз ви ла је ори ги нал ни кон -
цепт уче ња на ра ду...

Илић ка же да је глав но
усме ре ње за бу дућ ност са рад -
ња с при вре дом кроз уво ђе ње
ду ал ног обра зо ва ња.

– На ша до са да шња ис ку ства
у из во ђе њу прак тич не на ста ве
су на ко рак од кла сич ног об -
ли ка ду ал не на ста ве. За нас је
бу дућ ност дав но по че ла и већ
је на де лу. Шко лу бу дућ но сти
ви ди мо као обра зов ну пред у -
зет нич ку ор га ни за ци ју, а из
ње ће из ла зи ти за на тли је но -
вог до ба спрем не за ди рект но
укљу чи ва ње у нај са вре ме ни је

ПРИ ЗНА ЊЕ НИС-у

По др шка та лен ти ма

про јект но-про из вод не про це -
се, али и за по кре та ње соп -
стве ног би зни са – об ја шња ва
ди рек тор Илић.

Мр Та тја на Бо жић, чла ни ца
Град ског ве ћа за ду же на за
обра зо ва ње, по хва ли ла је ви -
зи ју шко ле да бу де нај бо ља,
али и дру га чи ја за бу ду ће
струч ња ке. Она је ис та кла да
се већ ви де и кон крет ни ре зул -
та ти опре де ље ња шко ле за ду -
ал но обра зо ва ње.

– По ен та обра зо ва ња ни је
ме мо ри са ње чи ње ни ца, већ
њи хо во ефи ка сно ко ри шће ње
– за кљу чи ла је она.

Ми лош Бла го је вић, по себ ни
са вет ник ми ни стра про све те,
на у ке и тех но ло шког раз во ја,
ре као је да се да нас име Ма -
шин ске шко ле у Ми ни стар -
ству про све те спо ми ње с ве ли -
ким ува жа ва њем. До дао је да
је кон цепт про јект ног обра зо -
ва ња ушао у на ци о нал ни мо -
дел ду ал ног и пред у зет ног
обра зо ва ња и пред ста вља при -
мер на ко ји дру ге шко ле мо гу
да се угле да ју и ко ји мо гу при -
ме ни ти у сво јој сре ди ни.

Дра га ни Ва со вић, ко ја је
иза бра на за про фе со ра го ди не
у Ма шин ској шко ли, уру че но
је при зна ње.

М. Ма нић

МА ТЕ МА ТИ ЧА РИ У РУ СИ ЈИ

Мар ко осво јио ме да љу

Признање професорки године Драгани Васовић



Ра ди о ни ца за пре ме шта ње иде ја у ре ал ност

Ре у мат ске те го бе, гла во бо -
ље, вр то гла ви це, по ви шен
крв ни при ти сак и про прат -
ни симп то ми ја сно су нам
ових да на ука зи ва ли на не -
по вољ не вре мен ске при ли -
ке. Не рет ко су све три на ше
ур гент не еки пе би ле исто -
вре ме но ан га жо ва не на раз -
ли чи тим ло ка ци ја ма.

Као илу стра ци ју по себ не
угро же но сти кар ди о ва ску -
лар них па ци је на та на во ди мо
си ту а ци ју у ко јој је јед на
еки па збри ња ва ла па ци јен та
с бо ло ви ма у гру ди ма у Ба -
нат ском Но вом Се лу, док је у
гра ду упо ре до ста ри јој па ци -
јент ки њи пру жа на по моћ
због еде ма плу ћа и гу ше ња.
За то вре ме тре ћој еки пи ко -
ја се вра ћа ла са две „хлад ни -
је” ин тер вен ци је, дис пе чер
ја вља да је ср ча ни бо ле сник
из гу био свест и да не ди ше.
За по че ла је тр ка с вре ме ном,
а чла но ви ма еки пе је од мах
би ло ја сно да сву опре му за
ре а ни ма ци ју мо ра ју има ти
при ру ци. Ма са жа ср ца, ве -
штач ко ди са ње, ин јек ци о на
те ра пи ја и упо тре ба де фи -

бри ла то ра на из ме нич но су
при ме њи ва ни у на ди да ће
смр то но сна фи бри ла ци ја ср -
ча ног ми ши ћа пре ћи у ри -
там ко ји да је шан су па ци јен -
ту да пре жи ви. И ус пе ло је.
Па ци јент је по вра тио ср ча ну
рад њу и ди са ње те је тран -
спор то ван до бол ни це. На -
жа лост, због те шке при ро де
основ не бо ле сти и ср ча не
сла бо сти, убр зо је пре ми нуо.

Ова при ча ја сно нам го во -
ри ко ли ко је бит на сва ка ка -
ри ка у лан цу пре жи вља ва ња,
од ра ног пре по зна ва ња ср ча -
ног за сто ја и по зи ва ња Хит не
по мо ћи, пре ко бр зог до ла ска
еки пе, за по чи ња ња ре а ни ма -
ци је и упо тре бе де фи бри ла -
то ра, па све до ка сни је ре ха -
би ли та ци је па ци јен та. Мо -
жда нај ва жни је ка ри ке, али у
лан цу ква ли тет ни јег, здра -
ви јег и ду го веч ни јег жи во та,
је су на ше на ви ке и здра ви
сти ло ви жи во та.

Пре вен тив не ак тив но сти
по чи њу већ од де тињ ства, с
на гла ском на фи зич кој ак -
тив но сти и пра вил ној ис -
хра ни. На штет не на ви ке,
по пут пу ше ња и ал ко хо ла,
не тре ба тро ши ти ре чи. Чак
и ако смо про пу сти ли да ви -
ше вре ме на по све ти мо при -
мар ној пре вен ци ји, по сто је
мно ги на чи ни да се па то ло -
шки про ме ње на функ ци ја
ор га ни зма или бо лест у раз -
во ју др же под кон тро лом.
При том мо ра мо увек има ти
у ви ду да, уко ли ко за не ма -
ри мо са ве те ле ка ра, наш су -
бјек тив ни осе ћај да је све у
нај бо љем ре ду, убр зо мо же
пре ра сти у дра ма тич ну бор -
бу за жи вот.

Тр ка с вре ме ном

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

За вр ше так про јек та „Ја ча ње
ка па ци те та пе ди ја триј ске
здрав стве не за шти те за по др -
шку раз во ју де це у ра ном де -
тињ ству”, ко ји су у Пан че ву и у
још осам ло кал них са мо у пра -
ва у Ср би ји, под окри љем Ми -
ни стар ства здра вља, ре а ли зо -
ва ли Уни цеф, Удру же ње пе ди -
ја та ра Ср би је, За вод за јав но
здра вље и дру ги парт не ри, био
је по вод за са ста нак уче сни ка
про јек та с пред став ни ци ма
ло кал не са мо у пра ве, ко ји је
одр жан у по не де љак, 7. но вем -
бра, у До му здра вља.

Ка ко је об ја сни ла мр Да ни -
је ла Ри стов ски Кор ниц, в. д.
ди рек то ра До ма здра вља, ово
је би ла по след ња мен тор ска
по се та пред став ни ка Уни це фа
тој уста но ви, бар ка да је реч о
по ме ну том про гра му.

– Про је кат је тра јао две го -
ди не, про шао је кроз не ко ли -
ко фа за и из ње га су про и за -
шли мно ги бе не фи ти. На ши
пе ди ја три и за по сле ни у па -
тро на жној слу жби, ло го пе ди
и де фек то ло зи уче ство ва ли

су у број ним еду ка ци ја ма, а
ком плет на Слу жба раз вој ног
са ве то ва ли шта опре мље на је
но вим на ме шта јем и ди дак -
тич ким ма те ри ја лом – ис та -
кла је мр Да ни је ла Ри стов ски
Кор ниц.

Про је кат је, пре ма ре чи ма
Ста ни сла ве Вуч ко вић, са вет -
ни це за со ци јал но укљу чи ва ње
у кан це ла ри ји Уни це фа у Бе о -
гра ду, ре а ли зо ван на исти на -
чин у свих осам гра до ва у Ср -
би ји.

– По ред то га што смо до дат -
но еду ко ва ли пе ди ја тре и па -
тро на жне се стре, про мо ви са ли
смо и упо тре бу ин стру ме на та
за про це ну и што ра ни ју де тек -
ци ју од сту па ња у раз во ју, као и
пру жа ње аде кват не ин тер вен -
ци је. На да мо се да по ро ди це и
де ца при ме ћу ју про ме не и да
су за до вољ ни ји услу гом ко ју
са да до би ја ју – ре кла је пред -
став ни ца Уни це фа.

При сут ни на са стан ку да ли
су сво је пред ло ге у ве зи са
спро во ђе њем ак ци о ног пла на
у ло кал ној са мо у пра ви, као и
про то ко ла о са рад њи, с ци љем
уна пре ђе ња ме ђу сек тор ске са -
рад ње на по љу по бољ ша ња
ква ли те та пру жа ња услу га ко -
је се ти чу по др шке раз во ју де -
це у ра ном де тињ ству.

Петак, 11. новембар 2016.
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У то ку основ на обу ка
за 30 кан ди да та

Сле ди ели ми на ци о но
так ми че ње

Тро је фи на ли ста 
до би ће по 240.000
ди на ра

Ре ги о нал ни еду ка тив ни цен -
тар „Ба нат”, у парт нер ству с
Гра дом Пан че вом, Ре ги о нал -
ним цен тром за дру штве но-
-еко ном ски раз вој „Ба нат” и
пред у зе ћем за во ђе ње по слов -
них књи га „Beba Company” из
Пан че ва, од ок то бра ре а ли зу је
про је кат под на зи вом „Еду куј
се, за по сли се!”, на ме њен на -
шим су гра ђа ни ма мла ђим од
три де сет го ди на ко ји се на ла зе
на еви ден ци ји На ци о нал не
слу жбе за за по шља ва ње.

Про је кат је фи нан си ра ло
Ми ни стар ство омла ди не и
спо р та Ре пу бли ке Ср би је у
окви ру јав ног кон кур са за про -
гра ме и про јек те по др шке
мла ди ма у за по шља ва њу.

Про из вод не услу ге до ми ни ра ју
Три де се то ро мла дих с нај бо -
љим по слов ним иде ја ма ода -
бра но је у сеп тем бру пу тем
јав ног по зи ва. Они су по де ље -
ни у три гру пе и са да по ха ђа ју
основ ну обу ку из пред у зет ни -
штва. Ових да на с дру гом гру -
пом кан ди да та, у про сто ри ја ма
Град ске упра ве, ра ди мен тор
Ла зар Ду ро шков из Ре ги о -
нал ног цен тра за дру штве но-
-еко ном ски раз вој „Ба нат”.
– Те ме ко је об ра ђу је мо су
пред у зет ни штво, фи нан си је и
пла ни ра ње. По ла зни ци су вр -
ло за ин те ре со ва ни и мо ти ви -
са ни, а њи хо ве по слов не иде је
ма хом су из до ме на про из вод -
них услу га. На кон што и тре ћа
гру па про ђе обу ку, усле ди ће
ели ми на ци о но так ми че ње, ка -
да ће би ти иза бра но де сет нај -
бо љих кан ди да та. Они ће про -
ћи кроз дво ме сеч ну на пред ну
обу ку. На кон то га се одр жа ва
фи нал но так ми че ње, а тро је
нај у спе шни јих до би ће нов ча -
не на гра де у из но су од по

ПРО ЈЕ КАТ „ЕДУ КУЈ СЕ, ЗА ПО СЛИ СЕ!”

КА КО СЕ ОСТВА РУ ЈУ СНО ВИ

240.000 ди на ра – под се тио је
Ду ро шков.

При ме њи во у прак си
По ла зни ци ра ди о ни ца, ко је
смо за те кли на јед ном од пре -
да ва ња, из у зет но су за до вољ ни
ка ко пре да ва чи ма и те ма ма о
ко ји ма уче, та ко и чи ње ни цом
да на у че но за и ста мо гу при ме -
ни ти у прак си.

– Мој мо тив да уче ству јем у
овом про гра му ни су бе не фи ти
ве за ни за нов ча ну на гра ду, већ
же ља да на у чим не што но во, да
ра дим на се би и да уна пре дим
сво ја ис ку ства. У том сми слу за
крат ко вре ме оства рио сам и
ви ше од оче ки ва ног. Про је кат
је сјај но осми шљен. За до во љан
сам кон цеп том обу ке и про фе -
си о нал но шћу пре да ва ча. Без
об зи ра на то да ли ћу ући у сле -
де ћи круг так ми че ња и евен ту -
ал но до ћи до по бе де, ја сма -
трам да сам већ по бе дио, са мим
тим што сам од лу чио да уче -
ству јем у про гра му – ис та као је
Де јан Ан тић, ко ји је по за ни ма -
њу елек тро тех ни чар по го на, а
на про је кат се при ја вио са иде -
јом да по кре не про из вод њу ле -
ко ви тог би ља, пе чур ки, цве ћа и
сад ни ца.

Чи ње ни ца да у До ло ву не
по сто ји игра о ни ца за про сла ву
деч јих ро ђен да на мо ти ви са ла

је два де сет пе то го ди шњег Сла -
ви шу Ра ки џи ћа да се при ја ви
за про је кат „Еду куј се, за по сли
се!”, ка ко би сте као нео п ход на
зна ња и у свом се лу отво рио
ро ђен да о ни цу.
– За вр шио сам Тех нич ку шко -
лу, али по сла у стру ци не ма.
Ми слим да би ми са игра о ни -
цом до бро ишло, јер ме де ца
обо жа ва ју, баш као и ја њих.
Обу ка ко ју са да по ха ђа мо по -
ма же нам да бо ље раз у ме мо и
при ме ни мо не ке ства ри ко је су
нам до са да би ле са мо по зна те,

али и да стек не мо но ва зна ња,
ка ко би смо по том лак ше спро -
ве ли сво је иде је у де ло. Без об -
зи ра на мој да љи пла сман, не -
ћу од у ста ти од свог по слов ног
пла на, а већ и са ма основ на
обу ка ће ми би ти од ве ли ке ко -
ри сти при ли ком ње го ве ре а ли -
за ци је – ис та као је Ра ки џић.

Ко јих де сет кан ди да та ће
про ћи у дру ги круг так ми че ња
и до би ти шан су да осво је
вред не нов ча не на гра де, тре -
ба ло би да бу де по зна то у де -
цем бру.

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

На маз од пи ле ти не 
(до ма ћа па ште та)

Мно ги љу ди из бе -
га ва ју ку пов не па -
ште те, јер зна ју да
се у ве ћи ну тих
про из во да ста вља
са мо нај го ре ме -
со, а ту су и кон -
зер ван си ко ји су
кан це ро ге ни. Сто -
га вре ди про ба ти
до ма ће па ште те.
Пре по ру  чу  је  мо
вам да пра ви те ма ње ко ли -
чи не, ка ко би увек би ле
све же. Ово ли ко на мир ни ца
по треб но је за че ти ри раз -
ли чи те па ште те, а ви мо же -
те иза бра ти да пра ви те са -
мо јед ну, па та ко сма њи те и
ко ли чи ну на мир ни ца.

Са стој ци: 500 г пи ле ћег
бе лог ме са (без ко же и ко -
сти ју), две гла ви це цр ног
лу ка, два ло во ро ва ли ста,

две ка фе не ка ши ке со ли,
10 зр на цр ног би бе ра, јед на
и по су пе на ка ши ка не ма -
сног крем си ра, јед на су пе -
на ка ши ка су са ма, пет цр -
них ма сли на, јед на ма ња
пе че на цр ве на па при ка, 50
г не сла ног пе че ног ки ки -
ри ки ја, две ка фе не ка ши ке
бла гог сен фа, љу та мле ве -
на па при ка „cayenne” и
мле ве ни цр ни би бер.

При пре ма: Пи ле ће ме со, лук, би бер у зр ну, ло во ров лист и две ка -

фе не ка ши ке со ли ску вај те у во ди. Ка да је ку ва но, ме со и лук из ва -

ди те из во де, али са чу вај те во ду (су пу) у ко јој се ку ва ло ме со. Про -

хла ђе но ме со и лук исе ци те на коц ки це, па уба ци те у блен дер и мик -

сај те док се не пре тво ри у ма су слич ну па ште ти. До би је ну сме су по -

де ли те на че ти ри де ла.

Па ште та са су са мом: Су сам пе ци те у ми кро та ла сној пећ ни ци два-

три пу та по по ла ми ну та на нај ја чој тем пе ра ту ри, али из ме ђу пе че ња

про ме шај те. У че твр ти ну при пре мље не пи ле ти не уме шај те јед ну су -

пе ну ка ши ку крем си ра, пе че ни су сам, ма ло мле ве ног би бе ра и со ли. 

Па ште та с ма сли на ма: Ма сли не од вој те од ко шти ца, па их сит но

исец кај те. У че твр ти ну при пре мље не пи ле ти не уме шај те сец ка не

ма сли не и јед ну ка фе ну ка ши ку сен фа. Па ште та с па при ком: Пе -

че ну па при ку очи сти те, па је са ме љи те. У че твр ти ну при пре мље не

пи ле ти не уме шај те по ла су пе не ка ши ке крем си ра, пе че ну па при ку

и по пр сто хват па при ке „cayenne”, со ли и мле ве ног би бе ра. Ако во -

ли те љу то, до дај те ви ше па при ке.

Па ште та с ки ки ри ки јем: Ки ки ри ки са ме љи те или сит но исец кај -

те. У че твр ти ну при пре мље не пи ле ти не уме шај те: ки ки ри ки, јед ну

ка фе ну ка ши ку сен фа и две су пе не ка ши ке су пе. За чи ни те пр сто хва -

том со ли и мле ве ног би бе ра.
Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на бло гу www.brzoilako.com.

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

По сто је по вр шин ски, сред ње
ду бо ки и ду бо ки хе миј ски
пи лин зи. ТЦА пи линг (три -
хлор сир ћет на ки се ли на) спа -
да у сред ње ду бо ке и успе -
шно се ко ри сти за укла ња ње

ак ни, бо ра око очи ју и на у -
сни ца, со лар ног лен ти га, ме -
ла за ма, ожи ља ка од ак ни и
по сле ди ца фо то ста ре ња. Ова
ме ди цин ско-естет ска про це -
ду ра слу жи за кон тро ли са но
укла ња ње (љу ште ње) сло је ва
ко же и ње но об на вља ње.

Трет ман по чи ње чи шће -
њем и од ма шћи ва њем ли ца.
По том се на су ву ко жу на но -
си та нак слој пи лин га, чи је
де ло ва ње тре ба за у ста ви ти

ка да поч не фро стинг (ства ра -
ње бе ли ча стих обла чи ћа),
што ука зу је на то да је пи линг
до шао до дер ми са. Пи линг
де лу је од не ко ли ко се кун ди
до ми нут-дв а и узро ку је бла -
го пец ка ње ко же, а у за ви сно -
сти од про из во ђа ча, про цес
се за у ста вља од го ва ра ју ћом
кре мом или ма ском. Пи линг
се не ис пи ра.

Пр вог и дру гог да на на кон
трет ма на се ско ро ни шта не
де ша ва. Од тре ћег да на по чи -
ње пу ца ње ко же, ко ја се то -
ком на ред них не ко ли ко да на
ољу шти и ис пе ру та. На кон
то га до би ја се но ва, мла да ко -
жа са вр ше не тек сту ре, са зна -

чај ним сма ње њем ак ни, бо ра
и фле ка или чак без њих. По -
не кад је до во љан са мо је дан
трет ман, али углав ном се ра -
де од два до че ти ри на де се -
так да на. Упо тре ба УВ кре ме
је оба ве зна ме се ци ма на кон
тре ма на, ка ко сун це не би
оште ти ло ко жу или је вра ти -
ло на ста ро ста ње. На фо то -
гра фи ји се ви ди ка ко пи линг
де лу је из да на у дан и ко ли ко
зна чај не ре зул та те да је.

Пи ше: Бо ја на Ћор лу ка, 
ко зме ти чар

Ча роб ни ТЦА 
хе миј ски пи линг

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ УНИ ЦЕ ФА 
У ДО МУ ЗДРА ВЉА

По др шка ра ном 
раз во ју де це
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Erős Mária 
kézimunkakiállítása a
Művelődési Központ
előcsarnokában

Gála műsor telt ház előtt

Az egyesületi tagoknak
különösen kedvezett 
Magyarország kormányának
támogatása

A pancsovai Petői Sándor Magyar
Művelődési Egyesületnek szombat,
2016. október 29-e nagy nap volt. A
Művelődési Központ termében Pan-
csova város, Belgrád, Bonyhád és
Nagyvázsony előljáróinak jelenlété-
ben, számos barát és tag társaságában
az egyesület megünnepelte a hét évti-
zedes fennállását és sikeres tevékeny-
ségét.  

A délutáni órákban a magyarországi
vendégeket Szabó Tiborral, Bonyhád
alpolgármesterével az élen megvendé-
gelte Rotar Nemanja, a Városi Tanács
kultúráért felelős tagja. Tekintettel ar-
ra, hogy városunk és a magyarországi
Bonyhád már egy évtizede testvérvá-
rosi kapcsolatban vannak, ez a találko-
zó különösen nyugodt és baráti hangu-
latban zajlott. Miután sétáltak Pancso-
ván és megtekintették városunk jelleg-
zetességeit, a vendégek a Művelődési
Központ fele indultak, hogy jelen le-
gyenek az ünnepségen.  

Varrottas megőrizve a feledéstől
Először is ünnepélyesen megnyitották
a pancsovai  Erős Mária kézimunkái-
nak tárlatát, aki nagyon sok hazai és
külföldi kiállítás résztvevője volt.
Négy nagymesteri díj nyertese a var-
rottasok kategóriájában  és a príma
primissima (legjobb a legjobbak kö-
zött) elismerés, valamint a Vajdasági
Magyar Folklórközpont és a budapesti
Hagyományok Háza különdíjának tu-
lajdonosa. 

Ez a kiállítás három témakört muta-
tott be három különböző hímzési tech-

nikával. A székely-mintákkal varrott
asztalterítők és párnák mindenki te-
kintetét vonzották. A motívumok ki-
mondottan piros-kék, vagy piros-feke-
te cérnával varródnak, de ez a három
szín magában is megjelenhet a kézi-
munkán. Ez a varrástehnika nagy oda-
igyelést és összpontosítást igényel az
öltések számlálása végett a vásznon,
amelyen a szálak jól számolhatók, hi-
szen ez egyedi és különlegesen fontos e
kézimunkához. A másik tehnikával ké-
szült darabok, amelyet Mária használ,
közös néven ismert: a mező virágai, ily
módon készülnek azok a kézimunkák,
amelyek mezei virágokat ábrázolnak.
Mária ezzel a varrástechnikával is
nagymesteri díjat nyert. A harmadik
féle kézimunkát nemrégen tanulta el,
ez pedig a nemezelés, amely már Ázsi-
ában, hun Attila idejében ismert volt.  

Ez a szorgoskezű hölgy az ihletét Jó-
zsef Attila költeményéből nyeri: 
“… dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy
a csillag megy az égen, úgy érdemes.”

Gála műsor
A Művelődési Központ termében 19
órai kezdettel telt ház előtt hangzott el
a Petői Sándor MME előadásában a
Szózat, amellyel kezdetét vette az ün-

nepség. Kiss Samu felolvasta Erdei Er-
nő: Indián dal c. költeményét, Kiss La-
ura és Andrea, az egyesület ijú tagjai
pedig Petői Sándor: Ősz elején c. ver-
sét mondták el.

Ezt követően Rancz Károly, az egye-
sület elnöke vette át a szót. Miután kife-
jezte köszönetét  Bonyhád és Nagyvá-
zsony, a Balaton melletti kisváros, vala-
mint Belgrád, Pancsova és Hertelendy-
falva képviselőinek, a közönség előtt is-
mertette az egyesület hosszú történel-
mét. A Petői Sándor MME 1946. júni-
us 1-én alakult a pancsovai és herte-
lendyfalvi magyarok kezdeményezésé-
re. Az első közgyűlésen, több mint 150
érdeklődő jelenlétében meghatározták
a feladatokat és célokat, amelyeket ki-
tűztek az egyesület elé. A legfontosabb
feladatok az amatőr színjátszás megala-
kítása, a magyar népi kultúra terjeszté-
se, a magyar nyelven való írástudás, a
sajtó terjesztése, a magyar művelődési
otthon megépítése,  valamint a kórus és
zenei alosztály megalakítása voltak.

Ebben, ahogyan a tagok mondják,
első 70 évben, több mint 2.000 külön-
böző rendezvényt, előadást, művelődé-
si műsort, táncestet és színelőadást
szerveztek. A különböző versenyeken

A PETŐFI SÁNDOR MME JELENTŐS ÉVE

HÉT ÉVTIZED A MAGYAR 
ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉBEN 

és fesztiválokon való részvétel mellett,
egyike volt azon egyesületeknek, ame-
lyek 1969-ben létrehozták a Dél-báná-
ti Magyar Művelődési Egyesületek
Szemléjét, az ú.n. kultúrparlamentot,
mely által őrzik és ápolják a szellemi-
séget és történelmet. 

A 70 év leforgása alatt az egyesület
vendégszerepelt Svédországban, Hol-
landiában, Németországban, Ausztriá-
ban, Magyarországon, Erdélyben és
Vajdaság szerte. Sok alkalommal vol-
tak házigazdái különféle rendezvény-
nek. 

- A kissebbségi nemzeti közösségek-
nek, amilyen a miénk is, a népi kultúr-
ának nagy jelentősége van, mert az se-
gít minket abban, hogy a világ megis-
merjen, nem csak a nyelvünkről és írá-
sunkról, hanem a nemzeti kultúránk-
ról is. Több mint 80 különböző elisme-
résünk van, amelyek nem lennének a
nagylelkű emberek és az összes  tagság
segítsége nélkül. A tagok közösen ter-
veztek, szerveztek, rendeztek, énekel-
tek, táncoltak, verseltek, színészkedtek
és építették saját erőből az egyesületet
és ezt teszik ma is. – mondta Rancz.

Az egyesület 1946-tól 2016-ig több
mint 1.800 tagot számlál, melyek között
vannak hollandok, németek, szerbek,
szlovákok, bolgárok… Az egyesület
büszke a sokéves  baráti kapcsolatokra
is, így tehát az ünnepséget a hertelendy-
falvi Tamási Áron SZMME gyermek-
tánccsoportja is ünnepélyesebbé tette.
A műsoron Somogyi táncokkal mutat-
kozott be Lőcsei Márta, Nagy Mónika,
Nemcsek Klaudia és Kiss Krisztina ve-
zetésével. A legélénkebb fellépése a
pancsovai Jedinstvo Munkás Művelő-
dési Egyesületnek volt, amely a Vuković
Dragan koreográfus által felállított vi-
dám kolóval mutatkozott be, Jovanov
Sandra vezetésével. 

Ezt követően Trajković Mária, Varga
Ernő és Rancz Károly léptek színre és a
zenekar kíséretében előadták a tagság
egyik kedvenc dalát, a Hajmási Pétert,
Kálmán Imre zeneszerző híres ope-
rettjének, a Csárdás királynőnek egy
részét.  

» Folytatás az V. oldalon
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Hertelendyfalván a reformá-
tus egyházban már sok éves ha-
gyomány, hogy október végén  a
vasárnapi délelőtti istentisztelet
keretében megemlékeznek azok-
ról, akik a folyó évben ünneplik
életük 70. évét.  

Nem volt ez másként ez év ok-
tóber 30-án sem, amikor a hetek-
kel azelőtt bejelentett alkalomra
11 olyan hertelendyfalvi   tett ele-
get a megszólításnak, aki megérte
a 70. születésnapját. Amint a ké-
sőbbi beszélgetésből megtudtuk,
sokkal többen voltak, akik 1946-
ban látták meg a napvilágot, de
sajnos, már sokan nincsenek az

élők sorában, többen külföldön
élnek, de olyanok is voltak, akik
különböző okból nem tudtak ele-
get tenni a meghívásnak.

Az istentiszteletet követően a
helyi Tamási Áron Székely-Ma-
gyar Művelődési Egyesületben
folytatták a kötetlen társalgást,
felidézve emlékeiket, kifejezvén
örömüket, hogy még élnek és te-
vékenykednek.  Elmondásaik
szerint máskor is van alkalom
találkozásra, de szívesen vállal-
ták, hogy a szép, őszi vasárnapot
együtt töltsék el békés beszélge-
tésben, barátkozásban. 

Lőcsei Ilona

HETVEN  ÉVESEK TALÁLKOZÓJA

EMLÉKEK FELIDÉZÉSE

tése céljából. A támogatás össze-
ge legtöbb 80 % lehet  az eszkösz
összértékétől, tehát a kérelmező
önrésze legkevesebb 20 % kell
hogy legyen.  

A program célja, hogy az elkö-
vetkező két évben támogassa a
vajdasági magyar közösségek
fennmaradását, fejlődését és ezál-
tal megakadályozza a jó ötlettel
rendelkező iatalokat, hogy el-
hagyják a térséget és esélyt adjon
a jólétre  Vajdaságban. Eddig a
vajdaságiak nagy számban írták
alá a szerződéseket, amelyek kö-
zül néhányan Hertelendyfalván
élnek és dolgoznak. 

Ökológiai öntözőrendszer
Lőcsei Viktor, a mezőgazdasági

gazdaság tulajdonosa tehénte-
nyésztéssel és tejtermeléssel fog-
lalkozott sok éven át, de mivel a

MAGYARORSZÁG ANYAGI TÁMOGATÁSA

A PROSPERITATI ALAPÍTVÁNYTÓL 
POLGÁRTÁRSAINKNAK

Értékes támogatás a
vajdaságiaknak

A hertelendyfalviaknak
jó tervajánlataik voltak
és könnyebb
tevékenységet 
biztosítottak maguknak

A hároméves csomag
160 millió euro vissza
nem térítendő 
támogatást biztosít

A Prosperitati Alapítvány szerve-
zésében idén bemutatásra kerül-
tek azok a pályázatok, amelyeket
a Magyar kormány támogatásá-
nak köszönhetően írtak ki 50 mil-
liárd forint összegben, ami közel
160 millió eurót tesz ki, a gazda-
ság, a mezőgazdaság és a turiz-
mus fejlesztésének céljából. 

Az alapítvány célja, hogy segít-
se a szerb-magyar állampolgár-
sággal rendelkező vajdasági me-
zőgazdasági termelőket, a gazda-
sági tevékenységek  erősítése és a
gazdasági szereplők üzleti haté-
konyságának növelése, valamint
anyagiak biztosítása falusi házak
megvásárlására ijú házastársak
részére. 

Ötletek sokasága
A bejegyzett mezőgazdasági ház-
tartások pályázhattak tenyészálla-
tok, méhek, fóliasátrak, jégvédő-
sátrak, mezőgazdasági gépek és
kapcsolható eszközök megvásár-
lására, öntözőrendszerek és töb-
béves ültetvények létrehozására. 

A turizmus fejlesztésére kiírt
pályázat  magánszállásadókat  és
nem kormányzati szervezeteket
ölel fel a falusi turizmus népsze-
rűsítésének fejlesztése, a szolgál-
tatás minőségének javítása és a
turisták hosszabb tartózkodása
céljából. Ijú házastársaknak ház-
vásárlási lehetőséget kínáltak fel
faluhelyen, hogy a vajdasági fal-
vak fellendüljenek és az emberek
elálljanak a külföldre való távo-
zástól, a hazájukban keressenek
boldogulást. Az alapítvány azo-
kat is segíti, akinek földvásárlásra
van kedve a gazdaságának fejlesz-

A XXIII. Vajdasági Magyar Ün-
nepi Játékok ünnepségsorozatá-
nak megnyitóját október elsején
tartották a  palicsi Vigadó emeleti
konferenciatermében. A rendez-
vénysorozattal a művelődési szö-
vetség a szórványban élő magyar-
ság kultúrájára, az ott megőrzőtt
értékekre összpontosít.

A nyitóünnepség ökumenikus
lelkészi áldással kezdődött.  A
tartományi és köztársasági, ma-
gyarországi politikai szervezetek,
intézmények  képviseletében
megjelent vendégeket, az egyház
képviselőit, a népművészeket Du-
dás Károly, a Vajdasági Magyar
Művelődési Szövetség elnöke kö-
szöntötte. Az ünnepi köszöntőt
követően Mgr. Hajnal Jenő, a Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnöke meg-
nyitotta a XXIII. Vajdasági Ma-
gyar Ünnepi Játékok rendezvény-
sorozatát. Pirityiné Szabó Judit, a
magyar Nemzetpolitikai Állam-
titkárság főosztályvezetője üdvö-
zölte a jelenlévőket és Potápi Ár-
pád János nemzetpolitikai állam-
titkár levelét felolvasva tolmá-
csolta köszöntőjét.

Az Ünnepi Játékok megnyitó-
jának része volt a Bukovinai szé-
kely varrottasok című kiállítás.
Az Al-dunai közösségekből a her-
telendyfalvi Tamási Áron Szé-
kely-Magyar Művelődési Egyesü-

let népművészeti csoportjának, a
székelykevei Varrócska Kézimun-
kacsoport és a pancsovai Erős
Mária gyönyörű munkáit tekint-
hették meg a vendégek. A szerve-
zők meghívására a kiállítást Gál
Veronika, a Petői Sándor Prog-
ram ösztöndíjasa nyitotta meg,
aki munkájával segíti a civil szer-
vezetek tevékenységét Dél-Bán-
ság néhány településén. 

A kiállítás megnyitót a Magyar
Szó  Szórványlétben című köteté-
nek bemutatója követte. A szór-

ványtelepülések fellépői -a bács-
kertesi Krajcárka énekcsoport és
Csizmadia Anna népdalénekes, a
verseci Petői Sándor Magyar
Kultúregyesület néptánccsoport-
ja, Szatmári Anna székelykevei
mesemondó,  Hevesi Tibor ma-
gyarittabéi operaénekes - és Bog-
dán József papköltő  versei- tették
műsorukkal az ünnepet gazda-
gabbá és még színesebbé. 

Az ünnepi játékok programso-
rozata a művészetek minden terü-
letét magába foglalja. A XXIII.

Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok
október 9-én Kúlán a Szent
György plébániatemplomban foly-
tatódott a Vajdasági Magyar Kóru-
sok Találkozójával. Mint minden
évben, januárban Zentán  megren-
dezik a magyar kultúra napjának
vajdasági központi ünnepségét,
ahol átadják a VMMSZ díjait, köz-
tük a Magyar Életfa díjat. 

2017 tavaszán szervezik meg a
programsorozat leglátogatottabb
rendezvényét, a Vajdasági Ma-
gyar Amatőr Színjátszók Találko-
zóját és nyáron a legnagyobb dél-
vidéki népzenei és néptáncfeszti-
vált, a Durindót és a Gyöngyös-
bokrétát, amelynek Bácskossuth-
falva ad majd otthont. Emellett
számos helyi és regionális kultu-
rális programot is szervez a Vaj-
dasági Magyar Művelődési Szö-
vetség.

A vajdasági magyarság egyik
legjelentősebb kulturális rendez-
vénysorozata a  Vajdasági Magyar
Ünnepi Játékok, amelyet első al-
kalommal Palicson 1952-ben
rendeztek meg, akkor még Ma-
gyar Ünnepi  Játékok néven, majd
a kilencvenes évek elején újjáé-
lesztették az ünnepségsorozatot.
Az eseményt 1993 óta a Vajdasági
Magyar Művelődési Szövetség
szervezi.

Lőcsei Ilona

A VAJDASÁGI MAGYAR ÜNNEPI JÁTÉKOK MEGNYITÓJÁN

BUKOVINAI SZÉKELY VARROTTAS

Kovács úr egész életében fog-
lalkozott mezőgazdasággal és na-
gyobb mennyiségű termőföldet
dolgoz meg, tehát ez a gép nagy
segítségére lesz a következő búza-
vetéskor. Ő egy ilyen gépet soha
nem engedhetett volna meg ma-
gának, mert nagyon drága a mi
termelőink részére, de lehetősége
adódott, hogy a támogatás segít-
ségével megvásárolja, megpróbál-
kozott és sikerült neki a nyertes
pályázók közé bejutni, a második
döntéskörben. Habár nagy meny-
nyiségű papírra  és időre volt
szükség, nem sajnálja, mert ez a
gép a jövőben bizonyára jól szol-
gálja majd. 

Érdekes, hogy a ia is megpró-
bálta a pályázást, de az a kevés
pontszám hiányában, amelyre
szüksége lett volna, nem jutott be.
Mégis, nem panaszkodnak, mert
mint összetartó család, a földet
közösen művelik és mivel József-
nek két iú unokája is van, akik ta-
lán érdekelve lesznek, hogy foly-
tatják a családi vállalkozást, a gép
könnyebb búzavetést biztosít szá-
mukra. 

A vajdasági vállalkozók szebb
jövője
E két úriember egyedüli megjegy-
zése a nagy mennyiségű papír-
munkára és időre vonatkozott,
amit be kellett fektetniük a mun-
ka mellett, amelyet végeznek, és
amely egyáltalán nem elhanya-
golható. Nagyon sok értékes ide-
jüket elrabolta és sok felutazást
igényelt Nagybecskerekre, ahol a
Prosperitati Alapítvány irodája
van, de elégedettek is, mert meg-
valósulhatnak a jövőbe fektetett
nagy terveik a támogatásnak kö-
szönhetően.

A Prosperitati Alapítvány köz-
hírré tétette, hogy Vajdaság la-
kói, akik kettős állampolgárság-
gal és jó jövőbe fektetett tervvel
rendelkeznek,   várhatják,  hogy
az év végéig a harmadik pályáza-
ti kör  is megjelenik. Tervben
van, hogy a támogatási összegek
eljussanak a szorgos termelők-
höz. 
Az Alapítvány munkája a mező-

gazdaság, a gazdaság és a turiz-
mus fellendítésére 2018-ig tart.  

Biszak Karolina

nyersanyag ára az utóbbi években
annyira csökkent a tej külföldről
való behozatala által, belátta,
hogy ebből a munkából nem tud
fennmaradni mint termelő és ter-
mészetesen nem tudja biztosítani
az anyagiakat az életre. 

Hosszas gondolkodás és mérle-
gelés után, hogy a mezőgazdaság
és az állattenyésztés mely ága len-
ne a legsikeresebb, benevezett a
támogatási pályázatra, öntöző
rendszer beszerzésére. Ez év szep-
temberében aláírta a szerződést,
miáltal az Alapítvány megbiztosít-
ja számára  80 %-ban a támogatást
az öntözésre szánt, szélmalommal

és nem szennyezi majd a legelőt,
amelyen az állatokat tartja, sem a
környezetet. 

Könnyebb vetés jövőre 
Kovács József még egy nyertes pá-
lyázó, akinek  ugyancsak bejegy-
zett gazdasága van. Ő a mezőgaz-
dasági gépek beszerzésére pályá-
zott, mégpedig egy olasz gyártá-
sú, Gaspardo márkájú búzavető-
gépre. Ennek az új, rendkívül mi-
nőséges  gépnek a megvásárlási
össz árához 20 % önrésszel járult
hozzá, ezzel lefoglalta a gépet,
csak az Alapítvány beizetésére
várnak. 

és beépített napelemes panelokkal
ellátott pumpa beszerzéséhez.  Ez
a pumpa lehetővé tenné számára,
hogy a szél és a nap segítségével a
kiásott kútból szipatja a vizet a le-
gelő öntözésére, ahol az újabb ter-
ve szerint juhokat legeltetne. Meg-
győződése, hogy a bárányok és a
szaporodásra kijelölt kosok érté-
kesítéséből szolid keresetet lehet
megvalósítani, habár ez a tevé-
kenység nagyon sok munkával és
lemondással jár. 

Jelenlegi nyája  50 juhot szám-
lál, de amint a szélmalmot üzem-
be helyezik  és megkezdődik a ko-
molyabb termelés, tervezi hogy
100 darabra növelje a juhok szá-
mát, néhány év múlva talán még
egyszer annyival. Külön megelé-
gedés számára hogy az  öntöző-
rendszer teljesen környezetkímélő

Idén Nagybecskereken tartot-
ták meg a Vajdasági Vidéki  Nők
Alkotásainak 8. Kiállítását, ahol
október 15-én  közel 210 kiállító
mutatta és kínálta fel kézműves
portékáját, sajátkezűleg készített
süteményét. Az említett rendez-
vényen, akárcsak az előző hason-
ló kiállításokon,  rendszeresen
jelen voltak a Dél-bánáti magyar
művelődési egyesületek, kézi-
munkacsoportok képviselői is. 

Az utóbbi években egyre több
egyesület jelenik meg mint a ki-
állítás résztvevője, ami bizonyít-
ja, hogy a vajdasági vidéki nők
szeretnék, ha munkájuk és törek-
vésük kellőképpen bemutatásra
kerülne.  Pancsova város ez év-
ben is biztosított szállítóeszközt
a saját egyesületi tagjainak, akik
nagyon aktívak akkor is, amikor
a városi rendezvényekről van szó.

Lőcsei Ilona

Már régebbtől ismert, hogy a
Pancsova városhoz tartozó fal-
vakban évente szerveznek gaszt-
ronómiai kirakodóvásárt, ame-
lyen főként a vidéki  nők szerve-
zetei, az egyesületek keretében
működő népművészeti csopor-
tok tagjai nem csak kézimunkái-
kat, kézműves tárgyaikat állítják
ki és kínálják fel a látogatóknak,
hanem  régi, hagyományos,
nagyanyák és dédanyák  recep-
tjei  szerint készített ételeket is. 

Révújfaluban (Banatsko Novo
Selo, Satu Nou) a helyi “Bobo-
acele” Nőegylet szervezésében
szeptember 26-án első alkalom-
mal rendeztek meg egy ilyen vá-
sárt  a ,,Bánáti kenyér,, elneve-
zéssel, verseny jelleggel.  A ren-
dezvénynek az iskola adott he-
lyet, az előcsarnokában 15 női
szervezet vállalta a megmérette-
tést a mindennapi kenyér kidol-
gozásának mesterségében. A
szervezők meghívásának eleget
tett a  hertelendyfalvi Tamási
Áron Székely-Magyar Művelő-
dési Egyesület népművészeti
csoportja is, mint a magyar kö-

zösség képviselője. A hagyomá-
nyos kézimunkadarabok mellett
a Tamási Áron SzMME asszo-
nyai eredeti bukovinai recept
alapján készült házi kenyérrel
neveztek be a versenyre, ezen kí-
vül  házi szilva lekváros lángossal
kínálgatták a látogatókat. 

Tekintettel, hogy a környék te-
lepülésein  többnemzetiségű a la-
kosság összetétele, így az egyesü-
letek tagjai is  magukkal hozták a
helyi ételkülönlegességeket, süte-

ményeket.  A  kiállított egyedi
népművészeti  tárgyak, szőttesek,
varrottasok is vonzották az érdek-
lődők igyelmét.  Kísérőrendez-
vényként gazdag, változatos mű-
sorban gyönyörködhettek a jelen-
levők.   Bánát  legjobb házi kenye-
rét zsűri választotta ki és díjazta.

Sokak számára példamutató
lehet a vidéki nők szervezetei kö-
zötti együttműködés, egymásra
való odaigyelés, egymás elfoga-
dása. Az ilyen alkalom lehetősé-
get nyújt, hogy megismerjék
egymás kulturális és gasztronó-
miai értékeit. 

Lőcsei Ilona

A VIDÉKI NŐK RENDEZVÉNYE

RÉVÚJFALUBAN A KENYÉRRŐL

NAGYBECSKEREKEN

NŐK ALKOTÁSAINAK KIÁLLÍTÁSA
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Из ло жба руч них ра до ва
Ма ри је Ереш у фо а јеу
КЦП-а

Га ла кон церт у пу ној са ли

Чла но ви ма Дру штва 
по себ но го ди ла по др шка
Вла де Ре пу бли ке 
Ма ђар ске

За Ма ђар ско кул тур но-умет нич ко
дру штво „Пе те фи Шан дор” из Пан -
че ва је су бо та, 29. ок то бар 2016, би ла
ве ли ки дан. У са ли Кул тур ног цен тра
и у при су ству зва нич ни ка гра да Пан -
че ва, Бе о гра да, Боњ ха да и Нађ ва жо -
ња, број них при ја те ља и чла но ва,
Дру штво је про сла ви ло се дам де це -
ни ја по сто ја ња и успе шног ра да.

У по по днев ним ча со ви ма је го сте из
Ма ђар ске, на че лу с Ти бо ром Са бом,
за ме ни ком гра до на чел ни ка Боњ ха да,
уго стио члан Град ског ве ћа за ду жен за
кул ту ру Не ма ња Ро тар. С об зи ром на
то да су наш град и ма ђар ски Боњ хад
већ це лу де це ни ју збра ти мље ни, овај
су срет је про те као у из у зет но опу ште -
ној и при ја тељ ској ат мос фе ри. На кон
шет ње по Пан че ву и оби ла ска зна ме -
ни то сти на шег гра да го сти су се упу -
ти ли ка Кул тур ном цен тру ка ко би
при су ство ва ли про сла ви.

Вез чу ван од за бо ра ва
Нај пре је све ча но отво ре на из ло жба
руч них ра до ва Ма ри је Ереш из Пан -
че ва, уче сни це мно гих из ло жби у зе -
мљи и ино стран ству. Она је до бит ни -
ца че ти ри ве ле мај стор ске ди пло ме
за вез и при зна ња „При ма при ми си -
ма” (нај бо ља ме ђу нај бо љи ма), као и
по себ не ди пло ме Вој во ђан ског цен -
тра за фол клор и До ма тра ди ци је из
Бу дим пе ште.

Ова из ло жба пред ста ви ла је три те -
мат ске је ди ни це с три раз ли чи те тех -
ни ке ве за. Стол ња ци и ја сту ци из ве зе -
ни мо ти ви ма Се кељ Ма ђа ра при вла -
чи ли су све по гле де. Мо ти ви се ве зу
ис кљу чи во цр ве но-пла вим или цр ве -

но-цр ним кон цем, али те три бо је мо -
гу се по ја ви ти и по је ди нач но на ра до -
ви ма. Ова тех ни ка зах те ва пу ну па -
жњу и кон цен тра ци ју због бро ја ња
бо до ва на тка ни ни ја сних ни ти, ко ји
су је дин стве ни и спе ци фич ни за ову
вр сту руч ног ра да. Ра до ви из ра ђе ни
дру гом тех ни ком ко ју Ма ри ја ко ри -
сти но се за јед нич ки на зив „Пољ ско
цве ће”; на тај на чин се из ра ђу ју ко ма -
ди на ко ји ма су при ка за не пољ ске
биљ ке. И ова тех ни ка до не ла је го спо -
ђи Ереш зва ње ве ле мај сто ра ве за. Тре -
ћа вр ста руч ног ра да ко ји је у ско ри је
вре ме на у чи ла је сте ва ља ње ву не или
пу сто ва ње, а ова тех ни ка би ла је по -
зна та још у Ази ји у до ба Ати ле Ху на.

Ова да ма злат них ру ку сво ју ин -
спи ра ци ју цр пи из сти хо ва Јо же фа
Ати ле: „Ра ди ти са мо та ко, тач но и
ле по, као што су зве зде уста ље не у
свом не бе ском по сту”.

Га ла кон церт
У 19 са ти, пред пу ном са лом КЦП-а,
МКУД „Пе те фи Шан дор” из вео је
све ча ну пе сму „Со зат” и та ко озна чио
по че так све ча но сти. Ша му Киш је
про чи тао сти хо ве „Ин ди јан ске пе -
сме” Ер неа Ер де и ја, а Ла у ра и Ан дреа
Киш, мла ди на ра штаји Дру штва, про -
чи та ле су сти хо ве пе сме „По чет ком
је се ни” Шан до ра Пе те фи ја.

Реч је пре у зео Ка рољ Ранц, пред -
сед ник Дру штва. На кон из ја ва за -
хвал но сти де ле га ци ја ма из Боњ ха да,
Нађ ва жо ња, гра ди ћа на оба ли Ба ла -
то на, Бе о гра да, Пан че ва и Вој ло ви це
упо знао је украт ко пу бли ку с ду гом
исто ри јом Дру штва. МКУД „Пе те фи
Шан дор” на стао је 1. ју на 1946. на
ини ци ја ти ву Ма ђа ра из Пан че ва и
Вој ло ви це. На пр вој скуп шти ни, у
при су ству ви ше од 150 за ин те ре со ва -
них, од ре ди ли су за дат ке и пут ко јим
ће Дру штво ићи. Нај ва жни ји за да ци
су им би ли осни ва ње ама тер ског по -
зо ри шта, ши ре ње ма ђа р ске на род не
кул ту ре, опи сме ња ва ње на ма ђар -
ском је зи ку, ди стри бу ци ја штам пе,
по ди за ње ма ђар ског до ма кул ту ре и
осни ва ње хо ра и му зич ке сек ци је.

За ових, ка ко чла но ви ка жу, пр вих
70 го ди на, при ре ђе но је ви ше од
2.000 раз ли чи тих ма ни фе ста ци ја,
пре да ва ња, умет нич ких про гра ма,
пле сних ве че ри и пред ста ва. По ред
уче ство ва ња на ра зним так ми че њи -
ма и фе сти ва ли ма, би ли су јед но од
кул тур но-умет нич ких дру шта ва ко -
ја су 1969. го ди не осно ва ла Смо тру
ју жно ба нат ских ма ђар ских кул тур -
но-умет нич ких дру шта ва, та ко зва ни
кул ту р ни пар ла мент, по мо ћу ко јег
чу ва ју и не гу ју ду хов ност и исто ри ју.

Панчевачки вишејезичник / Pancsovai többnyelvű melléklet

на мађарском језику / magyar nyelven

ВА ЖНА ГО ДИ НА ЗА M КУД „ПЕ ТЕ ФИ ШАН ДОР”

СЕ ДАМ ДЕ ЦЕ НИ ЈА ЧУ ВА ЊА
МА ЂАР СКОГ НА СЛЕ ЂА

Из Фон да ци је
„Про спе ри та ти” 
на шим 
су гра ђа ни ма
» страна IV

Буковински 
секељански вез
» страна IV

Укуси мађарске
кухиње
» страна V

Је сен 
по чи ње 
Кир ва јем
» страна VI

То ком ових 70 го ди на Дру штво је
го сто ва ло у Швед ској, Хо лан ди ји,
Не мач кој, Ау стри ји, Ма ђар ској, Ер -
де љу и ши ром Вој во ди не. Мно го пу -
та су би ли и до ма ћи ни ра зним ма ни -
фе ста ци ја ма.

– Ма њин ским на ци о нал ним за јед -
ни ца ма по пут на ше на род на умет -
ност је од ве ли ког зна ча ја, јер нам
она по ма же да нас свет иден ти фи ку -
је не са мо по је зи ку и пи сму већ и на
осно ву на ци о нал не кул ту ре. Има мо
ви ше од 80 ра зних при зна ња, ко јих
не би би ло без љу ди ве ли ке ду ше и
по мо ћи свих чла но ва. Чла но ви су
пла ни ра ли, ор га ни зо ва ли, ре жи ра ли,
пе ва ли, игра ли, ре ци то ва ли, глу ми ли
и гра ди ли сво јим сна га ма Дру штво, а
то чи не и да нас – ре као је Ранц.

Дру штво је од 1946. до 2016. го ди -
не бро ја ло ви ше од 1.800 чла но ва,
ме ђу ко ји ма има и Хо лан ђа на, Не ма -
ца, Ср ба, Сло ва ка, Бу га ра... Оно се
по но си и сво јим ду го го ди шњим при -
ја тељ ским ве за ма, та ко да су све ча -
ност уве ли ча ли и деч ји играч ки ан -
самбл МКУД-а „Та ма ши Арон” из
Вој ло ви це, ко ји је пред ста вио игре из
Шо мо ђа, под ру ко вод ством Мар те
Ле чеи, Мо ни ке Нађ, Кла у ди је Нем -
чек и Кри сти не Киш. Нај жи вах ни ји
на ступ има ло је РКУД „Је дин ство” из
Пан че ва, ко је се пред ста ви ло „Ве се -
лим шоп ским игра ма” ко ре о гра фа
Дра га на Ву ко ви ћа, под ру ко вод ством
Сан дре Јо ва нов.

На би ну су по том иза шли Ма ри ја
Трај ко вић, Ер не Вар га и Ка рољ Ранц
у прат њи ор ке стра, пе ва ју ћи јед ну од
оми ље них пе са ма чла но ва – „Хај ма -
ши Пе тер”, део чу ве не опе ре те „Кне -
ги ња Чар да ша”, ком по зи то ра Имреа
Кал ма на.

За хвал ни це и спе ци јал ни го сти
При кра ју про гра ма Ран цу су се на
би ни при дру жи ли спе ци јал ни го сти
из Ма ђар ске, Пан че ва и Вој ло ви це,
те је он сва ко ме из ра зио за хвал ност
за по др шку то ком про те клих го ди на
и из ра зио на ду за да љу при ја тељ ску
са рад њу. 

» Наставак на страни V



У Ре фор мат ској цр кви у Вој -
ло ви ци већ ду ги низ го ди на се
одр жа ва тра ди ци ја да се кра -
јем ок то бра у окви ру пре по д-
нев ног бо го слу же ња при се ћа ју
свих оних су гра ђа на ко ји у те -
ку ћој го ди ни про сла вља ју се -
дам де се ту го ди ну свог жи во та.

Ни је би ло дру га чи је ни ове
го ди не, 30. ок то бра, ка да се
не де ља ма ра ни је об ја вље ном
по зи ву за ову при ли ку ода -
зва ло је да на е сто ро Вој лов ча -
на ко ји су до жи ве ли се дам де -
се ту. Ка ко смо са зна ли ка -
сни је то ком раз го во ра, би ло
је мно го ви ше њих ко ји су се

ро ди ли 1946. го ди не, али на -
жа лост, мно ги већ ни су ме ђу
жи ви ма, не ки жи ве у ино -
стран ству, а би ло je и оних
што из раз ли чи тих раз ло га
ни су мо гли да се ода зо ву.

На кон бо го слу же ња у про -
сто ри ја ма ме сног МКУД-а
„Та ма ши Арон” на ста ви ли су
дру же ње ево ци ра ју ћи успо ме -
не и из ра жа ва ју ћи ра дост што
су још увек ак тив ни. Пре ма
њи хо вим ре чи ма, и ина че се
су сре ћу, али су ра до при хва ти -
ли да ову ле пу је се њу не де љу
про ве ду за јед но у мир ном раз -
го во ру. Ило на Ле чеи

СУ СРЕТ СЕ ДАМ ДЕ СЕ ТО ГО ДИ ШЊА КА

ЕВО ЦИ РА ЊЕ УСПО МЕ НА

би ти у ви си ни од нај ма ње 20
про це на та од укуп не вред но -
сти иде је.

Циљ про гра ма је да у на ред -
не две го ди не пот по мог не оп -
ста нак и раз вој за јед ни це вој -
во ђан ских Ма ђа ра, те да спре -
чи мла де љу де с до брим иде ја -
ма да на пу сте ове про сто ре и
пру жи им шан су за до бар жи -
вот у Вој во ди ни. За сад је ве ли -
ки број Вој во ђа на пот пи сао
уго во ре, од ко јих не ко ли ци на
жи ви и ра ди у Вој ло ви ци.

Еко ло шки си стем за на вод -
ња ва ње
Вик тор Ле чеи, вла сник по љо -
при вред ног га здин ства, ба вио
се уз го јем кра ва и про из вод -
њом мле ка ду ги низ го ди на,

Петак, 11. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

IV

ФИ НАН СИЈ СКА ПО МОЋ МА ЂАР СКЕ

ИЗ ФОН ДА ЦИ ЈЕ „ПРО СПЕ РИ ТА ТИ” 
НА ШИМ СУ ГРА ЂА НИ МА

Вред на до на ци ја 
Вој во ђа ни ма

Вој лов ча ни су има ли
до бре про јек те и
обез бе ди ли се би 
лак ше по сло ва ње

Тро го ди шњи па кет
обез бе ђу је 
160 ми ли о на евра
бес по врат не по мо ћи

У ор га ни за ци ји Фон да ци је
„Про спе ри та ти” ове го ди не су
пред ста вље ни кон кур си рас -
пи са ни за хва љу ју ћи до на ци ји
ма ђар ске вла де у ви си ни од 50
ми ли јар ди фо рин ти, што из -
но си око 160 ми ли о на евра, а
све с ци љем раз во ја при вре де,
по љо при вре де и ту ри зма.

Циљ Фон да ци је је по моћ
вој во ђан ским по љо при вред -
ни ци ма са срп ско-ма ђар ским
др жа вљан ством, ја ча ње при в-
ред не ак тив но сти и ефи ка сно -
сти пред у зет ни ка и обез бе ђе -
ње сред ста ва за ку по ви ну се о -
ских ку ћа мла дим брач ним
па ро ви ма.

Мно штво иде ја
Ре ги стро ва на по љо при вред на
га здин ства мо гла су кон ку ри -
са ти за ку по ви ну сто ке за уз -
гој, пче ла, ПВЦ фо ли ја, мре жа
за про тив град ну за шти ту, по -
љо при вред них ма ши на и при -
кључ не ме ха ни за ци је, си сте ма
за на вод ња ва ње и за сад њу
план та жа.

Кон курс за раз вој ту ри зма
об у хва тио је пан си о не и не -
вла ди не ор га ни за ци је с ци љем
на пред ни јег ре кла ми ра ња се -
о ског ту ри зма, бо љег уго ђа ја и
ду жег бо рав ка ту ри ста. Мла -
дим брач ним па ро ви ма по ну -
ђен је про грам ку по ви не ку ћа
на се лу, ка ко би вој во ђан ска
се ла ожи ве ла и да би се љу ди
од вра ти ли од од ла ска у ино -
стран ство. Фон да ци ја по ма же
и они ма ко ји има ју же љу да
ку пу ју зе мљи ште ра ди раз ви -
ја ња сво јих га здин ста ва. Улог
под но си ла ца зах те ва мо рао је

Отварање низа манифеста-
ција под називом 23. „Свечане
игре војвођанских Мађара”
одржано је 1. октобра у сали за
конференције ресторана „Ви-
гадо” на Палићу. Ове године је
организатор – Културни савез
војвођанских Мађара – про-
грам отварања у потпуности
посветио Мађарима који живе
у дијаспори.

Отварање је почело екумен-
ским свештеничким благосло-
вом. Госте – покрајинске и др-
жавне, као и мађарске пред-
ставнике политичких страна-
ка, културних институција,
цркава и народне уметнике,
поздравио је Карољ Дудаш,
председник Културног савеза
војвођанских Мађара. Након
тога је Јене Хајнал, председ-
ник Националног савеза ма-
ђарске националне мањине,
отворио 23. „Свечане игре вој-
вођанских Мађара”. Јудит Пи-
рићи Сабо, шеф кабинета Др-
жавног секретаријата за наци-
оналну политику, поздравила
је присутне и прочитала по-
здравно писмо Арпада Јаноша
Потапија, државног секретара
за националну политику.

Део отварања игара била је
и изложба ручних радова под
називом „Буковински секе-

љански вез”. Гости су имали
прилику да погледају предив-
не радове група везиља
МКУД-а „Тамаши Арон” из
Војловице и „Варочка” из Ско-
реновца, као и Марије Ереш
из Панчева, који су стигли из
заједница Доњег Подунавља.
На позив организатора изло-
жбу је отворила Вероника Гал,
стипендиста програма „Пете-
фи Шандор”, која својим ра-
дом помаже рад цивилних
удружења у неколико насеља
јужног Баната.

Током програма је презен-
товано издање листа „Мађар
со” под називом „Постојање у
дијаспори”. И културни про-
грам је састављен од предста-
вљања учесника из дијаспоре.
Певачка група „Крајцарка” и
солиста народне песме Ана
Чизмадија из Купусине, фол-
клорна група КУД-а „Петефи
Шандор” из Вршца, припове-
дач Ана Сатмари из Скоренов-
ца, певач опере Тибор Хевеши
из Итебеја и прочитани стихо-
ви свештеника – песника Јо-

жефа Богдана улепшали су
свечани програм.

Низ програма у оквиру „Све-
чаних игара” обухвата сва по-
ља културе: „Сусрет војвођан-
ских мађарских хорова” орга-
низован је 9. октобра у Кули.
Као и сваке године, у Сенти ће
бити одржана војвођанска цен-
трална свечаност поводом Да-
на мађарске културе, где ће би-
ти предате награде Културног
савеза војвођанских Мађара.

У пролеће 2017. године биће
организована најпосећенија ма-
нифестација – „Сусрет војво-
ђанских аматерских глумаца”, а
на лето највећи војвођански
фолклорни и музички фестивал
„Дуриндо” и „Ђенђешбокрета”,
који ће бити одржани у Старој
Моравици. Поред овога, Кул-
турни савез војвођанских Мађа-
ра организује бројне културне
програме у месту и у региону.

„Свечане игре војвођанских
Мађара” први пут су организо-
ване на Палићу 1952, тада још
под називом „Мађарске свеча-
не игре”, а касније, почетком
деведесетих година, поново су
покренуте празничне свечано-
сти. Овај догађај Културни са-
вез војвођанских Мађара орга-
низује од 1993. године.

Илона Лечеи

НА ОТВАРАЊУ „СВЕЧАНИХ ИГАРА ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА”

БУКОВИНСКИ СЕКЕЉАНСКИ ВЕЗ

не и за сад је ма ши на ре зер ви -
са на, са мо се че ка упла та Фон -
да ци је.

Ко вач се ба ви по љо при вре -
дом це лог жи во та и об ра ђу је
по ве ћу по вр ши ну зе мље, та ко
да ће му ова ма ши на би ти од
из у зет не по мо ћи при сле де ћој
се тви пше ни це. Он ова кву ма -
ши ну ни ка да не би мо гао се би
да при у шти јер је пре ску па за
на ше по љо при вред ни ке, али
пру жи ла му се при ли ка да је
уз по моћ до на ци је ку пи; по ку -
шао је и ус пео да про ђе на
кон кур су у дру гом кру гу од лу -
чи ва ња, па ће га ова ма ши на у
бу дућ но сти до бро слу жи ти.

За ни мљи во је да је и ње гов
син по ку шао да кон ку ри ше,
али услед ми ни мал ног мањ ка
бо до ва ко ји су би ли по треб ни,
ни је про шао. Ипак, као сло -
жна по ро ди ца, зе мљу об ра ђу ју
за јед но, те с об зи ром на то да
Јо жеф има и два уну ка ко ји ће
мо жда би ти за ин те ре со ва ни
да на ста ве по ро дич ни по сао,
ма ши на ће им обез бе ди ти
лак ше се тве жи та.

Све тли ја бу дућ ност 
вој во ђан ских пред у зет ни ка
Је ди но на шта се по ро ди ца
Ко вач жа ли, је сте огром на па -
пи ро ло ги ја и ко ли чи на вре ме -
на ко је су мо ра ли да уло же,
по ред по сла ко ји већ оба вља ју,
а ко ји ни је ни ма ло за не мар -
љив. Дра го це но вре ме им је
од у зи ма ло и од ла же ње до Зре -
ња ни на, где се на ла зи кан це -
ла ри ја Фон да ци је „Про спе ри -
та ти”, али су за до вољ ни, јер ће
им се ве ли ки пла но ви за бу -
дућ ност оства ри ти за хва љу ју -
ћи овој до на ци ји.

Фон да ци ја „Про спе ри та ти”
об ја ви ла је да гра ђа ни Вој во -
ди не с двој ним др жа вљан -
ством и до брим пла но ви ма за
бу дућ ност мо гу оче ки ва ти да
до кра ја го ди не бу де рас пи сан
и тре ћи кон курс ни круг. Пла -
ни ра но је да се но вац од до на -
ци је уру чи вред ним ру ка ма.

Рад Фон да ци је за по бољ -
ша ње по љо при вре де, при вре -
де и ту ри зма тра ја ће до 2018.
го ди не.

Ка ро ли на Би сак

али по што је це на си ро ви не у
по след њих не ко ли ко го ди на
опа ла услед уво за мле ка из
ино стран ства, уви део је да од
тог по сла ви ше не мо же да оп -
ста не као пред у зет ник и да
нор мал но за ра ђу је за жи вот.

На кон пу но раз ми шља ња и
оце њи ва ња ко ја би гра на по љо -
при вре де или сто чар ства би ла
нај у спе шни ја, при ја вио се на
кон курс за по моћ при обез бе -
ђи ва њу си сте ма за на вод ња ва -
ње. У сеп тем бру ове го ди не је
пот пи сао уго вор ко јим му је
обез бе ђен удео Фон да ци је од
80 про це на та при пла ћа њу ве -

си сте му за за ли ва ње, па не ће
за га ђи ва ти па шњак на ком ће
жи во ти ње жи ве ти, као ни око -
ли ну.

Лак ша се тва сле де ће го ди не
Још је дан од до бит ни ка по мо -
ћи је Јо жеф Ко вач, та ко ђе вла -
сник по љо при вред ног га здин -
ства, ко ји је кон ку ри сао у
обла сти на ба вља ња по љо при -
вред не ма ши не – се ја ли це за
се тву пше ни це, ита ли јан ске
про из вод ње, мар ке „га спар -
до”. За ову но ву ма ши ну из у -
зет ног ква ли те та уче ство вао је
са 20 про це на та од укуп не це -

тре ња че – пум пе за на вод ња ва -
ње са угра ђе ним со лар ним па -
не ли ма. Ова пум па би му обез -
бе ди ла да, уз по моћ ве тра и
сун ца, ву че во ду из бу ше ног бу -
на ра, за на па ја ње па шња ка где
би по свом но вом пла ну др жао
ов це. Сма тра да се од про да је
јаг ња ди и ов но ва за при плод
мо же оства ри ти со лид на до -
бит, иа ко тај по сао зах те ва пу -
но по сла и од ри ца ња.

Тре нут но има ста до од 50
ова ца, али чим ве тре ња ча бу де
пу ште на у рад и поч не озбиљ -
ни ја про из вод ња, пла ни ра да
по ве ћа ста до до 100 ко ма да, те
за не ко ли ко го ди на мо жда за
још то ли ко. По себ но га ра ду је
то што се ра ди о еко ло шком

Ове године је Зрењанин био
град-домаћин осмог Сајма
стваралаштва сеоских жена у
Војводини, где је 15. октобра
око 210 излагача представи-
ло и нудило на продају своје
рукотворине, домаће колаче
и пецива. И овог пута, као и
на претходним сајмовима ове
врсте, биле су присутне и
представнице женских удру-
жења из јужног Баната.

Последњих година је све
више учесника сајма, што
доказује да сеоске жене у
Војводини желе да се њихов
рад и труд представе на пра-
ви начин. Град Панчево је и
ове године обезбедио превоз
за чланице удружења, које
су веома активне и када се
ради о градским манифеста-
цијама.

Илона Лечеи

По зна то је да се у се ли ма
око Пан че ва ор га ни зу ју га -
стро ном ске про дај не из ло -
жбе. На њи ма се пре те жно
удру же ња се о ских же на, чла -
ни це гру па ве зи ља у окви ру
дру шта ва, пред ста вља ју не
са мо руч ним ра до ви ма и ру -
ко тво ри на ма већ и хра ном
при пре мље ном на тра ди ци о -
на лан на чин, по ре цеп ти ма
њи хо вих ба ка и пра ба ка.

У Ба нат ском Но вом Се лу, у
ор га ни за ци ји ме сног удру же -

ња же на „Boboacele”, 26. сеп -
тем бра је пр ви пут одр жа на
ова ква про дај на из ло жба так -
ми чар ског ка рак те ра, под на -
зи вом „Ба нат ски хлеб”. Ма ни -
фе ста ци ја је при ре ђе на у хо лу
шко ле, где је 15 удру же ња же -
на при хва ти ло так ми че ње у
мај стор ству из ра де не из о став -
ног хле ба. По зи ву ор га ни за то -
ра ода зва ла се, као пред став -
ник ма ђар ске за јед ни це, гру па
ве зи ља МКУД-а „Та ма ши
Арон” из Вој ло ви це. Же не из
Вој ло ви це су из ло жи ле сво је

ру ко тво ри не, а на так ми че ње
су се при ја ви ле с до ма ћим
хле бом из ра ђе ним по ори ги -
нал ном ре цеп ту из Бу ко ви не.
При сут не су ну ди ле и тзв. лан -
го шем, на ма за ним до ма ћим
пек ме зом од шљи ва.

Окол на ме ста су ви ше на ци -
о нал не сре ди не, та ко да су из -
ла га чи по не ли са со бом нај ра -
зли чи ти је спе ци ја ли те те – је -
ла и ко ла че из сво јих на се ља.
Па жњу по сма тра ча су при вла -
чи ли и је дин стве ни пред ме ти,

тка ни и ве зе ни руч ни ра до ви.
При ка зан је и бо гат кул тур но-
-умет нич ки про грам. Жи ри је
иза брао и на гра дио нај бо љи
ба нат ски хлеб.

Мно ги ма мо гу по слу жи ти
као при мер са рад ња, ме ђу -
соб на па жња и при хва та ње,
ко ји ка рак те ри шу рад удру -
же ња се о ских же на. Ова кве
при ли ке да ју мо гућ ност да се
оне ме ђу соб но упо зна ју и ка -
да се ра ди о кул тур ним и га -
стро ном ским вред но сти ма.

Ило на Ле чеи

НО ВА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА ЗА СЕ О СКЕ ЖЕ НЕ

O ХЛЕ БУ У БА НАТ СКОМ НО ВОМ СЕ ЛУ

У ЗРЕЊАНИНУ

САЈАМ СТВАРАЛАШТВА ЖЕНА
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По себ на пла ке та уру че на је
Вил мо шу Ле че и ју, пред сед ни -
ку МКУД-а „Та ма ши Арон” из
Вој ло ви це. На пла ке ти се на ла -
зи ла по ло ви на злат не ја бу ке.
Дру гу по ло ви ну ја бу ке на пла -
ке ти за др жао је пред сед ник
„Пе те фи ја” у знак бра ти мље ња
два ју ве ли ких дру шта ва, те је
ово пред ста вља ло ве ли ки ко -
рак у са рад њи и одр жа ва њу
ма ђар ске кул ту ре у Пан че ву.

Ску пу се обра тио и Ти бор
Са бо, за ме ник гра до на чел ни -
ка Боњ ха да, те је уз ср дач не
же ље по во дом сла вља из ја вио
да, ка да по ми сли мо у ка квом
су си ро ма штву пр ви чла но ви
1946. го ди не ство ри ли ово
дру штво, он да је пра во чу до
да смо до жи ве ли да на шњи
дан. Ци ти рао је ре чи ко је је
Ранц из нео у за хвал ни ци на
све ча но сти по во дом уру че ња
Злат ног кр ста Ре пу бли ке Ма -
ђар ске за по себ не за слу ге:
„Ми смо ди ја спо ра у ди ја спо -

ри и ко ли ко год гла сно да пе -
ва мо, те шко се наш глас да ле -
ко чу је, али ми на су прот то ме
ра ди мо свој по сао”. У име
гра ђа на и чла но ва упра ве гра -
да Боњ ха да по же лео је сре ћан
ро ђен дан МКУД-у „Пе те фи
Шан дор”.

По та пи Ар пад Ја нош, др -
жав ни се кре тар Вла де Ре пу -
бли ке Ма ђар ске, пи смом је
по же лео свим чла но ви ма сре -
ћан 70. ро ђен дан Дру штва у
име Вла де Ма ђар ске и у име
Др жав ног се кре та ри ја та за на -
ци о нал ну по ли ти ку. Он је за -

хва лио што се ма ђар ска кул ту -
ра одр жа ва и не гу је у ди ја спо -
ри ју жног Ба на та, те је из ра зио
ди вље ње да је и то ком бур них
го ди на ово дру штво ус пе ло да
одр жи и пре не се на бу ду ће ге -
не ра ци је бо га ту тра ди ци ју Се -
кељ Ма ђа ра, на род не игре, пе -
сме и тра ди ци о нал ни вез.

Га ла ве че су при ве ли кра ју
за јед нич ким сна га ма пе ва чи
ме шо ви тог хо ра, ор ке стар и
игра чи, спле том пе са ма и пле -
са, у скло пу про гра ма ко ји су
на зва ли „Шет ња од до њег Ду -
на ва до Бу ко ви не”, под вођ -
ством Ша муа Ки ша, Ада ма
Ран ца и Шан до ра Ђер фи ја.

Го сти и по се ти о ци су на кон
про гра ма про ше та ли град ским
ули ца ма до про сто ри ја Дру штва у
Ули ци ца ра Ла за ра, где је при ре -
ђен кок тел. Уз до бро пи ће, уку сну
хра ну и му зи ку џез квар те та Ми -
ла на Пе тро ви ћа сла вље је по тра -
ја ло до ду бо ко у ноћ. Глав на здра -
ви ца би ла је да се ова ква дру же ња
на ста ве и у сле де ћих 70 го ди на.

Ка ро ли на Би сак

Петак, 11. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ту ри стич ка ор га ни за ци ја оп -
шти не Ко ва чи ца и Удру же ње
же на „Пи пач” из Де бе ља че пр -
ви пут су у том ме сту оства ри -
ли по сле по днев но дру же ње у
при јат ној ат мос фе ри под на -
зи вом „Ку ку руз, дра гуљ рав -
ни це”. Ма ни фе ста ци ја је при -
ре ђе на 22. ок то бра у про сто -
ри ја ма До ма кул ту ре „Јо жеф
Ати ла”.

По ред удру же ња же на – ор -
га ни за то ра, пред ста ви ли су се
Ма ђар ски кул тур ни и умет -
нич ки цен тар из Де бе ља че,
МКУД „Та ма ши Арон” из Вој -
ло ви це, МКУД „Бо наз Шан -
дор” из Ива но ва, сло вач ко
Удру же ње же на из Ко ва чи це,
за јед нич ко удру же ње же на
„Ви дов дан” из Цре па је и Ко ва -
чи це, Удру же ње же на „Ва роч -
ка” из Ско ре нов ца, Удру же ње
же на „Бу ни цу те ле” из Уз ди на,
као и ци вил на ор га ни за ци ја за
за шти ту жи вот не сре ди не под
на зи вом „Де бе ља ча – у слу жби
при ро де” из исто и ме ног ме ста.

На су сре ту, ко ји је тра јао
два и по са та, пред ста вље не су
и на род не игре. Срп ске фол -
клор не игре је из ве ло Дру -
штво за не го ва ње тра ди ци је
„Ба нат ско ко ло” из ме ста, док
је ма ђар ске на род не игре
пред ста ви ла деч ја фол клор на
гру па До ма кул ту ре. За ми сао

глав них ор га ни за то ра по др -
жа ло је и спон зо ри са ло три на -
е сто ро при ват них ли ца и по -
ро дич них пред у зет ни ка, као и
не ка да по зна та зе мљо рад нич -
ка за дру га из ме ста, ко ја још
по слу је.

При сут не су про то ко лар но
по здра ви ли пред сед ник МЗ
Де бе ља ча Ла сло Хор ти, пред -
сед ни ца Удру же ња же на „Пи -

пач”, пред сед ник Оп шти не
Ко ва чи ца Ми лан Га ра ше вић и
ди рек тор ка Ту ри стич ке ор га -
ни за ци је оп шти не Ко ва чи ца
Дра га на Ла то вљев. Они су из -
ра зи ли на ду да ће ма ни фе ста -
ци ја има ти оправ да ност у
овом кра ју, на ба нат ским рав -
ни ца ма, где се кул ту ре за јед -
ни ца ко је жи ве у су сед ству по -
ве зу ју у је дин стве ну це ли ну.

Ма ни фе ста ци ја ко ја же ли да
ре пре зен ту је ту ри зам, кул ту ру,
школ ство и га стро но ми ју, али и
ин ду стри ју, има ла је и так ми -
чар ски ка рак тер. Штан до ве
уче сни ка и њи хо ву ро бу оце њи -
вао је тро чла ни жи ри, ко ји је
до де лио на гра де за пр ва три
ме ста, а исто вре ме но су при -
сут ни има ли при ли ку да се
опро ба ју у кру ње њу ку ку ру за. У
овом иза зо ву спрет но сти и бр -
зи не пред став ни ци оба ју по ло -
ва су се од лич но по ка за ли.

Имре Мар ти нек

Пут ни ци на мер ни ци
из Бе о гра да 
и Пан че ва, као 
и из ино стран ства

Хра ну ку ва ли 
у три де се так ко тли ћа
и ка за на

Про да то ви ше од
2.500 пор ци ја је ла

Де ве та ма ни фе ста ци ја „Да ни
ма ђар ске ку хи ње”, у ор га ни за -
ци ји Са ве та МЗ и Са ве за кул -
тур них дру шта ва и ци вил них
ор га ни за ци ја Ско ре нов ца,
одр жа на је 7. и 8. ок то бра. Она
по ла ко пре ра ста у ме ђу на род -
ни до га ђај, по што се из го ди не
у го ди ну за уче шће при ја вљу је
све ви ше еки па. Ове го ди не је
ви ше од 30 еки па ку ва ра при -
пре ма ло спе ци фич ну ма ђар -
ску хра ну. Дво днев на ма ни фе -
ста ци ја је све атрак тив ни ја,
све ви ше го сти ју сти же у ме сто
из окол них на се ља и гра до ва
(Пан че ва, Ко ви на, Бе о гра да),
али и из ино стран ства.

Де ша ва ње је по че ло у пе так
уве че све ча ним отва ра њем у
згра ди шко ле, уз ра зно лик
кул тур но-умет нич ки про грам.
Пред став ни ке и чла но ве до -
ма ћих и ино стра них кул тур -
но-умет нич ких дру шта ва, чу -

ГА СТРО НОМ СКА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

ЗИМ НИ ЦА НА МА ЂАР СКИ НА ЧИН

ГА СТРО НОМ СКА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У СКО РЕ НОВ ЦУ

УКУ СИ МА ЂАР СКЕ КУ ХИ ЊЕ

Сва ке го ди не сре ди ном сеп -
тем бра МКУД „Пе те фи Шан -
дор” из Пан че ва ор га ни зу је
про дај ну из ло жбу тра ди ци о -
нал но спре ма не зим ни це. Ова
го ди на ни је би ла из у зе так,
осим што су се уче сни ци из
цен тра гра да пре се ли ли на
пла то ис пред згра де Дру штва
у Ули ци ца ра Ла за ра. Они су
16. и 17. сеп тем бра одр жа ли
ма ни фе ста ци ју под на зи вом
„Ду нав се ули ва у Та миш”, на
ко јој су гра ђа ни мо гли да уче -
ству ју у при пре ми зим ни це,
као и да ку пе ма ђар ске спе ци -
ја ли те те при пре мље не за зи му
на тра ди ци о на лан на чин.

Мо то ове ма ни фе ста ци је био
је „Са чу ва ће мо зра ке лет њег
сун ца у те гли ца ма, по ре цеп ти -
ма на ших ба ка, уз, на рав но, пу -

но за ба ве”. Шта су обе ћа ли, то
су и ис пу ни ли! У пе так по под -
не чла но ви су по ста ви ли те зге
на ко ји ма су би ле ве ли ке и ма -
ле те гле пу не зим ни це. Би ло је
ту па при ка свих бо ја, кра став -
чи ћа, ра зних ме ша них са ла та и
ај ва ра. Ни су из о ста ви ли ни
слат ко – пек ме зе и мар ме ла де,
а све је то би ло спра вље но по
па жљи во чу ва ним ре цеп ти ма
ста рим и по не ко ли ко де це ни ја.

Ме ђу чла но ви ма Дру штва и
њи хо вим ђа ко ни ја ма на шли
су се и го сти, као што су по ро -
ди ца Шмит из Вој ло ви це са
сво јим слат ким ви ном и ли ке -
ри ма. По што са ми га је ма ли не
и ку пи не, про из вод ња ви на је

пра ви по ро дич ни по сао, ко ји
са успе хом одр жа ва ју већ ду ги
низ го ди на. Удру же ње же на
МКУД-а „Та ма ши Арон” из
Вој ло ви це та ко ђе је из ло жи ло
сво је ко ла че и руч не ра до ве.

Штанд с је се њим цве ћем и
ме дом при ву као је мно ге про -
ла зни ке, али убе дљи во нај ви ше
па жње иза зва ле су жен ске при -
пад ни це Дру штва. Оне су на
ли цу ме ста ме си ле и пе кле
лан го ше, вр сту кроф не ко ја се
мо же је сти и слат ка и сла на, а
из у зет но је по пу лар на у Ма ђар -
ској и све ви ше и код нас. Му -
шки део удру же ња опро бао се у
ку ва њу гу ла ша и де гу сти ра њу
ви на. У ве чер њим ча со ви ма
на фе сти ва лу су на сту пи ли ме -
шо ви ти хор „Сун ча на је сен” и
там бу ра ши из Пан че ва.

На ред ни дан је на ста вљен у
истом ду ху, а про дај на из ло -
жба је тра ја ла од пре по днев -
них са ти па све до ка сно по
под не. За крај фе сти ва ла до -
ма ћи ни су упри ли чи ли ми ни-
кон церт: ме шо ви ти хор је из -
вео мно штво сво јих пе са ма уз
прат њу ор ке стра, а га стро ном -
ску ма ни фе ста ци ју су уве ли -
ча ли го сти из Зре ња ни на.
Ама тер ско драм ско по зо ри -
ште „Ма дач” из ве ло је де ло ве
опе ре те Имреа Кал ма на „Кне -
ги ња чар да ша”, чи јим су так -
то ви ма за тво ре ни „Пе те фи је -
ви” да ни ма ђар ске ку хи ње у
Пан че ву.

Kaро ли на Би сак

Нај пре су на сту пи ли чла но -
ви деч јег хо ра „Дел па чир таи”,
ко ји оку пља де цу из окол них
на се ља. Уче ни ца Ана Сат ма ри
је пу бли ку ра зо но ди ла бу ко -
вин ском на род ном при чом о
Ада му и Еви. На кон то га је
жен ска пе вач ка гру па из Ско -

ње на па при ка и још мно го то -
га. На ви ше ме ста се при пре -
мао уку сни лан гош, ко лач пе -
чен на жа ру, кроф не. По ну да
је би ла упот пу ње на ра зно вр -
сним пе ци вом, ви ни ма, пче -
ли њим про из во ди ма и ра зним
ру ко тво ри на ма.

Ма ни фе ста ци ја ни је так ми -
чар ског ка рак те ра, хра на ни је
оце њи ва на од стра не жи ри ја,
али су за то ту би ли по сма тра чи
и зна ти жељ ни ци, ко ји су је два
че ка ли да се ку ва ње при ве де
кра ју. Је ди но се оце њи вао нај -
леп ше уре ђен штанд, чи јем
вла сни ку је до де ље на при клад -
на на гра да. Улич на де ко ра ци ја
од ни за ко тли ћа и ка за на из ко -
јих су се ши ри ли при ма мљу ју -
ћи ми ри си, при год но укра ше -
ни сто ло ви, све же пе че ни лан -
го ши, му зи ка, улич ни бал – све
је во ди ло до број за ба ви.

Око по дне ва је по че ла по де -
ла пор ци ја за ин те ре со ва ним
гур ма ни ма. Да ли је уку сне
хра не би ло ма ло или су пор ци -
је би ле ве ли ке, не зна се, али у
ро ку од по ла са та ка за ни су би -
ли ис пра жње ни. По ред де гу ста -
ци је уку сне ма ђар ске хра не и
фи них пи ћа, гост је мо гао сте -
ћи и увид у оби ча је и тра ди ци -
ју ма ђар ске за јед ни це, па дво -
днев на ма ни фе ста ци ја има све
ве ћи ту ри стич ки зна чај и ве о ма
је при ма мљи ва за ту ри сте.

Ило на Ле чеи

У ДЕ БЕ ЉА ЧИ

КУ КУ РУЗ, ДРА ГУЉ РАВ НИ ЦЕ

дав ских ига ра, под струч ним
ру ко вод ством Зол та на Ки ша.

Про грам су уве ли ча ли чла но -
ви Пе вач ке гру пе „Ти са ви раг”
из Сол но ка (Ма ђар ска), чи ји су
чла но ви би ли го сти МКУД-а
„Пе те фи Шан дор” из Ско ре нов -
ца. Они су с не ко ли ко спле то ва
на род них пе са ма за вр ши ли ве -
чер њи про грам. Усле ди ло је
про гла ше ње по бед ни ка ли ков -
ног кон кур са у ка те го ри ји уче -
ни ка од пе тог до осмог раз ре да.
На гра ђе ни су нај бо љи ра до ви,
ко је су уче сни ци из ра ди ли ра -
зним тех ни ка ма на те му „Да ни
ма ђар ске ку хи ње”.

У су бот њим ра ним ју тар -
њим са ти ма цен тар Ско ре нов -
ца био је пун уче сни ка, ко ји су
при пре ма ли сво је штан до ве,
по ста вља ли ка за не, сто ло ве и
спре ма ли се за по че так так ми -
че ња. Ча ба Чи пак, ско ре но -
вач ки жуп ник, дао је бла го -
слов за по че так де ве тих „Да на
ма ђар ске ку хи ње”. Би ло је по -
ста вље но ви ше од 30 ре ги стро -
ва них штан до ва. Лов ци, чла -
но ви Ло вач ког удру же ња Ско -
ре нов ца, по ча сном паљ бом су
озна чи ли по че так так ми че ња
– па ље ње ва тре под ка за ни ма,
ко тли ћи ма, у ко ји ма се ку ва ла
ра зна спе ци фич на ма ђар ска
хра на. Спо ме ну ће мо са мо не -
ко ли ко: се ке љан ски ку пус, па -
при каш и гу лаш од ра зно вр -
сног ме са, ри бља чор ба и ри -
бљи спе ци ја ли те ти, па суљ, пу -

ВА ЖНА ГО ДИ НА ЗА МКУД „ПЕ ТЕ ФИ ШАН ДОР”

СЕ ДАМ ДЕ ЦЕ НИ ЈА ЧУ ВА ЊА МА ЂАР СКОГ НА СЛЕ ЂА

ва ре тра ди ци је и за ин те ре со -
ва ну пу бли ку у име ор га ни за -
то ра по здра ви ли су Ми хаљ
Сат ма ри, пред сед ник Са ве за
кул тур них дру шта ва и ци вил -
них ор га ни за ци ја Ско ре нов ца,
као и Мар гит Ђил вес Јо, чла -
ни ца МКУД-а „Пе те фи Шан -
дор” из Ско ре нов ца, а за тим је
реч узео пред сед ник Са ве та
МЗ Ти бор Ђер фи.

ре нов ца от пе ва ла сплет бу ко -
вин ских на род них пе са ма, а
ве ли ки деч ји ци тра шки ор ке -
стар се пред ста вио спле том
деч јих пе са ма. За јед нич ка
фол клор на гру па ОКУД-а
„Сал ма сал” из Ско ре нов ца и
МКУД-а „Та ма ши Арон” из
Вој ло ви це пу бли ци се пред ста -
ви ла тра ди ци о нал ном игром
„Хет фе леш” и спле том мол -
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Пре 35 го ди на Удру же ње
пен зи о не ра „Не за ви сност”
по кре ну ло је сек ци ју хо ра.
Ме ђу пр вим ру ко во ди о ци ма
хо ра и пра те ћег ор ке стра би -
ли су Све то зар Ал ма жан и
Ср ба Дра го је вић. Ал ма жан
још увек по вре ме но сви ра у
ор ке стру ко ји пра ти овај хор.
То ком три и по де це ни је се -
ли ли су се с јед ног кра ја гра -
да на дру ги, док се пре де се -
так го ди на ни су сме сти ли у
про сто ри је у Ка ра ђор ђе вој
ули ци, где и да нас с пу но ен -
ту зи ја зма одр жа ва ју про бе и
дру же ња.

„Сун ча на је сен” је је ди ни
пан че вач ки хор ко ји по но -
сно пе ва ста ро град ске пе -
сме, шла ге ре, ро ман се, де ло -
ве опе ре та, и све то на је зи -
ци ма на ци о нал них ма њи на,
као што су сло вач ки, ма ђар -
ски, ру ски, ру син ски, али и
на срп ском је зи ку, а опе ре те
пе ва на ита ли јан ском. Хор
тре нут но има око три де сет
чла но ва, од че га де сет со ли -
ста и де сет чла но ва ор ке стра
ко ји вер но пра ти сво је пе ва -
че. На ре пер то а ру им је ви -
ше од 200 пе са ма на пет-
шест је зи ка.

Ове го ди не, као и мно гих
прет ход них, на сту па ли су у
свом гра ду, у На род ној ба -
шти то ком „Пан че вач ких
лет њих ве че ри”, би ли су спе -
ци јал ни го сти на про сла ви
„Же те лач ких да на” у Вој ло -
ви ци, пе ва ли су у Град ској
упра ви, као и у Град ској би -
бли о те ци.

Умет нич ки ди рек тор То ма
Сте јић и се кре тар хо ра Љи -
ља на Бе ло брк ис ти чу да је
свим чла но ви ма у нај леп шој
успо ме ни оста ла ово го ди -
шња смо тра хо ро ва удру же -
ња пен зи о не ра Вој во ди не у
пре ле пим Срем ским Кар -
лов ци ма. Би ла је то три на е -
ста смо тра хо ро ва, а пан че -
вач ка „Сун ча на је сен”, на зив
ко ји ће зва нич но ко ри сти ти

од 1. ја ну а ра, на сту пи ла је на
укуп но де вет. Ка ко се ова
ма ни фе ста ци ја сва ке го ди не
одр жа ва у дру гом гра ду, пе -
ва чи су об и шли Но ви Сад,
Су бо ти цу, Вр шац, Шид. Га је
на ду да ће мо жда и наш град
би ти до ма ћин ове смо тре у
ско ри је вре ме.

Хор оп ста је ис кљу чи во из
љу ба ви пре ма пе ва њу и сви -
ра њу. Је ди ни при ход има од
пла ће них чла на ри на и евен -
ту ал них при ло га чла но ва.
На сва так ми че ња и смо тре
од ла зе о соп стве ном тро шку,
али се на то не жа ле, јер див -
на дру же ња не ма ју це ну.
Фи нан сиј ска си ту а ци ја
удру же ња је, на жа лост, до ве -
ла до то га да ће ју би леј, 35
го ди на по сто ја ња, про сла ви -
ти скром но, без пом пе и гу -
жве, у кру гу сво јих чла но ва и
при ја те ља.

Ве се ла ску пи на пен зи о не -
ра ско ро сва ке го ди не ор га -
ни зу је до чек но ве го ди не за
чла но ве и све оне ко ји су
рас по ло же ни за дру же ње; ту

је и до чек та ко зва не му зич ке
но ве го ди не, про сла ва 8.
мар та. Ле ти во ле да се опу -
сте у дво ри шту клу ба, где
сва ко до не се по не што за је ло
и пи ће, ор ке стар на шти му је
ин стру мен те, те по не кад пе -
ва ју до ка сних ноћ них са ти.
У зим ском пе ри о ду тих дру -
же ња не ма јер, на жа лост, у
про сто ри ја ма где одр жа ва ју
про бе не ма гре ја ња, те ра ди
очу ва ња здра вља за ба ву
оста вља ју за то пли је да не.

Ова го ди на им је од у зе ла
два ду го го ди шња чла на:
пред сед ни ка ан сам бла Ни -
ко лу Ра шај ског, ко га је пан -
че вач ка там бу ра шка пу бли -
ка по зна ва ла као Ни ки цу, те

Ни ко лу Ву ка ди но ви ћа,
умет нич ког ди рек то ра хо ра
и ор ке стра, ко ји је био и
ком по зи тор не ких пе са ма
ко је хор из во ди.

За ни мљи во је да је нај ста -
ри ји члан удру же ња би ла
Бо са Су бин, ко ја је због
здрав стве ног ста ња би ла
при ну ђе на да на пу сти хор у
де ве де се тој го ди ни жи во та, а
тре нут но нај мла ђи члан је -
сте ше зде се тјед но го ди шњи
Бо шко Га јан.

Ве ли ке пла но ве за бу дућ -
ност тре нут но не ма ју, ужи -
ва ју у пе ва њу и сви ра њу, те је
овој ве се лој ску пи ни тре нут -
но то са свим до вољ но.

Ка ро ли на Би сак

У окви ру ни за ма ни фе ста ци ја под на зи вом „Је се ње не де ље у Ва -
шар хе ју”, 9. ок то бра, у Ход ме зе ва шар хе ју (Ма ђар ска) пред ста вље -
не су по бед нич ке пе сме и из во ђа чи ово го ди шњег, 21. ВИ ВЕ – фе -
сти ва ла ма ђар ске пе сме и чар да ша, одр жа ног у Де бе ља чи (То рон -
тал ва шар хеј) 25. сеп тем бра.

Про грам по де љен на два бло ка пред ста вљен је у Кул тур ном цен -
тру „Фе ренц Бе ше њеи”. У скла ду с тра ди ци јом и овом при ли ком
је увер ти ру чи ни ла на да ле ко чу ве на пе сма по зна тог кан то ра и
учи те ља Ђу ле Вит каиа – „Окре ћем ру ду ко чи је”, ко ју је из ве ла
пра у ну ка са мог ау то ра Аго та Ку че ра Вит каи, опер ска пе ва чи ца и
пе да гог. По том је при сут не по здра вио гра до на чел ник Ход ме зе ва -
шар хе ја. Он је ис та као бо га ту и плод ну ви ше де це ниј ску са рад њу
из ме ђу два „ва шар хе ја” – Ход ме зе и То рон тал.

Са мо у пра ву Де бе ља че – То рон тал ва шар хе ја пред ста вљао је Ла -
сло Хор ти, пред сед ник ме сне за јед ни це ју жно ба нат ског на се ља,
ко ји је ско ро већ јед ну де це ни ју ујед но и ди рек тор До ма кул ту ре
„Јо жеф Ати ла”. Ис пред по ро ди це Вит каи био је Ла сло Ку че ра
Вит каи, унук ро до на чел ни ка фе сти ва ла, а би ла је при сут на и др
Пи ро шка Ше реш Ча ки, на став ни ца у пен зи ји, ви тез ма ђар ске кул -
ту ре. Пе сме и њи хо ви из во ђа чи сту пи ли су у пр ви план на кон по -
здрав ног го во ра Лу ци је Ба бе, пред сед ни це ВИ ВЕ.

По сле по здрав них го во ра зва нич не јав не за хвал ни це упу ће не су
при сут ни ма Ка ро љу Га бо ру, бив шем му зич ком про ду цен ту и ау то -
ру му зи ке, од но сно Естер Мер геш, спи са те љи ци тек сто ва из Де бе -
ља че. Од са мог по чет ка њих дво је су нај за слу жни ји за по пу ла ри за -
ци ју фе сти ва ла, а пе сме ко је су ства ра ли ре дов но су на гра ђи ва не.

По бед нич ке ком по зи ци је ово го ди шњег фе сти ва ла, по по тре би до -
пу ње не по не ким чар да шем, из ве ли су Аго та Ку че ра Вит каи и Ма ри -
ја Фе шуш из Но вог Са да, Јо ви ца Лап че вић из Јер ме нов ца, Мо ни ка
Ме зеи из Му жље, Вил мош Рајц из Сом бо ра, Ју ли ја Ко тро ба из Су бо -
ти це и Жо фи ја Де кањ Са бо из Гор њег Бре га. Ор ке стар фе сти ва ла у
са ста ву: Шан дор Жа да њи (цим ба ло), Ирен ка Бу раи (че ло), Ер не
Жа да њи (кла ри нет), Ка рољ Ка лаи (кон тра) и Ла сло Ба лаж (кон тра -
бас) пред во дио је при маш из Де бе ља че Имре Де кањ, до бит ник на -
гра де „Дан ко”. Уло гу во ди те ља про гра ма, као и до са да, при хва ти ла
је са рад ни ца Но во сад ског ра ди ја Ама ри ла Ба ћа њи Бо снаи.

У фи на лу фе сти ва ла пу бли ка је ује ди ње но, ско ро јед но гла сно, пе -
ва ла до кра ја пе сму „Кек не фе лејч”, ко ја је у де це ни ја ма на кон при -
нуд ног ућут ки ва ња, од но сно по ку ша ја да се раз би је безгранично је -
дин ство на ци о нал не за јед ни це, спон та но по ста ла кул тур на и се о ска
хим на у Де бе ља чи.

Глав ни по кро ви те љи ма ни фе ста ци је су Фон да ци ја „Бет хлен Га -
бор” и са мо у пра ва гра да Ход ме зе ва шар хе ја.

Имре Мар ти нек

По че так је се ни, тач ни је по след ња не -
де ља сеп тем бра, све ча но се обе ле жа ва у
Вој ло ви ци. Дав не 1902. го ди не по диг -
ну те су и осве шта не Ре фор мат ска и
Еван ге ли стич ка цр ква. У то име се већ
114 го ди на у Вој ло ви ци обе ле жа ва
Кир вај.

У су бо ту, 24. сеп тем бра, у ју тар њим
ча со ви ма, у дво ри шту Мо ли тве ног до -
ма Ре фор мат ске цр кве оку пи ла су се
де ца с ро ди те љи ма, ба ка ма и де ка ма,
ка ко би и ове го ди не оки ти ли кир вај -
ско др во. По дав ном оби ча ју на по се че -
но и обо ре но др во то по ле де ца ка че
ма ра ме, ја бу ке, со ко ве, ви но и раз не
дру ге укра се, ка ко би оно би ло што ша -
ре ни је и ве се ли је. Укра си пред ста вља ју
да ро ве ко је мла ди ћи, на кон што се др -
во ус пра ви и учвр сти у зе мљи, тре ба да
ски ну и по кло не де вој ка ма чи ја ср ца
же ле да осво је, те је за то ва жно да ви -
но бу де слат ко, ја бу ке цр ве не, а ма ра -
ме ша ре не.

На кон ки ће ња и ове го ди не др во је
пре не то до про сто ри ја МКУД-а „Та ма -
ши Арон”, где је по диг ну то и за бо де но
у зе мљу ис пред Се кељ ка пи је, ко ја се
на ла зи у дво ри шту Дру штва. 

Док су се де ца за ба вља ла ки ће њем
др ве та, од ра сли су пре у зе ли дру га чи ји
за да так. И ове го ди не је под по кро ви -
тељ ством цр кве ор га ни зо ва но так ми че -
ње у ку ва њу тра ди ци о нал ног гу ла ша,
та ко ђе у дво ри шту Мо ли тве ног до ма
Ре фор мат ске цр кве. Ми рис ма ђар ске
ку хи ње ши рио се ули цом, док је тра ја -
ло мно го ва жни је дру же ње ме ђу омла -
ди ном и ста ри јим жи те љи ма. Де ци је,
на кон што су за вр ши ла озби љан по сао
ки ће ња др ве та, нај за ни мљи ви је би ло
тр ча ње од ко тли ћа до ко тли ћа с ка ши -
ка ма у ру ка ма и де гу сти ра ње спе ци ја -
ли те та, те ди ску то ва ње о то ме ко ће по -
бе ди ти ове го ди не.

На кон што је гу лаш ску ван, а узор ци
при ба вље ни за жи ри, ко ји се са сто јао
од го сти ју из Ма ђар ске, ко ло на па ро ва
– ку ва ра с ко тли ћи ма кре ну ла је низ
ули цу за мом ци ма ко ји су по не ли ве -
се ло кир вај ско др во до ме ста од ре ђе -
ног за ње гов но ви дом. Гу лаш је на шао
сво је ме сто у ку хи њи Дру штва, а уче -
сни ци су се раз и шли сво јим ку ћа ма
ка ко би се од мо ри ли и спре ми ли за
све ча ну ве че ру и бал ко ји је те ве че ри
сле дио.

Та мо је про гла шен по бед ник – гост
из ма ђар ског Хи да ша, све ште ник Ре -
фор мат ске цр кве Ка рољ Ђен ге. Усле -
дио је бал, те су мно го број ни го сти
има ли при ли ку да се дру же с гостима
из Хи да ша и пле шу до ра них ју тар њих
ча со ва.

С об зи ром на то да се ових да на обе -
ле жа ва пра зник сло вач ке и ма ђар ске
цр кве, су тра дан, у не де љу одр жа на су
бо го слу же ња у обе, ко ја су би ла у пра -
знич ном ду ху и из у зет но по се ће на. За
нај мла ђе је као и сва ке го ди не нај за бав -
ни ји део пра зни ка био ва шар на ста ди о -
ну „Мла дост”, где су мо гли да се во зе на
рин ги шпи ли ма, во зи ћи ма и ау ти ћи ма.

Кир вај је јед на од вој ло вач ких тра -
ди ци ја ко је се пре но се на мла де и иа -
ко је пра зник Ре фор мат ске и Еван ге -
ли стич ке цр кве, сви жи те љи овог де ла
гра да га во ле и ужи ва ју, те ко ри сте
при ли ку да ви кенд про ве ду с нај бли -
жи ма, као и с при ја те љи ма из дру гих
ме ста ко је мо жда ни су ви де ли од про -
шлог Кир ва ја.

Ка ро ли на Би сак

ГА ЛА ВЕ ЧЕ МА ЂАР СКИХ ПЕ СА МА 
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» Folytatás az I. oldalaról

A műsor további részében Rancz-
hoz a színpadon csatlakoztak a
díszvendégek Magyarországról,
Pancsováról és Hertelendyfalvá-
ról, ő pedig mindenkinek kifejez-
te köszönetét az elmúlt évek fo-
lyamán nyújtott támogatásért és
reményét a további baráti együtt-
működésre. Különös emlékérmet
nyújtott át Lőcsei Vilmosnak, a
hertelendyfalvi Tamási Áron
SZMME elnökének. Az emlékér-
men egy fél aranyalma állt. Az al-
ma másik felét a Petői Sándor
MME elnöke tartotta meg a két
nagy egyesület közötti testvére-
gyesületi kapcsolat megalakítása
jeléül, így ez egy nagy lépést je-
lent az együttműködésben és a
magyar kultúra fennmaradásá-
ban Pancsován. 

Szabó Tibor, Bonyhád város al-
polgármestere is szólt a jelenle-
vőkhöz, az ünnepséghez kötött
jókívánságai mellett elmondta, ha
arra gondolunk, hogy az első ta-
gok 1946-ban milyen szegényes
körülmények között alapították

meg az egyesületet, valódi csoda,
hogy megértük a mai napot. Idéz-
te Rancz szavait, amelyet köszönő
beszédében mondott el a Magyar
Arany Érdemkereszt állami ki-
tűntetés átvételekor rendezett ün-
nepségen: “Mi a szórványok szór-
ványa vagyunk, és bármilyen
hangosan énekelünk,  nehezen
hallatszik el a hangunk távolabb-
ra, de mi ennek ellenére kitartóan

tesszük a dolgunkat.” Bonyhád
város lakósainak és városi vezető-
inek nevében a Petői Sándor
MME-nek boldog születésnapot
kívánt. 

Potápi Árpád János, Magyaror-
szág Kormányának államtitkára
levélben kívánt az egyesületnek és
a tagságnak boldog 70. születés-
napot a Magyar Kormány és a
Nemzetpolitikai Államtitkárság

nevében. Megköszönte, hogy a
Dél-bánáti szórvány közösségben
megtartják és ápolják a magyar
kultúrát és kifejezte csodálatát,
hogy a viharos évek folyamán is
sikerült az egyesületnek fennma-
radni és átadni az új nemzedék-
nek a székely-magyarok gazdag
hagyományát, néptáncát, népda-
lát és hagyományos hímzését. 

A gála estet az egyesület ve-
gyes énekkarának tagjai, a zene-
kar és a táncosok közös műsora
zárta ének és tánccsokorral ,,Az
Al-Dunától Bukovináig,, elneve-
zésű műsorukban, Kiss Samu,
Rancz Ádám és Györi Sándor
vezetésével. 

A vendégek és látogatók a mű-
sor után átsétáltak a város utcáin
az egyesület székházába a Car La-
zar utcában, ahol állófogadást
rendeztek. Jó ital, ízletes étel és a
Petrović Milan dzsezz kvartet ze-
néje mellett az ünneplés az éjjeli
órákig tartott. A fő köszöntő az
volt, hogy az ilyen barátkozások
folytatódjanak az elkövetkező 70
évben is. 

Biszak Karolina

Az antalfalvi község turisztikai
szervezete és a helyi Pipacs Nő-
egylet közös szervezésében
hangulatos „kukoricázós” dél-
után valósult meg Torontálvá-
sárhelyen, Kukorica, a rónák
gyöngye elnevezéssel. A rendez-
vényent  október huszonkette-
dikén szervezték meg a József
Attila Művelődési Otthonban. 

A  társszervező nőegylet mel-
lett az ugyancsak torontálvásár-
helyi Magyar Művelődési és Mű-
vészeti Központ, a hertelendyfal-

vi Tamási Áron Székely-Magyar
Művelődési Egyesület, a sándor-
egyházai Bonnáz Sándor Ma-
gyar Művelődési Egyesület, az
antalfalvi szlovák nőegylet, illet-
ve az egyesített színekben fellépő
antalfalvi és cserépaljai Vidov-
dan Nőegylet, a székelykevei
Varrócska, az újozorai Bunicute-
le Nőegylet, valamint a helyi De-
belyacsa - a természet szolgálatá-
ban nevű környezetvédelmi civil
szervezet is képviseltette magát. 

A közel két és fél órába sűrí-
tett találkozó többek között né-
pitánc elemeket is tartalmazott.
A helyi szerb folklort a Banats-
ko Kolo néven bejegyzett ha-
gyományápoló társaság, míg a
magyart a művelődési otthon
gyermektánccsoportja képvisel-
te. Mint megtudtuk, a főszerve-
zők elképzelését tizenhárom

helybéli magánszemély és csalá-
di vállalkozás is szponzorálta,
valamint a falu még működő,
egykoron igen nagynevű föld-
művesszövetkezete.

Protokollárisan az egybegyűl-
teket Horti László, Torontálvá-
sárhely helyi közösségének elnö-
ke, Fekete Ilonka, a Pipacs Nő-
egylet elnök asszonya, Milan
Garašević, Antalfalva község el-
nöke, végül Dragana Latovljev,
az antalfalvi község turisztikai
szervezetének igazgatónője kö-

szöntötte. Reményeiknek adva
hangot, hogy e rendezvénynek is
lesz létjogosultsága ezen a vidé-
ken, a bánsági rónákon, melye-
ken egyaránt fűződik egységes
egészbe az egymás szomszédsá-
gában élő közösségek kultúrája. 

A turizmust, a kultúrát, az
oktatást és a gasztronómiát, de
végsősoron magát az ipart is
reprezentálni kívánó rendez-
vénynek verseny jellegű motí-
vumai is voltak. A részvevő
szervezetek standjait és porté-
káit háromtagú zsűri osztályoz-
ta, illetve díjazta az első három
helyezettet, ugyanakkor kukori-
cacső lemorzsolásban is  meg-
mártózhattak a jelenlevők. Ez
utóbbi ügyességi és gyorsasági
kihívásban mindkét nem képvi-
selői kitűnően  teljesítettek.    

Martinek Imre    

Célutasok Belgrádból,
Pancsováról, valamint
külföldről is

Közel harminc 
bográcsban és üstben
főztek ételt

Több mint 2.500 
adag ételt adtak el

A 9. Magyar Konyha Napok ren-
dezvényt, amelyet Székelykevén
közösen szervez a Helyi Közösség
Tanácsa és a Székelykevei Műve-
lődési Egyesületek és Civil Szer-
vezetek Szövetsége október 7-én
és 8-án tartották meg.  Lassan
nemzetközi rendezvénnyé növi
ki magát, mivel egyre több csapat
nevez be részvételre. Idén több
mint 30 szakács csapat készített
különleges magyar ételeket. A két
napos esemény évről-évre nép-
szerűbb, egyre több helyi, kör-
nyéki és határon túli vendég ér-
kezik a településre  (Pancsováról,
Keveváráról, Belgrádból),de kül-
földről is. 

A program péntek este a helyi
iskolában megrendezett ünne-
pélyes megnyitóval és színes
kulturális műsorral kezdődött.
A helyi és országon kívüli mű-
velődési egyesületek képviselő-
it, tagjait, a hagyományőrzőket,
az érdeklődő  közönséget Szat-

GASZTRONÓMIAI RENDEZVÉNY

TÉLIRE VALÓ MAGYAR MÓDRA

GASZTRONÓMIAI RENDEZVÉNY SZÉKELYKEVÉN

MAGYAR KONYHA ÍZEK

Minden évben szeptember kö-
zepén a pancsovai Petői Sándor
MME kirakodóvásárt rendez a
hagyományosan elkészített téli-
re valók bemutatására. Ez az év
sem volt kivétel, azon kívül,
hogy a résztvevők a város köz-
pontjából az egyesület előtti tér-
re költöztek át a Car Lazar utcá-
ba. Szeptember 16-án és 17-én
tartották meg a Duna ömlik a
Tömösbe elnevezésű
rendezvényüket, ame-
lyen a lakósság is részt
vehetett a télire való el-
készítésében és vásárol-
hatott a magyar különle-
gességekből, a hagyomá-
nyosan elkészített télire
valókból. 

A rendezvény mottója:
“Megőrizzük a nyári nap
sugarait a kis befőttes
üvegekben nagyanyáink
receptje szerint, termé-
szetesen sok mulatság
mellett.” Amit ígértek,
meg is tették! Pénteken a
délutáni órákban a tagok felállí-
tották a kiállító asztalokat tele
kissebb-nagyobb befőttes üve-
gekkel télire valóval. Volt ott
sokszínű paprika, uborka, kü-
lönféle kevert saláta, ajvár. Nem
hagyták ki az édes ízeket sem –
lekvárokat és mindezt a féltve
őrzött, több évtizedes receptek
szerint megkészítve. 

Az egyesületi tagok és a felkí-
nált áru mellett vendégek is vol-
tak, mint a Smith család Herte-
lendyfalváról az édes boraikkal
és likőreikkel. Saját termesztésű
málna és szeder ültetvényük
van, így a borkészítés valódi
családi foglalkozás, amelyet
már sok éve sikeresen fenntar-
tanak. A hertelendyfalvi Tamási
Áron SZMME kézimunkázó
asszonyai is kiállították sütemé-
nyeiket és kézimunkáikat. 

Az őszirózsákkal és mézzel
kirakott asztal is vonzotta a láto-
gatókat, de a legnagyobb érdek-
lődést mégis az egyesület nőtag-
jai keltették fel. Ők a helyszínen
készítették és sütötték a lángost,
egyfajta süteményt, amelyet
édesen és sósan is lehet fogyasz-
tani és rendkívül hírneves Ma-
gyarországon, de egyre inkább
nálunk is. Az egyesület féri tag-

jai a pörkölt főzéssel és borkós-
tolással próbálkoztak. Az esti
órákban fellépett a Napsugaras
Ősz  vegyeskar is, valamint a
pancsovai tambura zenekar. 

Az elkövetkező nap ugyan-
ilyen szellemben folytatódott, a
kirakodóvásár délelőtt kezdő-
dött és a késő délutáni órákig
tartott. A fesztivál végére a ház-
igazdák egy mini – hangver-
senyt rendeztek: a vegyes kórus
zenekar kíséretében előadta a
népdalaikat, a gasztronómiai
rendezvényt pedig a nagybecs-
kereki vendégek tették még
szebbé. A Madách Amatőr Szín-
ház tagjai Kálmán Imre: Csár-
dáskirálynő című operettjének
dalait adták elő. Ezzel zárultak a
Petői Sándor MME magyar
konyha napjai Pancsován.

Biszak Karolina

pett fel. A székelykevei mesemon-
dó, Szatmári Anna Ádám és Éva
című bukovinai székely népmesé-
vel szórakoztatta a közönséget.
Ezt követően a székelykevei asz-
szonykórus énekelt egy csokor
bukovinai székely népdalt, a gye-

szati, méhészeti és kézműves
tárgyakkal is kiegészült. 

A rendezvény nem versenyjel-
legű, nem díjazták az ételeket, de
azért voltak ott szemlélők és ér-
deklődők, akik nem győzték ki-
várni hogy a főzést befejezzék. A
szervezők döntése szerint  csupán
a  legszebben kialakított standot
értékelték,  tulajdonosának pedig
alkalmi ajándékot adományoztak.
A füstölgő bográcsokból és az igé-
nyesen, az  alkalomnak megfele-
lően díszített asztalokból kialakí-
tott utcai díszlethez, az ételek, a
frissen sült lángos, kürtős illatá-
hoz társult a jóhangulatú utcai
bál, zene, mindaz ami a rendez-
vény hangulatát emelte és lehető-
séget adott egy élménydús szóra-
kozáshoz. 

Dél körül befejeződött a főzés
és megkezdődött az ételek kiosz-
tása az érdekeltek körében. Hogy
az ízletes ételekből volt-e kevés,
vagy az adagok voltak nagyok,
nem tudni, de fél órán belül az
üstök tartalma elfogyott. Az ízle-
tes magyar ételek kóstolgatása,
finom italok kortyolgatása mel-
lett az idelátogató az itt élő ma-
gyar közösségek szokásaiba, ha-
gyományaiba is betekintést
nyert, így tehát a két napos ren-
dezvénynek egyre nagyobb tu-
risztikai jelentősége, turistacsa-
logató hatása van.

Lőcsei Ilona

TORONTÁLVÁSÁRHELYEN 

KUKORICA, A RÓNÁK GYÖNGYE

A magyarországi, szolnoki Ti-
szavirág Daloskör tagjai tették
jelenlétükkel szebbé a műsort,
akik a székelykevei Petőfi Sán-
dor MME vendégei voltak. Né-
hány dalcsokorral ők zárták az
esti műsort. Az est az V.-VIII.
osztályos tanulóknak kiírt  kép-
zőművészeti versenyének az
eredményhirdetésével ért véget.
Korcsoportonként díjazásra ke-
rültek a legjobb alkotások, ame-
lyeket a konyha napokkal kap-
csolatos témában, különböző
technikákkal készítettek a ver-
senyre jelentkezők. 

Szombaton a kora reggeli
órákban Székelykeve központja
megtelt résztvevőkkel, akik kiál-
lító asztalaikat rendezték, tűz-
helyeket és asztalokat állítottak
fel és készülődtek a verseny kez-
désére. Ft. Csipak Csaba helyi
plébános úr áldásával megnyi-
totta a kilencedik Magyar Kony-
ha Napot. Több mint harminc
regisztrált standot állítottak fel.
A helyi vadászok díszlövéssel je-
lezték a tűzgyújtást és ezt köve-
tően üstökben és bográcsokban
főzték a különféle magyar jelle-
gű ételeket. Csak néhányat emlí-
tünk: székelykáposzta, különféle
húsokból készült pörköltek, hal-
levesek, halételek, bableves, töl-
tött paprika  és még sok más.
Több helyen is készült finom
lángos, kürtőskalács, fánk. A kí-
nálat más  süteményekkel, borá-

A PETŐFI SÁNDOR MME JELENTŐS ÉVE

HÉT ÉVTIZED A MAGYAR ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉBEN 

mári Mihály, a SZMECSISZ el-
nöke és Jó-Gyülvész Margit, a
székelykevei Petőfi Sándor
MME tagja  köszöntötték a
szervezők nevében, majd Györ-
fi Tibornak, a Helyi Közösség
Tanács elnökének  üdvözlő sza-
vai hangzottak el.

A művelődési műsorban első-
ként  az al-dunai gyerekek kórusa,
a Dél Pacsirtái Gyermekkórus lé-

rekek számos  citeracsoportja pe-
dig gyermekdalokkal mutatko-
zott be. A székelykevei Szalmaszál
Ijúsági Művelődési Egyesület és a
hertelendyfalvi Tamási Áron Szé-
kely-Magyar Művelődési Egyesü-
let közös tánccsoportja a hagyo-
mányos Hétfélés tánccal és egy
moldvai táncokból összeállított
koreográiával lépett fel, Kiss Zol-
tán művészeti vezetésével.



A Függetlenség Nyugdíjas
Egyesület 35 évvel ezelőtt indí-
totta be a kórus szakcsoportot.
A kórus és a kísérő zenekar el-
ső vezetői között volt Almažan
Svetozar és Dragojević Srba.
Almažan időnként  még min-
dig zenél a zenekarban, amely
kíséri a kórust. A három és fél
évtized alatt többször költöz-
ködtek egyik város végéről a
másikra, majd tíz évvel ezelőtt
helyezkedtek el a helyiségekbe
a Karadjordje utcában, ahol
ma is nagy lelkesedéssel tartják
a próbákat és társalognak. 

A Napsugaras Ősz az egyedüli
olyan pancsovai kórus, amely
büszkén énekli a városi éneke-
ket, slágereket, románc dalo-
kat, operett részleteket és
mindezt a nemzeti kissebbsé-
gek nyelvén, mint pl. szlová-
kul,  magyarul, oroszul, ruszi-
nul, de szerb nyelven is, az
operetteket pedig olasz nyel-
ven. A kórus jelenleg közel
harminc tagot számlál, abból
tízen szólisták és tizen a zene-
kar tagjai, amely hűségesen
kíséri az énekeseket.  Műso-
rukban több mint 200 ének
szerepel öt – hat nyelven.

Idén, akár az előző években
is, felléptek vásorukban a
Népkertben a Pancsovai Nyári
Estek rendezvénye folyamán,
külön meghívott vendégek
voltak a hertelendyfalvi Arató
Napok ünnepségen, énekeltek
a városházán, valamint a Vá-
rosi Könyvtárban. 

Stejić Toma, művészeti igaz-
gató és  Belobrk Ljiljana, a kó-
rus   titkára kiemelték, hogy az
összes tagnak legszebb emlé-
kében maradott az idei Vajda-
sági Nyugdíjas Egyesületek
Kórus Szemléje, amelyet a
gyönyörű Karlócán tartottak
meg. Sorrendben ez a tizen-
harmadik kórusszemle volt, a
pancsovai Napsugaras Ősz –
hivatalosan január 1-től lesz
használatban ez az elnevezés,
összesen kilencen vett részt.

Mivel e rendezvényt minden
évben más városban tartják
meg, az énekesek bejárták Új-
vidéket, Szabadkát, Versecet,
Sidet.  Éltetik a reményt, hogy
városunk is talán hamarosan
lehet e szemle házigazdája. 

A kórus kimondottan az
éneklés és zenélés iránti szere-
tetből marad fenn. Egyedüli
bevétele a tagság izetéséből és
az esetleges tagsági  adomá-
nyokból van. A versenyekre és
szemlékre saját költségükön
utaznak, de nem panaszkod-
nak, mert a meghitt barátko-
zásnak nincs ára. Az egyesület
anyagi helyzete, sajnos, oda
vezetett, hogy a 35 éves fenn-
állás jubileumát szerényen
ünneplik meg, pompa és tö-
meg nélkül, a tagok  és baráta-
ik körében. 

A nyugdíjasok vidám cso-
portja majd minden évben
szervez újévbevárást a tagság
részére és mindazoknak, akik
barátkozásra készek, de itt van
az ú.n. zenei újév bevárása is,

március 8-ának megünneplé-
se. Nyáron a klubhelyiség ud-
varán szeretnek lazítani, aho-
vá mindenki hoz valami enni
-inni valót, a zenekar felhan-
golja a hangszereket és néha a
késő esti órákig tart az ének-
lés. Téli időszakban elmarad-
nak az ilyen barátkozások,
mert sajnos, a próbákra előre-
látott helyiségekben nincs fű-
tés, ezért az egészségük meg-
őrzése érdekében a szórako-
zást elhalasztják a melegebb
napokra. 

Ez évben két oszlopos tagot
veszítettek el: Rašajski Niko-
lát, az együttes elnökét, akit a
pancsovai tamburazene ked-
velő közönség úgy ismert: Ni-

kica és Vukadinović Nikolát, a
kórus és zenekar művészeti
igazgatóját, aki zeneszerzője is
volt néhány éneknek, amelye-
ket a kórus énekel. 

Érdekességnek számít,
hogy az egyesület legidősebb
tagja Subin Bosa volt, aki
egészségi állapota végett
kénytelen volt elhagyni a kó-
rust életének kilencvenedik
évében, pillanatnyilag a le-
gifjabb tagja pedig a hatva-
negy éves  Gajan Bosko.

Nagy terveik a jövőre nézve
jelenleg nincsenek, élveznek
az éneklésben és zenélésben,
pillanatnyilag e vidám társa-
ságnak ez teljesen elegendő. 

Biszak Karolina

Péntek  2016. november 11.

pancevac@pancevac-online.rs
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A Vásárhelyi Őszi Hetek rendezvénysorozat keretében mutatkoztak be az
anyaországi Hódmezővásárhelyen október 9-én a Torontálvásárhelyen
szeptember 25-én  megtartott  idei, sorrendben 21. VIVE vajdasági magyar
nóta- és csárdás fesztivál díjazott szerzeményei és előadóművészei.

A szerkezetileg két blokkra tagolt műsornak a helyi Bessenyei Ferenc
Művelődési Központ biztosított befogadó helyszínt. Összhangban a ha-
gyományokkal, a nyitányt  ezúttal is Vitkay Gyula neves kántortanító
messzi földön ismert nótája, a Megfordítom kocsim rúdját című szerze-
mény felcsendülése képezte, a szerző dédunokájának, Vitkay Kucsera
Ágota operaénekesnő és pedagógus tolmácsolásában. Őt követően Almá-
si István, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere köszön-
tötte az egybegyűlteket. Alkalmi gondolataiban a két Vásárhely - Hódme-
ző és Torontál évtizedekre visszatekintő gazdag és gyümölcsöző együtt-
működését is kiemelte.  

A debelyacsai / torontálvásárhelyi önkormányzatot Horti László a dél-
bánsági település helyi közösségének elnöke képviselte, aki idestova egy
évtizede egyben a falu József Attila Művelődési Otthon igazgatója is. A
Vitkay családot a fesztivál névadójának unokája, Vitkay Kucsera László is
reprezentálta, továbbá jelen volt még dr.Csáky Sörös Piroska nyugalma-
zott tanárnő is, a Magyar Kultúra Lovagja. A nóták és tolmácsolóik Bába
Lúciának, a VIVE fesztivál elnökasszonyának köszöntő szavai után kerül-
tek főplánba. 

Nyilvános köszönetnyilvánítás hangzott el a sor végén az ugyancsak je-
len lévő Gábor Károly volt zenei producer és zeneszerző, illetve Mérges
Eszter torontálvásárhelyi szövegíró felé is. Azok felé, akik  kezdetek óta
mindmáig maguk is személyes elhivatásuknak tekintik e rendezvény
megtartását és népszerűsítését, a szerzeményeik pedig rendszeresen díja-
zottak voltak.  

Az idei fesztivál díjnyertes szerzeményeit, alkalmasint egy-egy hangu-
latos nótacsokorral is kiegészítve az újvidéki Vitkay Kucsera Ágota és Fé-
süs Mária, az ürményházi Lapcsevity Jovica, a muzslyai Mezei Mónika, a
zombori Rajc Vilmos, a szabadkai Kotroba Júlia és a felsőhegyi/torontál-
vásárhelyi Szabó Dékány Zsóia adták elő. A Zsadányi Sándor ( cimba-
lom ), Burai Irénke ( gordonka ), Zsadányi Ernő ( klarinét ), Kállai Károly
( kontra ) és Balázs László ( bőgő ) felállású fesztiváli zenekart Dékány
Imre Dankó-díjas torontálvásárhelyi prímás vezette. A műsorvezetői te-
endőket változatlanul Battyányi-Bosznai Amarilla, az Újvidéki Rádió
munkatársa vállalta. 

Kellőképpen ráhangolva, a ináléban a publikum szinte egy emberként
dalolta végig a Kék nefelejcs kezdetű dalt,  mely a szétszabdalás, illetve a
határtalan együvétartozás elemeit szinte csírájában is elfojtani igyekvő
kényszerű elhallgattatás utáni évtizedekben vált sajátos művelődési és fa-
luhimnusszá Torontálvásárhelyen.
A rendezvény fővédnökei a Bethlen Gábor Alap és Hódmezővásárhely

Megyei Jogú Város önkormányzata voltak.  
Martinek Imre

Az ősz kezdetét, pontosabban szeptem-
ber hó utolsó vasárnapját Hertelendyfal-
ván megünnepelik. Még 1902-ben felépí-
tették és felszentelték a református és
evangélikus templomot. Ennek nevében
már 114 éve ünneplik Hertelendyfalván
Kirvájt. 

Szombaton, szeptember 24-én a reg-
geli órákban a református egyház ima-
házának udvarán gyerekek szüleikkel,
nagyszüleikkel gyülekeznek, hogy az
idén is feldíszítsék a kirvájfát. Régi szo-
kás szerint a kivágott nyárfát a gyerekek
kendőkkel, almával, üdítős – és boros
üvegekkel meg más díszlettel ékesítik,
hogy tarka és vidám kinézése legyen. A
díszlet olyan ajándékot jelképez, amelyet
a legények, miután a fát felállítják és
rögzítik a földbe, leszednek és azoknak a
lányoknak ajándékoznak, akik szívét
szeretnék elcsábítani, ezért fontos, hogy
a bor édes legyen, az alma piros, a kendő
pedig tarka. 

Díszítés után idén is átvitték a fát a Ta-
mási Áron SZMME székháza elé, ahol
felállították a székelykapu irányában,
amely az egyesület udvarán áll.  

Míg a gyerekek a fa díszítésével szóra-
koztak, a felnőttek más feladatot vállal-
tak. Idén is az egyház támogatásával
megszervezték a hagyományos pörkölt-
főző versenyt, ugyancsak a református
egyház imaházának udvarán. A magyar
ételek  illata az utcán is terjengett, idő-
közben pedig fontos társalgás zajlott a i-
atalság és az idősebbek között. A gyere-
keknek a fadíszítés komoly feladatának
elvégzése után a legérdekesebb szórako-
zás a bográcstól bográcsig való szaladgá-
lás volt, miközben kanállal a kézben kós-
tolgatták az ételt és jósolták, hogy ki lesz
az idei győztes. 

Miután a pörkölt megfőtt és a mintákat
átadták a zsűrinek, amelyet magyarorszá-

gi vendégek képeztek,  kettes sorban a
szakácsok bográcsaikkal a kézben elin-
dultak a legények után, akik vállukra véve
a kirvájfát átvonultak oda, ahol a fa új he-
lyet kap. A pörköltet az egyesület kony-
hájában, az üstbe helyezték, majd a részt-
vevők hazatértek, hogy egy rövid pihenő
után  elkészüljenek az ünnepi vacsorához
és báli mulatsághoz, amely az est folya-
mán következett. 

Ez alkalommal volt a győztes meghír-
detése – a magyarországi Hidasról érkező
református vendéglelkész, Gyenge Ká-
roly. Kezdetét vette a bál, amelyen a hazai
vendégeknek alkalmuk volt társalogni a
hidasi vendégekkel és táncolni a hajnali
órákig.

Tekintettel arra, hogy azokban a na-
pokban a szlovák és magyar templomok

ünnepét tartották, vasárnap mindkét
templomban ünnepi istentiszteleten vett
részt a nagyszámú közösség. A legiata-
labbaknak, mint minden évben, az ün-
nep  legszórakoztatóbb része a helyi Mla-
dost  sportegyesület terén megtartott vá-
sár volt, ahol körhintákon, kis vonatokon
és autókon ülhettek. 

A Kirváj egy olyan hertelendyfalvi
hagyomány, amelyet átadnak a fiata-
labb  nemzedéknek és habár a reformá-
tus és evangélikus templomok ünnepe,
a város e részének összes lakósa szereti
és élvezi miközben használják az alkal-
mat, hogy a hétvégét szeretteikkel és a
más közösségekből érkező barátaikkal
töltsék el, akiket talán az előző Kirváj-
tól nem láttak. 

Biszak Karolina

MAGYAR NÓTAGÁLA HÓ DMEZŐVÁSÁRHELYEN

VENDÉGSZEREPLÉS A SOKÉVES
EGYÜTTMŰKÖDÉS EREDMÉNYEKÉNT

HERTELENDYFALVA ÜNNEPE

AZ ŐSZ KIRVÁJJAL KEZDŐDIK

A NAPSUGARAS ŐSZ HÁROM ÉS FÉL ÉVTIZEDE 

AZ ÉNEKES NYUGDÍJASOK JUBILEUMA



ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ
Медицински прегледи радника 

на радном месту с повећаним ризиком по здравље

(претходни, периодични, ванредни, контролни).

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ

ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

Професионална оријентација и селекција.

Едукација из области прве помоћи.

Промоција здравља на радном месту 

и здравих стилова живота.

ЗА ВЛАСНИКЕ ВОЗИЛА 

РЕГИСТРОВАНИХ 

У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

ЛОЈАЛИТИ КАРТИЦЕ С ПОПУСТИМА

за услуге:
– Завода за здравствену заштиту радника;

– Ауто-сервиса „Зоки”;

– недељника „Панчевац”.

ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА:

– за заснивање радног односа 

(на радном месту с повећаним ризиком и без њега);

– за возаче (аматери, професионалци, возачи таксија, 

виљушкаристи, инструктори, ванредни прегледи);

– за суд и на захтев државних органа;

– за приватно предузетништво;

– код усвајања деце, за старатељство и хранитељство;

– за смештај лица у дом старих;

– за држање и ношење оружја;

– за упис у школу или на факултет;

– за склапање брака страних држављана 

или малолетних лица;

– за продужење боравка страних држављана;

– за рад у просвети;

– за животно осигурање;

– за одлазак у иностранство;

– за послове комуналног полицајца;

– издавање дупликата уверења;

– за управљање моторним чамцем.

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА, 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР,  

НАЈБОЉА УСЛУГА.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА

ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ВОЗАЧЕ 
И КАНДИДАТЕ ЗА ВОЗАЧЕ

Спец. медицине рада
Спец. неуропсихијатрије

Спец. офталмологије
Спец. урологије

Спец. гинекологије

Спец. хирургије

Спец. ОРЛ

Стоматолог

Психолог
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ОСНИВА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
(Завод за медицину рада)
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Во зач усмр тио 
би ци кли сту па по бе гао
с ме ста не сре ће

Про на ђен за хва љу ју ћи
ка ме ра ма

Пан че вач ка по ли ци ја ухап си -
ла је про шле не де ље Да ни је ла
К. (1984) из се ла Ду пља ја код
Бе ле Цр кве због осно ва не сум -
ње да је 27. де цем бра око 17
са ти зга зио би ци кли сту, усмр -
тио га, по бе гао с ме ста не сре -
ће и за ко пао ау то мо бил „ју го
ска ла 55” ко ји је во зио.

На стра да ли би ци кли ста Жи -
во јин Ж. имао је 77 го ди на. Да -
ни јел К. га је пре га зио док је во -
зио пу тем Ду пља ја –Гре бе нац. 

Би ци кли ста је на ли цу ме ста
из гу био жи вот, а Да ни јел К. је
от кри вен и ухап шен по сле не -
ко ли ко да на за јед нич ке ин -
тен зив не ис тра ге ко ју су спро -
ве ли ин спек то ри не ко ли ко
оде ље ња пан че вач ке по ли ци -
је. На кон што су га ли ши ли
сло бо де, по ли цај ци су про на -
шли и ау то мо бил, ко ји је био
за ко пан на не при сту пач ном
де лу те ре на у око ли ни Ко ви -
на, а  ухап ше ни во зач је уз
кри вич ну при ја ву при ве ден
ту жи ла штву у Пан че ву. 

Овај слу чај је иза звао ве ли -
ку па жњу но ви на ра, па су о
ње му из ве сти ли не са мо сви
штам па ни и елек трон ски ме -
ди ји у Ср би ји не го и ли сто ви
из су сед них др жа ва, по пут
сплит ске „Сло бод не Дал ма ци -
је”, „24 ча са” из За гре ба итд.

Ба ха ти во зач ко ји је по бе гао
с ме ста не сре ће и оста вио на
пу ту бе жи вот но те ло ста р ца
ко га је пре га зио про на ђен је
за хва љу ју ћи то ме што је по ли -
ци ја пре гле да ла сним ке ка ме -
ра за над зор ко је по кри ва ју
пут Ду пља ја –Гре бе нац.

На кон што су иден ти фи ко -
ва ни во за чи ау то мо би ла ко ји
су у вре ме уде са про шли тим
пу тем, сви су са слу ша ни. На
пи та ње где му је ау то мо бил,
је ди ни ни је од го во рио Да ни -
јел, што је био пр ви сиг нал да
не што ни је у ре ду и да не што
кри је. У на став ку са слу ша ња
он је при знао да је за ко пао

ау то мо бил же ле ћи да са кри је
тра го ве и од вео је по ли цај це
да би им по ка зао где је то
ура дио.

Пре ма из ја ва ма ста нов ни ка
Ду пља је, Да ни јел је био при -
су тан на са хра ни би ци кли сте
ко га је зга зио и чак је спу стио
у ра ку ње гов ков чег.

Да ни јел К. је осум њи чен да
је по чи нио те шко де ло про тив
без бед но сти јав ног са о бра ћа ја
и кри вич но де ло не пру жа ње
по мо ћи ли цу по вре ђе ном у са -
о бра ћај ној не сре ћи.

У чла ну 289 Кри вич ног за -
ко ни ка пи ше да се за те шко де -
ло про тив без бед но сти јав ног

са о бра ћа ја чи ја је по сле ди ца
би ла смрт не ког ли ца, мо же
из ре ћи ка зна у ра спо ну од јед -
не до осам го ди на за тво ра.
Чла ном 296 је пред ви ђе но да
во зач мо тор ног во зи ла ко ји
оста ви без по мо ћи ли це ко је је
по вре дио и уда љи се с ме ста
не сре ће, мо же до би ти за твор -
ску ка зну у тра ја њу од јед не до
осам го ди на. 

Петак, 11. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

10

Оба ве зно при ја ви ти
сва ко на па ство ва ње,
угро жа ва ње 
и вре ђа ње

Не по во ди ти се 
за фил мо ви ма 
и се ри ја ма у ко ји ма
се кри ми нал ци 
при ка зу ју као 
по зи тив не лич но сти

– На дам се да се ни ка да не ће -
те на ћи у та квој си ту а ци ји, али
ако вам се слу чај но до го ди да
вас не ко на би ло ко ји на чин уз -
не ми ра ва, вре ђа, на па ству је
или без ва ше до зво ле угро жа ва
ваш те ле сни и ду хов ни ин те -
гри тет, сло бод но до ђи те у ту -
жи ла штво, ис при чај те нам
шта вам се де си ло и про тив тог
ли ца ће би ти по кре нут кри -
вич ни по сту пак. Нај ва жни је је
да то ура ди те што пре. То се
зо ве под но ше ње кри вич не
при ја ве – ре кла је за ме ни ца
ви шег јав ног ту жи о ца Ана Ку -
раи на про шло не дељ ном пре -
да ва њу „Кри вич на де ла про тив
пол не сло бо де” за уче ни ке за -
вр шних раз ре да Гим на зи је и
прав но-би ро тех нич ког сме ра
Еко ном ске шко ле.

По ред ње, сред њо школ ци ма
је го во рио и Алек сан дар Ђор -
ђе вић, вр ши лац функ ци је
основ ног јав ног ту жи о ца, а те -
ма ње го вог из ла га ња би ла је
„Нео вла шће но др жа ње и омо -
гу ћа ва ње ужи ва ња опој них
дро га”. Оба пре да ва ња би ла су
део ма ни фе ста ци је „Отво ре ни
дан”, ко ја је осми шље на ра ди
по пу ла ри са ња ра да Основ ног
и Ви шег јав ног ту жи ла штва у
на шем гра ду ме ђу уче ни ци ма
за вр шних раз ре да сред њих
шко ла. Ана Ку раи је ис та кла

У АК ЦИ ЈИ ТО КОМ ВИ КЕН ДА

За пле ње но 
2.300 ли та ра го ри ва

ПРО ШЛЕ НЕ ДЕ ЉЕ У ВИ ШЕМ СУ ДУ

ТУ ЖИ О ЦИ ГО ВО РИ ЛИ 
СРЕД ЊО ШКОЛ ЦИ МА О КРИ МИ НА ЛУ

ХРОНИКА

УСПЕХ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

Осум њи че ни за удес за ко пао ау то мо бил

Страну припремио

Михајло
Глигорић

да су на шим за ко но дав ством
пред ви ђе не по себ но стро ге ка -
зне за по чи ни о це кри вич них
де ла про тив пол не сло бо де ако
су њи хо ве жр тве де ца, ма ло -
лет ни ци, хен ди ке пи ра на и не -
моћ на ли ца.

До да ла је да је под јед на ко
ка жњи во и под во ђе ње, од но -
сно по сре до ва ње у вр ше њу
про сти ту ци је и под сти ца ње на
њу, и да је нај стра шни је уко ли -
ко су жр тве та квих по сту па ка
ма ло лет ни ци или де ца. Пре ма
ње ним ре чи ма, по себ но је опа -
сно ако то пре ра сте у тр го ви ну
љу ди ма, што се че сто де ша ва.

Она је скре ну ла па жњу
сред њошкол ци ма и на кри вич -
на де ла на „Феј сбу ку” и на
оста лим дру штве ним мре жа -
ма. Пре ма ње ним ре чи ма, че -
сто се де ша ва да се фо то гра фи -
је и сним ци ма ло лет ни ка, де це
и мла дих ко ји су уз при ме ну

си ле би ли жр тве сек су ал ног
на си ља ши ре пре ко ин тер не та,
што је та ко ђе не до пу сти во и
ка жњи во.

Го во ре ћи о кри вич ним де ли -
ма ко ја су по ве за на с нар ко ма -
ни јом, Алек сан дар Ђор ђе вић је
упо зо рио да је по гре шно пре -
ду бе ђе ње да по сто је ла ке и те -
шке дро ге за то што не ма нар -
ко ти ка чи је кон зу ми ра ње не
ства ра за ви сност.

Он је до дао да су на шим за -
ко ни ма пред ви ђе не олак ши це
за ли ца ко ја от кри ју ис тра жним
ор га ни ма од ко га су на ба ви ла
дро гу, али и стро ге ка зне за ли -
ца ко ја на во де дру ге осо бе на
ужи ва ње дро ге, да ју им је, или
им за дро ги ра ње усту па ју сво је
про сто ри је. Пред ви ђе не су по -
себ но стро ге ка зне уко ли ко су
жр тве ма ло лет ни ци или ви ше
ли ца и уко ли ко је по сле ди ца то -
га смрт јед не или ви ше осо ба.

Ђор ђе вић је апе ло вао на
сред њо школ це да се не по во де
за кри ми на ли стич ким фил мо -
ви ма у ко ји ма се нар ко-ди ле ри
при ка зу ју као хе ро ји и по зи -
тив не лич но сти. До дао је да у
ствар но сти ни је та ко, јер се та -
кве осо бе бо га те за хва љу ју ћи
за ви сно сти дру гих од дро ге, а
осим то га, че сто их ли кви ди -
ра ју кон ку рен ти на тр жи шту
нар ко ти ка.

При сут ни сред њо школ ци су
с па жњом од слу ша ли оба пре -
да ва ња, а ка да су она за вр ше на,
по ста вља ли су пи та ња. Нај ви -
ше их је ин те ре со ва ло шта
ми сле ту жи о ци о по ле ми ка ма
на те му ле га ли за ци је ма ри ху -
а не, тре ба ли по о штра ва ти ка -
зне ка да је реч о кри вич ним
де ли ма про тив пол не сло бо де,
да ли је до зво ље но ко ри сти ти
би бер-спре јо ве за са мо од бра -
ну итд.

До 1. но вем бра, до кле је
тра ја ла ак ци ја пре да је оруж -
ја, му ни ци је и бом би ко је су
гра ђа ни чу ва ли, вра ће но је
100 ау то мат ских пу ша ка,
500 ко ма да дру гих вр ста
оруж ја и 250 бом би.

Гра ђа ни су пре да ли по ли -
циј ским упра ва ма у сво јим
ме сти ма и 36.500 ме та ка раз -
ли чи тих ка ли ба ра и под не ли
287 зах те ва за ре ги стра ци ју и

ле га ли за ци ју оруж ја. Нај ве ће
ин те ре со ва ње је би ло за ле га -
ли за ци ју ва зду шних, тро феј -
них и ло вач ких пу ша ка.

Они ко ји су до пред ви ђе ног
ро ка пре да ли на о ру жа ње,
бом бе и му ни ци ју ко ју су чу -
ва ли или су под не ли зах тев за
ре ги стра ци ју и ле га ли за ци ју,
не ће мо ра ти да до ка зу ју по ре -
кло, ни ти ће од го ва ра ти по
За ко ну о оруж ју и му ни ци ји.

ЗА ВР ШЕ НА АК ЦИ ЈА ВРА ЋА ЊА ОРУЖ ЈА

Пре да то сто пушака

По во дом све че шћих слу ча -
је ва ору жа них на па да на по -
ли цај це ши ром Ср би је, Син -
ди кат за по сле них по ли ци је
зах те ва да се на па да чи на
при пад ни ке МУП-а убу ду ће
санк ци о ни шу знат но стро же
и да ми ни мал на ка зна за то
бу де пет го ди на за тво ра.

У пи сму упу ће ном ка би не -
ту пре ми је ра и ми ни стру
уну тра шњих по сло ва Син ди -
кат за по сле них по ли ци је
тра жи и да ка зне за на па де
на по ли цај це бу ду још ве ће

уко ли ко је њи хо ва по сле ди ца
ра ња ва ње и мак си мал не ако
има ју смрт ни ис ход.

„По о штра ва њем ка зни за
на пад на по ли цај це у мно го
ве ћој ме ри не го до са да ће се
за шти ти ти њи хо ва без бед -
ност, си гур ност гра ђа на и
прав ни по ре дак Ср би је. Осим
то га, то ће све сти на ми ни -
мум на па де на при пад ни ке
по ли ци је”, ис ти че Син ди кат
за по сле них по ли ци је у пи сму
упу ће ном пре ми је ру и ми ни -
стру уну тра шњих по сло ва.

ЗАХ ТЕВ СИН ДИ КА ТА ЗА ПО СЛЕ НИХ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

По о штри ти ка зне

Мла ди су па жљи во слу ша ли пре да ва ња

Пан че вач ки по ли цај ци су
от кри ли и за пле ни ли око
2.300 ли та ра нафт них де ри -
ва та и под не ли кри вич ну
при ја ву про тив три де се то го -
ди шњег Пан чев ца због по -
сто ја ња осно ва сум ње да је

из вр шио кри вич но де ло не -
до зво ље на тр го ви на.

По ли ци ја је то ком ви кен да
ушла у дво ри ште ње го ве ку ће,
ко ја се на ла зи у цен тру гра да,
и за те кла га ка ко из ком би ја
пре та че нафт не де ри ва те.

У ЧЕ ТВР ТАК У ВИ ШЕМ СУ ДУ

Ре ха би ли то ва ти 
са рад ни ке оку па то ра?

У Ви шем су ду у Пан че ву 10.
но вем бра би ће одр жан суд -
ски про цес по во дом зах те ва
за ре ха би ли та ци ју Вр шчан ке
ко ја је 1942. го ди не из да ла
Ге ста поу на род ног хе ро ја
Жар ка Зре ња ни на. Под но си -
о ци зах те ва су ње ни по том ци.

Због оно га што је ура ди ла,
700 при пад ни ка зло гла сне
на ци стич ке по ли ци је и вој ни -
ка СС-ди ви зи је „Принц Еу -
ген” је 4. но вем бра 1942. ра но
ују тру оп ко ли ло ку ћу у се лу

Па влиш по ред Вр шца у ко јој
су се на ла зи ли Жар ко Зре ња -
нин, се кре тар Ко му ни стич ке
пар ти је за Вој во ди ну, и Стра -
хи ња Сте фа но вић, се кре тар
Окру жног ко ми те та Ко му ни -
стич ке пар ти је за ју жни Ба -
нат. На кон не рав но прав не
бор бе њих дво ји ца су уби је ни.
За ни мљи во је да су се пре то -
га спре ма ли за пут у Би хаћ,
по Ти то вом по зи ву, на Пр во
за се да ње АВ НОЈ-а, где би
пред ста вља ли Вој во ди ну.



ИЗ ЛО ЖБА О УР БА НОМ ЖИ ВО ТУ СР БА И РУ МУ НА

Пре ми је ра ме ђу на род ног про јек та у Но вом Се лу

За раз ли ку од мно гих пре ђа -
шњих „су шних се зо на”, пре
не ко ли ко го ди на си ту а ци ја на
уре ђе њу бре сто вач ке ин фра -
струк ту ре по че ла је да се по -
пра вља. Та ко је у по след ње
вре ме у по ме ну том се лу све
ви ше за па же них гра ђе вин -
ских по ду хва та; реч је углав -
ном о ас фал ти ра њу, али не
мањ ка ју ни дру ге ин ве сти ци је.

Тек што је цр на твр да под -
ло га у ду жи ни од 1.100 ме та ра
за бли ста ла у Ули ци Мо ше Пи -
ја де, за по че ти су мо лер ско-
фар бар ски ра до ви у уну тра -
шњо сти згра де Ме сне за јед ни -
це, и то, пре ма ре чи ма пр вог
чо ве ка ове ин сти ту ци је Дра га -
на Ми ри чи ћа, на по вр ши ни
од три ста пе де сет ква дра та.

– Про сто ри је ће мо, пр ви
пут на кон де се так го ди на,
уре ди ти нов цем из на ших те -
ку ћих тран сфе ра. По ред то га,
сва ког тре нут ка оче ку је мо
отва ра ње јав не на бав ке за из -
град њу пар кин га на до мак
Цр кве Ваз не се ња го спод њег.
До кра ја го ди не сред стви ма

Ко ми те та за са о бра ћај Гра да
Пан че ва бе то ни ра ће мо две -
ста пе де сет ме та ра пе шач ких
ста за у Пр во мај ској ули ци, а
по сао ће ићи пре ко Ди рек ци -
је за из град њу и уре ђе ње Пан -
че ва. При де, Ме сна за јед ни ца

фи нан си ра ће још два ма ња
тро то а ра од око ше зде сет ме -
та ра: је дан у Млин ској ули -
ци, а дру ги у глав ној, Ули ци
мар ша ла Ти та – на вео је Ми -
ри чић.

Ак ту ел ни пр ви чо век Бре -
стов ца на ја вио је и нај ве ће
ула га ње – из град њу мо ста на
во до то ку По ња ви ца, за шта је
у град ском бу џе ту обез бе ђе но
де вет и по ми ли о на ди на ра.
Ме ђу тим, због ком плек сно -
сти, из ра да про јект но-тех нич ке
до ку мен та ци је ко ју је ура дио
Гра ђе вин ски фа кул тет у Бе о -
гра ду при лич но се оду жи ла,
па је сва при ли ка да ће ра до ви
по че ти до го ди не.

Ба нат ски Бре сто вац: За вр -
ше но је ас фал ти ра ње Ули це
Мо ше Пи ја де и по че ло је
кре че ње про сто ри ја Ме сне
за јед ни це. Ра ди о ни ца на род -
не тра ди ци је за уче ни це
осмог раз ре да одр жа на је у
че твр так, 10. но вем бра, у До -
му кул ту ре.

Ба нат ско Но во Се ло: Из ло -
жба о гра ђан ском жи во ту Ср -
ба у Те ми шва ру и Ру му на у
Пан че ву и Вр шцу отво ре на је
у пе так, 4. но вем бра, у До му
кул ту ре. Пр вен ство Ср би је у
кик-бок су одр жа но је у не де -
љу, 6. но вем бра, у ло кал ној
ха ли спор то ва. Пред став ни ци
ру мун ске Сент Ан дре је код
Те ми шва ра и Но вог Се ла на -
пра ви ли су  про то кол о са рад -
њи у обла сти кул ту ре, спо р та,
ин фра струк ту ре, спо р та и со -
ци јал не за шти те, на кон че га
ће за јед но насту па ти на ме -
ђу на род ним кон кур си ма. Ве -
ли ки на род ни ор ке стар ће
на ред ног ви кен да у Но вом
Са ду за по че ти сни ма ње но -
во го ди шњег про гра ма Ра дио-
-те ле ви зи је Вој во ди на.

До ло во: Про те клих да на за -
вр ше но је ас фал ти ра ње Вој -
во ђан ске ули це и Ули це

ЈНА. Ру ко ме та ши це су по бе -
ди ле у Апа ти ну и осво ји ле
ти ту лу је се њег пр ва ка Дру ге
срп ске ли ге.

Гло гоњ: Де се так по ла зни ка
кур са ру мун ског је зи ка до -
би ло је ди пло ме у су бо ту, 5.
но вем бра, у До му кул ту ре, а
по том су на по ме ну том је зи -
ку из ве ли пред ста ву „Цр вен -
ка па”. На истом ме сту ће
омла дин ска ор га ни за ци ја у
не де љу, 13. но вем бра, од 17
до 20 са ти, спро ве сти ак ци ју

при ку пља ња гар де ро бе за со -
ци јал но угро же не гра ђа не,
под на зи вом „По де ли сре ћу”. 

Ива но во: Ве ли ки кон церт
фол кло ра у ко јем су на сту пи -
ла кул тур но-умет нич ка дру -
штва „Жи сел”, „Нео лит” и
„Ива но во –Ба нат” одр жан је у
су бо ту, 5. но вем бра, у До му
кул ту ре. Пред став ни ци Кул -
тур ног цен тра у Бу дим пе шти
по се ти ли су МКУД „Бо наз
Шан дор” у пе так, 4. но вем -
бра, ра ди до го во ра о на сту пу
у глав ном гра ду Ма ђар ске
18. но вем бра.

Ја бу ка: Са на ци ја де по ни је је
при кра ју, а фир ма ко ја из во -
ди ра до ве по ста ви ће огра ду
ко ја ће усме ра ва ти гра ђа не
на ме сто пред ви ђе но за од -
ла га ње от па да. Ме сна за јед -
ни ца ће уско ро за по че ти по -
сту пак јав не на бав ке за ре -
кон струк ци ју пе шач ке ста зе
по крај шко ле, за шта је до би -
јен но вац од НИС-а. Филм
„Је сен са му ра ја” при ка зан је
у пе так, 4. но вем бра, у До му
кул ту ре.

Ка ча ре во: По че так ра до ва на
ре кон струк ци ји фа са де До -
ма омла ди не при че ка ће пре -
ста нак па да ви на. Пен зи о не -
ри с нај ни жим при ма њи ма
су у че твр так, 10. но вем бра, у
ор га ни за ци ји Ме сног од бо ра
СНС-а, до би ли па ке те со ци -
јал не по мо ћи.

Омо љи ца: У то ку су ра до ви на
из град њи ка на ли за ци је у
Ули ци Ву ка Ка ра џи ћа, а у
овој фа зи глав ни вод би ће по -
ста вљен до Ша бач ке ули це.
Град ско ве ће усво ји ло је пе -
то го ди шњи план упра вља ња
спо ме ни ком при ро де „Цр ве -
но ли сна бу ква у Омо љи ци”.

Стар че во: Из ло жба уља на
плат ну Кри сти не Та ни гу чи с
Фи ли пи на отво ре на је у че -
твр так, 3. но вем бра, у га ле -
ри ји „Бо ем”. Дру штво пче ла -
ра ће у сре ду, 16. но вем бра,
од 18 са ти, у сво јим про сто -
ри ја ма у До му кул ту ре за по -
че ти ци клус зим ских пре да -
ва ња.
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ПРО МЕ НЕ НА ЧЕ ЛУ КО МУ НАЛ НИХ ПРЕД У ЗЕ ЋА

„СВЕ ЖА КРВ” ДА ЈЕ РЕ ЗУЛ ТА ТЕ Месне актуелности 

Јед на од нај у спе шни јих и нај -
број ни јих ор га ни за ци ја по љо -
при вред них про из во ђа ча у
окру же њу, с пре ко ше зде сет
агил них чла но ва, је сте Дру -
штво пче ла ра Стар че во.

Као и увек на кон на пор не
се зо не, не где у ово у вре ме,
они се по вла че у сво је про сто -
ри је у До му кул ту ре, где пла -
ни ра ју зим ске ак тив но сти.

Пре ма ре чи ма пред сед ни -
ка дру штва Ко сте Аће, ак це -
нат ће би ти ста вљен, пре све -
га, на еду ко ва ња, а пре ци -
зни ји до го вор би ће на пра -
вљен на пр вом ску пу у сре ду,
16. но вем бра, у 18 са ти. Том
при ли ком ће но вим чла но -
ви ма, тач ни је по чет ни ци ма,
би ти пре до че но да ће већ два

да на ка сни је по че ти шко ла
пче ла ре ња.

По ред то га, уго во ре на су и
пре да ва ња за озбиљ ни је про -
из во ђа че ме да, па ће на ред не
не де ље, 20. но вем бра, од 11
са ти, у све ча ној са ли Ме сне
за јед ни це го во ри ти Мир ко
Шљи вић, а на истом ме сту
пет да на ка сни је, од 18 са ти,
и углед ни стар че вач ки пче -
лар Пе ра Шиц. Ме сец ће 30.
но вем бра за кљу чи ти Сто јан
Ан ђел ко вић, пред сед ник Са -
ве за пче лар ских ор га ни за ци -
ја Вој во ди не.

Те ме ће би ти на кнад но
утвр ђе не, а ови до га ђа ји су
отво ре ног ка рак те ра па им
мо гу при су ство ва ти сви за -
ин те ре со ва ни.

СТАР ЧЕ ВАЧ КИ ПЧЕ ЛА РИ

По чи њу зим ска 
пре да ва ња

Страну припремио

Јордан
Филиповић

РА ДО ВИ У БРЕ СТО ВАЧ КОЈ МЕ СНОЈ ЗА ЈЕД НИ ЦИ

Ас фалт, пар кинг, тро то а ри, а уско ро и мост

Из ло жба о гра ђан ском жи во -
ту Ср ба у Те ми шва ру и Ру му на
у Пан че ву и Вр шцу у 19. ве ку
отво ре на је у пе так, 4. но вем -
бра, у но во се љан ском До му
кул ту ре.

Ди рек тор те уста но ве Со рин
Бо ља нац, пред ви ше де се ти на
зва ни ца и го сти ју, на ја вио је
до га ђај ре чи ма да је по но сан
због то га што ова при ча кре ће
из јед ног се ла, иа ко се те ма
ти че ве ли ких ба нат ских гра -
до ва, и до дао да два на ро да
има ју ви ше слич но сти не го
раз ли ка, те да их ка рак те ри ше
хар мо ни чан су жи вот.

Но во се ља ни су има ли слу ха
да до вр ше оно што је пре не ко -
ли ко го ди на за по че ло тро је ен -
ту зи ја ста. То је, пре свих, Мир -
чеа Ма ран, исто ри чар и пред -
сед ник вр шач ког удру же ња
Цен тар за ба нат ске сту ди је у Вр -
шцу, ко је је и но си лац про јек та.

Ве ли ке за слу ге су има ле и
Алек сан дра Ђу рић Ми ло ва но -
вић, за по сле на на Бал ка но ло -
шком ин сти ту ту у Бе о гра ду, и
Си мо на Адам, до цент на те ми -
швар ском уни вер зи те ту „Де -
вест”, што овој при чи да је ме ђу -
на род ну ди мен зи ју. О те ми је
го во рио про фе сор исто ри је у

вр шач кој гим на зи ји „Бра ца Пе -
тр ов” – Не вен Да ни чић, а у име
вла де Вој во ди не, јед ног од по -
кро ви те ља до га ђа ја, при сут не је
по здра вио по кра јин ски по сла -
ник Јо ван Ла за ров.

– Пр во бит но је тре ба ло да из -
ло жба пре ми јер но бу де отво ре -
на у Вр шцу, али су на сту пи ле
не ке фи нан сиј ске по те шко ће,
па је ре ше ње про на ђе но за хва -
љу ју ћи пред у сре тљи во сти но во -
се љан ског До ма кул ту ре. Ка да
је реч о са мој при чи, фо ку си ра -
ли смо се на гра ђан ски жи вот
Ру му на у Пан че ву, Вр шцу и Бе -
лој Цр кви, чи ме смо де ми сти -
фи ко ва ли пред ра су ду пре ма
ко јој је овај на род по ве зи ван са -
мо с ру рал ним сре ди на ма. Исто
ва жи и за Ср бе у Те ми шва ру, па
је на пра вље на па ра ле ла ур ба -
них до га ђа ња у де вет на е стом
ве ку и с по чет ка два де се тог ве -
ка – ис та као је Ма ран.

На пет на ест па ноа при ка за -
ни су раз ли чи ти аспек ти гра -
ђан ског жи во та по ме ну тих на -
ро да у вре ме ја ча ња њи хо вог
кул тур ног и на ци о нал ног
иден ти те та, ка да је цео Ба нат
(и ру мун ски и срп ски) био део
исте др жа ве – Ау стро у гар ске:
еко ном ски раз вој, вер ске при -
ли ке, зна ме ни те лич но сти...
Пре зен то ван је ве ли ки број
до га ђа ја, по пут по зна тог ае ро -
ми тин га у Вр шцу одр жа ног
1912. го ди не, на ко јем је уче -
ство вао је дан од пр вих ави ја -
ти ча ра на овим про сто ри ма –
Ау рел Влај ку, на ци о нал ни хе -
рој Ру му ни је.

Као је дан од мо ти ва за на -
ста нак из ло жбе мо же се узе ти
и то што су ове го ди не три ве -
ка от кад су на ши про сто ри,
на кон ви ше го ди шње тур ске
вла да ви не, при па ли Ау стро у -
гар ској мо нар хи ји.

Све ви ше да ма на
ме сту ди рек то ра

Је ди но у Стар че ву 
без про ме на

Се о ска јав на ко му нал на пред -
у зе ћа – о ко ји ма се про те клих
го ди на, от кад их је пре у зео
Град, че сто го во ри ло у кон тек -
сту спа ја ња – до да љег оста ју у
истом фор ма ту.

До ду ше, до го ди се по не ка
но ви на, по пут то га да по је ди -
на пред у зе ћа из се вер них се ла,
као што је До ло во (а уско ро ће
и Ка ча ре во), оста ју без во до во -
да, док у јед ном ју жном (Стар -
че во) услу ге од но ше ња сме ћа
оба вља ЈКП „Хи ги је на”.

Сед мо ро од осмо ро
Ме ђу тим, нај ви ше но во сти
има ка да је реч о ди рек то ри -
ма. Та ко је у по след њих не ко -
ли ко го ди на про ме ње но чак
сед мо ро од осмо ро ру ко во ди -
ла ца, а ме ђу њи ма и не ко ли ко
њих ко ји су де це ни ја ма оба -
вља ли по ме ну ту функ ци ју.
Тре нут но нај ду же, од кра ја де -
ве де се тих го ди на, на че лу
ЈКП-а „Стар че вац” је Ми лан
Ба чуј ков.

Сви оста ли су не у по ре ди во
кра ће на тим ме сти ма, а ме ђу
њи ма нај ви ше ста жа има Би -
ља на Ки ко вић, ко ја ви ше од
две го ди не упра вља ја буч ким
ЈКП-ом „Вод-ком”. Ње ног ко -
ле гу из су сед ног Гло го ња
Бран ка Мрч ко ви ћа је, на кон
ду жег пе ри о да, пре око го ди ну
и по да на у свој ству в. д. ди -
рек то ра за ме ни ла Љи ља на
Стан ко вић, ди пло ми ра ни еко -
но ми ста. На кон то га је у ЈКП-у
„До ло ви” уме сто Бран ка Па вло -
ва на ру ко во де ће ме сто до шао
Тре ша Ра до њин, ди пло ми ра ни

не ке ви тал не ка на ле у цен тру.
И ме ха ни за ци ја је би ла за пу -
ште на – на кон ду жег вре ме на
ре ги стро ва ли смо и ре мон то -
ва ли скип, по пра ви ли трак тор
„ур сус 355”, оспо со би ли и два
три ме ра, а уско ро ће мо по кре -
ну ти и ци стер ну за пра жње ње
сеп тич ких ја ма, јер за то има
мно го ин те ре се на та. Ни на
гро бљу ни је би ло мно го бо ље –
по сто ја ла је са мо јед на мо ти -
ка. На жа лост, фи нан сиј ска си -
ту а ци ја ни је ру жи ча ста, чак је
би ло и не ких ду го ва, али смо
по ја ча ли на пла ту услу га, па се
са да ма ло лак ше ди ше – ис та -
кла је Цве та но ви ће ва.

Но ва ди рек тор ка је кре ну ла
с мно го ела на, па уз по моћ де -
ве то ро за по сле них пла ни ра
но ве ак ци је, по пут за вр шет ка
ка пе ле – опре ма ња хлад ња че,
на бав ке рас хлад них уре ђа ја и
по ста вља ња пло чи ца.

Очи глед но по не кад ни је ло -
ше „осве жи ти крв”...

ин же њер по љо при вре де, а у
Но вом Се лу функ ци ју ди рек -
то ра је од Не дељ ка Ера ка пре -
у зео Де јан Гон ди, ди пло ми ра -
ни ме на џер.

По след ње из ме не до го ди ле
су се пре око ме сец да на, ка да
је 12. ок то бра Скуп шти на гра -
да име но ва ла но ве љу де у омо -
љич ком и бре сто вач ком пред у -
зе ћу.

Но ва енер ги ја
У Омо љи ци је на кон по но вље -
ног кон кур са за из бор вр ши о -
ца ду жно сти ди рек то ра ко му -
нал ног пред у зе ћа Ђу ру То па -
ло ви ћа за ме ни ла Мир ја на
Гли го рић Илић, са за вр ше -
ним Фа кул те том тех нич ких
на у ка у Но вом Са ду. По пре у -
зи ма њу ду жно сти она је ак це -
нат ста ви ла на уре ђе ње зе ле -
них по вр ши на и улеп ша ва ње
цен тра се ла, као и на по бољ -
ша ње ор га ни за ци је од ра жа ва -
ња де по ни је.

– У да тим окол но сти ма сме -
тли ште још и до бро функ ци о -
ни ше, а што се са мог од но ше -
ња сме ћа ти че, оба вља мо га
два пут ме сеч но но вим ка ми о -
ном сме ћа ром, ко ји је до на ци -
ја ја пан ске вла де. Од ме ха ни -
за ци је има мо и два трак то ра и
скип, а од услу га: одр жа ва ње
пи ја це, пра жње ње сеп тич ких
ја ма, по греб не услу ге... За сад
ше сна е сто ро за по сле них све
по сло ве оба вља пра во вре ме но
– на ве ла је но ва в. д. ди рек -
тор ка.

На че ло бре сто вач ког ЈКП-а
„Ком брест”, уме сто ду го го ди -
шњег ди рек то ра Ла за ра Јан ко -
ви ћа, до шла је про фе сор ка ру -
ског Та тја на Цве та но вић.

– За те кла сам при лич но не -
у ред но се ло. Сто га смо ак це -
нат ста ви ли на улеп ша ва ње
цен тра, а ис пред згра де Ме сне
за јед ни це по са ди ли смо цве ће,
ко је је до ни ра ло ЈКП „Зе ле ни -
ло”. При том смо про ко па ли

У Омољици, као и у Брестовцу, осети се женска рука



Из ло жба фо то гра фи ја „Са ла -
ши” Иве Ете ро ви ћа (1935–
2011) отво ре на је у су бо ту, 5.
но вем бра, у ка феу „Га ле ри ја”.

Мај стор и умет ник фо то гра -
фи је Ете ро вић је сво јим апа -
ра том ове ко ве чио ши ро ка
про стран ства вој во ђан ских
рав ни ца, об ра ђе не и нео бра ђе -
не са ла ше. Те шко и зах тев но
сни ма ње оба вио је из ави о на.

Иво Ете ро вић је био ис так -
ну ти члан Фо то-са ве за Ср би је
и Удру же ња ли ков них умет -

ни ка при ме ње них умет но сти
и ди зај не ра Ср би је. До бит ник
је ви ше од 200 на гра да. Ње го -
ви ра до ви су пред ста вље ни на
са мо стал ним из ло жба ма у зе -
мљи, као и у Ру си ји, Не мач -
кој, Ита ли ји, Швај цар ској и
Ау стри ји.
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Из ло же на 
три де сет три ра да 
у две га ле ри је

На гра де Ђер ђу Ере шу
и Зво ни ми ру Сан тра чу

Из ло жбе радовa умет ни ка из
свих обла сти ли ков них и ви зу -
ел них умет но сти (ви део,
скулп ту ра, гра фи ка, цр теж,
сли ка, ке ра ми ка, фо то гра фи ја)
отво ре не су у пе так, 4. но вем -
бра, у Га ле ри ји са вре ме не
умет но сти и у Га ле ри ји Ми ло -
ра да Ба те Ми ха и ло ви ћа, у
окви ру 46. Пан че вач ког са ло на
умет но сти.

Од че тр де сет три ра да при -
сти гла на кон курс с те мом „У
све ту пер ма нент не не си гур но -
сти” жи ри ко ји чи не Са ва Сте -
па нов, Бран ко Ра ко вић и Ива -
на Мар кез Фи ли по вић иза -
брао је три де сет три, ко ји су
из ло же ни.

Са ва Сте па нов је ис та као да
је те ма ово го ди шњег са ло на
пре до че на умет ни ци ма, али
ни је би ла оба ве зна, па су ре -
зул тат од зи ва две по став ке –
јед на с ра до ви ма ко ји су бли -
жи те ми и дру га где су де ла
умет ни ка ко ји се ни су ба ви ли
те мом. До дао је да је пре ви ше
ау тор ских из ло жби ко је ну де
не ке пар ци јал не си ту а ци је, па
не ма мо ин фор ма ци ју шта се
де ша ва у оста лим ате ље и ма.
Он сма тра да је Са лон из у -
зет на при ли ка да бар јед ном

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ СА ЛОН УМЕТ НО СТИ

УМЕТ НОСТ КАО РЕ АК ЦИ ЈА 
НА СТАЛ НУ НЕ СИ ГУР НОСТ

Културни телекс

Че ка ла сам да уме сто свог
жи во та до би јем не ки дру -
ги, за ни мљи ви ји. Че ка ла
сам да до би јем но вац, да
бу дем при зна та и при хва -
ће на на дру штве ној сце ни,
за ми шља ју ћи бу ду ћу се бе
као сво је ли це на не ким ту -
ђим те ли ма, у ту ђим ха љи -
на ма, на ту ђим за ба ва ма.

Ивлин се већ ду го осе ћа
као аут сај дер у свом при -
ви ле го ва ном окру же њу и
умор на је од жи во та у сен -
ци ви со ког дру штва Мен -
хет на. Ка да до би је при ли -
ку да ра ди за елит ну дру -
штве ну мре жу, не ку вр сту
„Феј сбу ка” за мул ти ми ли о -
не ре, хра бро ће за ко ра чи ти
у гла му ро зни свет сно бо ва
и отво ри ти злат ни ка вез
ма ми них и та ти них ме зи -
ма ца из нај ску пљих шко ла.
Уско ро ће пло ви ти обе ћа -
ном зе мљом мон ден ских
лет њи ко ва ца, кан три клу -
бо ва и за ба ва за тво ре ног
ти па, опи је на бо гат ством и
ути ца јем нај моћ ни јих љу -
ди Њу јор ка. Ипак, та кав
жи вот има сво ју це ну и не ће

јој би ти по треб но мно го
вре ме на да схва ти да мо ра
мно го то га да жр тву је ка ко
би оста ла на вр ху хи је рар -
хи је. Са да кад је сти гла то -
ли ко да ле ко, да ли ће би ти
спрем на да ри зи ку је и сво -
ју ду шу?

Пре пу на ам би ци је и же -
ље за до ка зи ва њем, ово је
при ча о иден ти те ту и по ра -
зу и о то ме ка ко не кад мо -
ра мо све да из гу би мо да
би смо по но во про на шли
се бе.

„Зве зда па да ли ца” 
Сте фа ни Кли форд

Два чи та о ца ко ји до сре де, 16. но вем бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи -
та ње: „Шта по же ли те кад ви ди те зве зду па да ли цу?”, на -
гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Зве зда па да ли -
ца” Сте фа ни Кли форд. Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо
об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо -
гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Му зи ка
Пе так, 11. но вем бар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
су сре ти из вор них пе вач ких гру па и кон церт фол клор них ан -
сам ба ла. Уче ству ју: КУД „Сло га” (Швај цар ска), АНИП Сме -
де ре во и КУД „Стан ко Па у но вић НИ С–РНП” Пан че во, у
окви ру 16. „Ет но гла са”. 

Су бо та, 12. но вем бар, 19 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: кон церт пе вач ких гру па. На сту па ју: КУД „Сло га”
(Швај цар ска), АНИП Сме де ре во, СКПД „Ђе тван” Пан че во,
Жен ска гру па пе ва ча „Мо ба” и хор „Ро са” из Бе о гра да и КУД
„Стан ко Па у но вић НИ С–РНП” из Пан че ва. Мо де ра тор: др
Са ња Ран ко вић, ет но му зи ко лог. 

Не де ља, 13. но вем бар, 19 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма
омла ди не: кон церт пе вач ких гру па. Уче ству ју: Дом кул ту ре
Си вац, МКУД „Та ма ши Арон” Пан че во, КУД „Др Мла ден
Сто ја но вић” Мла де но во, Сла ви ца и Ми о драг Ре џић из
Штрп ца и КУД „Стан ко Па у но вић НИ С–РНП” из Пан че ва.
Мо де ра тор: др Са ња Ран ко вић, ет но му зи ко лог.

Сре да, 15. но вем бар, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур”: кон церт уче ни ка со ло пе ва ња проф. Ма је Ђо кић.
На про гра му ће би ти пе сме и ари је К. В. Глу ка, А. Скар ла -
ти ја, Лу дви га ван Бе то ве на, Ф. Шу бер та, С. Рах ма њи но ва и
дру гих ау то ра. Кла вир ска прат ња: проф. Јо ва на Ђор ђе вић.

Че твр так, 17. но вем бар, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур”: кон церт за љу би те ље кла вир ске му зи ке ко ји је при -
пре мио „Му зич ки ку так Га би Дин”. На ре пер то а ру ће би ти
ин тер пре та ци је ком по зи ци ја Ј. С. Ба ха, Лу дви га ван Бе то -
ве на, Ф. Шо пе на, С. Рах ма њи но ва и дру гих.

Књи жев ност 
Су бо та, 12. но вем бар, 17 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: про мо ци ја књи ге „Пе вач ко на сле ђе Ср ба у Гор њем Ба -
на ту у Ру му ни ји: све до чан ства на ис те ку XX ве ка” ау тор ке др
Је ле не Јо ва но вић, ет но му зи ко ло га, у окви ру 16. „Ет но гла са”.

Уто рак, 15. но вем бар, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те
Ми ха и ло ви ћа: пред ста вља ње књи ге „Де сет зам ки” Ва се Пав -
ко ви ћа. 

По не де љак, 14. но вем бар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би -
бли о те ке: пред ста вља ње књи га из фон да на уч ног оде ље ња
би бли о те ке „Ле по те при род не ба шти не Ср би је”. Го шћа пре -
ли ста ва ња: Ле на Ко ва че вић, џез му зи чар ка.

Из ло жбе
Уто рак, 15. но вем бар, 20 са ти, га ле ри ја До ма омла ди не Пан че -
во: из ло жба „Цр те жи” Иго ра Ка ча вен де и Алек сан дра Вељ ко ви ћа.

Про грам за де цу
Су бо та, 12. но вем бар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
по зо ри шни ма ти не су бо том, пред ста ва „Цр вен ка па” по зо -
ри шта „Мак си мус арт” из Бе о гра да.

Те мат ски про грам
Че твр так, 17. но вем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма
омла ди не: стен дап на ступ Је ле не Ра да но вић, под на зи вом
„Ако вам ја не од мог нем, ко ће?”.

Стране припремила 

Милица
Манић

Сан тра ча, на чи ње ног од два
за ни мљи ва ма те ри ја ла – ће бе та
из вој ног скла ди шта и штал -
ске сла ме. Ка же да ко ри сти
ма те ри ја ле ко ји има ју соп -
стве ни го вор, а у из ло же ном
објек ту – рас по ре ној сла ма ри -
ци из ко је ис па да сла ма – мо -
же мо да „пре по зна мо” ра су ту
љу бав и ху ма ни зам из тог „ор -
га ни зма”.

Сан трач упо зо ра ва и ука зу је
на ма ни пу ла ци ју ху ма ни змом
и љу ба вљу, ла жи на свет ском,
гло бал ном ни воу и из го вор да
се на мет не сво ја ми сао, иде ја
– у овом слу ча ју ла жног де мо -
крат ског од но са пре ма не кој
др жа ви, или иде ја де мо кра ти -
је ка ко је не ко за ми шља. По -
твр да то га су бом бар до ва ње
Ју го сла ви је под на зи вом „Ми -
ло срд ни ан ђео”, до га ђа ња у
Си ри ји, Ира ку...

– У том сми слу је рад ан га -
жо ван. Мо ја оба ве за и уло га,
као са вре ме ног умет ни ка ко ји
до жи вља ва и про жи вља ва сво -
је вре ме, је сте да ис так нем ма -
ни пу ла тив не од но се гло ба ли -
зма пре ма ма њим др жа ва ма,
као што је на ша. Да упо зо рим
на ма ни пу ла ци ју ко јом се, у
име ху ма ни зма и ла жне љу ба -
ви, по ку ша ва на мет ну ти иде ја
чи ја је су шти на сво је вр сна
пре ва ра – об ја шња ва Сан трач.

Пан че вач ки са лон умет но -
сти ор га ни зу је Га ле ри ја са вре -
ме не умет но сти Кул тур ног
цен тра Пан че ва, а тра је до 18.
но вем бра.

Циљ је да се ус по ста ви склад
об ли ка и њи хо во кре та ње у
том скла ду, да би се до би ла
што са вр ше ни ја ком по зи ци ја.
Жи ви мо у не склад ном све ту,
тур бу лент ном вре ме ну на су -
прот ко га је склад ко ји ме је
под ста као да се ба вим ускла -
ђи ва њем, у овом слу ча ју, ви ше
раз ли чи тих об ли ка ко ји су на
јед ном ме сту. Ве дре бо је су од -
раз мо је лич но сти, ме не при -
вла че чи сте фор ме, то пле ин -
тен зив не бо је, то је мо ја ли -
ков на по е ти ка – об ја снио је
Ереш.

„Ху ма ни зам и ре не сан са”,
на зив је ан ти гло ба ли стич ког
умет нич ког де ла Зво ни ми ра

го ди шње ви ди мо про дук ци је и
оних ко ји не би да бу ду ме ђу
„ак ту ел ним” умет ни ци ма, или
има ју дру ге кон цеп ци је.

На гра де у ви ду тер ми на за
са мо стал ну из ло жбу у на ред -
ној го ди ни до би ли су Ђерђ
Ереш (бес пла тан тер мин) и
Зво ни мир Сан трач (от куп ни
тер мин).

Ере шо ва сли ка „Кре та ње”
(акрил на плат ну) из ци клу са
чи ју те му об ра ђу је већ не ко ли -
ко го ди на, а од но си се на ускла -
ђи ва ње фор ме, про гла ше на је
за нај бо љи рад на Са ло ну.

– Об лик је при су тан, он
мно го не го во ри, не пред ста -
вља по се бан по ка за тељ не че га.

ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ ИВЕ ЕТЕ РО ВИ ЋА

Са ла ши из птич је пер спек ти ве

Су сре ти пе вач ких гру па „Ет -
но глас” одр жа ва ју се ше сна е -
сти пут у на шем гра ду, ове го -
ди не од 7. до 13. но вем бра.
Ор га ни за тор ове ма ни фе ста -
ци је је КУД „Стан ко Па у но вић
НИ С–РНП”, у са рад њи с До -
мом омла ди не, а она се одр -
жа ва уз по др шку Гра да Пан че ва
и По кра јин ског се кре та ри ја та
за кул ту ру.

До ма ћи ни су при пре ми ли
бо гат про грам – кон цер те пе -
вач ких и фол клор них гру па,
из ло жбе и ра ди о ни це, а фе -
сти вал се од ви ја на ви ше ме -
ста у гра ду.

– Тру ди мо се увек да има мо
пу но ин те ре сант них са др жа ја
и да на тај на чин да мо до при -
нос обе ле жа ва њу Да на гра да
Пан че ва, а и очу ва њу тра ди -
ци о нал не кул ту ре – ка же Де -
јан Три фу но вић.

Отва ра њем из ло жбе „Гуњ,
је лек, пр слук” Ет но граф ског
му зе ја из Бе о гра да, ко ју су
при ре ди ле ау тор ке Вил ма Ни -
шка но вић, му зеј ски са вет ник
у пен зи ји, и др Та тја на Ми ку -
лић, ви ши ку стос Ет но граф -
ског му зе ја у Бе о гра ду, по чео
је ово го ди шњи фе сти вал „Ет -
но глас”. У хо лу Град ске упра -
ве у по не де љак, 7. но вем бра,

из ло же не су фо то гра фи је и
екс по на ти – че тр на ест при ме -
ра ка од укуп но 1.267, ко ли ко
се на ла зи у фун ду су Ет но -
граф ског му зе ја у свим збир -
ка ма на род них но шњи.

– Же ле ле смо да при ка же мо
тран сфор ма ци ју одев ног пред -
ме та гу ња, чи ја је пр во бит на
функ ци ја би ла пре кри вач,
огр тач и по кри вач, с на ме ном
да ис пу ни чо ве ко ву по тре бу за
за шти том од хлад но ће и вла -
ге. Пре ко ду жих гу ње ва с ду -
жим ру ка ви ма и кра ћих гу ње -
ва с ду гач ким ру ка ви ма до ла -
зи мо до крат ке ва ри јан те гу ња

без ру ка ва, тач ни је не ке ва ри -
јан те пр слу ка, од но сно оног
ко ји је по знат под на зи вом је -
лек. Ба ви ле смо се и про ме -
ном ма те ри ја ла од ко јих је
гуњ из ра ђи ван и на чи ном на
ко ји је укра ша ван. Уо чи ле смо
три вр сте мо ти ва: ге о ме триј -
ске, ве ге та бил не и хе рал дич ке.
Ге о ме триј ски се сма тра ју не -
ким еле мен тар ним об ли ци ма
укра ша ва ња – круг, ромб, спи -
ра ле, крст сва сти ка. Ве ге та -
бил ни пред ста вља ју ба рок но
на сле ђе у оним кра је ви ма ко ји
су би ли под вла шћу Ау стро у -
гар ске, а хе рал дич ки се ја вља ју

с бу ђе њем на ци о нал не све сти,
у пр вим де це ни ја ма 20. ве ка –
мо ти ви срп ске тро бој ке, дво -
гла вог ор ла, че ти ри оци ла –
сим бо ли за ста ве Кра ље ви не
Ср би је и Кра ље ви не Ју го сла -
ви је.

Из ло жба је отво ре на до 21.
но вем бра.

У уто рак и сре ду одр жа не су
ра ди о ни це под истим на зи вом
– „Гуњ, је лек, пр слук”. Пр ву је
во дио тер зи ја Зо ран Ра до са -
вље вић из Ни ша. Он је де мон -
стри рао ста ре тех ни ке укра -
ша ва ња тек стил них пред ме та
и при ка зао ка ко се ра ди ре -
кон струк ци ја одев них ха ље та -
ка, пред ме та ко ји су не ка да
би ли са став ни део одев них и
ко стим ских це ли на на шег на -
ро да. У дру гој ра ди о ни ци су
де ца пра ви ла ра до ве ко ји су
на ста ли по узо ру на ори ги нал -
не де ло ве на род них но шњи. С
њи ма је ра ди ла др Та тја на
Ми ку лић, ви ши ку стос Ет но -
граф ског му зе ја у Бе о гра ду.
Про гра мом је пред ви ђе но да
деч ји ра до ви бу ду из ло же ни у
че твр так у га ле ри ји До ма
омла ди не.

До кра ја ма ни фе ста ци је мо -
же мо оче ки ва ти кон цер те пе -
вач ких и фол клор них гру па.

ПО ЧЕО ШЕ СНА Е СТИ „ЕТ НО ГЛАС”

Тран сфор ма ци ја гу ња – пре ко пр слу ка до је ле ка



Ше сти ме ђу на род ни би је на ле
гра фич ке умет но сти „Екс ли -
брис” отво рен је у по не де љак,
7. но вем бра, у га ле ри ји Исто -
риј ског ар хи ва. На кон курс,
чи ја је те ма „Гра ни це”, при -
сти гло је 275 ра до ва од 124 ау -
то ра из це лог све та. Жи ри у
са ста ву: Са ва Сте па нов, ли -
ков ни кри ти чар, Ве сна Мар -
ко вић, ма ги стар сли кар ства,
На да Де нић, ма ги стар ва јар -
ства, и Пал Де чов, ма ги стар
сли кар ства, оце нио је да су
сво је ви ђе ње гра ни ца нај бо ље
пред ста ви ли Ни шио Шо та из
Ја па на и Ми ли ца Бје ла но вић
из Ср би је – они су до би ли
глав ну на гра ду.

– На мом ра ду сте мо гли ви -
де ти да гра ни це не по сто је.
На ро чи то је на ма, ви зу ел ним
умет ни ци ма, стра шна прет по -
став ка да по сто је гра ни це.
Њих је чо век из ми слио и не -
где их уцр тао – да ли у ге о -
граф ским кар та ма, или је не -
ко сво је ми сли, свој ум огра -

ни чио... – об ја шња ва Ми ли ца
Бје ла но вић.

Сво јим ра до ви ма су се ис та -
кли и Јо ван Ар се но вић, Со ња
Цвет ко вић, Ми о драг Еле зо -
вић, Та тја на Ко рак сић, Ра фа -
и ло Мо нах, Љу би ца Ни ко лић,
Ми ло слав Па вел ка, Ана По -
пов Рат ков и Ни ко ла Ра до са -

вље вић (Ср би ја), Ели за бе та
Лар сен То рил (Нор ве шка), Го -
ри ца Ми ле тић Ом чи кус (Бо -
сна и Хер це го ви на) и Ју са ра
Пи рес (Бра зил), ко ји ма су до -
де ље не рав но прав не ди пло ме.

Ми лан Јак шић је на отва ра -
њу ис та као зна чај ове ма ни -
фе ста ци је и ре као да о ње ној

ва жно сти го во ри и то да је то -
ком 2011. го ди не у Му зе ју Вој -
во ди не на из ло жби при ча о екс
ли бри су наш би је на ле био
пред ста вљен као јед на од нај о -
збиљ ни јих ма ни фе ста ци ја овог
ти па. Ком плет на ко лек ци ја од
150 гра фи ка с пр вог би је на ла,
чи ја је те ма би ла „Па пир”, по -
кло ње на је Му зе ју Вој во ди не и
са да је са став ни део ње го ве ве -
ли ке збир ке гра фи ка.

– Успе шно смо ор га ни зо ва -
ли пет би је на ла „Екс ли брис”
и овај по след њи је на не ки на -
чин и ју би лар ни, јер је про шла
де це ни ја од осни ва ња. Мо же
се ре ћи да је из ло жба по ста ла
тра ди ци ја, а ње на основ на ка -
рак те ри сти ка је сте чи ње ни ца
да се кроз њу мо же са гле да ти
и сте ћи пред ста ва о кре та њу и
про ме на ма у са вре ме ној гра -
фи ци и код нас и у све ту – ре -
као је Ми лан Јак шић.

По др шку Би је на лу гра фич -
ке умет но сти од са мог по чет -
ка пру жа Град Пан че во.

Кон цер ти у 
Све то у спен ском 
хра му и Му зич кој
шко ли

На фе сти ва лу 
на сту пи ли го сти из
Ру си је, Зре ња ни на,
Кра гу јев ца 
и Бе о гра да

Кон цер том ду хов не му зи ке ко -
ји је одр жан у не де љу, 6. но -
вем бра, у Све то у спен ском хра -
му, по че ли су 19. „Пан че вач ки
да ни ду хов не му зи ке”. Под -
мла дак Пан че вач ког срп ског
цр кве ног пе вач ког дру штва
(ПСЦПД) под ди ри гент ском
па ли цом Бор ја не Стра жме -
ште ров пе вао је „Оче наш”,
„Сла ва”, по је дан ру ски и срп -
ски на пев и још не ко ли ко ком -
по зи ци ја. На фе сти ва лу је пр -
ви пут на сту пи ло Пра во слав но
гло гоњ ско пе вач ко дру штво
(на ста ло 2014. го ди не), ко је
чи не де вој ке сред њо школ ског
уз ра ста. Пред ста ви ле су се

Чика Јова Змај 
за млађе и старије

КУЛТУРА
Петак, 11. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Због че га нас по не кад са -
бо ти ра наш соп стве ни мо -
зак? Сви ма нам се де си да
уђе мо у ку хи њу, или отво -
ри мо лап топ, или са мо у ве -
ре но сту пи мо за го вор ни -
цу, и од јед ном ни нај бла -
жег пој ма не ма мо шта смо
оно бе ше хте ли да ура ди -
мо. А све за хва љу ју ћи то ме
што је мо зак ре шио да пра -
ви глу по сти. За што је то
та ко, по ку ша ва да нам об -
ја сни не у ро лог Дин Бар нет
у књи зи „Кад мо зак пра ви
глу по сти”.

Људ ски мо зак – та ко
бли ста во па ме тан, та ко ви -
со ко ра зви јен – при лич но је
збр кан, по гре шив и нео р га -
ни зо ван. Је сте ли, на при -
мер, зна ли да је ва ше пам -
ће ње его цен трич но? Да су
те о ри је за ве ре и су је вер је
не из бе жно де ла јед ног
здра вог људ ског мо зга?
Или да ал ко хол мо же у из -
ве сној ме ри да вам по бољ -
ша пам ће ње (са мо па жљи -
во про чи тај те књи гу пре
не го што ре ши те да ово
лич но ис пи та те)?

Струч на, ду хо ви та и за -
бав на, ова књи га је на ме -
ње на сви ма ко ји се по не -
кад пи та ју за што им ро ђе -
ни мо зак са бо ти ра жи вот и
шта ли је, за име све та, сад
опет сми слио.

Дин Бар нет је не у ро лог
на Ин сти ту ту за ме ди цин -
ску пси хо ло ги ју и кли нич -
ну не у ро ло ги ју Кар диф ског
уни вер зи те та. Пи ше по пу -
лар ни блог о на у ци „Brain
Flapping”. Жи ви у Кар ди фу.

„Кад мо зак пра ви 
глу по сти” Динa Барнетa

Бран ка Ми ли ће вић,

ди пло ми ра на 

еко но мист ки ња

ФИЛМ: У по след ње вре ме
нај ви ше во лим да гле дам
до ку мен тар не фил мо ве раз -
ли чи те те ма ти ке. Пре по ру -
чу јем филм „На звао ме је
Ма ла ла” о ти неј џер ки Ма -
ла ли Ју суф заи из Па ки ста -
на, ко ја се од нај ра ни јег де -
тињ ства бо ри за пра ва де вој -
чи ца, по себ но за пра во на
шко ло ва ње. Као је да на е сто -
го ди шња де вој чи ца, пи са ла
је за Би-Би-Си блог о жи во -
ту под оку па ци јом та ли ба -
на. Због сво јих јав них исту -
па би ла је њи хо ва ме та, што
је ни је осу је ти ло да по опо -
рав ку на ста ви свој рад. Ма -
ла ла је 2014. до би ла Но бе -
ло ву на гра ду за мир због
сво је бор бе про тив угње та -
ва ња де це и мла дих и за
пра во све де це на обра зо ва -
ње. Са сво јих се дам на ест го -
ди на по ста ла је нај мла ђи
ла у ре ат ове на гра де. С јед не
стра не скром на, а опет та ко
хра бра и сна жна, ова де вој -
чи ца, њен жи вот и по све ће -
ност ци љу оста ви ли су на
ме не јак ути сак. Мој оми ље -
ни филм је дра ма – мју зикл
„Јад ни ци” ре жи се ра То ма
Ху пе ра из 2012. Ве ру јем да
су мно ги или чи та ли исто и -
ме ни ро ман Вик то ра Игоа
или гле да ли не ку екра ни за -
ци ју тог де ла, па се не ћу за -
др жа ва ти на рад њи. Ви ше
па ра лел них при ча, ис пре -
пле те не суд би не и из ра же не
емо ци је не до зво ља ва ју па -
жњи да од лу та чи та ва два и
по са та, ко ли ко филм тра је.
Сјај на глу ма и из вед ба пе са -
ма чи не овај филм ре мек-

-де лом, на ко је, ве ру јем, ни -
ко не мо же оста ти рав но ду -
шан.

КЊИ ГА ЗА ДЕ ЦУ: Ја ко ме је
об ра до ва ло „Ла гу ни но” из -
да ње деч јих пе са ма Јо ва на
Јо ва но ви ћа Зма ја, „Зма је ва
ри зни ца”. Као ма ла, во ле ла
сам да чи там ње го ву по е зи -
ју, а са да ужи вам чи та ју ћи
их сво јој тро го ди шњој ћер ки.
По ред до брог из бо ра пе са ма,
ову књи гу кра се и пре див не
илу стра ци је, због ко јих, уз
чи та ње, од го ва рам и на
1.001 пи та ње ма ле ра до зна -
ли це. Сма трам да ни кад ни -
је ра но за упо зна ва ње де те та
с књи гом, а по ну да у књи жа -
ра ма је вр ло до бра.

МУ ЗИ КА: Ско ро сам от кри -
ла аме рич ку поп-рок пе ва -
чи цу и тек сто пи сца Ла у ру
Пер го ли зи, ко ја као умет -
нич ко име ко ри сти сво је
ини ци ја ле ЛП. Спе ци фич -
на, сна жна бо ја гла са, ка -
рак те ри сти чан зви ждук и
звук уку ле леа учи ни ли су је
не за о би ла зном на мо јој
плеј ли сти.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 16. но вем бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи -
та ње: „Ка кво вам је пам ће ње?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Кад мо зак пра ви глу по сти” Ди на
Бар не та. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном
бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри
„Дел фи”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Ла гу на (раз мак) текст по ру ке и по -
ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор
мре жи  и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

МОЈ избор МОЈ

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ДА НИ ДУ ХОВ НЕ МУ ЗИ КЕ

ЛЕ ПО ТА ХОР СКОГ ПЕ ВА ЊА

не ко ли ко де ла ком по зи то ра
ме ђу ко ји ма су Мо кра њац, Си -
мић, Ко ста Ма ној ло вић... Хор
„Све ти Се ра фим Са ров ски”
чи не про фе си о нал ни пе ва чи, а

Она је као по себ ну за ни мљи -
вост на ве ла да град Ми ти шчи,
са три ста хи ља да ста нов ни ка,
има чак пет му зич ких шко ла.
До да ла је да су кроз ан самбл
про шле че ти ри ге не ра ци је де -
це и ис та кла ва жност ра ног
за по чи ња ња пе ва ња у не ком
хо ру.

По след њег да на фе сти ва ла,
у уто рак, по во дом Да на гра да,
одр жан је „Пра знич ни кон -
церт” у Све то у спен ском хра -
му. Бе о град ски трио „Alliluia”,
с ди ри гент ки њом Ми ли цом
Ра ди во је вић, из вео је не ко ли -
ко де ла до ма ћих и стра них ау -
то ра. На сту пи ле су и чла ни це
ру ског во кал ног ан сам бла „Ру -
ла да”, овог пу та с ре пер то а ром
ду хов не му зи ке. Пан че вач ко
срп ско цр кве но пе вач ко дру -
штво, ко јим је ди ри го ва ла мр
Ве ра Ца ри на, от пе ва ло је не -
ко ли ко пе са ма из „Ака ти ста
Пре све тој Бо го ро ди ци”, „До -
стој но јест”, „Бо го ро ди це Дје -
во” и дру ге.

Ово го ди шњи „Да ни ду хов -
не му зи ке” за вр ши ће се по -
чет ком де цем бра, ка да у дво -
ра ни „Апо ло” тре ба да бу ду
одр жа ни пре да ва ње и кон -
церт. Ве ра Ца ри на ка же да је
иде ја при бли жа ва ње ду хов не
му зи ке мла ђим на ра шта ји ма,
сред њо школ ци ма и сту ден ти -
ма у про сто ру ко ји је њи ма и
на ме њен. 

Ор га ни за тор фе сти ва ла је
Пан че вач ко му зич ко дру штво,
су ор га ни за то ри су ПСЦПД,
Дом омла ди не и Му зич ка
шко ла „Јо ван Бан дур”, а по -
кро ви те љи су Град Пан че во и
Срп ска пра во слав на цр кве на
оп шти на Цен тар.

Хор Пан че вач ког срп ског цр кве ног пе вач ког дру штва 

Ансамбл „Рулада”

БИ ЈЕ НА ЛЕ ГРА ФИЧ КЕ УМЕТ НО СТИ „ЕКС ЛИ БРИС”

Гра ни це не по сто је

ПСЦПД НА ФЕСТИВАЛУ У ПОЖАРЕВЦУ

Хор Панчевачког српског црквеног певачког друштва, под руководством хоровође Вере Ца-

рине, недавно је учествовао на Фестивалу духовне и световне музике у Цркви Свете Петке у

Пожаревцу. Наш хор се представио с неколико духовних и световних песама из свог репер-

тоара.

Поред панчевачког хора, наступили су и хор „Слога” из Смедерева, под руководством ди-

ригента Тање Петровић, хор пожаревачке Гимназије, којим диригује Јелена Ракић, и дома-

ћини – хор Цркве Свете Петке у Пожаревцу, с диригентом Љиљаном Ракић.

Ова четири хора заједно су извела две композиције – „Свјати Боже” Стевана Мокрањца

(диригент Љиљана Ракић) и „Српкиња” Исидора Бајића (диригент Вера Царина).

„Ли тур ги јом” Ми те То па ло ви -
ћа и још две ма пе сма ма. Пе ва -
ле су и за јед но с Деч јим хо ром
и под млат ком ПСЦПД-а. Још
је дан мла ди хор – Кра гу је вач -
ко пе вач ко дру штво, же љан
пе ва ња и на сту па, ко јим је ди -
ри го вао Ђор ђе Ћа тић, из вео је

у свом ре пер то а ру не гу је нај -
леп ше хор ске ну ме ре срп ских
и ру ских ау то ра, као и опус на -
ци о нал но-ро до љу би вих пе са -
ма. Ди ри го вао је Бо жи дар Цр -
њан ски, а у де лу њи хо вог ре -
пер то а ра при сут ни су ствар но
ужи ва ли.

– Пу бли ка је за не ме ла од ле -
по те. Би ло је дир љи во и уз бу -
дљи во. Не се ћам се да је ско ро
би ло ова ко „ја ко” ве че. Све то у -
спен ски храм има из у зет ну
аку сти ку, па мно ги хо ро ви ту
ра до на сту па ју. Наш фе сти вал
је по стао по знат и пре сти жан у
др жа ви за то што ни је так ми -
чар ски, али не гу је ви сок умет -
нич ки ни во – ре кла је мр Ве ра
Ца ри на, умет нич ки ди рек тор. 

Су тра дан, у по не де љак, 7.
но вем бра, у Му зич кој шко ли
„Јо ван Бан дур”, деч ји хор и
под мла дак ПСЦПД-а от пе вао
је пет пе са ма из му зич ко-
-сцен ског де ла „Дан” и не ко -
ли ко об ра да и пе са ма до ма ћих
ау то ра. По се бан до жи вљај био
је на ступ ру ског во кал ног ан -
сам бла „Ру ла да” из гра да Ми -
ти шчи из Мо сков ске обла сти.
Он по сто ји од 2006. го ди не, а
чи не га де вој чи це од два на ест
до ше сна ест го ди на. Овом
при ли ком је из вео де се так ну -
ме ра кла сич не и са вре ме не
му зи ке, де ла ру ских и стра них
ком по зи то ра.

Умет нич ки ру ко во ди лац ан -
сам бла је На та ли ја Мељ ни ко ва.

Ми ли ца Бје ла но вић



Захваљујући Дирекцији за из-
градњу и уређење града учени-
ци и професори једне од нај-
већих основних школа у граду
„Мирослав Мика Антић” до-
биће до краја године још 310
квадратних метара корисног
простора, који ће искористити
за нове учионице. 

У тој школи већ готово ме-
сец дана изводе се радови на
адаптацији таванског просто-
ра, који се одвијају по плану и
приводе се крају. У среду, 9.
новембра, раднике фирме која
је ангажована за тај посао по-
сетила је Маја Витман, дирек-
торка Дирекције за изградњу и
уређење града, и изјавила да је
задовољна оним што је видела.

– Након захтева школе за
помоћ издвојили смо новац из
нашег буџета и када смо завр-
шили пројекат и обезбедили
неопходне дозволе, радови су
почели. Када буду дефинитив-
но завршени, ученици и на-
ставници добиће једну функ-
ционалну целину која ће обу-
хватати три нове учионице за
извођење наставе, три сани-
тарна чвора, две терасе и једну
припремну учионицу. До сада
је завршена реконструкција
таванског крова, а у плану је
да се поставе и нове машин-
ске, електричне и водоводно-
-канализационе инсталације.

Осим тога, целокупна дрвена
конструкција премазана је
слојем за противпожарну за-
штиту, тако да смо у потпу-
ности испоштовали и захтеве
за противпожарну заштиту –
изјавила је Витманова.

Директорка „Микине шко-
ле” Драгана Крстић рекла је
да ће се нове учионице кори-
стити за наставу информати-
ке, седнице ђачког парла-
мента и стручно усавршава-
ње наставника. Поред тога,
једна учионица ће бити иско-
ришћена за смештај ђака ко-
ји остају у продуженом бо-
равку. 

– У насељу какво је Стрели-
ште, много је важно да што
више деце буде обухваћено
продуженим боравком. Тре-
нутно имамо само једну мању
учионицу за њихов смештај
иако су захтеви родитеља за
тим велики. Када се заврше
ови радови, биће више места
за њихову децу – додала је
Драгана Крстић.

Ме ђу обо ле ли ма и
три де се то го ди шња ци

Тип 2 ше ћер не 
бо ле сти по тен ци јал ни
гло бал ни
јав но здрав стве ни
про блем

Свет ски дан ди ја бе те са 2016.
го ди не, 14. но вем бар, обе ле жа -
ва се под сло га ном „По глед на
ди ја бе тес”. Ове го ди не кам па -
ња је усме ре на на про мо ци ју
зна ча ја скри нин га ове бо ле сти
и ком пли ка ци ја у ве зи с њом.

У Ју жно ба нат ском окру гу се
сва ке го ди не ре ги стру је не што
ма ње од хи ља ду но во о бо ле лих
од ди ја бе те са ме ли ту са. У по -
след њих пет го ди на од укуп ног
бро ја ре ги стро ва них обо ле лих
до че ти ри од сто њих при ја вље -
но је под ди јаг но зом ди ја бе тес
ме ли тус тип 1, а оста так као ди -
ја бе тес тип 2. Од пр вог ти па бо -
ле сти че шће обо ле ва ју осо бе
му шког не го жен ског по ла, док
је у слу ча ју дру гог си ту а ци ја
обр ну та. У на шем окру гу нај ве -
ћи број но во о бо ле лих од ди ја -
бе те са ти па 2 ре ги стру је се у уз -
ра сту од 50. до 64. го ди не, док
су ме ђу нај мла ђим обо ле лим
три де се то го ди шња ци. Ди ја бе -
тес тип 1 от кри ва се већ у деч -
јем уз ра сту.

Пре вен та бил на бо лест
Кам па ња је фо ку си ра на на то
да скри нинг ди ја бе те са ти па 2
мо же зна чај но про ме ни ти ток
бо ле сти и сма њи ти ри зик за
на ста нак ком пли ка ци ја.

Са све че шћом по ја вом не -
пра вил не ис хра не и фи зич ке
не ак тив но сти код де це, тип 2
ди ја бе те са у де тињ ству има по -
тен ци јал да по ста не гло бал ни
јав но здрав стве ни про блем, ко -
ји мо же до ве сти до озбиљ них
по сле ди ца. Оно што до дат но
за бри ња ва, је сте да струч ња ци
пред ви ђа ју да ће број љу ди с
ди ја бе те сом у сла би је раз ви је -
ним зе мља ма на ста ви ти да ра -
сте. За то је ва жно на гла си ти да
би се усва ја њем здра вог сти ла

У СУ СРЕТ 14. НО ВЕМ БРУ

ПО ГЛЕД НА ДИ ЈА БЕ ТЕС

Вр ло су ја сни и зна ци: че сто
и обил но мо кре ње, по ја ча на
жеђ и су во ћа уста, из ра же на
глад, гу би так те ле сне те жи не,
осе ћај умо ра, гу би так кон цен -
тра ци је, по вра ћа ње и бол у тр -
бу ху, утр ну лост или боц ка ње у
сто па ли ма и ша ка ма, за му ћен
вид, че сте ин фек ци је, спо ро
за ра ста ње ра на... Они мо гу би -
ти бла ги или чак и из о ста ти
код осо ба са ти пом 2 ди ја бе те -
са, али ако има те не ки од ових
симп то ма, оба ве зно по се ти те
ле ка ра.

Тип 2 ди ја бе те са пре вен та -
бил на је бо лест! Мо же мо спре -
чи ти или од ло жи ти њен на ста -
нак ако пре ки не мо с не здра -
вим сти лом жи во та. Ва жно је

Ка сно от кри ва ње ти па 2 ди -
ја бе те са је раз лог што ће мно ги
обо ле ли у тре нут ку от кри ва ња
бо ле сти већ има ти нај ма ње јед -
ну ком пли ка ци ју ди ја бе те са, а
оне зна чај но ути чу на ква ли тет
жи во та обо ле лих и глав ни су
узрок не спо соб но сти и пре вре -
ме не смр ти. Све ве ћи број љу ди
обо ле ва и жи ви са ти пом 1 ди -
ја бе те са и за то је ра но от кри ва -
ње ком пли ка ци ја од ве ли ког
зна ча ја. Ди ја бе тес је че сто во -
де ћи узрок сле пи ла, кар ди о ва -
ску лар них бо ле сти, бу бре жне
сла бо сти и не тра у мат ских ам -
пу та ци ја до њих екс тре ми те та.

У Ср би ји је ди ја бе тес пе ти
во де ћи узрок уми ра ња. Пре -
ма ре ле вант ним по да ци ма, у

Ше ћер на бо лест је ве ли ки еко -
ном ски те рет не са мо обо ле лим
осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма
већ и здрав стве ном си сте му и
дру штву у це ли ни. Пре ма ре ле -
вант ним про це на ма, тзв. ди рект -
ни тро шко ви ди ја бе те са у Ср би ји
2013. го ди не из но си ли су 490
евра по па ци јен ту или 230 ми ли -
о на евра го ди шње.

Да за кљу чи мо: обо ле ли од
ди ја бе те са тре ба ре дов но да ме -
ре ни во ше ће ра у кр ви и узи ма -
ју про пи са ну те ра пи ју, да слу -
ша ју са ве те ле ка ра, бу ду фи -
зич ки ак тив ни, при ла го де сво је
на ви ке у ис хра ни и да пре ста ну
да пу ше. Нај од го вор ни је осо бе
за на ше здра вље је смо ми са ми.

С. Трај ко вић
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ХУ МАН ГЕСТ НА ШЕГ СУ ГРА ЂА НИ НА

По мо гао хен ди ке пи ра ној
де вој чи ци

Ро ди те љи јед не хен ди ке пи -
ра не уче ни це Гим на зи је не -
ће мо ра ти да бри ну о ње ном
пре во зу у шко лу до кра ја ове
го ди не. То ме је до при нео
наш су гра ђа нин пе кар Га ни
Пни ши та ко што је фир ми
ко ја је је дан од нај ве ћих так -
си пре во зни ка у Пан че ву са -
мо и ни ци ја тив но пла тио за
њен пре воз спе ци јал ним во -
зи лом ко је мо же да при ма
хен ди ке пи ра не пут ни ке.

– Од лу чио сам се на то из
са о се ћа ња пре ма про бле ми ма
ко је има ју та ква де ца у на шем
гра ду и њи хо ви ро ди те љи.
По себ но ме је дир ну ло то што
је та уче ни ца, ко ја иде у дру ги
раз ред Гим на зи је, од ли чан
ђак и до би ја са мо нај ви ше
оце не. Во лео бих да сво јим ге -
стом под стак нем и дру ге у на -
шем гра ду да по мог ну хен ди -
ке пи ра ну де цу, јер их има још
у Пан че ву, а не ма ју ор га ни зо -
ва ни пре воз до шко ле и на зад.
Уме сто то га, њи хо ви ро ди те -
љи их во де на на ста ву, а то
ни је ни ма ло јед но став но са да
ка да су по че ле хлад но ће и ки -
ше – из ја вио је Пни ши.

По во дом ње го вог ге ста за -
тра жи ли смо ко мен тар од
Ми лен ка Чуч ко ви ћа, чла на
Град ског ве ћа за ду же ног за
рад, за по шља ва ње и со ци јал -
ну по ли ти ку.

Он је ре као да по здра вља
Пни ши јев гест и до дао да је
по во дом пре во за хен ди ке пи -
ра не де це у шко ле раз го ва -
рао с вла сни ком так си пре -
во зни ка ко ји има во зи ло за
пре воз та квих пут ни ка.

– Град ска власт ће на сто ја -
ти да у бу џе ту за иду ћу го ди -
ну из дво ји јед ну су му нов ца
за пре воз до шко ле де це с по -
себ ним по тре ба ма, јер смо
им ми по ма га ли и до са да.
Нов цем ко ји смо до би ли за -
хва љу ју ћи на шим про јек ти -
ма ку пи ли смо спе ци јал на
во зи ла за пре воз хен ди ке пи -
ра них ђа ка у Гим на зи ји и
Елек тро тех нич кој шко ли од
ула за у њи хо ве шко ле па до
учи о ни ца. По ред то га, обез -
бе ди ли смо и ме сеч не кар те
за пре воз те де це и њи хо вих
ро ди те ља. Пре ма на шим
про це на ма, у Пан че ву има
де вет на е сто ро та квих ђа ка –
на гла сио је Чуч ко вић.

Он је до дао да се из бу џе та
Гра да Пан че ва сва ке го ди не
из два ја но вац за ис хра ну и
днев ни бо ра вак де це с по себ -
ним по тре ба ма ко ја иду у
спе ци јал не шко ле у Бе о гра -
ду. Град Пан че во да је и јед -
но крат ну нов ча ну по моћ за
уче ни ке са смет ња ма у раз -
во ју ко ји су на еви ден ци ји
Цен тра за со ци јал ни рад.

УС ПЕ ЛА ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА

„Зе ле ни ло” и 
Пан чев ци за Алек су

Ро ди те љи бо ле сног де ча ка
Алек се Кне же ви ћа мо ћи ће
на крат ко да одах ну. За хва љу -
ју ћи ху ма ни тар ној ак ци ји ко -
ју је про шлог ви кен да ор га -
ни зо ва ло ЈКП „Зе ле ни ло”, за
ње го во ле че ње је при ку пље но
го то во сто хи ља да ди на ра.

Ак ци ја је спро ве де на у су -
бо ту и не де љу, а од ви ја ла се
та ко што су на ши су гра ђа ни
ко ји су хте ли да по мог ну
Алек си но ле че ње уба ци ва ли
но вац у ку ти је по ста вље не на
Зе ле ној пи ја ци и бу вља ку.

За уз врат, за по сле ни у „Зе -
ле ни лу” су све ко ји су по мо -
гли ову ак ци ју ча сти ли ја бу -

ка ма, со ко ви ма и ку ва ним
па су љем.

Де се то го ди шњем Алек си
је због здрав стве них про бле -
ма нео п хо дан лек ко ји се ку -
пу је у ино стран ству. Ка ко он
ни је на по зи тив ној ли сти,
Алек си ни ро ди те љи мо ра ју
сва ког ме се ца да из дво је 300
евра. По след ња два ме се ца
ни су ви ше има ли па ра, па је
Алек са због то га остао без
нео п ход не те ра пи је.

Над ле жни из „Зе ле ни ла”
су на ја ви ли да ће и убу ду ће
ор га ни зо ва ти ху ма ни тар не
ак ци је за све ко ји ма је по моћ
по треб на.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

жи во та до 2040. го ди не мо гао
спре чи ти или од ло жи ти на ста -
нак ти па 2 ди ја бе те са у чак 70
од сто слу ча је ва.

Фак то ри ри зи ка за на ста нак
ти па 2 ди ја бе те са је су пре ко -
мер на те ле сна ма са, не до вољ -
на фи зич ка ак тив ност, прет -
ход но утвр ђе на ин то ле ран ци ја
глу ко зе, не пра вил на ис хра на,
по ви шен ар те риј ски крв ни
при ти сак и по ви ше не вред но -
сти укуп ног хо ле сте ро ла, ди ја -
бе тес у по ро ди ци...

на вре ме ди јаг но сти ко ва ти
ше ћер ну бо лест и при др жа ва -
ти се те ра пи је.

Пе ти во де ћи узрок уми ра ња
Јед на ко ве ли ка па жња у ово го -
ди шњој кам па њи по све ће на је
осве тља ва њу чи ње ни це да јед -
на од две осо бе обо ле ле од ди -
ја бе те са не ма ди јаг но сти ко ва -
ну бо лест, што је чи ни по себ но
скло ном ком пли ка ци ја ма, ко -
је су зна ча јан узрок ин ва ли ди -
те та и пре вре ме не смр ти.

на шој зе мљи при бли жно
710.000 од ра слих осо ба има
ди ја бе тес. При то ме 465.000
осо ба зна за сво ју ше ћер ну бо -
лест, али пре о ста ли не ма ју по -
ста вље ну ди јаг но зу и не ле че
се. Раз лог то ме је да због бла -
гих симп то ма ди ја бе те са ти па
2, ко ји има пре ко 90 од сто
обо ле лих, мо же го ди на ма
про ти ца ти нео па же но. От кри -
ва се слу чај но, ка да је бо лест
уз на пре до ва ла и по што су
ком пли ка ци је на сту пи ле.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

Реновира се поткровље „Микине школе”

У прошломброју нашег листа пи-
тали смо вас зашто читате кри-
ми-романе. „Панчевац” и изда-
вачка кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један приме-
рак књиге „На коленима” Матса
Олсона за два наша читаоца или
читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„Какве се ствари дешавају
код нас, крими-романи ми до-
ђу као бајке.” 062/2137...

„Зато што желим да дознам
да ли је убица из опозиционе

или владајуће странке.”
064/9694...

Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреа-
тивнијих одговора на питање
чиме се они бране од стварно-
сти. Они ће освојити по један
примерак књиге „Бог ми је
сведок” Макиса Цитаса.

То издање моћи ће да у књи-
жари „Делфи” у „Авив парку”,
од наредног уторка, преузму
аутори следећих одговора:

„Имам ту ’срећу’ да су ми
оштећене бубне опне, па врло
лако одглумим да нисам чу-
ла.” 063/7649...

„Браним се тако што гра-
дим неку своју стварност, а
на туђу се не обазирем.”
064/4796...

С добитницима ћемо кон-
тактирати наредних дана, ка-
ко бисмо њихове податке про-
следили спонзорима. Нова на-
градна питања потражите на
страницама овог броја „Пан-
чевца”.

Д. К.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Крими-бајка
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ПРОДАЈЕМ опел ме-
риву 2003. годиште
1.7 ЦДТИ. 064/144-
32-23. (СМС)

ПРОДАЈЕМ пежо 307
ХДИ 2.0 караван!
062/162-66-14. (СМС)

ПРОДАЈЕМ голф VI,
прешао 40.000.
063/892-08-35. (2302)

ФИЈАТ ПУНТО 1.2,
2007, годиште, угра-
ђен секвент плин,
атест до 2020. године.
064/376-89-69,
064/414-24-11.
(230663)

ПРОДАЈЕМ кадет 1.3.
064/319-83-62.
(230634)

ПОЛО 1.4, 1998. годи-
ште, регистрован,
1.100 евра. 065/557-
81-42. (230634)

ПРОДАЈЕМ камион
мерцедес 12/13.
013/345-054.
(230688)

КОРСА 1.3, 1989. го-
диште, регистрован,
власник, комби тојота
85, власник, може за-
мена. 063/382-071.
(230724)

ПУНТО гранде 1.3 ди-
зел, мултиџет, 2005.
годиште. 065/449-87-
75. (230780)

ТОЈОТА корола кара-
ван, 1.9 дизел, 2002.
годиште, регистрован.
Тел. 064/247-77-69.
(230786)

ОДЛИЧАН поло 1997,
атестиран плин 2020,
није регистрован 850.
065/809-11-83.
(231024)

ПУНТО 1.2, 2007. пе-
тора врата, 70.000 км,
власник, тек регистро-
ван.  064/130-36-02.
(230991)

ГРАНДЕ пунто 1.3,
дизел мултиџет, 2006,
петора врата, све од
опреме, на име.
064/130-36-02.
(230991)

КЛИО 1.2, 16 В, 2004,
петора врата, све од
опреме, на име.
064/130-36-02.
(230991)

СИТРОЕН берлинго
1.4, бензин, гас, те-
ретни. 063/329-340.
(230940)

ПЕЖО 206, 2002. го-
диште, 1.9 дизел,
1.450 евра. 063/256-
191. (230924)

ПРОДАЈЕМ БМВ 316,
компакт, 2002, 1.8
бензин, одличан.
060/028-14-80.
(230904)

ПРОДАЈЕМ комби те-
ретни, застава ривал,
2004, регистрован, Б
категорија. 060/028-
14-80. (230904)

ПРОДАЈЕМ фијат ти-
по 1.6, 1991, екстра
стање, 400 евра.
063/118-70-80. (2308)

ФОРД ескорт гиа,
1991, 1.3, бензин,
Панчево. Тел.
064/577-35-87.
(230831)

ОТКУП свих врста во-
зила комбија и стра-
них возила, долазим
по позиву, од 100 до
3.000 евра. 
064/552-31-19.
(229962)

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
80 до 1.000 евра.
062/193-36-05.
(230805)

НАЈПОВОЉНИЈИ
стални откуп свих вр-
ста возила од 100 до
1.500 евра. Долазим
по позиву. Исплата
одмах. 069/203-00-
44. (229962)

КУПУЈЕМ све врсте
возила, до 3.000 евра.
065/809-11-83.
(231024)

КУПУЈЕМ аутомобиле,
стање небитно од 100
до 2.000 евра.
063/165-83-75.
(230805)

ПРОДАЈЕМ двобразни
плуг ИМТ 610/14 тел.
063/183-25-10. (СМС)

ИЗДАЈЕМ гаражу у
Моше Пијаде 13.
063/311-916 (230806)

ГАРАЖУ издајем, Те-
сла, дупла велика, мо-
же магацин. Грејање
гратис. 061/225-16-43 

ИЗДАЈЕМ гаражу на
првом нивоу „Кон-
структорове гараже”
Котеж 2. 063/122-55-
22 (230800)

ТВ половни 37. 55, 72,
замрзивач, горење
230 л. 066/348-975,
348-975. (230644)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео касета квали-
тетно преснимавам на
ДВД. 343-563,
063/288-278.
(230770)

ПРОДАЈЕМ компјутер
пентијум 4 са два је-
згра и са четири је-
згра. 065/583-38-53.
(230759)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер и половни де-
лови од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(230014)

СЕРВИС телевизора,
монитора, продаја по-
ловних, програмира-
ња, даљинских.
„Плус”, Туцовића 28,
353-463. (230848)

ПРОДAЈEМ крека ве-
со пећ,исправна 6.000
дин. и багат шиваћу
машину, ножни погон,
исправна, мало кори-
шћена 3.000 дин.
061/600-74-27. (СМС)

ПРОДАЈЕМ пресу за
балирање клас.
063/472-440. (СМС)

ПРОДАЈЕМ преостало
тврдо дрво, превоз.
064/049-51-93.
(228453)

ОГРЕВНО дрво, ба-
грем, буква, храст.
Мерење на лицу ме-
ста. 065/501-56-51.
(2284446)

КАЗАН за ракију, ло-
жишта, табарке, дна,
луле, мешачи. 331-
586, 063/805-74-60.
(230407)

ПРОДАЈЕМ дечју
маркирану гардеробу.
064/922-76-22.
(230270)

МЕСНАТИ прасићи,
јагањци, свиње. Мо-
гућност клања и пече-
ња. 060/037-11-96,
064/290-50-29.
(230553)

ПРОДАЈЕМ породич-
ну гробницу на Като-
личком гробљу.
064/848-84-22.
(230534)

ПРОДАЈЕМ пећ на
чврсто гориво, 6 кв -
40 м2 грејне површи-
не, изузетно очувана.
062/143-59-82.
(230451)

КОКЕ носиље старе
десет месеци, носе;
тритикал 20 динара.
060/054-67-70.
(227812)

БРИКЕТ од храста.
064/142-42-93. (и)

ИНДУСТРИЈСКЕ про-
фесионалне машине
за шивење на моно-
фазну струју, јуки.
064/493-85-60.
(229663)

ПРАСИЋИ и јагањци
на продају, вршим пе-
чење на дрва, ражањ.
Повољно. 064/997-79-
09. (230107)

БУКВА цепана у џако-
вима, преостала, по-
вољно. 064/026-13-26.
(229891)

ПРОДАЈЕМ камин.
013/345-054.
(230688)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ,
монофазна, исправна,
димензије 65 х 108 х
32. 063/800-01-96.
(230684)

ПРОДАЈЕМ теле. 632-
151, 064/380-56-30.
(230654)

ТА пећ 4.5 кв, прода-
јем. 013/334-548.
(230548)

БАГРЕМОВА, церова
дрва на продају.
060/603-32-32.
(230652)

ПРОДАЈЕМ бибер
цреп, мењам поло-
мљене црепове, про-
дајем салонит плоче,
продајем преостала
огревна дрва.
063/711-77-54. (2306)

ПРОДАЈЕМ суву ча-
мову даску, цена 100
евра. 062/400-285.
(230689)

ПРОДАЈЕМ ремонто-
ване ТА пећи као но-
ве, достава, монтажа,
гаранција. 064/970-
43-39. (230701)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто
са столицама, регал,
кревете, ормане, у од-
личном стању. 354-
079. (230706)

ПРОДАЈЕМ две пећи,
штедише, једну сезону
коришћене. Тел.
064/169-93-60. (2307)

НА ПРОДАЈУ шиваће
машине штеперице,
ендлерице, сто за пе-
глање. 065/665-75-10.
(230796)

ТОВНЕ ћурке на про-
дају. 064/357-82-08. 

КРЕКА, собни бици-
кли, навигација, мали
бојлер, стубни усиси-
вач. 064/354-69-76.
(230725)

ПРОДАЈЕМ ТВ, дрве-
не греде, метална
врата. 064/122-69-78.
(230738)

ПРОДАЈЕМ телевизор
у боји. 013/373-202.
(230746)

ТОПЛОТНЕ пумпе (70
– 400 м2), од 2.150
евра, гаранција.
062/118-26-81.
(230751)

ПРОДАЈЕМ ремонто-
ване ТА пећи, доста-
ва, монтажа, повољ-
но. 061/198-81-42.
(230760)

ПРОДАЈЕМ троседе,
кауче, гарнитуре, ре-
гале, мост + регал,
сто + столице, спава-
ћа соба, комплет, ел.
Шпорет, ТА пећи, те-
писи, амерички пла-
кар, разно. 063/107-
78-66. (230777)
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КОМБИНОВАНИ
фрижидер, веш-ма-
шине, плински кекец,
судопера с радним
висећим, угаона гар-
нитура, тросед мојца,
нов самачки кревет,
регал храстовина, тр-
пезаријски сто са сто-
лицама, канцелариј-
ски радни сто, трпеза-
ријска мања витрина,
кварцна грејалица,
шиваће машине, ТВ
51 цм, разно. Тел.
063/861-82-66.
(230909)

САДНИЦЕ малина -
виламет и микер, деч-
ји креветац, мало ко-
ришћен. 065/271-79-
71. (230917)

МЕСНАТИ прасићи
25-35 кг, кућна доста-
ва. 065/410-97-34.
(230920)

ПРАСИЋИ, свиње, ба-
лирана детелина, на
продају. Мића,
064/303-28-68.
(230920)

ЦЕПТЕР, водени уси-
сивач, багат јадранка,
женски бицикл, тро-
фазни циркулар. Тел.
062/801-40-60.
(230921)

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, нова кухи-
ња, 10.000 динара.
371-568, 063/773-45-
97. (230931)

ПРОДАЈЕМ ловачку
пушку лицу са дозво-
лом. Тел. 063/537-
003. (230898)

РАСПРОДАЈА новог
намештаја, столице од
1.000, столови од
3.000, кревети од
9.000,   угаоне клупе
од 7.000, судопере
3.500. Стара утва.
060/600-14-52.
(230840)

ПРОДАЈЕМ ремонто-
ване ТА пећи, 2,3,4 и
6 кв, достава, мона-
жа, гаранција.
064/366-57-87, 335-
930. (230840)

ПРОДАЈЕМ два тросе-
да по 5.000 динара,
могућ договор.
065/819-71-48.
(230804)

ПРОДАЈЕМ гарниту-
ру, тросед, двосед,
фотељу, супер стање,
очувано, 25.000.
064/329-49-19.
(230808)

ДЕБЕЛЕ свиње на
продају и прасићи.
064/172-44-10, 372-
768. (230812)

ПРОДАЈЕМ скоро нов
горење фрижидер.
069/111-13-06.
(230819)

ПРОДАЈЕМ половне
очуване панелне ра-
дијаторе, прекрупач,
прављену мању при-
колицу. 
064/959-42-79.
(230823)

КОМБИ гепек тродел-
ни, плсатичне канте
10 литара, пивске гај-
бе комплетне.
064/928-89-68.
(2308249)

КОМПЈУТЕР са мони-
тором, разбој за тка-
ње са 3 брда, трена-
жни собни бицикл,
степер. 
064/400-00-99.
(231004)

ПРОДАЈЕМ казан за
ракију и циркулар,
дизел, метан.
064/568-95-76.
(231010)

ПЕЋ на чврсто гори-
во, тросед, двосед,
фотељу од броан еко
коже. 
Тел. 060/687-26-90.
(230995)

ПРОДАЈЕМ дебеле
свиње, око 130 кг,-
140 кг. тежине.
064/894-51-24. (2310)

ПРОДАЈЕМ половну
судоперу, очувану,
стару витрину, бојлер,
двосед. 064/154-25-
82. (230984)

ПРОДАЈЕМ прасад,
припуштам нерасте,
свих раса, позовите,
долазим. 
063/311-277.
(230996)

ПРОДАЈЕМ прасиће,
јагањце, дебеле сви-
ње, крмаче, услуга
клања, достава.
060/322-47-42.
(231001)

ПРОДАЈЕМ две рас-
хладне орман-витри-
не, у одличном стању.
065/445-78-05.
(230953)

ВЕШ-МАШИНА инде-
сит за прање и суше-
ње и судо-машина.
063/158-27-50.
(230956)

ПРОДАЈЕМ полован
намештај из Швајцар-
ске. 065/592-78-75.
(230962)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91.
(230971)

КРЕКА весо ремонто-
вана, цена 7.000 ди-
нара. Тел. 063/884-
31-78. (230981)

ДВОКРИЛНА и једно-
крилна врата, пуно
дрво ста стаклима и
двосед. 062/424-128.
(230794)

КУПУЈЕМ фрижидере,
замрзиваче, веш-ма-
шине, старо гвожђе и
остали отпад.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(230314)

КУПУЈЕМ стари поло-
ван намештај, плин-
ске боце, кухињске
угаоне гарнитуре.
066/900-79-04.
(230636)

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи,
добро плаћам, дола-
зим. 064/970-43-39.
(230701)

КУПУЈЕМ старе ула-
знице, стрипове, албу-
ме са сличицама, пен-
кала, сатове, новац,
војне ствари, сребро,
упаљаче. 
064/187-56-80.
(230701)

КУПУЈЕМ полован на-
мештај, ТА пећи.
062/148-49-94.
(230760)

КУПУЈЕМ ордење, ме-
даље, сатове, пенкала,
стари новац, орем ба-
ште фергусоном.
064/867-48-11.
(230926)

КУПУЈЕМ неисправне
и исправне ТА пећи.
335-974, 
063/705-18-18.
(230846)

КУПУЈЕМ перје, ста-
рински намештај, сли-
ке, сатове, сифон
флаше, стару бижуте-
рију, старо покућство.
335-974, 063/705-18-
18. (230846)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-
правне, неисправне.
335-930, 
064/366-57-87.
(230846)

СТРЕЛИШТЕ, кућа за
рушење, 6 ари, мирно
место, Омољица, хит-
но, две куће само
14.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (4687)

ПРОДАЈЕМ два ланца
земље у Качареву.
013/601-281.
(230830)

КУЋА, није за руше-
ње, на 8 ари, Панче-
во, Јове Максина 31,
погледај па позови –
064/813-00-21.
(229435)

ПОСЛОВНА зграда са
магацинским и произ-
водним простором.
Хитно, повољно.
062/105-20-12.
(230845)

КУЋА, повољно, 70 м2,
плац 5,40 ари, Срби-
јанска 55. 064/651-
16-22. (228688)

ПРОДАЈЕМ грађевин-
ски плац, 40 ари, Пе-
листерска, асфалт до
плаца. 065/630-59-25.
(229527)

ДОЊИ ГРАД, кућа
сређена са два стана,
ЕГ, плац. 061/224-47-
97. (229758)

НА ПРОДАЈУ кућа
120 м2, 8,6 ари, Омо-
љица. 064/200-02-09.
(230460)

КУЋА, Доситејева 8-а,
2 ара, укњижено.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025.
(230407)

ПРОДАЈЕМ плац, 8
ари, Козарачки про-
сек, дозвољена град-
ња. 060/601-60-23.
(230275)

ПРОДАЈЕМ или ме-
њам кућу у Качареву
за стан у Панчеву, уз
доплату. 063/175-83-
64, 602-011. (230363)

ЦЕНТАР, кућа 70 м2,
5 ари, 43.000, дого-
вор. „Гоца”, 063/899-
77-00. (230690)

КОТЕЖ 2, 220 м2, 2.5
ара, 95.000; центар,
120 м2, 3 ара, 55.000.
„Гоца”, 063/899-77-
00. (230690)

ВЕЛИКИ избор кућа,
све локације, Стрели-
ште, кућа 37.000, до-
говор.„Гоца”,
063/899-77-00.
(230690)

ПРОДАЈЕМ пет ари
плаца, на Караули, Ул.
Рибарска 108. Тел.
063/137-27-18.
(230691)

ПРОДАЈЕМ плац 10
ари, Јабучки пут, код
„Пивашевића”,  цена
15.000. 060/353-99-
10. (230695)

ХЕКТАР земље у Ба-
натском Брестовцу.
013/331-079.
(230679)

КУЋА на продају, 100
м2, Скробара.
064/396-17-52.
(230658)

ХИТНО продајем кућу
у Светозара Шемића
80, 20.000 евра фик-
сно. 068/425-15-65.
(230670)

ЈАБУЧКИ пут, прода-
јем кућу, зидану халу
90 м2, грађевински
плац. 069/213-97-37.
(230677)

ПЛАЦ 7.5 ари са за-
почетом кућом, Јабу-
ка, договор. Тел.
063/764-42-95.
(230638)

ПРОДАЈЕМ три ланца
земље. 064/156-40-72.
(230506)

ПЛАЦ на Караули, 9
ари. 063/769-41-44.
(230710)

ПРОДЈЕМ плац у Све-
тозара Шемића 60,
Панчево. 
066/520-25-65.
(230627)

КУЋА 30 квадрата,
усељива, Горњи град,
ограђено, двориште,
хитно, 13.500.
060/086-42-41.
(230628)

ШИРИ ЦЕНТАР. Гра-
ђевински плац, 50
ари, комунално опре-
мљен, укњижено,
1000 м2, стамбено-по-
словног простора.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-
56-09. (230707)

ЦЕНТАР, кућа, 84 м2,
62.000, договор.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-
56-09. (230707)

КАРАУЛА, нова кућа
86 м2, енергетски па-
сош, укњижена, вла-
сник. 065/258-87-77.
(230712)

ХИТНО продајем
плац, Скробара, 10
ари, подрум, водовод,
струја. 060/346-52-18.
(и)

ОДЛИЧНА локација,
кућа преправљена у
два локала, 2 ара,
55.000. 

(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(230722)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Тесли и ланац земље у
Баваништу. 063/227-
693. (230794)

НА ПРОДАЈУ кућа
усељива, може стан,
мањи, доплата.
061/602-31-63.
(230779)

БАШТА 6 ари на Но-
восељанском путу, на
продају. Тел. 063/865-
80-77. (230741)

КУЋА 120 м2, на 5 ари
Преспанска 15, лега-
лизовано, власник,
29.000. 063/307-674.
(230758)

ХИТНО на продају 27
ари на Кудељарском
насипу, Охридска
улица, повољно.
063/724-13-90.
(230902)

ХИТНО на продају
два ланца земље, Но-
восељански пут код
Мотела „Зрно”.
065/283-53-01.
(230902)

ПРОДАЈЕМ грађевин-
ски плац у Старчеву,
6 ари, близу центра.
060/028-14-80.
(230904)

ПРОДАЈЕМ грађевин-
ски плац на Бавани-
штанском путу, 15,5
ари. 060/028-14-80.
(230904)

НОВА МИСА, спратна
кућа, 230 м2, ЕГ, 25
ари, 57.000. (320),
„Премиер”, 
063/800-44-30.
(230907)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Стрелишту са шест
незавршених стамбе-
них јединица. 
Власник. 
069/330-39-13.
(230906)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2,
на 11 ари, 26.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(230892)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА



КАРАУЛА 43 м2, на
100 ари, 41.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(230892)

КУДЕЉАРСКИ насип,
стара кућа, 40 м2, на
29,3 ара, 30.000 евра.
064/348-05-68.
(230892)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Банатском Новом Се-
лу, 140 м2. 064/840-
80-78. (230871)

ПРОДАЈЕМ плац на
Баваништанском путу,
57 ари, повољно. Во-
да и струја на плацу.
065/507-09-
84.(230809)

НОВА МИСА, кућа 8
ари, 100 м2, 36.000.
(188),  „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(230810)

ЦЕНТАР, кућа 166 м2,
4.50 ари плац, дого-
вор. (188),  „Una Dal -
li”, 064/255-87-50.
(230810)

КУЋА, строги центар,
пешачка зона, 6 ари.
(188),  „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(230810)

ТЕСЛА, одржавана
кућа, 80 м2 + 40 м2,
мирна улица, канали-
зација, трофазна, за-
мена. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-
71. (230813)

ПРОДАЈЕМ две куће,
у Војловици са воћња-
ком, легализовано.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(230816)

ТЕСЛА, кућа 5 ари,
62.000, близу центра,
кућа 43.000. „Лајф”,
061/662-91-48, 317-
634. (230852)

ДЕБЕЉАЧА, 7.5 ари,
180 м2, одлична, про-
дајем, мењам за пан-
чевачки стан.
064/928-89-68.
(230824)

ПРОДАЈЕМ кућу у
центру Старчева, 200
м2, 14 ари плаца, но-
воградња, укњижена,
48.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(230908)

ПРОДАЈЕМ плац на
Караули, Рибарска
улица. 064/645-80-10.
(231002)

ХИТНО на продају ла-
нац и фртаљ земље на
аеродрому, стари
црепајски пут. Повољ-
но. 063/724-13-90.
(230902)

ХИТНО на продају ла-
нац земље, друга дуж,
повољно. 063/724-13-
90. (230902)

ОМОЉИЦА, четворо-
собна кућа 120 м2, 28
ари, централно, гара-
жа, воћњак, подрум.
064/961-00-70.
(230986)

НА ПРОДАЈУ плац на
Караули. 064/264-01-
03. (230984)

КУЋА 30 м2 + 30 м2,
на Маргити, засебна,
2 ара плаца. 
064/248-90-16.
(230978)

ПРОДАЈЕМ хектар зе-
мље, између Сефке-
рина, Црепаје и Дебе-
љаче. 
064/163-07-66.
(230972)

КУЋА, реновирана,
усељива, 60 м2, са
плацем, 2 ара, 1/1,
17.000 евра, Козарач-
ка, стара Миса.
069/485-12-66.
(230016)

КУЋА 100 м2, 1/1, Ко-
зарачка, 21.000 евра,
реновирана, усељива,
3 ара плаца. 069/485-
12-66. (2310169

НА ПРОДАЈУ викен-
дица и 15 ари плаца,
на Новосељанском, до
пута. 063/336-461.
(231019)

КОТЕЖ, продаје сре-
ђену кућу два нивоа,
мењам за стан. „Весна
2 , 066/937-00-13.
(23103)

ВОЈЛОВИЦА, ново-
градња, кућа, две
стамбене јединице,
повољно. 063/784-71-
34, 063/771-75-96.
(231007)

ЈАБУКА, приземна ку-
ћа, 120 м2, 4 ара, га-
ража + помоћни
објекти, власник.
063/185-47-82.
(231006)

КУЋА, Тесла, екстра
локација за приватни
бизнис, хитно, одла-
зак у иностранство.
063/329-464.
(231011)

КОМФОРНА кућа, 40
м2, воћњак, 20 ари об-
радивог земљишта,
Пелистерска 18-е.
065/251-56-89.
(231021)

КУЋА, строги центар,
пешачка зона, 180 м2,
90.000 евра. 060/034-
31-11. (231025)

ОМОЉИЦА,  130 м2,
приземље и поткро-
вље, нова, 7 ари.
35.000.  332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (230928)

УЖИ центар, 80 м2, 3
ара, код старог СУП-
а.  332-031, 063/836-
23-83. (679), „Трем
01” (230928)

ХИТНО продајем кућу
са окућницом, Омо-
љица, Ул. Бихаћка бр.
1. 061/680-17-70.
(230927)

КУЋА 50 м2, на 9 ари
плаца, Пелистерска.
065/410-97-34. (2309)

СТАРИЈА кућа у Омо-
љици, 9 м2, плац 10
ари, струја,г радска
вода, телефон. Лини-
ја, власник, 1/1, цена
10.000. Договор.
060/629-28-56.
(230857)

ПРОДАЈЕМ стан на
Содари, 37 м2, II
спрат, ЦГ, лифт, по-
вољно. 064/866-20-78,
063/737-62-52.
(230973)

МАРГИТА, једноипо-
собан, II, одличан,
29.000; Тесла, једнои-
пособан, ВП, ЦГ,
23.500. „Милка М”,
063/744-28-66.
(230593)

ВЕЛИКИ избор свих
некретнина, станова,
кућа, плацева. „Мил-
ка М”, 063/744-28-
66. (230593)

САМАЧКИ, I,  празан,
само 11.000; локал,
пијаца, у раду. 9.000.
„Милка М”, 063/744-
28-66.  (230593)

ДВОСОБАН, центар,
III, ТА, 26.500; Тесла,
II, 24.500. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(230593)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, II, празан, одли-
чан, 26.500; VII, пра-
зан, 21.000. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(230593)

ТРОСОБАН, Тесла,
IV, ЦГ, 29.500; Марги-
та, ВП, нов, прелеп,
39.000. „Милка М”,
063/744-28-66.
(230593)

ПРОДАЈЕМ стан, 57
м2, Савска 14/27, вла-
сник, солидан, 26.000.
060/321-53-60.
(230178)

СТАН, 65 м2 и гаражу,
ново, Ул. Таковска.
063/342-220,
063/701-19-77.
(229654)

КОТЕЖ 2, 68,46,
укњижен, двоипосо-
бан, уграђен плакар,
подрум, 41.000  +
ПДВ, централно, бој-
лер, близу београд-
ског пута. 
013/317-565,
062/860-79-71.
(229901)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 60 м2, Стрели-
ште, ЦГ. 065/824-39-
44, 064/170-57-10. (и)

УЖИ центар, станови
53 -120 м2, 600 – 850
евра/квадрат са ПДВ-
ом. 063/323-584.
(228184)

У САМАЧКОМ прода-
јем гарсоњеру, 14.000
евра. 062/361-676.
(230421)

КОТЕЖ 1, 57 м2,
33.500, двособан,
приземље, 29.000.
„Гоца”, 063/449-090.
(230690)

КОТЕЖ 2, 45 м2, јед-
ноипособан, 19.000;
гарсоњера, 24 м2,
17.000. „Гоца”,
063/449-090.
(230690)

ТЕСЛА, 55 м2, двосо-
бан, 32.000; 45 м2,
двособан, 23.500. „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(230301)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
61 м2, двособан,
32.500; ПВЦ, одржа-
ван. „Гоца”, 
063/899-77-00.
(230301)

КОТЕЖ 1, 57 м2, дво-
собан, 26.800; 70 м2,
трособан, 39.000. „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(230301)

КОТЕЖ 2, 39 м2, јед-
нособан, 20.500; 58
м2, двособан, 30.000;
74 м2, трособан,
43.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(230301)

МИСА, 37 м2, једнои-
пособан, 16.000; 47
м2, двособан, 25.000.
„Гоца”, 063/899-77-
00. (230301)

МИСА, Рашка, 80 м2,
I + 40 м2, два стана,
хитна продаја, 43.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(230467)

ЦЕНТАР, 50 м2, дво-
собан, хитна продаја,
26.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(230467)

КОТЕЖ 2, 50 м2, јед-
ноипособан, 24.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(230467)

ГАРЊИ ГРАД, 46 м2,
двособан, ЕГ, призе-
мље, 22.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-
00. (230467)

ЦЕНТАР, 64 м2, двои-
пособан, 40.000; 60
м2, двособан, 40.000,
115 м2, петособан, ЕГ,
65.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(230301)

ЦЕНТАР, 47 м2, дво-
собан, нов, 34.000; 45
м2, двособан, 22.500.
„Гоца”, 063/899-77-
00. (230301)

ЦЕНТАР, 47 м2, дво-
ришни, 17.500, хитна
продаја. „Гоца”,
063/899-77-00.
(230301)

ЈЕДНОСОБНИ, 34 м2,
Стрелиште, 21.500;
Тесла 19.000. (324)
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(230667)

СТРЕЛИШТЕ, 49 м2,
двособан, одличан,
22.000. (324) „Ме-
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(230667)

ТЕСЛА, 57 м2, двосо-
бан, ТА, тераса,
30.000. (324) „Ме-
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(230667)

НОВИ СВЕТ, сутерен,
45 м2, сређен, 20.000.
062/173-88-45.
(2306559

ТЕСЛА, трособан, ЦГ,
80 м2, терасе, IV, сре-
ђен, договор.
013/331-079.
(230679)

КОТЕЖ 1, двособан,
61 м2, III, ЦГ, 33.000,
договор. (677), „Ни-
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(230683)

ЦЕНТАР, двоипосо-
бан, 64 м2, ТА, III, те-
раса, 35.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(230683)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, две
терасе, II, 38.000.
(677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(230683)

КОТЕЖ 1, једноипо-
собан, 46 м2, I, тера-
са, 27.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(230683)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 32 м2 +  тераса,
V,  ЦГ, 21.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(230683)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 57 м2,  VII, две
терасе, 28.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(230683)

КОТЕЖ 1, трособан,
други спрат, Радова
зграда, 38.500. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(230683)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 55 м2, ВП, ЦГ, те-
раса, подрум, 27.000.
(677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(230683)

СТРЕЛИШТЕ, 30 м2,
ВП, ЦГ, тераса, одмах
усељив, 18.500. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(230683)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 66 м2, зграда,
укњижен, центар,
25.000 евра. 064/958-
33-21. (230615)

ПРОДАЈЕМ стан 90
м2, строги центар.
063/372-280. (23066)

ДВОИПОСОБАН стан,
Содара, 65 м2, V
спрат, ЦГ, лифт,
40.000 евра, власник.
354-079. (230706)

КОТЕЖ 2, 50 м2, ВПР,
27.000. (636), „Стре-
лиште некретнине”,
062/886-56-09.
(230707)

КОТЕЖ 1, 61 м2, II,
32.000, договор.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-
56-09. (230707)
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СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 80 м2, II, 38.000,
договор. (636), „Стре-
лиште некретнине”,
062/886-56-09.
(230707)

СТРЕЛИШТЕ, двособ-
ни, 58 м2, II, 30.500;
66 м2, IV, 32.000.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-
56-09. (230707)

НОВ стан од 102 м2 +
гаража од 28 м2,
66.000 м2. Тел.
065/300-98-01.
(230710)

ПОТКРОВЉЕ, 50 м2

поред Зелене пијаце,
8.000 евра, хитно.
061/114-11-34.
(230711)

ТРОСОБАН стан, 82
м2, строги центар, ЦГ,
две терасе, V спрат.
063/466-347.
(230713)

СТАН на продају, 84
м2, VI спрат, Котеж 2,
без посредника.
065/398-98-99.
(230704)

ТЕСЛА, трособан 61
м2, 30.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15.
(230722)

КОТЕЖ 1, 45 м2, леп
распоред, 27.000.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(230722)

КОТЕЖ 2, двоипосо-
бан, 69 м2, 37.000, од-
личан. (238), „Тесла
некретнине”, 
064/668-89-15.
(230722)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан комфоран, 61 м2,
31.000, договор.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(230722)

ТЕСЛА, троипособан,
79 м2, 49.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(230722)

ТЕСЛА, трособан, 63
м2, 37.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15.
(230722)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 1, Радова
зграда, II спрат. Тел.
314-193. (230795)

ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, 70 м2, 520
евра/квадрат.
064/867-48-48.
(230762)

ПОЧЕТАК Котежа, из-
узетан трособан, 76
м2, двостран, II,
53.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (2307)

ПОЧЕТАК Котежа,
прелеп двособан, III,
53 м2, 35.500. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (230767)

ЦЕНТАР, комплетно
сређен дворишни, 82
м2, гаража, 33.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64. (2307)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Содари, 60 м2,
може и замена.
063/810-08-14. (2307)

СТРЕЛИШТЕ, хитно
продајем двособан
стан, 58 м2, близу
школе. Повољно. Тел.
064/968-56-80.
(230756)

ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, дворишни, 47, гара-
жа, 24.000;  (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68. 

КОТЕЖ, једноипосо-
бан, 45 + 12 м2,
24.000; једноипосо-
бан, 45 м2, 27.000.
(097), 064/348-05-68. 

КОТЕЖ, једноипосо-
бан, 39 м2, 19.000;
двособан 61 м2,
27.000. (097)
064/348-05-68.
(230892)

КОТЕЖ, једноипосо-
бан, 50 м2, 28.000,
једнособан, 37 м2,
25.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(230892)

КОТЕЖ 1, Ослобође-
ња, 56 м2, двособан,
36.000, трећи спрат.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (2302)

ТЕСЛА, једнособан,
27 м2, 16.000; двосо-
бан, 49 м2, 24.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-
68.(230892)

ТЕСЛА, трособан, 69
м2, 37.000; двособан,
42 м2, 24.000. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (230892)

ТЕСЛА, једнособан,
36 м2, 21.500; двоипо-
собан, 70 м2, 36.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(230892)

СОДАРА, двособан,
56 м2, 26.500;  двои-
пособан 70 м2, 36.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(230892)

МАРГИТА, двособан,
42 м2 мало двориште,
23.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (230892)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 58 м2, 26.000,
трособан, 80 м2,
37.500. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(230892)

ТЕСЛА, леп двоипо-
собан, 68 м2, I, TA,
37.000, договор. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (230867)

КОТЕЖ 2, двособан,
58 м2, II, 31.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (230867)

ОСЛОБОЂЕЊА, леп
дворишни, двособан,
50 м2, 1/1, 21.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (23086)

МИСА, леп једносо-
бан, 37 м2, II, велика
тераса, 20.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (230867)

САМАЧКИ, ВП, 17 м2,
ЦГ, комплет ренови-
ран, прелеп, 13.500.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(230867)

СТРЕЛИШТЕ, леп дво-
собан, 58 м2, IV, лифт,
26.500. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. 

СОДАРА, трособан, I,
ЦГ, 39.000; двособан,
27.000. (397), „Лајф”,
061/662-91-48. 

СОДАРА,трособан,
III, ЦГ, 42.000; војне
двоипособан, V,
43.000. (397), „Лајф”,
061/662-91-48. 

ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
двоипособан, III, ТА,
32.000, комплетно ре-
новиран двособан,
38.000. (397), „Лајф”,
061/662-91-48.
(230852)

СТРЕЛИШТЕ 23 м2,
VII, ЦГ, 13.500, 7. јула
39 м2, приземље,
16.500. (397), „Лајф”,
061/662-91-48.
(230852)

ТЕСЛА, 36 м2, II,TA,
22.500, велики избор
дворишних станова.
(397), „Лајф”,
061/662-91-48.
(230852)

БЛИЗУ центра 60 м2,
новији, поткровље,
30.000; нов двособан,
II, гас, 43.000. 
(397), „Лајф”,
061/662-91-48.
(230852)
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56 м2 – 21.000, 40 м2,
15.000; 70 м2 + двори-
ште 24.000. 063/377-
835. (230880)

ПРОДАЈЕМ једносо-
бан стан на Котежу 1,
32 м2, ЦГ, власник.
063/822-87-67.
(230870)

ИЗУЗЕТНА понуда!
Даје се стан 58 м2, са
плодоужитком (стари-
је особе), 18.800. „Ел-
пис”, удружење.
061/324-40-85.
(230855)

КОТЕЖ 1, једноипо-
собан, 45 м2, ЦГ,
функционалан, Радо-
ва зграда, квалитетан.
304-854, 
064/133-54-18.
(230861)

СТАН 45 м2, Котеж 2,
Кикиндска, IV спрат,
усељив. 063/272-152.
(230897)

ЦЕНТАР, високо при-
земље, 2.0, ТА, за
адаптацију, 22.000,
договор. 
062/173-88-45.
(230655)

КОТЕЖ 1, двособан,
57 м2, III, ЦГ, 32.000,
договор. (300), „Ћур-
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(230851)

СОДАРА, 61 м2, VII,
ЦГ, тераса, 26.000.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(230851)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 72 м2, II, 40.000,
договор; 62 м2,
33.000. (300), 
„Ћурчић”, 
362-816, 
063/803-10-52.
(230851)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 34 м2, III, ЦГ,
23.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(230851)

ТЕСЛА, двособан, 53
м2, IV, ЦГ, 25.000, до-
говор. (300), „Ћур-
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(230851)

МИЛОРАДОВИЋ, но-
воградња, 80 м2, тро-
собан, 800 евра/ква-
драт. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50.
(230810)

КОТЕЖ 1, сређена
усељива гарсоњера,
21.000. (188), „Una -
Dal li”, 
064/255-87-50.
(230810)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, двособан и јед-
ноипособан. (188),
„Una Dal li”, 064/255-
87-50. (230810)

МАРГИТА, новоград-
ња, 58 м2, I, 700
евра/квадрат. (188),
„Una Dal li”, 064/255-
87-50. (230810)

СОДАРА, једноипосо-
бан, 45 м2, V, договор.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(230810)

НОВА МИСА, једнои-
пособан, I, 24.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (2300)

ДВОИПОСОБАН, Ко-
теж, двострано орјен-
тисан, 36.000 евра,
договор. (470), „Ди-
ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (230813)

ЦЕНТАР, двособан 53
м2, ТА, одмах усељив,
28.000, договор.
(470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(230813)

ДВОСОБАН, Содара,
од 24.000 – 27.000,
први спрат, ЦГ. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(230813)

ДВОИПОСОБАН, Те-
сла, ТА, изузетно ре-
новиран, алу столари-
ја, ЕГ, кухиња, усељив
одмах. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-
71. (230813)

КОТЕЖ 1, двособан,
56 м2, I, договор, јед-
нособан, 40, 24.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. 
(230820)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 56, 26.000; гарсо-
њера, 28, 12.500; Зе-
ленгора, 40, 22.000;
Содара 1.0, 36,
22.000. (338), „Јанко-
вић”, 348-025.
(230820)

САЛОНСКИ стан, 114
м2, 62.000; 86 м2,
39.000; 104 м2,
50.000, договор.
(397), „Лајф”,
061/662-91-48.
(230852)

ИЗНАД СДК, двоипо-
собан, VII, 52.000; Ка-
рађорђева, троипосо-
бан, 62.000. (397),
„Лајф”, 
061/662-91-48.
(230852)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Котежу 1, или мењам
за стан у центру.
062/102-32-46, вла-
сник. (230856)

КОТЕЖ 2, већи једно-
собан, 46 м2, IV, ЦГ,
25.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. 
(230908)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 54 м2, I, ЕГ, усе-
љив, 28.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(230908)

КОТЕЖ 2, двоипосо-
бан, 70 м2, III, ЦГ,
усељив, 40.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (230908)

ЦЕНТАР, већи једносо-
бан, 47 м2, II, ЦГ, усе-
љив, 28.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01. 

СОДАРА, војне згра-
де, двоипособан, 61
м2, ВП, ЦГ, сређен,
37.000 договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (230908)

ТЕСЛА, једнособан,
30 м2, VII, ЦГ, без ула-
гања, 20.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (2308)

КОТЕЖ 2, двособан,
63 м2, III, ЦГ,32.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. 

НОВОИЗГРАЂЕНИ
станови, Цара Лазара,
трособан, 65 м2, јед-
ноипособан, 48 м2,
730 евра/м2. 063/274-
951. (230908)

СИНЂЕЛИЋЕВА, Са-
мачки хотел, гарсоње-
ра, III, 17 м2, ЦГ,
10.000. (320), „Пре-
миер”, 063/800-44-30.
(230907)

СОДАРА, двоипосо-
бан, 63 м2, IX, ЦГ, два
лифта, 33.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(230907)

КОТЕЖ 2, једноипо-
собан, I, 51 м2, ЦГ,
29.000. (320),„Преми-
ер”,  352-489,
063/800-44-30.
(230907)

КОТЕЖ, Ослобођења,
једноипособан, V,
лифт, ЦГ, 26.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-
30. (230907)

ЦЕНТАР, двособан,
приземље, 47 м2, ТА,
22.500. (320), „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30. (2307)

СТАН, 39 м2, ново-
градња, III спрат, усе-
љив, 19.500 евра,
Приморска 27. Тел.
060/445-77-07.
(231016)

СТАН, нов, 33 м2, I
спрат, нова Миса,
Приморска 27. Једно-
собан, сређен, 21.000.
Тел. 060/445-77-07.
(231016)

ТЕСЛА, трособан,
двособан, једнособан,
лепе локације, хитно,
повољно. „Весна 2”,
066/937-00-13.
(231003)

ПРОДАЈЕМ стан, 50
м2, 20.000; Тесла, бли-
зу „Авива”, власник.
061/168-10-51.
(231019)

ПРОДАЈЕМ стан, 27
м2, власник. 060/362-
22-21. (231000)

ПРОДАЈЕМ стан 72
м2, власник. 060/362-
22-26. (23100)

ПРОДАЈЕМ гарсоње-
ру, Самачки, трећи
спрат, ЦГ. 
063/546-653. 
(230967)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Тесли. Тел.
061/223-98-41.
(230969)

ПРОДАЈЕМ,Тесла, I
спрат, 44 м2, ТА, ре-
новиран, брзо усељив.
062/424-128,
064/423-31-43.
(230974)

ПРОДАЈЕМ станове у
центру града, завршна
фаза. 
060/634-01-26.
(231029)

ПЕНЗИОНЕРИ, струч-
но саветовање, дожи-
вотно издржавање,
куповина непокретно-
сти са вашим плодоу-
житком (остајете у ва-
шем стану). Пензио-
нерске заједнице
(објекат поред мора,
само за оне који су
способни да брину о
себи). „Елпис”, удру-
жење консалтинг тим,
Мите Топаловића 6.
061/324-40-85.
(2308859

ПРОДАЈЕМ трособан
стан са нуспростори-
јама, без улагања. Те-
сла. 060/488-21-15.
(230946)

СТРЕЛИШТЕ, стан 58
м2, V спрат. 063/329-
340. (230940)

СОДАРА, војна згра-
да, 3.5, 81 м2, II, ЦГ,
лифт, четири собе,
56.000.  332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (230928)
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СОДАРА, двоипосо-
бан, 66 м2, ЦГ, ВПР,
тераса, добра зграда,
44.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (230928)

ХИТНО, 52 м2, ТА, IV,
сређен, ПВЦ, 26.000.
332-031, 063/836-23-
83. (679), „Трем 01”
(230928)

ТЕСЛА, троипособан,
ЦГ, III, четири собе,
двострано орјентисан,
62.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (230928)

СОДАРА, 37 м2, ЦГ,
VII, 1.0, тераса,
26.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (230928)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2,
ЦГ, V, 2.0, двострано
орјентисан, две тера-
се, 31.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (230928)

СОДАРА, 3.0, 81 м2,
ЦГ, I, 39.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (230928)

ПОТРЕБНИ једнособ-
ни и двособни стано-
ви на свим локација-
ма. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. 

АГЕНЦИЈИ „Тесла не-
кретнине” потребни
мањи станови, беза
реализација. 064/668-
89-15. (230722)

АГЕНЦИЈА „Стрели-
ште некретнине” ку-
пујем стан до IV спра-
та, у киндер зградама,
Стрелиште, кеш ис-
плата. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09.
(230707)

ХИТНО купујем стан
на Тесли, кеш купац.
063/449-090.
(230690)

КУПУЈЕМО станове,
куће на свим локаци-
ја. 332-031, 063/836-
23-83. (679), „Трем
01” (230928)

КУПУЈЕМ на Котежу 2
стан до 55 м2, без по-
средника. 061/215-
66-95.  (230887)

ПОТРЕБНИ једнособ-
ни и двособни стано-
ви на свим локација-
ма. (398), „Кров,
060/683-10-64. (2304)

КУПУЈЕМ стан око 50
м2, новија градња,
шири центар.
063/729-85-97.

ПОТРЕБНИ једнособ-
ни и двособни стано-
ви на свим локација-
ма. „Una Dal li”,
064&255/87/50.
(230810)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан и гар-
соњеру у центру.
063/313-005. (СМС)

ПОТРЕБАН једноипо-
собан или двособан
одмах усељив стан
061/440-84-41. (СМС)

ИЗДАЈЕМ пристојну
гарсоњеру, Котеж 1,
овољно. 063/717-12-
79. (230973)

ЈЕДНОСОБАН код
Стоматолошког фа-
култета, намештен.
064/386-55-96.
(230596)

ИЗДАЈЕМ кућу са ло-
калом, Граничарска
33, на главнм путу.
064/370-79-47.
(230445)

ИЗДАЈЕМ кућу на Те-
сли, полунамештена.
064/370-79-47.
(230445)

СОДАРА, празан јед-
ноипособан стан,
зграда, телефон, ЦГ,
на дуже. 
064/120-77-30.
(230687)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу ученику или сту-
денту, одлични усло-
ви. 065/335-537,
013/355-537.
(230685)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, на
Стрелишту, IV спрат,
ЦГ. 069/405-40-66.
(230702)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан на
Стрелишту. 
063/742-38-80,
064/157-29-00.
(230673)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту.
060/721-21-04.
(2306546)

ИЗДАЈЕМ празан јед-
нособан стан на Стре-
лишту. 063/884-92-62,
061/175-87-71.
(230651)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу,Содара, за уче-
нике и студенте.
064/439-40-89.
(230646)

ИЗДАЈЕМ мали наме-
штен стан, две собе и
купатило на Стрели-
шту, цена по догово-
ру, уз помоћ у башти.
Идеалан за брачни
пар или самца. Кон-
такт после 16 сати.
069/017-57-04.
(230680)

ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан,
зграда, ЦГ, Стрели-
ште, преко пута „Ави-
ва”. 064/278-43-46.
(230753)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 м2,
Стрелиште, центар,
грејање, дуг период.
064/817-94-99.
(230616)

ИЗДАЈЕМ собу са за-
једничком употребом
кухиње и купатила.
Тел. 060/031-07-26.
(230621)

ИЗДАЈЕМ тан, 50 м2,
опремљен, Котеж 1.
065/665-75-10.
(230796)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Содари, 60 м2.
063/810-08-14. (2307)

КУЋА за издавање,
Старчево, Б. Кидрича
94. 060/017-15-66.
(230740)

КОМПЛЕТНО наме-
штен стан, кућа у цен-
тру, кабловска, ЦГ,
усељив. 065/344-85-
77. (230788)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, употреба кухи-
ње, купатила, женској
особи, повољно.
061/132-11-18. (2301)

ИЗДАЈЕМ дворишну
намештену гарсоње-
ру, близу Болнице, ка-
бловска + wi/fi.
060/023-08-54.
(230736)

ВЕЋИ полунамештен
стан на новој Миси,
за издавање. Тел.
064/220-17-25.
(230741)

ИЗДАЈЕМ дворишну
нову кућу око 60 м2,
полунамештено.
065/865-66-70,
013/334-827.
(230744)

ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан у згради,
ЦГ, леп распоред.
062/170-13-19.
(230749)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, 43 м2, централно
грејање, Тесла, III
спрат. 064/142-68-65.
(230748)

ТЕСЛА, код „Авива”,
двособан стан, екстра,
усељив, издајем.
069/235-34-96.
(230875)
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ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан, До-
њи град, у кући.
063/248-729,
063/126-92-77.
(230803)

ИЗДАЈЕМ луксузан
полунамештен четво-
рособан стан у епи-
центру Панчева. Тел.
063/311-916.
(230806)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, полунамештен.
Карађорђева.
064/994-13-16.
(230814)

ИЗДАЈЕМ нов наме-
штен једноипособан
стан у центру, ЕГ,
паркинг. 062/843-36-
23. (2308169

ЈЕДНОСОБАН стан,
30 м2, приватна кућа,
Котеж 2. 013/311-849,
063/124-55-89.
(230853)

ИЗДАЈЕМ старију ку-
ћу са великим двори-
штем, Козарачка ули-
ца, Миса. 064/959-42-
79. (230823)

ИЗДАЈЕМ двоипосо-
бан стан, празан, на-
сеље Пепељара.
069/166-24-28.
(230832)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан, нова
Миса, одвојен улаз.
063/775-99-86, 372-
144. (230833)

НАМЕШТЕН једносо-
бан стан, ТА, код Хо-
тела „Тамиш”, 70
евра. 064/122-48-07.
(230837)

ИЗДАЈЕМ стан, самцу
или самици. Тел.
064/495-95-13.
(230845)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, 36 м2, централно
грејање, Тесла, Цена
по договору. 063/217-
560. (230839)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, 64 м2,
у строгом центру. Тел.
061/621-32-18.
(230850)

ИЗДАЈЕМ собу у кући,
ученицима. 064/245-
15-97. (230918)

ГАРАЖЕ за разне де-
латности, са стамбе-
ним простором, дво-
риштем, трофазна
струја, купатило, по-
вољно. 065/550-86-10.
(230923)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Ко-
тежу 1. 064/404-35-
67. (230941)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан у центру Панче-
ва. 060/634-01-26.
(231030)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Тесла.
Тел. 064/424-88-28.
(231015)

ИЗДАЈЕМ два стана,
једнособан и двосо-
бан. Љубиша.
064/118-56-11.
(230998)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у новој кући.
064/130-36-02.
(230991)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан на новој Миси.
Тимочка 32. 013/371-
635, 064/297-81-68,
064/993-71-74.
(2390954)

ИЗДАЈЕМ намештену
кућу на Кудељарском
насипу. 061/317-07-
67. (230957)

ИЗДАЈЕМ одличну
гарсоњеру у центру,
етажно грејање.
013/312-189.
(230956)

ТРОСОБАН стан, Ми-
са, кабловска, интер-
нет, ТА, три месеца
унапред. 060/087-84-
75. (230963)

ИЗДАЈЕМ стан на Те-
сли. Тел. 064/025-72-
18, 064/898-45-18.
(2309839

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан на
Стрелишту, са греја-
њем. 063/805-59-36.
(230992)

ИЗДАЈЕМ локал 45 м2,
у центру Панчева.
060/333-52-60.
(230930)
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СТРОГИ центар код
Гимназије, 82 м2,
укњижен, 60.000.
(097),„Перфект”,
064/348-05-68.
(230892)

ИЗДАЈЕМ локал у
Стевана Шупљикца.
064/370-79-47.
(230445)

ИЗДАЈЕМ локал у тр-
жном центру „Тру-
бач”. 064/370-79-47.
(230445)

ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, ТЦ
Змај Јовина 2. Тел.
060/562-62-96.
(230334)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2,
Змај Јовина 21-б, пре-
ко пута Дома омлади-
не. 064/682-09-79.
(230686)

ИЗДАЈЕМ у центру
опремљен салон лепо-
те за више намена.
063/734-82-31.
(230676)

80 КВМ, поред Дома
омладине, продајем,
22.000, издајем 120
евра. 061/114-11-34.
(230711)

ИЗДАЈЕМ два сређена
пословна простора од
130 м2, и 80 м2 на Ја-
бучком путу 43-ц,
Панчево. 063/759-12-
47. (230618)

ПОСЛОВНА зграда са
магацинским и произ-
водним простором.
Хитно, повољно.
062/105-20-12.
(230845)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локале у Цара Душана
22-а и Карађорђева
15. 013/312-189.
(230956)

ПРОДАЈЕМ пословни
простор са паркин-
гом, стара „Утва”.
065/202-11-56.
(230117)

ИЗДАЈЕМ пословно-
стамбени простор,
Новосељански пут.
063/286-794.
(231017)

ЛОКАЛ за издавање у
центру. 063/254-155,
063/255-892.
(231022)

ПРОДАЈЕМ или из-
најмљујем пословне
просторе, 450, 850,
1.650 м2. 060/312-90-
00. (230896)

ИЗДАЈЕМ локал у
центру, 27 м2.
065/464-35-38.
(2308969

ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у пијацу, близи-
на три школе.
060/351-03-57.
(230807)

ИЗДАЈЕМ локал у
центру од 18 м2.
064/267-72-17.
(230829)

ПОТРЕБНА радница
са искуством за рад у
Пиљари. 
064/455-44-35. 064/
275-67-88. 
(СМС) 

ФИРМИ за грађевин-
ску лимарију, потреб-
ни радници. 063/663-
464. (230617)

МАСЕРКА, релакс,
парцијална и антице-
лулит. Тел. 062/817-
17-31. (230065)

ПОТРЕБНИ продавци
за рад на терену.
062/825-27-25.
(230381)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ
„Дача” потребан рад-
ник са искуством, уз
добар рад – добра за-
рада. 063/508-090.
(230682)

ПРИВАТНОМ преду-
зећу потребна радни-
ца за канцеларијски
посао. Звати од 12 до
14 сати. 061/243-70-
28. (230696)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у
центру града потреб-
не раднице у кухињи
и роштиљу. 063/834-
88-10. (230699)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Ха-
ло Лесковац” потреб-
не раднице за роштиљ
и у кухињи. 
063/897-55-04.
(230699)

ПОТРЕБНА продава-
чица у пекари.
064/403-51-32.
(230708)

ПОТРЕБНА жена за
рад са искуством у
обућарској или та-
шнерској индустрији,
са знањем шивења.
066/931-70-85.
(230716)

КАФИЋУ у центру по-
требне конобарице.
064/685-53-56.
(230848)

КРЧМА „Шареница”,
тражим конобарице.
064/349-93-43.
(230942)

ПЕКАРИ у Старчеву
потребна жена из
Старчева, за спрема-
ње пекаре. 063/835-
08-48. (230925)

КАФЕ „Љубичево тра-
жи девојку за рад са
искустовм. 069/364-
10-04. (230749)

НА ПРОДАЈУ продав-
ница здраве хране, у
раду. 062/658-100. 

ПОТРЕБНА девојка за
рад на Зеленој пија-
ци. 064/294-21-40.
(230872)

ПОТРЕБНО особље за
рад у производњи у
пекари (може и без
искуства) и бурегџија
за замену (слободан
дан). 
CV слати на mail: 
pe ka ra smi lja -
nic@mts.rs  или доне-
ти лично, Ул. Иве Кур-
јачког 87, Панчево.
(230838)

ПОТРЕБНЕ раднице
на индустрисјким ма-
шинама за шивење.
061/721-54-11.
(231028)

ПОТРЕБАН помоћни
радник у штампарији,
В категорија, непу-
шач, основно или на-
предно познавање ра-
чунарских програма.
063/295-789. Звати
после 17 сати.
(231012)

ПОТРЕБНИ радници
д.о.о. „Зоки стакло”.
Пожељно искуство.
064/131-72-85
(231008)

ПОТРЕБАН радник,
чувар-домар, почетна
дневница 700 дин.
060/362-22-24
(231000)

ЋЕВАБЏИНИЦИ по-
требан радник са ис-
куством. Доставити
CV лично, Ул Жарка
Фогараша 6. (230966)

ПОПРАВЉАМО, угра-
ђујемо ПВЦ и АЛ сто-
ларија, ролетне, ко-
марници, стаклоре-
зачке услуге. 060/545-
34-04. (228648)

МЕДИЦИНСКЕ се-
стре, давање терапије,
купање и нега боле-
сника. 063/737-59-60.
(229360)

АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, трака-
сте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-
25-09. (229115)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
влажних кућа, машин-
ски сечемо влажне зи-
дове, гаранција. Тел.
060/691-01-13.
(229077)

ОРЕМ и фрезујем ба-
ште, малим тракто-
ром. 064/163-58-85,
Дуле. (230224)

НЕГОВАЛА бих старе,
болесне особе у попо-
дневним часовима.
013/377-321,
063/234-857.
(229960)

АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, трака-
сте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-
25-09. (229115)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бој-
лера, котлића.
063/836-84-76.
(229791)

МОЛЕРСКИ радови,
квалитетно, цена до-
говор. Мајстор Неша.
069/444-23-76.
(230561)

МОЛЕРСКИ радови,
квалитетно, цена до-
говор. Мајстор Неша.
069/444-23-76.
(230561)

АЛУ ПВЦ столарија,
ролетне, венецијане-
ри, комарници, угра-
ђујем, поправљам
гуртне. 064/181-25-
00. (230387)

ВИШЕГОДИШЊЕ ис-
куство, уградња свих
врста зидних и под-
них плочица. Ненад,
064/128-38-49.
(230715)

ЧАСОВИ, основе
електротехнике, про-
фесор са искуством.
062/801-97-58.
(230714).

БРАВАРСКО-ЗАВА-
РИВАЧКИ радови,
монтажа капија, огра-
да, надстрешница, за-
стакљивање тераса.
062/816-33-84.
(230681)

СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, из-
рада кошуљице,
уградња ламината,
столарије. 062/816-
33-84. (230681)

ТВ и сателитске анте-
не, монтажа и дигита-
лизација вашег теле-
визора. 064/866-20-
70. (230661)

ПОПРАВКА: столари-
ја, браварија, санита-
рије, монтажа бојле-
ра, шпорета, грејача.
Слободан. 063/865-
80-74. 230653)

ЕЛЕКТРИЧАР, по-
правке, израде инста-
лација, индикатори,
бојлери, купатила, ТА.
062/271-661,
061/132-85-43.
(230671)

МАЛТЕРИСАЊЕ, ре-
новирање кровова,
зидање, бетонирање,
кречење, радимо по-
вољно. 063/865-80-49.
(230631)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, фасаде,
пензионерима попуст.
013/235-78-82,
065/557-81-42. 

МАТЕМАТИКА, стати-
стика, физика, ин-
форматика, могућ-
ност месечног плаћа-
ња, професор. Цен-
тар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(230723)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање,
столарије, фасаде,
пензионерима попуст.
013/235-78-82,
065/557-81-42.
(230634)

ИНЖЕЊЕР заштите
биља покривао би
апотеку. 064/255-62-
01. (230705)

КЕРАМИЧАР са дуго-
годишњим искуством,
квалитетно, педантно,
повољно. 064/252-51-
75, 062/153-37-06.
(230876)

ЧИСТАЧИЦА, чистим
канцеларије, куће,
итд. 063/843-25-58.
(230869)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута, ма-
лим кипером до два
кубика. 065/334-23-
38. (230894)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање
и лакирање. 061/314-
90-18, 601-892.
(230863)

КРЧЕЊЕ, кошење, се-
чење дрвећа, вађење
пањева. Фрезирање
баште. 064/196-17-32.
(230799)

РЕЛАКС, медицинска,
антицелулит масажа и
медицински и естет-
ски педикир. Јасмина.
013/351-907,
061/308-95-86.
(230859)

НЕМАЧКИ, часови,
свим узрастима, пре-
води, сигуран успех.
Тел. 352-892,
061/656-04-04.
(230828)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јеф-
тино, 22 године иску-
ства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (2308)

СЕРВИС рачунара,
виндовс системи, XP,
W8.1, W10, инстала-
ција свих потребних
програма, чишћење
прашине и вируса.
065/523-00-27.
(230901)

ДРВОСЕЋА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(230753)

МАТЕМАТИКА, физи-
ка, хемија, механика,
часови. Тел. 251-19-
81, 063/852-22-43. 

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало, најпо-
вољније. 065/361-13-
13. (230764)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализа-
ције, адаптације купа-
тила, сервис, одмах.
377-930, 064/586-85-
39. (230768)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила,
славине, одгушење ка-
нализације одмах.
063/269-173.
(230769)

ПОПРАВКЕ, уградња,
АЛУ, ПВЦ и дрвене
столарије, стакло, ро-
летне, комарник.
063/843-34-56.
(230781)

ЧУВАЊЕ деце, одго-
ворна и озбиљна.
062/859-86-33.
(230789)

НУДИМ помоћ у кући,
старим, покретним и
полупокретним особа-
ма. 061/210-85-95.
(2307929

РАДИМО све физичке
послове: рушења, раз-
бијање бетона, иско-
пе, утовари, чишћења
подрума, одношење
ствари, кошење траве.
064/122-69-78.
(230731)

ОБАРАЊЕ стабала,
вађење пањева, крче-
ње и кошење корова,
шибља, одношење и
чишћење свега, итд.
060/035-47-40. (2737)

МЕДИЦИНСКЕ се-
стре: давање терапије,
купање и нега боле-
сника. 063/737-59-60.
(230742)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе,
уградња нове инста-
лације, машинска од-
гушења, санитарије.
062/382-394. (23079)

ЗАМЕНА црепа, по-
правка крова, чишће-
ње олука. 065/535-24-
56 (230992)

КРЕЧЕЊЕ – глетова-
ње, фарбање столари-
је, гипс радови. Чи-
сто, квалитетно, по-
вољно. 063/864-67-16.
Влада (230955)

ХОБЛОВАЊЕ, фуго-
вање, поправка и ла-
кирање паркета.
064/341-79-60 (2305)

ДУБИНСКО прање на-
мештаја у Вашем ста-
ну. Прање тепиха, од-
воз-довоз. 066/001-
050, 063/329-464.
(231011)

СТОЛАРСКЕ и бра-
варске услуге. Алек-
сандар. 
013/351-073,
064/157-20-03.
(230881)

СТУДЕНТ математич-
ког факултета држи
часове математике.
Долазим. 
060/052-28-34.
(231025)

ИЗЛИВАЊЕ ноктију,
надоградња, гелира-
ње, педикир, релакс
масажа, рефлексоло-
гија, масажа за труд-
нице, антицелулит,
депилација. 
064/961-57-20, 
Бојана. 
(230937)

ВРШИМО све врсте
физичких послова,
утовар/истовар робе,
селидбе, сечење, це-
пање дрва, копање,
чишћење подрума, та-
вана, шупа, одвоз шу-
та, старог непотреб-
ног намештаја и слич-
но. Дејан, 065/440-
97-00. (230947)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута ма-
лим и великим кипе-
ром. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим иску-
ством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. 

ПРЕВОЗ песка, шљун-
ка, сејанца, ризле, ма-
њим и већим камио-
ном. 064/648-24-50.
(227659)

УТОВАР и превоз шу-
та, рушење објеката,
најповољније у граду.
064/648-24-50.
(227659)

КАМИОНСКИ превоз
до два кубика, 1.300
динара, песак, шљу-
нак. 062/355-154.
(229043)

БАЛТОКАД када, об-
нова глазуре, пласти-
фицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(229033)
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МАСЕРКА потребна за
релакс, опуштајућу
масажу. Позив или
СМС, 061/298-96-69.
(228751)

ИНО-ПЕНЗИОНЕР, 59
година, тражи слобод-
ну жену од 50 до 65
година старости ради
озбиљне везе. 069/235-
77-45. (230627)

ДЕВИЗНИ пензионер,
64, познанство шланг
даме, до 52 године.
061/167-77-46,
063/194-84-26.
(230652)

ОГЛАШАВАМ неваже-
ћим бланко потписане
папире са Плавшић
Ивановић Божурком.
013/331-079. 

ИЗДАЈЕМ кафић за
журке. 060/362-22-26
(231000)

ОГЛАШАВАМ неваже-
ћу пловидбену дозволу
PA-2329 издату од ка-
петаније Панчево, на
име Здравко Андријев-
ски. (230990)

ПЕНЗИОНЕР 70 годи-
на, тражи жену без
обавеза до 75 година.
013/619-314 (230988)

ИЗДАЈЕМ нов апарт-
ман на Златибору,
центар, ЕГ, КТВ, пар-
кинг. Тел. 063/759-98-
77. (230425)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, по-
вољно. 063/709-44-97.
(230747)

СЕЛИДБЕ и превоз
друге робе. Панчево,
даље, цена договор.
013/366-843, 063/193-
22-29. (229704)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материја, шут. Слобо-
дан. 064/348-00-08,
062/850-36-58.
(229625)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специ-
јалним машинама, мо-
же преко рачуна. „Ac -
qua”, 062/532-346.
(229628)

ИСКОПИ мини баге-
ром на свим терени-
ма. 064/648-24-61.
(229999)

ПРЕВОЗ малим кипе-
ром до 20 м³, повољ-
но (пролаз на 2,2 ме-
тра). 064/648-24-61.
(229999)

СЕЛИДБЕ, превоз ро-
бе камионом, радни-
ци, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-
051. (230366) 

ПОВОЉНО! Превоз
робе, селидбе комби-
јем, цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514. 
(230299)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних ау-
то-електричар, елек-
тричар, поправка ра-
зних електро-уређаја.
063/800-01-96.
(230694)

ИЗДАЈЕМ рамске ске-
ле, металне подупира-
че, мешалице за бе-
тон. 064/351-11-73.
(230645)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
канализације, адапта-
ције, поправке, заме-
не. 013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(230678)

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” Борис, све рела-
ције по Србији с ком-
бијима, камионима,
екипа радника, кутије,
фолија за заштиту на-
мештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бес-
платан долазак и про-
цена посла. Плаћање
могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bom bon -
cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . (230777)

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” – Борис, комби-
јем и камионом, Вој-
водина, Србија, са или
без радника.  013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-
74.(230777)

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” – Борис – комби-
јима, камионима, про-
фесионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп на-
мештаја.  013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(230777)

СЕЛИДБЕ и превоз ро-
бе „Бомбончић” – Бо-
рис – комбијима, ка-
мионима, екипа рад-
ника, монтажа, де-
монтажа, паковање
ствари, кутије за пако-
вање, фолија за за-
штиту намештаја. Се-
лите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. bom bon -
cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . (230777)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољни-
је. Иван. 063/107-78-
66. (230777)

СЕЛИДБЕ робе и ства-
ри комбијем и камио-
ном, професионално,
екипа радника, све ре-
лације по Србији, от-
куп намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(230777)

ПОПРАВКА беле тех-
нике, овлашћени сер-
вис „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-
24-16. (230825)
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РАЗНО

ПОНЕДЕЉАК

И УТОРАК 

С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри -

сни ке на ших услу га

да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.

ВЕШ-МАШИНЕ, фри-
жидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојле-
ре, поправљамо квали-
тетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(230902)

ЛИМАРСКИ радови,
санације цурења, кро-
вопокривачки радови,
хидроизолације рав-
них кровова и тераса,
алпинистички радови.
Гаранција, најјефтини-
је. 064/466-42-14.
(230730)

ОВЛАШЋЕНИ електро-
сервис поправља:
веш-машине, бојлере,
шпорете, фрижидере,
пећи, електроинстала-
ције, повољно.
060/180-02-83,
062/186-48-22.
(230919)

ГРАЂЕВИНСКА фирма
Славиша Илиевски, из-
води све врсте грађе-
винских радова.
062/894-37-18,
064/183-16-36.
(230328)

РОЈАЛ МГ, ролетне,
комарници, венеција-
нери, све завесе, тен-
де, хармо-врата, роло-
заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498.
(230802)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водо-
водне адаптације, за-
мена вирбли, батерија,
вентила и санитарија,
све за воду, 0-24, пен-
зионерима екстра по-
пуст, долазим одмах.
013/348-139, 064/493-
44-63, 061/317-26-33.
(230821)

СЕЛИДБЕ и превоз ро-
бе камионом и комби-
јем већ од 1.500 дина-
ра. 0-24 сата. Ми смо
ту због вас. 064/334-
85-64, 063/811-98-32,
Поповић. 
(4687)

УСЛУГЕ

ТУРИЗАМ

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и 

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати



ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ

СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем
СМС-а на добро познат број 1202 могу слати
ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету
и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ
НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,
ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ
ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво
на благајни „Панчевца” будући да је уз текст огласа
неопходно приложити доказ о власништву или потписати
одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с
горенаведеним правилима, као и са Законом о оглашавању
или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити
стопиран без права клијента на надокнаду трошкова.
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РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и 

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

Messer Tehnogas je deo nemačke kompanije Messer Group

koja ima preko 100 godina tradicije. Na globalnom nivou

imamo preko 5000 zaposlenih u 32 zemlje sveta, a na pod-

ručju naše zemlje i regiona smo lider u poslovanju. Imamo

oko 350 zaposlenih na različitim lokacijama širom Srbije i

Crne Gore.

Osnovna delatnost naše kompanije je proizvodnja i prodaja

industrijskih i medicinskih gasova čiji nas kvalitet i do-

stupnost na tržištu čini poželjnim partnerom u poslovanju

i jednim od lidera na tržištu.

www.messer.rs

www.messergroup.com

Rukovodilac proizvodnje medicinskih gasova
Lokacija: Pančevo

Osnovne dužnosti:

·       Organizuje i nadgleda  proizvodnju i punjenje  medicinskih

gasova

·      U cilju postizanja zahtevanog kvaliteta proizvoda (leka)

obezbeđuje proizvodnju i skladištenje proizvoda u skladu sa

zahtevima 

·       Vrši pregled i odobravanje proizvodne dokumentacije i re-

dovno je dostavlja QP licu 

·       Proverava održavanje prostorija i opreme u  proizvodnji

·       Odobrava pisane procedure i uputstva, uključujući i njiho-

ve izmene i obezbeđuje njihovu doslednu primenu

·      Prati i kontroliše ambijentalne uslove proizvodnje

·       Obavlja kvalifikaciju opreme I validaciju procesa 

·       Obavlja interne obuke zaposlenih kojima rukovodi

·       Vrši odobravanje i nadzor dobavljača svih polaznih materijala

·       Određivanje i kontrola uslova čuvanja polaznih materijala i

gotovih proizvoda

·       Pravljenje I čuvanje zapisa, izveštaja i ostale dokumentacije

·       Vrši provere , ispitivanja i uzorkovanja u cilju praćenja svih

činilaca koji mogu da utiču na kvalitet proizvoda

·      Prati propise DPP i vrši usaglašenost sa zahtevima Dobre

proizvođačke prakse

Opšti uslovi:

·       VSS - farmaceut/ tehnolog/ hemičar (obavezan uslov)

·       Specijalizacije iz industrijske farmacije ili farmaceutske

tehnologije (obavezan uslov)

·       Obavezno radno iskustvo od najmanje tri godine u proiz-

vodnji lekova (obavezan uslov)

·       Poznavanje engleskog jezika (visok nivo znanja)

·       Zbog specifične specijalizacije i neophodnog radnog isku-

stva u proizvodnji lekova, na ovaj oglas mogu da se prijave i oso-

be u penziji koje zadovoljavaju tražene kriterijume

Ako smatrate da ste pouzdan saradnik, tačni i efikasni u oba-

vljanju posla i volite da radite u timu uspešnih profesionalaca,

biografiju na srpskom i engleskom jeziku možete da pošaljete 

na adresu: hr@messer.rs

Biće kontaktirani samo kandidati koji ispunjavaju

navedene uslove.

МА РИ ЈА ГРУ ЈИЋ
Мај ко мо ја,

сва што смо за јед но кроз жи вот про шле,

и ле пе и ру жне тре нут ке.

Ра до ва ле се сва ком успе ху

ко ји смо за јед но оства ри ле.

Ре ша ва ле сва ки про блем

ко ји смо има ле, и све то 

са мо ти и ја.

Оста ће и са да та ко, иа ко 

фи зич ки ни си крај ме не,

али си за то фи зич ки код не ког 

ко те је че као два де сет три го ди не,

као и ти ње га.

Хва ла ти за све што учи ни ла за ме не,

жи вот си ми по све ти ла

и бо ри ла са мо за ме не.

Ја ћу се бо ри ти и би ти још ја ча, 

као што си ме на у чи ла.

Ни ка да те не ћу из не ве ри ти, иа ко ти то
знаш.

Во лим те бес кра ја но.

По чи вај у ми ру јер ти то за слу жу јеш.

Тво ја ЈЕ ЛЕ НА

(87/230881)

По след њи по здрав  дра гој се стри

МА РИ ЈИ ГРУ ЈИЋ

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Брат СТЕ ВАН и сна ја ДО БРИН КА
(88/230868)

МА РИ ЈА 

ГРУ ЈИЋ

На шој дра гој ку ми 

по след њи по здрав од

по ро ди це ЂУР ЂЕ ВИЋ 

и МА РИН КО ВИЋ

(81/230854)

С ве ли ком ту гом  и по што -

ва њем опра штам се од 

МА РИ ЈЕ
Тво ја при ја те љи ца 

ЉИ ЉА

(98/230886)

МА РИ ЈА ГРУ ЈИЋ

Дра го Ма цо, оста ћеш веч но у на шим ср ци ма и

не ће мо те за бо ра ви ти.

По след њи по здрав од МИ ЦЕ и СТЕ ВЕ КЕ ПИЋ
(108/230878)

МА РИ ЈА 

ГРУ ЈИЋ

Искре но са у че шће Јеци.

По ро ди це КЕ ПИЋ и

ГЛУ МАЦ

(140/230974)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК  

С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших

услу га да на це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.
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С ту гом, ве ли ким по -

што ва њем и љу ба вљу

опра шта мо се од 

ЕВЕ 

ВЕЉ КО ВИЋ

Веч на сла ва и хва ла.

По ро ди ца ПУ ЗИЋ

(8/230635)

ЕВА 

ВЕЉ КО ВИЋ

По след њи по здрав 

нај дра жој ку ми од 

по ро ди це ШЕ СТО

Не ка је ан ђе ли чу ва ју.

(14/230649)

ЕВА 

ВЕЉ КО ВИЋ
1953.

4. но вем бра 2016. на пу -

сти ла нас је на ша дра га

су пру га, мај ка, та шта,

све кр ва и ба ка.

Не у те шни су пруг, 

ћер ка, син, зет, сна ха 

и уну ци

(15/230670)

ДРА ГИ ЦА ЂОР ЂЕВ
За вре ме ко је до ла зи „не до ста јеш”.

Тво ји: син ДУ ШАН, ћер ка АН ЂЕ ЛИ ЈА, сна ја 

ДА НИ ЈЕ ЛА, зет СА ША и уну ци

(18/230660)

Дра ги

БЕ ЛИ

Хва ла ти за пре див не

тре нут ке при ја тељ ства.

ДРА ГАН, РАД МИ ЛА,

ЈЕ ЛЕ НА и НА ТА ЛИ ЈА

(34/230720)

По след њи по здрав бра ту

РА ДО МИ РУ 

КР СМА НО ВИ ЋУ

ХРА НИ СЛАВ КР СМА НО ВИЋ 

с по ро ди цом

(21/2306659

По след њи по здрав стри цу

РАЈ КУ БУ БО ЊИ
од ВУ КИ ЋА 

с по ро ди цом

(35/230726)

5. но вем бра 2016. пре ми нуо је наш во ље ни су -

пруг, отац, де да и све кар

РАЈ КО БУ БО ЊА
1937–2016.

Ожа ло шће ни: су пру га РА ДА, ћер ка ВЕ СНА, 

уну ци БО ЈАН, НЕ МА ЊА, НИ КО ЛА 

и сна ја НА ТА ША
(36/230727)

АЛЕК САН ДАР БУ ЦУ БЕ ЛИ

По шту ју ћи из ра же ну во љу мо га бра та, по ла га ње

ур не у ко лум ба ри јум на пар це ли 8, пан че вач ког

Но вог гро бља, оба ви ће се у пе так, 11. но вем бра

2016, у 14 са ти.

Ту жна по ро ди ца
(43/230743)

5. но вем бра 2016. за у век нас је на пу стио наш во -

ље ни

ЧЕ ДО МИР АН ТИЋ
1975–2016.

Ни ко не зна ка ко и за што.

Са мо на ша ду ша зна ка ко нам је. Не ка те ан ђе ли

чу ва ју.

Отац СТА ЊА и се стра СТА НИ СЛА ВА
(44/230745)

По след њи по здрав

ЕВИ
Тво ја се ле ВЕ РА 

с по ро ди цом

(69/230817)

4. но вем бра 2016. упо ко јио се у Хри сту

ЂУ РА ХЛПОШ
1940–2016.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју!

По след њи по здрав во ље ном Ђур ку од су пру ге

ВИ ДО СА ВЕ и ћер ке ВЕ СНЕ
(70/230818)

По след њи по здрав 

СР БИН КИ ГА ГИЋ

Пам ти ћу те по до број ду ши и по што ва њу.

Де вер ЈАН КО с по ро ди цом
(74/230834)

По след њи по здрав 

СР БИН КИ ГА ГИЋ

За у век ћеш би ти у ср цу су пру га МИ ЛО МИ РА,

си на ДРА ГА НА и се стре ЈА СМИ НЕ
(75/230835)

СР БИН КА 

ГА ГИЋ

По след њи по здрав од

МИ ЛЕН КА, МИ РЕ, 

ЗО РА НА и ГО РА НА

с по ро ди цом

(76/230841)

СР БИН КА 

ГА ГИЋ

По след њи по здрав од

ПЕ РЕ, ЗО РЕ, ТА ЊЕ 

и ЛА НЕ с по ро ди цом

(77/230842)

По след њи по здрав

СР БИН КИ ГА ГИЋ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: ДРА ГА НА, НА ДА и СЛО БА

(91/230878)

РАЈ КО 

БУ БО ЊА

По след њи по здрав од

бра та ВЛАЈ КА 

с по ро ди цом

(107/230893)

МИ РО СЛА ВА

СТА НИ МИ РО ВИЋ

По след њи по здрав тет -

ки Ми ри.

По чи вај у ми ру.

БИ ЉА НА с по ро ди цом

(57/230778)

6. но вем бра 2016. пре ми нуо је наш дра ги

БО РИ ВО ЈЕ АН ТИЋ
Успо ме ну на ње га чу ва ће мо од за бо ра ва.

Син АЛЕК САН ДАР и сна ја СА ЊА с по ро ди цом

(96/230855)

БО РИ ВО ЈЕ АН ТИЋ
1937–2016.

Бор ко мој, хва ла ти за све.

АН КИ ЦА, ЗО РА НА, ИВА и ИВАН

(97/230885)

31. ок то бра 2016. на пу сти ла нас је на ша дра га

МА РИ ЈА НА ГРУ БА ЧИЋ МА ЊА
1971– 2016.

Успо ме не чу ва ју: су пруг ЖЕЉ КО, си но ви АЛЕК СА
и БО РИС

(112/230912)

По след њи по здрав дра гој

ВЕ ЛИН КИ МЛА ДЕ НО ВИЋ

од по ро ди це ВИ ЦА НО ВИЋ

(120/230932)

По след њи по здрав мај -

ци, су пру зи и та шти

ВЕ ЛИН КИ
МЛА ДЕ НО ВИЋ

1930–2016.
Су пруг МИ ЛУ ТИН, 

ћер ке ЉИ ЉА НА 
и МИ РА, уну ка ВЕ СНА,

зе то ви и оста ла 
мно го број на род би на

(123/230938)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

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

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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По след њи по здрав сна ји

МА ЈИ КР СТА НО ВИЋ

од МИ ЛЕ НЕ, ДА ЛИ БО РА и НИ НЕ

(46/230757)

МА ЈА КР СТА НО ВИЋ
По чи вај у ми ру.

Све кар ЈО ВА и све кр ва НА ДА

(47/230757)

Мир но спа вај ан ђе ле наш

МА ЈА КР СТА НО ВИЋ
1976–2016.

Син ЛА ЗАР и су пруг ГО РАН

(48/230757)

ПИ РО ШКА КРМ ПО ТИЋ
1962–2016.

По след њи по здрав Пи ро шки 

од су пру га СЛО БО ДА НА
(52/230)

По след њи по здрав се стри 

ПИ РО ШКИ КРМ ПО ТИЋ

од ТО НИ ЈА и ДРА ГЕ

(53/230772)

ПИ РО ШКА

КРМ ПО ТИЋ

По след њи по здрав 

Ма ри ји од ку мо ва 

МО КА НА и САН ДРЕ

(54/230774)

По след њи по здрав се стри

ПИ РО ШКИ

од ЉИ ЉЕ, ЉУ БИ ШЕ, МА ЈЕ и НЕ ШЕ

(55/230775)

По след њи по здрав се -

стри

ПИ РО ШКИ

од бра та ЈО ЖЕ ФА, 

сна је АНЕ 

и бра та ни це МА ЈЕ

(56/230776)

ПИ РО ШКА
КРМ ПО ТИЋ

дипл. инж. ар хи тек ту ре
1962 – 5. XI 2016.

По след њи по здрв
дра гој Пи ро шки 

од ко ле га из 
Се кре та ри ја та за 

ур ба ни зам гра ђе вин ске
и стам бе но-ко му нал не

по сло ве

(66/ф-1868)

По след њи по здрав дра гој

ПИ РО ШКИ

од школ ских дру га ри ца и дру го ва из Г 11
(71/230822)

По след њи по здрав Ла -

зи ној ма ми

МА ЈИ 

КР СТА НО ВИЋ

С по што ва њем 

и љу ба вљу Ла зин вр тић

„ Цвр чак”

(72/230827)

Опра шта мо се од на ше во ље не

ПИ РО ШКЕ
Оста ћеш у на шим ми сли ма, ни ка да те не ће мо за бо ра -
ви ти.

Тво ји: МА ЦА и ЈО ЖИ

(90/230872)

МА ЈА 

КР СТА НО ВИЋ

По след њи по здрав 

дра гој Ма ји 

од стри че ва ЂУ РЕ и

НИ КО ЛЕ с по ро ди ца ма

(127/230945)

Дра га ку ма Ма јо

МА ЈА КР СТА НО ВИЋ
1976–2016.

Би ла си ве ли ки бо рац у жи во ту и та кву ће мо те

пам ти ти.

Тво ју до бро ту и ве ли ко ср це с љу ба вљу и по што -

ва њем ће мо чу ва ти од за бо ра ва.

Кум ЗВО НКО и по ро ди ца НИ КО ЛИЋ
(139/230973)

По след њи по здрав дра -

гој ку ми

ПИ РО ШКИ 
КРМ ПО ТИЋ
МИ РА и КРИ СТИ НА

(142/230976)

Не ка те ан ђе ли чу ва ју

МА ЈА КР СТА НО ВИЋ

По ро ди ца СИН ЂИЋ

(161/231023)

По след њи по здрав на шој дра гој

МА ЈИ КР СТА НО ВИЋ

По ро ди ца МЕ ДИЋ

(162/231023)

Опра шта мо се са дра гом ко ле ги ни цом

ПИ РО ШКОМ КРМ ПО ТИЋ

и нај и скре ни је са у че ству је мо у бо лу по ро ди це!

Ко ле ге из Град ске упра ве Гра да Пан че ва
(166/ф)

ПИ РО ШКА КРМ ПО ТИЋ
1962–2016.

Ку мо, не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ку мо ви ЧА ЛА
(167/4687)

7. но вем бра 2016.  пре -

ми нуо је наш дра ги

МИ РО СЛАВ 
КЕ ПИЋ
1954–2016.

Ожа ло шће ни: су пру га
ДОН КА, ћер ка ЈЕ ЛЕ НА,

син ДА МИР 
с по ро ди ца ма и оста ла

мно го број на род би на 
и при ја те љи

(156/230196)

С по што ва њем опра шта мо се од на ше дра ге ко -

ле ги ни це

СТА НЕ 

ЛА ЗА РЕ ВИЋ

Ко лек тив Оп ште бол ни це Пан че во
(153/ф-1869)

Пре ми ну ла је на ша

БО СИЉ КА

ИГИЋ

де во јач ко Кр ча ди нац

1922–2016.

Ожа ло шће ни: син 

РА ДИ САВ с по ро ди цом

и ћер ка ДЕ САН КА 

с по ро ди цом

(119230930)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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По след њи по здрав 

КИ ЋИ

од ЦИ ЦЕ, МИ ШКА и ОЉЕ

(102/230891)

По след њи по здрав си ну

КИ ЋИ

од мај ке КО ВИЉ КЕ

(104/230891)

По след њи по здрав 

КИ ЋИ

од фа ми ли је ПЕ ТРОВ СКИ

(104/230891)

По след њи по здрав 

КИ ЋИ

од ба ка СМИ ЉЕ, МИ КИ ЦЕ и ЉУ БЕ

(105/230891)

По след њи по здрав при ја те љу

КИ ЋИ

од по ро ди це ЈЕВ ТИЋ

(106/106/230891)

Из не на да и без ре чи на пу стио нас је наш

КИ ЋА
Наш ода ни при ја тељ ко ји ће нам ве чи то не до ста ја ти.

ЉИ ЉА НА, МАР КО, МА ЈА и ОЛ ГИ ЦА КОН ТИЋ

(13/230647)

КР СТА 

ПЕ ТРЕ СКИ 

КИ ЋА
По след њи по здрав 

Ки ћи од ЗО РА НА 

и СЛА ВИ ЦЕ 

СТЕ ФА НО ВИЋ 

с по ро ди цом

(79/230847)

Мно го ћеш нам не до -

ста ја ти

КР СТА 

ПЕ ТРЕ СКИ 

КИ ЋА

МИР КА и ЛА ЦИ

(80/230849)

По след њи по здрав

КР СТА ПЕ ТРЕ СКИ КИ ЋА

АЦА, ДА ЦА, БЕ БА и ВЛА СТА

(111/230911)

Оба ве шта ва мо дра гу род би ну и при ја те ље

да је 7. но вем бра 2016. го ди не пре ми ну ла

на ша во ље на

ЗЛА ТА ВУ ЈО ВИЋ

Са хра на је оба вље на 9. но вем бра 2016, на

Ста ром пра вослвном гро бљу у Пан че ву.

За у век ожа ло шће ни син МИ ЉАН, 

ОЛИ ВЕ РА и се стра СВЕ ТЛА НА

с по ро ди цом

(116/230922)

По след њи по здрав дра -

гом ку му

КИ ЋИ

По ро ди ца 

МАР ЈА НО ВИЋ

(121/230933)

По след њи по здрав

КР СТИ 

ПЕ ТРЕ СКОМ

Ве ли ком чо ве ку и при -

ја те љу, мај стор Ки ћи.

По ро ди ца ОБРЕ НО ВИЋ

(122/230935)

По след њи по здрав бра ту

МИ ЛЕ ТУ 

ПА У ЛИ ЋУ
од се стре КА ТЕ и зе та ПА ЈЕ

(145/230985)

По след њи по здрав сна ји

ЗЛА ТИ ВУ ЈО ВИЋ

од СЛО БО ДА НА с по ро ди цом
(151/ф-1870)

По след њи по здрав дра гој сна ји

ЗЛА ТИ ВУ ЈО ВИЋ

од све кр ве ЉУ БИ ЦЕ
(152/ф-1870)

По след њи по здрав на шем дра гом дру гу

ЖЕЉ КУ МА ТИ ЈЕ ВИ ЋУ ЧОМ БЕ ТУ

од ње го вих дру га ра из „Иси до ри не” шко ле.

Хва ла ти што си био део на ших жи во та!

(89/230870)

3

ЖЕЉ КО МА ТИ ЈЕ ВИЋ ЧОМ БЕ
По след њи по здрав од по ро ди це БА СТА ЈА

(73/230828)

ЖЕЉ КО 

МА ТИ ЈЕ ВИЋ

Оти шао си пре ра но. Чу -

ва ће мо те у нај леп шим

успо ме на ма.

Тет ка МИ ЛИ ЦА, се стре

СМИ ЉА и БИ ЉА НА 

с по ро ди цом

(114/230914)

По след њи по здрав дра -

гом

ЖЕЉ КУ 

МА ТИ ЈЕ ВИ ЋУ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тет ка АН КА

с по ро ди цом

(115/230915)

По след њи по здрав ку му

ЖЕЉ КУ 

МА ТИ ЈЕ ВИЋ

Ожа ло шће ни ку мо ви

БО ДО

(135/230963)

ЖЕЉ КО 

МА ТИ ЈЕ ВИЋ

1969–2016.

По чи вај нам у ми ру, а ми

Те чу ва мо од за бо ра ва.

Се стре: НА ДА 

и СЊЕ ЖА НА 

с по ро ди ца ма 

и стри на МИ ЛИ ЦА

(128/230951)

По след њи по здрав

ЖЕЉ КУ 
МА ТИ ЈЕ ВИ ЋУ

ЧОМ БЕ ТУ
од СЛАВ КА

(86/230866)

3

ЗЛА ТА 

ВУ ЈО ВИЋ

По след њи по здрав од

по ро ди це БА СТА ЈА

(158/231012)

На шем та ти 

ЖЕЉ КУ 

МА ТИ ЈЕ ВИ ЋУ

„Да, фа ли ћеш ми знам,

сва ки ми нут, сва ки дан.

У то бу ди си гу ран”.

Во ле те тво је ЈО ЦА 

И ИК СИ

(164/231025)

По след њи по здрав

ЖЕЉ КУ 

МА ТИ ЈЕ ВИ ЋУ
од СА ЊЕ

(165/231025)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

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

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

По след њи по здрав дру гу

МИ ЛО РА ДУ

ТО МИ ЋУ

од дру го ва: МИ ЋЕ, 

БО РЕ, ЗО РА НА, 

ПЕ РЕ, АЦЕ, РИЛЕТА И

ЖИКЕ

(38/230729)

По след њи по здрав во ље ном су пру гу, оцу, де ки и

та сту

МИ ЛО РА ДУ ТО МИ ЋУ
7. XI 1947 – 6. XI 2016.

Ње го ви нај ми ли ји
(157/230999)
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др НЕ БОЈ ША СТО ЈА ДИ НО ВИЋ
1962–2016.

Знаш...

Ако ти ја ве.

Ја, то не умем.

ЗЛА ТА и МИ ЛИ ЦА
(59/230784)

др НЕ БОЈ ША
СТО ЈА ДИ НО ВИЋ
Дра ги при ја те љу, у ми -
сли ма смо са то бом.

БО ЈА НА и ЗО КИ
(60/230784)

По след њи по здрав по што ва ном ко ле ги

др НЕ БОЈ ШИ СТО ЈА ДИ НО ВИЋУ
спец. про те ти ке

ДЛВ СЛД  ПО ДРУ ЖНИ ЦА ПАН ЧЕ ВО
(61/ф-1866)

С по што ва њем опра шта мо се од на шег дра гог ко -

ле ге

др НЕ БОЈ ШЕ СТО ЈА ДИ НО ВИ ЋА
спец. про те ти ке

КО ЛЕК ТИВ ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ ПАН ЧЕ ВО
(62/Ф-1867)

По след њи по здрав ку му

НЕ БОЈ ШИ

од по ро ди це

ГА ЂАН СКИ

(40/230731)

По след њи по здрав на шем ко ле ги

др НЕ БОЈ ШИ СТО ЈА ДИ НО ВИ ЋУ
спе ци ја ли сти сто ма то ло шке про те ти ке

Док то ре Сто ја ди но ви ћу, сво јим вред ним ра дом и струч но шћу не -

до ста ја ћаш на шој Слу жби и сво јим број ним па ци јен ти ма.

Слу жба Сто ма то ло шке зда рав стве не за шти те До ма здра вља Пан че во

(45/2307759

По след њи по здрав дра гом ку му

др НЕ БОЈ ШИ СТО ЈА ДИ НО ВИ ЋУ

од ку мо ва ПЛАВ ШИ ЋА

(51/230771)

Кум

НЕ ША
„Ни је дан чо век ни је остр во сам за се бе,
сва ки чо век је део кон ти нен та, део зе мље,
ако мо ре од не се гру ду зе мље - Евро пе је
ма ње, као да је од не ло не ки рт, по сед твог
при ја те ља или твој вла сти ти. Смрт сва ког
чо ве ка сма њу је ме не, јер сам об у хва ћен у
чо ве чан ству. И за то ни кад не пи тај ко ме
зво но зво ни: те би зво ни. 

(Е. Хе мин гвеј)

АЦА КАН ДИЋ

(84/230862)

Хва ла ти што ја да нас

по сто јим..

Веч ни спо кој.

ДУ ШАН

(93/230884)

По след њи ту жни по -

здрав

ДУ ШАН и ДРА ГА НА

(94/2308849

Нек те ан ђе ли чу ва ју

ЗО РАН КА и КА ЋА

(95/230884)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу и бра ту

др НЕ БОЈ ШИ

СТО ЈА ДИ НО ВИ ЋУ

од СТА ВРЕ 

с по ро ди цом

(136/230964)

8. но вем бра пре ста ло је да ку ца ср це на шег во -

ље ног су пру га и оца

МИ ЛЕ ТА ПА У ЛИ ЋА
3. I 1949 – 8. XI 2016.

По след њи по здрав од су пру ге СПО МЕН КЕ,

си на ДРА ГА НА, ћер ке ДРА ГА НЕ, 

зе та МИ ЛИ ВО ЈА и та ште ИВАН КЕ
(143/230979)

У див ном се ћа њу оста је ве дри лик дра гог ком -

ши је

ЉУ БИ ШЕ МИ ТИ ЋА

ко ји је увек био ту за нас.

С по што ва њем по ро ди це: ДЕН ЧИЋ, РИ СТИЋ

и БЈЕ ЛА НО ВИЋ
(130/230958)

По след њи по здрав

ЉУ БО МИ РУ МИ ТИ ЋУ
1960–2016.

Оста ли смо  без ве ли ког чо ве ка, по жр тво ва ног

рад ни ка и са рад ни ка.

Пам ти ће мо га као див ног чо ве ка и ве ли ког дру га.

Ко лек тив „Kizza”
(155/230993)

СТОЈ НА НО ВЕ СКИ
1935–2016.

Збо гом кра љи це на ша.

Хва ла ти за све осме хе и љу бав ко ју си нам пру -

жа ла. Са да ка да си ме ђу зве зда ма си ја ћеш ве -

дри ном са мо те би свој стве ној.

Ћер ке АН КА, ВИ О ЛЕ ТА и ДУ ШИ ЦА 

с по ро ди ца ма
(129/230952)

По след њи по здрав на -

шем Љу би

ЉУ БО МИР 

МИ ТИЋ

1960–2016.

Де да МИ ЛЕ и по ро ди ца

ЛО ЈА НИ ЦА

(159/231018)

С ве ли ком ту гом оба ве -

шта ва мо род би ну и

при ја те ље да је 9. но -

вем бра 2016. пре ми нуо

наш дра ги

ЉУ БО МИР 

МИ ТИЋ

1960–2016.

Хва ла ти за сву љу бав

ко ју си нам пру жио.

Тво ји нај ми ли ји

(160/231018)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

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

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

По след њи по здрав уја ку

МИ ЛЕ ТУ 

ПА У ЛИ ЋУ

од се стри чи не ЛЕ ЛЕ 

и зе та РА ДЕ ТА, 

НИ КО ЛЕ ТЕ и МИ НЕ

(146/230985)

По след њи по здрав чи ки

МИ ЛЕ ТУ 

ПА У ЛИ ЋУ

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

од НИ КЕ, ЈЕ КЕ и АЊЕ

(147/230985)

По след њи по здрав чи ки

МИ ЛЕ ТУ 

ПА У ЛИ ЋУ

од НА НЕ, ВЛА ДЕ, 

ДУ ЊЕ И МАР КА

(148/230987)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на

це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим

рад ним да ни ма осим сре дом.

МИР ЈА НА 

СТРА ЖМЕ ШТЕ РОВ
11. XI 2014.

На вр ша ва ју се две го -

ди не от ка ко ни си с на -

ма. Вре ме про ла зи, се -

ћа ња оста ју.

Су пруг МИР КО, си но ви

ЖЕЉ КО и СЛО БО ДАН 

с по ро ди ца ма

(92/230879)

У су бо ту, 12. но вем бра

обе ле жа ва мо го ди шњи

по мен на шем во ље ном

АЛЕК СИ 

ТРАЈ КОВ СКОМ

1920–2015.

Чу ва мо те од за бо ра ва.

Твој син ДРА ГАН 

с по ро ди цом

(99/230888)

У су бо ту 12. но вем бра је

го ди шњи по мен

АЛЕК СИ 

ТРАЈ КОВ СКОМ
1920–2015.

Жи ве ћеш веч но са на ма.

Тво ја ћер ка МИ ЛИ ЦА

МА РИН КО ВИЋ 

с по ро ди цом

(100/230888)

Се ћа ње на на шег во ље -

ног

ГОЈ КА 

МИ ЛОВ ЦА

За у век у на шим ср ци ма.

Су пру га СТА НА, ћер ке

ЗО РИ ЦА и МА РИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(101/230890)

Пет ту жних го ди на је за

на ма

НИ КО ЛА АНЕВ

12. XI 2011 –12. XI 2016.

„ Бе смр тан сам. Мо ја

бе смрт ност је ну жна

јед ном чи ње ни цом да

Бог не ће хте ли да за у -

век уга си пла мен љу ба -

ви ко ји се за па лио за

ње га у мом ср цу”. 

Тво ји нај ми ли ји: ма ма,

брат и та та

(109/230905)

На вр ша ва ју се че ти ри го -

ди не от ка да ни је с на ма

ДРА ГАН 

АН ЂЕ ЛОВ СКИ

11. XI 2012 – 11. XI 2016.

Све је те же без те бе...

Тво ји нај ми ли ји

(110/230910)

16. но вем бра на вр ша ва се че тр де сет да на од упо ко је -

ња на ше во ље не

РА ДИН КЕ ТЕ КИ ЈА ШКИ
Тво ји нај ми ли ји

(117/230929)

16. но вем бра на вр ша ва

се че тр де сет да на ка ко

нас је на пу стио наш

СА ША 

СТО ЈА НО ВИЋ

ШОК
Не до ста јеш љу ба ви...

Пу но не до ста јеш...

Тво ја ЈА СМИ НА, ДУ ЊА

и НЕ ВЕ НА

(124/230934)

16. но вем бра на вр ша ва се че тр де сет да на од

смр ти мо га си на

СА ШЕ СТО ЈА НО ВИ ЋА
1967–2016.

Вре ме про ла зи, али ту га за то бом ни кад не ће

про ћи.

Тво ја мај ка МИ РА и брат МИ ЛЕ с по ро ди цом
(125/230943)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛА ВЕ 

СТО ЈА НО ВИЋ
2008–2016.

Зна мо ко ли ко  нам не -

до ста јеш.

Ра до те се ћа мо и спо -

ми ње мо.

Тво ја: су пру га, де ца,

уну ци и зет

(68/230811)

12. сеп тем бра на вр ша ва

се че тр де сет да на  од

смр ти на шег

БО ГО ЉУ БА 

ЉУ БЕ 

СТА НО ЈЕ ВИ ЋА

Че тр де сет да на ту гу је за

то бом тво ја по ро ди ца.

Су пру га ВЕ РА, ћер ке

СЛА ВИ ЦА и МИР ЈА НА

с по ро ди ца ма

(137/230969)

Де сет ту жних го ди на је про шло

ПА ВЛЕ МИ ЛИЋ МИ КА
1952–2006.

За у век си у на шим ми сли ма.

Су пру га ДА РА, ћер ка ВЕ РИ ЦА, си но ви 

ПРЕ ДРАГ и НЕ НАД, сна је СНЕ ЖА НА 

и АНА, уну ци НЕ МА ЊА, НИ КО ЛА, 

ПА ВЛЕ, ДУ ЊА и ТА РА
(144/230980)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈЕ ЛЕ НА

ВУ ЈО ВИЋ

2004–2016.

Тво ји: мај ка НА ДА, 

се стра МИ ЛИ ЦА, зет

НЕ НАД и се стри чи на

ПЕ ТРА

(64/230796

Два на ест го ди на от ка да ни је с на ма на ша

ЈЕ ЛЕ НА ВУ ЈО ВИЋ

За у век у на шем се ћа њу.

Од СЛО БО ДА НА с по ро ди цом
(149/ф-1870)

Два на ест го ди на ту ге и бо ла за мо јом дра гом

уну ком

ЈЕ ЛЕ НОМ ВУ ЈО ВИЋ

Ба ба ЉУ БИ ЦА
(150/ф-1870)

5. но вем бра на вр ши ло

се ту жних оса ма на ест

ме се ци от ка ко ни је с

на ма на ша дра га су пру -

га, мај ка, ба ка, тет ка и

стри на

ЗО РИ ЦА 
КО ВА ЧЕ ВИЋ

Не у те шни су пруг ВУ ЛЕ
с по ро ди цом

(154/2309879)

ЉУ БИ ЦА МЛА ДЕ НОВ СКА
1926–2016.

Дир ну ти па жњом и искре ним са у че шћем по во -

дом смр ти на ше дра ге Љу би це Мла де нов ске, за -

хва љу је мо род би ни и при ја те љи ма на при су ству

по след њем ис пра ћа ју, на гро бљу Ко теж.

Ту жна фа ми ли ја
(163/231026)

С ве ли ким бо лом и ту гом оба ве шта ва мо

род би ну и при ја те ље да је 9. но вем бра

2016, пре ми ну ла на ша дра га

ЉИ ЉА НА ПЕ ТРО ВИЋ
1942–2016.

Са хра на је оба вље на 10. но вем бра, у 13 са -

ти на Ка то лич ком гро бљу у Пан че ву.

У ми сли ма с то бом су пруг МИ ЛИ ВО ЈЕ,

ћер ке СВЕ ТЛА НА и ДРА ГА НА, зе то ви

ЗЛАТ КО и ЉУ БА, уну ци УРОШ, 

ТЕ О ДО РА и РЕ ЉА

(131/23095)

Дра гој ма ми

ЉИ ЉА НИ

С не из мер ном љу ба ви и по што ва њем чу ва ће мо

те у ср ци ма.

ДРА ГА НА, ЉУ БА и РЕ ЉА
(132/230959)

Нај дра жој ма ми

ЉИ ЉА НИ

Хва ла за не из мер ну љу бав и не жност ко ју си нам

пру жа ла.

СВЕ ТЛА НА, ЗЛАТ КО, УРОШ и ТЕ О ДО РА
(133/230959)

По след њи по здрав

ЉИ ЉА НИ 

ПЕ ТРО ВИЋ

од МЕ РИ МЕ и ПА ВЕ

ЈЕФ ТИЋ

(134/230961)

По след њи по здрав дра -

гој се стри

ЉИ ЉА НИ 

ПЕ ТРО ВИЋ

од бра та РА ДЕ ТА 

ЧИ КА РЕ с по ро ди цом

(130/230970)

Опра шта мо се од на ше дра ге тет ка Љи ље

ЉИ ЉА ПЕ ТРО ВИЋ

За у век у на шим ср ци ма.

ЗО РАН и ЛЕ ЛА с де цом
(141/130975)
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13. но вем бра 2016. је че -

тр де сет да на од смр ти

ПАН ТЕ 

МИ ЛИ КИ ЋА

Да њу у ми сли ма, но ћу у

сно ви ма, увек при су -

тан, мно го во љен, ни кад

за бо ра вљен.

По ро ди ца

(22/230672)

СЕ ЋА ЊЕ

СТО ЈИЛ КО ВИЋ

ДУ ШАН                 СТО ЈА НА
15. XI 2006 – 2016.               24. III 2003 – 2016.

По ми ње мо вас с љу ба вљу и по што ва њем. По но -
сни смо на вас што сте нам ро ди те љи. Увек ће мо
вас во ле ти и мно го ћете нам не до ста ја ти.

Ваш син МИ ЛО РАД, ћер ка ВЕ ЛА, снај ка ГО ЦА,
уну чад БО КИ, ГО РАН, МА РИ ЦА 

и ДА НИ ЈЕ ЛА с по ро ди ца ма
(25/230692)

Во ље ном бра ту

ПЕ ТРУ 

ЖИ ВА НО ВУ
14. XI 2015 – 2016.

Био си и остао део нас,

во љен и не за бо ра вљен.

Тво је се стре НА ДА 

и ЈЕ ЛЕ НА 

с по ро ди ца ма 

и сна ја СТО ЈАН КА

(26/230693)

Оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да  ће мо 13.

но вем бра 2016, да ва ти

го ди шњи по мен на шем

ПЕ ТРУ 

ЖИ ВА НО ВУ

Су пру га с де цом 

и уну ци ма

(27/230693)

11. но вем бра на вр ша ва -

ју се две го ди не без на -

шег

ВА СЕ ПЕ ТРО ВА

Тво ји: су пру га ЈЕ ЛИ ЦА,

си но ви ЖЕЉ КО 

и ВЛА ДИ МИР 

с по ро ди ца ма и се стра

РУ ЖИ ЦА

(28/230700)

13. но вем бра, у 11 са ти, да ва ће мо че тр де се то -

днев ни по мен на шем во ље ном

МИ ЛО ШУ ЂУ РИ ЋУ
1966–2016.

На шу љу бав смрт не пре ки да и ту гу вре ме не ле -

чи.

Тво ја по ро ди ца
(29/230703)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

2011–2016.

Ћер ка ВИ ДА 

с по ро ди цом

(31/230709)

Про шло је  два де сет го -

ди на од смр ти на ше

дра ге мај ке

РУ ЖИ ЦЕ

ТО ДО РО ВИЋ

1996–2016.

Успо ме ну на њу чу ва ју

ње ни нај ми ли ји

(32/230717)

У су бо ту, 12. но вем бра, у 11 са ти, на Но -

вом гро бљу одр жа ће мо че тр де се то днев ни

по мен на шем

ЛА ЗА РУ ЈА ДРАНУ

Су пру га ВЕ РИ ЦА, де ца – СА ЊА, СА ША,

СНЕ ЖА НА и ДА НИ ЈЕ ЛА, зе то ви 

НО ВИ ЦА, МИ ША и МАР КО, уну ци ЛУ КА,

МА ТЕ ЈА, ЈО ВА НА и МАК СИМ

(10/230641)

У су бо ту, 12. но вем бра 2016. го ди не обе ле жи -

ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шем

ПРЕ ДРА ГУ ПЕ ЂИ ФОР ГО
1994–2016.

Оба ве шта ва мо ро ђа ке, при ја те ље и све Пе ђи -

не дру го ве да ће се па ра стос одр жа ти то га да -

на у 11 са ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу,

у Пан че ву.

Кад нам оде не ко драг, не бо ли са мо бол, бо ли

све дру го. Бо ли сва ко се ћа ње на ње га. Бо ле фо -

то гра фи је. Бо ле ме ста ко ји ма смо про ла зи ли.

Бо ле ре чи ко је смо ре кли. Бо ле ре чи ко је ни -

смо ре кли, а мо ра ли смо. Бо ли са зна ње да ни -

ка да ви ше не ће мо ћи да се ра ду је, да се сме је,

да ма шта, тр чи, пла че, во ли. Бо ли све оно што

је мо гао да ура ди, а ни је. Бо ли све оно што је

тек тре бао да про ђе, а ни је. Од ла зи и му зи ка

ко ју је слу шао, сно ви ко је је са њао, од ла зе ње -

го ве ди ле ме, ње го ве тај не, ње го ви стра хо ви. И

све бо ли... Бо ле по бе де под јед нан ко као по ра -

зи, ус пе си под јед на ко као не у спе си и све се

по рав на, по ста је пра зно...

Бо ли Сун це, бо ли не бо, бо ли ки ша, бо ли све

оно што жи ви без ње га, бо ли чи тав свет... 

Кад нам оде не ко драг, бо ли све оно што иде

по сле...

Опро сти нам на ше су зе, Си не и Бра те
(49/230763)

Ше сто ме сеч ни по мен.

12. но вем бра 2016.

СВЕ ТО МИР

МИ ЛО ШЕ ВИЋ

1935–2016.

Не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(50/230765)

КО ТЛА ЈИЋ

ВИ О РИ КА          ГОЈ КО              ПЕ ТАР

За у век по ве за ни љу ба вљу и се ћа њем.

Ва ши нај ми ли ји

(58/230782)

СЕ ЋА ЊЕ

ТРАЈ ЧЕ 

ЈОВ ЧЕ ВИЋ

2012–2016.

Увек у ми сли ма...

Ћер ке ЗО РИ ЦА 

и СЛА ВИ ЦА

(63/230793)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗДРАВ КА 

ХА ЏИЋ
2008–2016.

Оста ћеш веч но у на шим

ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг

ЈО ВАН, син ЂУ РА, 

сна ја ДРА ГА НА 

и унук СТЕ ФАН

(65/230798)

СЕ ЋА ЊЕ

БРА НИ СЛАВ

ЈАН КОВ

3. XI 1991 – 3. XI 2016.

Вре ме про ла зи, ту га и

бол не пре ста ју. За у век

си у на шим ср ци ма.

По ро ди ца ВИ ШЊИЋ

(2/2306149

СЕ ЋА ЊЕ

ГОЈ КО 

БО ЖО ВИЋ

XI 2006 – XI 2016.

Увек си у на шим ми сли -

ма.

Тво ји нај ми ли ји

(11/230642)

СЛА ВИ ЦА ЗР НИЋ
14. XI 2004 – 14. XI 2016.

Увек ћеш жи ве ти у на шим се ћа њи ма.

Тво ји: ДРА ГАН, МЛА ДЕН и МИ ЛИ ЦА
(67/230801)

СЕ ЋА ЊЕ

БЛА ГО ЈЕ БА ТА ПА РЕ ЖА НИН
1998–2016.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма. За бо рав не по сто ји.
Тво ја по ро ди ца

(78/230843)

У не де љу, 13. но вем бра,

обе ле жи ће мо че тр де се -

то днев ни по мен на шој

во ље ној

РАД МИ ЛИ

СТО КИЋ

1933–2016.

Ње ни нај ми ли ји

(82/230818)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

Се ћа ње на на шу

ДРА ГУ АЛЕК СИЋ

од бра та ДРА ГО ЉУ БА, сна је МЛА ДЕН КЕ, се стре

МИ ЛЕ ВЕ и ЕВИ ЦЕ и при ја те љи це ГО ЦЕ
(83/2308609

СЕ ЋА ЊЕ

12. но вем бра 2016. на -

вр ша ва ју се три ту жне

го ди не од смр ти на шег

дра гог

МИ ЛУ ТИ НА 

ДО БРО СА ВЉЕ ВИ ЋА
Тог да на по се ти ће мо
ње го ву веч ну ку ћу.

Ње го ви нај ми ли ји
(85/230864)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ О ДРАГ МАР КО ВИЋ
13. XI 2006 – 13. XI 2016.

Сјај све ћа и на ше мо ли тве нек те пра те.
Тво ји нај ми ли ји

(118/230929)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН КА 

МАР КОВ КЕ КА
2006–2016.

С љу ба вљу 

и по што ва њем син 

ЗО РАН, сна ја

ЈА СМИ НА и уну ке 

СЛО БО ДАН КА 

и СЛА ВИ ЦА

(126)230944)
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ПО МЕН

МИ ЛА ПА ЊИК
10. V 2016.

Дра га ма ма!

Про шло је шест бол них

ме се ци без те бе. Жи виш

и да ље у на шим ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји: 

МА РИ НА, ДА ЈА НА, 

ЈО ВИ ЦА, БО РА и МИ ЋА

(1/230358)

Три го ди не су про шле као три да на, ве ли ку си

пра зни ну оста ви ла у на ма и ту гу у ср ци ма. И да -

ље се пи та мо за што?

МА РИ ЈА МИ ХА И ЛО ВИЋ
2. XI 2013 –2. XI 2016.

Во ле те тво ји нај ми ли ји
(37230620)

14. но вем бра 2016. на вр ша ва се го ди на от кад

нас је на пу стио наш во ље ни отац и де да

МИ ЛО РАД ВУ КА ШИ НО ВИЋ

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Син ЗЛАТ КО, кћер ке МИР ЈА НА и ЈУ ЛИ ЈА НА 

с по ро ди ца ма
(4/230630)

13. но вем бра на вр ша ва -

ју се три го ди не од смр -

ти мо је су пру ге

БО РИ КЕ 
ЧИ КИЋ
1944–2013.

Уте хе не ма, за бо рав не
по сто ји, а се ћа ње на те -
бе веч но.

Твој су пруг МИ ЛО ВАН

(5/230632)

10. но вем бра на вр ша ва -

ју се две го ди не ту ге и

бо ла от ка да ме је на пу -

стио мој во ље ни су пруг

МИ ЛАН 

МИ ЛА НО ВИЋ

Фа ли ми тво ја до бро та и

тво је вред не ру ке и

осмех твој. У очи ма ћу

су зе са кри ти, али у ср цу

пу но ра на ни ка да не ћу

за ле чи ти.

Су пру га ВЕ РА

(6/230633)

ПА НИЋ

СТОЈ НА                     ДА НИ ЈЕ ЛА
1994–2016. 2010–2016.

Ни ка да вас не ће мо за бо ра ви ти.
Се стра и тет ка

(7/230634)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛО БО ДАН 

ЛУ ЈАН СКИ
15. XI 2005 – 15. XI 2016.

Во ље ни жи ве у ср ци ма

нај ми ли јих.

Су пру га ЂИ НА 

и си но ви ГО РАН 

и БРА НИ СЛАВ 

с по ро ди ца ма

(9/230640)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БО МИР

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ
15. XI 2006 – 15. XI 2016.

У ср цу и ми сли ма нај -

ми ли јих ћеш веч но

оста ти.

Су пру га ЕСТИ КА 

и ћер ка ВЕ СНА 

с по ро ди цом

(12/230643)

12. но вем бра 2016. го ди не, у 11 са ти, на Но вом

гро бљу да ва ће мо тро го ди шњи по мен на шој дра -

гој и ни кад непре жа ље ној

ЈА СНИ ПЕТ КО ВИЋ
2013–2016.

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: син ВИД, ћер ка ЛЕ НА, та та, ма ма

и брат с по ро ди цом
(16/2306529

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

СЛО БО ДАН КА

ЋИР КО ВИЋ

11. XI 2001 – 11. XI 2016.

Љу бав и се ћа ње на те бе

дра га ма ма ни ка да не

уми ре.

Тво ја де ца 

с по ро ди ца ма

(17/230617)

ЗО РАН СТАН КО ВИЋ

V 1957 – 26. XI 2007.

Си не, оти шао си, оста ла је ра на, де вет го ди на ја се бо -

рим са ма. 

Тво ја ма ма НЕ НА

(19/230669)

Во ље ном су пру гу, оцу и де ди

РАН КУ МИ ЛО ШЕ ВИ ЋУ
11. XI 2005 – 11. XI 2016.

Го ди не про ла зе, за бо рав не по сто ји, и се ћа ња на

те бе не мо гу умре ти.

И да ље жи виш у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји во ље ни: су пру га СЛО БО ДАН КА, де ца 

НЕ БОЈ ША и НА ТА ША с по ро ди ца ма
(20/230668)

Де сет го ди на без те бе

ДУ ШАН КО ВА ЧЕ ВИЋ
13. XI 2006 – 13. XI 2016.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на

те бе.

Су пру га РАЈ НА, си но ви МИ ЛО РАД 

и ДРА ГАН с по ро ди ца ма
(23/230674)

16. но вем бра на вр ша ва

се пет го ди на

ЈО ВАН 

НИ КО ЛИЋ
1937– 2016.

Вре ме про ла зи, а ти си

веч но с на ма.

Не до ста јеш нам.

Су пру га ЈЕ ЛЕ НА, де ца

и уну чад

(24/230675)

14. но вем бра је шест ме се ци без на ше дра ге

ГРО ЗДЕ ДА ВИ ДО ВИЋ
Се ћа ње не пре ста је вре ме ном.

Нај ми ли ји

(30/230706)

ПА РЕ ЖА НИН

ЈЕВ ТО          БА ТА          ГО ЦА
1994–2016.           1998–2016.          2001–2016.

С љу ба вљу и по што ва њем њи хо ви нај ми ли ји
(33/7230718)

По што ва ни

ПА ЈА ФРАНЦ

Дра ги наш та та, 16. но -

вем бра 2016. на вр ша ва

се де сет го ди на от ка да

ни си  с на ма, а ту га и

бол за то бом ни ка да не -

ће про ћи. 

Тво ја су пру га КА ТА,

син ДРА ГАН, 

ћер ка ДРА ГА НА, 

уну ке ВА ЊА 

и ИСИ ДО РА 

и сна ја ДА НИ ЈЕ ЛА

(37/230728)

14. но вем бра на вр ша ва -

ју се две го ди не от кад

ни је с на ма

ЗО РАН 

ПЕТ КОВ СКИ

14. XI 2014 – 14. XI 2016.

Го ди не про ла зе, ми смо

све пр аз ни ји из ну тра са

по ла ду ше и по ла ср ца.

Дру га по ло ви на је оти -

шла са то бом и тво јом

мла до шћу, си не је ди ни.

Во ле та ма ма ДА РА 

и та та ДА НЕ

(39/230732)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

КЕ ЛЕ МЕН

РАД МИ ЛА     ЈО ВАН
1996–2016.          1997–2016.

С љу ба вљу ко ју смрт не пре ки да чу ва ће мо вас од

за бо ра ва у на шим ср ци ма и ми сли ма.

По ро ди ца КЕЛЕМЕН
(41/230733)

13. но вем бра на вр ша ва

се че тр де сет да на

ПЕ ТАР 

БОГ ДА НОВ 

ПЕ РА
Вре ме про ла зи, али се -

ћа ња на те бе ни ка да.

ЉИ ЉА, МИ ЛИ ЦА, 

ТО НИ и СЛО БО ДАН

(42/230735)

ПО МЕН

ЉУ БАН 

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

Де сет го ди на је про шло,

ми  те ни смо за бо ра ви ли.

Ку мо ви БЕ ЛИ 

и ЈЕ ЛЕ НА с де цом

(113/230912)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Мно ги Ов но ви ће до жи ве ти ве -
ли ке про ме не, ка ко у по слов ном
окру же њу, та ко и у љу бав ним од -
но си ма. Не мој те се од у пи ра ти,
јед но став но се пре пу сти те. Фи -
нан си је се по пра вља ју, па мо же -
те оче ки ва ти ма ло ве ћи нов ча ни
до би так.

Има те све раз ло ге да се ди ви те
се би и бу де те екс цен трич ни. Фи -
нан си је су ста бил не, до ла зе ве ћи
до би ци, а кра јем сед ми це и не ки
не пла ни ра ни тро шак, из не над ни
пут или ве ћа ку по ви на. Не ће те
то ни осе ти ти. Од но си у ве зи су
по ма ло за тег ну ти.

Ва ша фи нан сиј ска си ту а ци ја је
као клац ка ли ца: има –не ма, а ка да
се све са бе ре, нов ца увек фа ли.
По моћ сти же ван по слов ног окру -
же ња. До ла зи не ки то пли та лас,
па се по тру ди те да ис ко ри сти те
по во љан тре ну так у сво ју ко рист.
Љу бав по не кад зах те ва и ак ци ју.

Ко ли ко год да оче ку је те да ће те
на пре до ва ти, без об зи ра на обе -
ћа ња, пе ри од пред ва ма је до ста
на пет и те жак. Но вац вам сти же,
али огра ни чи те тро шко ве, јер на -
кон то га до ла зи су шан пе ри од.
По сто ји мо гућ ност удва ра ња на
по слу и па ра лел не ве зе.

На по кон на и ла зи пе ри од ка да
ће те пу но ра ди ти, али и би ти на -
гра ђе ни за свој труд. До би так до -
ла зи из ино стран ства или од ра -
да са стран ци ма. Ра ди те по ла ко,
не жу ри те, да вам не што не би
про ма кло. Љу ба ви до ла зе и про -
ла зе, сва ка оста ви свој траг.

Ре ша ва те ве ли ке про бле ме ко ји
су вас му чи ли ду же вре ме, а ву ку
се из про шло сти. Фи нан сиј ска си -
ту а ци ја је ста бил на, са че стим до -
би ци ма. До бро све ис пла ни рај те.
Љу бав ула зи у ваш жи вот на ве -
ли ка вра та би ло да сте са ми, би -
ло да сте у ве зи. Страст је страст.

По др шка ко ја вам је обе ћа на,
из о ста је. Не осла њај те се на ста -
ре кон так те. Два пут про ве ри те
сва ки па пир ко ји пот пи су је те.
Ако има те не ки суд ски спор, про -
бај те да га од ло жи те. Ма њи по -
тре си сле де Ра ко ви ма ко ји су у
бра ку или ду гој ве зи.

Бу ди те до вољ но му дри, не оба -
ве шта вај те ни ко га о сво јим пла -
но ви ма. Не ула зи те у кон флик те,
не пот пи суј те ни шта. Ма ло ве ћи
до би так ће вам ком плет но по -
пра ви ти рас по ло же ње. Љу бав ни
од но си су склад ни, парт нер вам
при пре ма див но из не на ђе ње.

Про ме не ко је ће усле ди ти би ће
тур бу лент не, та ко да ће те их и ви
те шко пра ти ти. Фи нан си је су вам
уз др ма не, об у здај те сво је апе ти -
те и сво ја ма шта ња. Мо но то ни ја
у љу бав ном жи во ту уби ја, али
ула зак у тај не ве зе са мо ће до не -
ти ве ћи не мир.

Са мо сми ри те свој тем пе ра мент,
не ре а гуј те ис хи тре но и коц ки це ће
по че ти да се сла жу у ва шу ко рист.
По вољ но суд ско ре ше ње или ре -
ше ње не ког про бле ма ко ји вас ду -
го му чи. Убе ди те парт не ра да је је -
ди ни. Не бу ди те љу бо мор ни и до -
жи ве ће те оно о че му са мо са ња те.

Си гур ни нов ча ни до би ци, не
оно ли ко ко ли ко оче ку је те, али то
је са мо по че так јед ног ста бил ни -
јег пе ри о да, ка да мо же те по че ти
с ду го роч ни јим озбиљ ни јим пла -
но ви ма у по слу, мо гу ће и са
стран ци ма. Ди ван ста би лан љу -
бав ни од нос.

Фи нан сиј ски ће те се опо ра ви ти.
Но вац ће вам сти за ти с ви ше стра -
на, ма ло за ра ђен, ма ло као на гра -
да. Ако че ка те не ко суд ско ре ше -
ње, об ра до ва ће те се. Осе ћа те као
да ле ти те на не ким чуд ним кри ли -
ма стра сти и да мо же те за гр ли ти
свет. Пу ни сте по зи тив не енер ги је.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
10. ок то бра: Ни ко ли ну – Со фи ја и Јо жеф Бо гар; 11. ок то бра: Ива ну – Ире на та

Ве лич ков ски; 17. ок то бра: Ири ну – Дра га на Ста вре ски и Слав ко Ста ној ков ски;

18. ок то бра: Ане ту – Бо ја на и Да ни ел Мун ћан; 20. ок то бра: Де ја ну – Ире на То -

нев ски и Де јан Ар сов ски; 24. ок то бра: Ми ли цу – Да ни је ла и Сла ви ша Љу би шић,

Ири ну – Ле о ни да Там чић Ћа пин и Вла ди мир Ћа пин, До ро те ју Ан дреу – Ан ка Јан -

ков и Ва лен тин Мар ти нов; 26. ок то бра: Ми ли цу – Ми ле на и Вик тор Ди шков; 27.

ок то бра: Ха ну – Ени са и Љу бо мир Ми ло ва нов, Да ри ју Ми лу – Да ни је ла и Да ли -

бор Јак шић, Де ни су – Кла у ди ја и Јо њел Лу чи јан Ша манц, Та ру –  Кри сти на и Да -

ли бор Ни ко лић; 28. ок то бра: Еле ну – Јо ва на и Бо бан Ћур чић; 29. ок то бра: На -

та ли ју – Сла ђа на и Мар ко Ди ми три јев ски, Та ру – Дра га на и Пре драг То ма ше вић;

30. ок то бра: Ању – Све тла на Да ни лов и Бра ни мир Си ља но ски. 

До би ли си на
28. сеп тем бра: Кри сти ја на – Гор да на Јо ва но вић; 4. ок то бра: Ми ло ша – Ма ри -

ја на и Игор Ста но је вић; 7. ок то бра: Лу ку – Ива на Пе тро вић и Бра ни слав Чи кић;

9. ок то бра: Кри сти ја на –  Да ни је ла Ра ду и Кри сти јан Ни ка; 17. ок то бра: Мар ти -

на – Ана и Вла до То ма шик; 24. ок то бра: Алек су – Ма ри ја на Ма рин ко вић и Ми -

љан Стан ко вић; 27. ок то бра: Ми ло ша – Је ле на и Урош Бан, Алек су – Свје тла на

и Ми ро љуб Жи ва нов; 28. ок то бра: Ву ка ши на – Је ле на и Иван Уро шев, Ву ка –

Да ни је ла и Го ран Ни ко лић; 29. ок то бра: Алек су – Ива на Ла зин Мат ко вић и

Бран ко Мат ко вић, Са ву – Ана и Ср ђан Жив ко вић; 30. ок то бра: То му – Су за на

Мун ћан и Кри сти јан Шајн; 31. ок то бра: Алек су – Ди ја на Ри стов ска, Ни ко лу –

Мир ја на и Јо ван Сто ја нов; 1. но вем бра: Уроша – Мир ја на и Жар ко Не бри гић.

ВЕН ЧА НИ

27. ок то бра: Дра га на Кар та ли и Де јан Клап ка, Бо жа на Лац ма но вић и Сла ђан Ду -

мић; 29. ок то бра: Су за на Бу гар ски и Ја нош Шпил ха уп тер, Са ња Пан ду ров и Мар -

ко Кр не та, Хе ле на Ха ла брин и Са ша Спа сић, Ма ри ја Ром чев и Да ли бор Јок нић, Де -

ја на Ко чић и Мар ко Ива но вић, На да Лац ко и Алек сан дар Чех; 30. ок то бра: Ива -

на Стан ко вић и Бран ко Јо ва нов ски; 3. но вем бра: Ве ри ца Ада мов и Дра ган Стан -

ко вић; Ан ка и Ја нош Бар тиш, Ма ри ја на Га чев ска и Алек сан дар Миљ ко вић.

УМР ЛИ

27. ок то бра: Ан ка Ву ке лић (1936); 28. ок то бра: Ева Он дрик (1920), Об рад Гу -

ци јан (1934), Дра го љуб Ма рин ко вић (1934), Алек сан дар Бу цу – (1951); 29. ок -

то бра: Сте ван Ша раи (1923), Ма ра Ба јић (1931); 30. ок то бра: Мир ја на Де сан -

чић (1936), Са ва Ке бић (1938), Ми ха и ло Жу нић (1949), На ђа Ва сић (1935), Ва -

си ли је Ми хај лов (1943), Ве ри ца Ко вач (1939); 31. ок то бра: Дра ги ца Ђор ђев

(1955), Ма ри ја на Гру ба чић (1971), Ми ро сла ва Ста ни ми ро вић (1928), Ве ри ца Те -

о фа но вић (1947), Љу би ца Мла де нов ска (1926); 1. но вем бра: Див на Ми ло са -

вљев (1931), Ђо ка То мић  (1953), Сте ван Ра мјанц (1929), Дра ги ња Ђор ђе вић

(1941), Вик тор Кра шна (1930); 2. но вем бра: Ма ри ја Бор ка (1950), Жи ван ко

Пар ча нин (1939), Жељ ко Хор ват (1964), Сте ван Дра гој (1932). 

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА – Испуњаљка: новинари, неметали, веселост, ректорат,

норматив, Маркоцић (коначно решење: Невена Ристић). Магични

штит 7 х 9: претапати, пероралан, сточарина, Параћинац, спаривост,

Калиновик, Атанасије. Мини-укрштеница: пристанак, распорити, Ок-

тавијан, дуел, каре, Инке, Азиз. Анаграми: (1)ходочасник, (2) конгло-

мерат, (3) Марко Гудурић, (4) Леонид Шејка, (5) кулинарске чаролије.

АНАГРАМИ

(1) ВЕРСКИ ПУТНИК

(3) „ЗВЕЗДИН”

KOШАРКАШ (+K)

(4) НАШ СЛИКАР

ОН  ДАЈЕ  КЛИШЕ

(5) КУВАРСКЕ ЕГЗИБИЦИЈЕ (+ О)

РЕКЛИ: СИЛАН  ЈЕ  РУЧАК!

(2) МЕШАВИНА

Кад Бајраму време

календарски дође,

ХОСНИ ЧАК ДО Меке

на хаџилук пође.

ИГРАЋУ 

МУДРО

Кад OЛАКО „TРГНЕМ”

пића свакојака,

омами ме брзо

мешавина jaкa.

ИСПУЊАЉКА
1

2

3

4

5

6

Слогови: ВЕ, ВИ, ВИЋ, КО, ЛИ,

ЛОСТ, МА, МАР, МЕ, НА, НЕ, НО,

НОР, РАТ, РЕК, РИ, СЕ, ТА, ТИВ,

ТО.

ВОДОРАВНО: 1. журналисти, 2. група

хемијских елемената, 3. радост, испу-

њеност весељем, 4. управа универзи-

тета, 5. утврђено правило за рад и ква-

литет производа, 6. наша глумица и

певачица руских романси (Оливера).

Слова у посебно обележеним по-

љима, читана одозго надоле, дају

име и презиме наше младе глуми-

це из серије „Војна академија” (на

слици).

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

МА ГИЧ НИ ШТИТ 7 х 9
Слогови: А, ВИК, ВОСТ, ЈЕ, КА, ЛАН, ЛИ, НА, НА, НАЦ, НО, О, ПА,

ПА, ПЕР, ПРЕ, РА, РА, РИ, РИ, СИ, СПА, СТО, ТА, ТА, ТИ, ЋИ, ЧА.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. топљењем дати други облик, 2. који се

узима кроз уста (мед.), 3. порез на стоку, 4. житељ једног града у Помо-

рављу, 5. могућност спаривања, 6. варошица у Босни и Херцеговини, 7.

владика Српске православне цркве (Јефтић).

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

ВОДОРАВНО: 1. прихватање предлога, 2. расећи ножем стомак, 3.

римски император, 4. такмичење удвоје, двобој – телећа или свињска

ребра, 5. старо индијанско племе у Јужној Америци – муслиманско му-

шко име.

УСПРАВНО: 1. италијански политичар (Романо), 2. северноамерички

сисар, 3. протек, истицање, 4. Спасоје одмила, 5. узгој стоке за клање,

6. лука у Чилеу, 7. име функционера бивше СФРЈ Диздаревића, 8. сео-

ска подручја, 9. држављанин најмногољудније државе у Азији.



из Бе о гра да, Су бо ти це и Вр -
шца и њи хо вог кра ћег „ин тро-
-му зи ци ра ња” у фо а јеу, на би -
ну је иза шла Мај ра Мел форд,
аме рич ка пи ја нист ки ња и
ком по зи тор ка. Она је са сво -
јим квин те том по ка за ла рас ко -
шан та ле нат, а не из бе жне им -
про ви за ци је че сто су по при ма -
ле ег зи би ци о ни ка рак тер.

Усле ди ло је све ча но отва ра -
ње, ка да је умет нич ки ди рек -
тор ма ни фе ста ци је Во ји слав
Пан тић на ја вио да ће ту част
има ти град ски већ ник за ду -
жен за кул ту ру Не ма ња Ро тар.
По том су истин ски џез сла до -
ку сци, од ко јих су мно ги до пу -
то ва ли с ра зних стра на, до шли
на сво је – до вољ но је ре ћи Џон
Ско филд.

Иа ко се на стар ту ма ло љут -
нуо због ка шње ња, на ко је ни је
на ви као, већ по сле не ко ли ко
ства ри и бур них ова ци ја пот пу -
но се опу стио и, што ни је ни -
ма ло ка рак те ри стич но за овог
Аме ри кан ца, не рет ко му се на -
зи рао осмех на усна ма. Про мо -
ци ја но вог ал бу ма, под на зи вом
„Country for Old Man”, прем да
мно ги ма нео че ки ва на, вр ло бр -
зо се по ка за ла као пун по го дак.
У об ра де кан три кла си ка, по пут

Већ та да је би ло ја сно да ће
ути сак свих вр сни јих по зна ва -
ла ца о овом фе сти ва лу би ти
ви ше не го по зи ти ван.

Ви тал ни де ди ца Ли Ко ниц
У пе так, 4. но вем бра, пу бли ка
у Кул тур ном цен тру има ла је
не ви ђе ну част да ужи во ви ди
јед ног од ве ли ка на, ко ји већ
се дам де сет го ди на не си ла зи
са стеј џа – Ли ја Ко ни ца.

Овај аме рич ки сак со фо ни -
ста је у пло до но сној ка ри је ри
сви рао и с мно гим ве де та ма,

по пут Мај лса Деј ви са, а овог
пу та пра тио га је се дам на е сто -
чла ни „Биг бенд” или ти орек -
стар РТС-а, у ко јем, тре ба
под ву ћи, ва жну уло гу има ју и
два Пан чев ца – Иван Алек си -
је вић (кла вир) и Кри сти јан
Мла чак (сак со фо ни ста). Иа ко
је, пре ма ре чи ма ор га ни за то ра,

тро чла ним бен дом – „Sounds
Sculptures”. Он је у свом ше -
рет ско-шме кер ском ма ни ру
ко му ни ци рао с ма хом до ма -
ћом пу бли ком, а по што је от -
пра шио ну ме ру „Пан че стер
грув” и иза шао на бис, за хва -
лио је пу бли ци и по ру чио ка ко
и сам је два че ка оно што сле ди.

Си гур но нај пре сти жни ји му -
зич ки до га ђај у ши рем ре ги о -
ну ове го ди не оди сао је ра -
фин ма ном, ква ли те том, али
и кван ти те том, ви ше не го
ика да.

Пан че вач ки џез фе сти вал
је, мо же се ре ћи, до се гао вр ху -
нац, ма кар у овом фор ма ту. За
је дан град ве ли чи не Пан че ва
до ве сти му зи ча ре као што су
џез ико не Ско филд, Ко ниц,
Кар тер или Ра ва – из у зе тан је
под виг.

На кон све га ви ђе ног то ком
че ти ри да на про те клог ви кен -
да, не за бо рав них сви р ки и
фан та стич не ат мос фе ре, на ша
сре ди на тре ба још са мо да се
за ми сли над две ства ри – крај ње
је вре ме да овај град до би је
аде ква тан хо тел и да му зич ка
шко ла офо р ми џез од сек.

Пан че вач ки џез фе сти вал одр -
жан је од 3. до 6. но вем бра у
ор га ни за ци ји Кул тур ног цен -
тра Пан че ва.

То ком та че ти ри да на стеј -
џом ве ли ке са ле по ме ну те
уста но ве про де фи ло вао је
свет ски „крем де ла крем” му -
зи ке на ста ле по чет ком два де -
се тог ве ка у дел ти Ми си си пи ја
и клу бо ви ма Њу Ор ле ан са. Са -
ла је го то во сва ке ве че ри би ла
по пу ње на, а за го сто ва ња глав -
них зве зда не са мо да је тра -
же на кар та ви ше већ би, ре ци -
мо, и две са ле би ле не до вољ не.

Ско филд, жи ва ле ген да
А ево ка ко је све то из гле да ло
хро но ло шки. Пр вог да на, у че -
твр так, 3. но вем бра, не што
по сле 20.30, на кон од лич них
јав них ча со ва зве зда фе сти ва -
ла и уче ни ка му зич ких шко ла
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и по ме ри мо по че так за два де се -
так ми ну та, ка ко би све ле гло
пре ма пла ну. С дру ге стра не,
Ко ниц са сво јих осам де сет де -
вет го ди на мно го за бо ра вља,
чак и до го во ре око ин стру мен -
та, али и пам ти, на ро чи то де та -
ље из вре ме на Мај лса Деј ви са –
при се ћао се умет нич ки ди рек -
тор фе сти ва ла.

На кра ју, још јед ном вре ди
по но ви ти да овај ве ли чан стве -
ни до га ђај тре ба да ин ду ку је
нус пр о дук те, по пут, ре ци мо,

ОДР ЖАН ДЕ ВЕТ НА Е СТИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ЏЕЗ ФЕ СТИ ВАЛ

СВЕТ СКЕ ЗВЕ ЗДЕ У НА ШЕМ ГРА ДУ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

фе сти ва ла, ко ји је нај ви ше
вре ме на про во дио с го сти ма.

– Глав на им пре си ја мо же се
све сти у сле де ћем – за је дан
град мно го ве ћи и бо га ти ји од
Пан че ва не ви ђе на је при ви ле -
ги ја да у јед ном ре сто ра ну мо -
же те за јед но сре сти Џо на Ско -
фил да, Ли ја Ко ни ца и Ен ри ка
Ра ву – на вео је Пан тић.

Он из два ја и не ко ли ко анег -
до та. Ре ци мо, Ско филд, ко ји
је ре ла тив но бр зо сти гао на
ме сто кон цер та, по ми слио је

Ли Кониц и „Биг бенд”

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Ти гри ца
Си ва жен ка, ста ра око че ти ри
го ди не, про на ђе на је на ули ци
код ста ре Вај фер то ве пи ва ре и
при вре ме но збри ну та.

Ова не ве ро ват на ма ца ег зо -
тич них ти гра стих бо ја не пре -
кид но пре де и љу бав уз вра ћа
сто стру ко. Са да је жељ на да
пру жи дру штво пле ме ни тој осо -
би, ко ја све ин фор ма ци је мо же
до би ти на кон такт-те ле фон
062/168-86-64.

Де бељ ко
Овај пас је про на ђен у
на се љу Со да ра пре не -
ко ли ко да на, на жа лост,
без ми кро чи па, али је
ја сно да је не ко до бро
бри нуо о ње му и да је
до не дав но имао вла сни -
ка. Де бељ ко је ве ли ка
ма за и ве о ма је ве сео, а
уз то при вр жен и одан.

Уко ли ко не ко има ин -
фор ма ци је о псу или са зна ња о вла сни ку, тре ба ло би што
пре да по зо ве град ско при хва ти ли ште (кон такт-те ле фон
013/352-148). У су прот ном ће пас би ти дат на удо мља ва ње.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

А пре пра ве-прав ца те екс -
пло зи је ди рек тор Кул тур ног
цен тра Не ма ња Бог да нов за -
хва лио је сви ма – и го сти ма, и
спон зо ри ма, али по себ но за по -
сле ни ма у по ме ну тој уста но ви,
ко ји су на сво јим пле ћи ма из -
не ли вра шки те жак по сао.

И он да вул кан. Или, још ја -
че – Џејмс Кар тер! Овај аме -
рич ки сак со фо ни ста од пр ве
ства ри је кре нуо уби тач ним
тем пом. Та да су се мно ги за -
пи та ли шта ће тек усле ди ти.
Би ла је то нај о два жни ја му зи -
ка на све ту, из не се на у јед ном
да ху, као чи ста енер ги ја, по ве -
за на с пре се ком исто ри је и да -
на шњег мо мен та џе за. Кар тер
се ба вио Ђан гом Ре на ром на
је дан спек та ку ла ран и до сад
не ви ђен на чин – је зи ком со ул-
-џе за ше зде се тих. За вр шио је у
еле гич ном сти лу, али по свом
на хо ђе њу ве о ма енер гич но.

Ре ги о нал ни до га ђај
Упра во та кав био је и овај, де -
вет на е сти Пан че вач ки џез фе -
сти вал. У то су се мо гли уве ри ти
и го сти из Бу гар ске, Ру му ни је,
Хр ват ске, Бо сне, као и пет на е -
стак но ви на ра из еми нент них
му зич ких ча со пи са спе ци ја -
ли зо ва них за ову вр сту му зи -
ке. Би ло је ту пред став ни ка
„сед ме си ле” из Аме ри ке, Бри -
та ни је, Шпа ни је, Пољ ске, па
чак и из Ру си је. И њих је ова -
мо при ву као су ви ква ли тет, а
не то што их је не ко по звао.

На про тив, они су до шли о
соп стве ном тро шку да би пи -
са ли кри ти ке, ре цен зи је, освр -
те или ре пор та же. Пре ко да на
су оби ла зи ли град, фо то гра -
фи са ли, при су ство ва ли су и
ворк шо по ви ма и слу ша ли на -
сту пе уче сни ка му зич ких шко -
ла. Би ло им је фа сци нант но да
де ца тог уз ра ста сви ра ју џез
стан дар де. И сви они по не ли
су по зи тив не ре ак ци је. 

Пре ма ре чи ма јед ног од
ин спи ра то ра фе сти ва ла –
Сло бо да на Та на си је ви ћа, ка -
да је фе сти вал осно ван, би ла
је за ми сао да се ра ди с мла -
дим сна га ма.

– То се по ка за ло као од лич на
ствар. Зве зде су би ле на рас по -
ла га њу де ци са џез од се ка му -
зич ких шко ла из Су бо ти це, Вр -
шца и Бе о гра да да од го ва ра ју
на сва мо гу ћа и не мо гу ћа пи та -
ња – ис та као је Та на си је вић.

Сва ке ве че ри пре глав ног
про гра ма мла ди та лен ти су
џе мо ва ли на ма лој сце ни у фо -
а јеу, а на кон глав них про гра ма
по чи ња ле су сешн-свир ке, као
ви шње на тор ти. При ре ђи ва ли
су их Иван Алек си је вић, Кри -
сти јан Мла чак и Ла зар То шић.
Тра ја ле су до де бе ло по сле по -
но ћи, а за то вре ме пу бли ка се
опу шта ла и, уз до бру сви р ку,
при се ћа ла ве ли чан стве них
кон цер та.

Пан че во за слу жу је џез од сек
Би ло је не за бо рав них тре ну та -
ка, а о њи ма је је дан од нај по -
зва ни јих да го во ри Во ји слав
Пан тић, умет нич ки ди рек тор

осве же ња сце не мла дим ка -
др ом. Сто га оста је жал што
пан че вач ка му зич ка шко ла
још увек не ма џез од сек, на -
ро чи то ако се зна ко ли ко је
ов де пре ка ље них му зи ча ра
ко ји би то ис пра ти ли.

хи то ва Хен ка Ви ли јам са и не у -
ни шти ве „Jolene” До ли Пар -
тон, Ско фил до ва ги та ра и мај -
стор ство пи ја ни сте Гол динг са,
ба си сте Сва ло уа и буб ња ра
Стју ар та уне ли су из ра зи то јак
џез и блуз пе чат.

пр во бит но за ми шље но да вре -
ме шни Ли Ко ниц од сви ра пет-
-шест ну ме ра, ува же ни гост се
то тал но опу стио и про ду жио
до кра ја кон цер та.

Али, уз све ова ци је ве ли ка -
ну, вр ху нац те но ћи де ло је
вир ту о за из Ита ли је ко је је
пред во дио Ен ри ко Ра ва. Мај -
стор тру бе „раз ва лио” је у сва -
ком по гле ду – кре а тив но шћу,
ино ва ци ја ма, при сту пом у ко -
јем је ком би но вао тра ди ци о -
нал не фор ме би ба па и елек -
тро ни ку ги та ри сте Фран че ска
Ди о да ти ја.

Су бо та је би ла пред ви ђе на
као ре лакс дан, ка да је улаз
био сло бо дан, а по че ло је, за
ова кве хе пе нин ге, по све не ти -
пич но – на сту пом (и то бри -
љант ним) дуа ма ђар ских цим -
ба ли ста – Ми кло ша Лу ка ша и
Кал ма на Ба ло га – то ком ко јег
су ру ке умет ни ка не у хва тљи во
ле те ле по овом нео бич ном ин -
стру мен ту, (са мо) на лик кла -
ви ру.

Ве че је за тво рио наш ста ри
џе зер ски вук – буб њар Ла зар
То шић, у че му га је све срд но
по др жа вао оста так квин те та,
са упа дљи вим учин ком сек ци -
је хор ни ста.

Екс пло зи ја зва на Кар тер
И, он да фи на ле ка кав се рет ко
ви ђа. По след њи дан, не де љу, 6.
но вем бар, за по чео је наш екс -
тра та лен то ва ни су гра ђа нин
Иван Алек си је вић са сво јим

да је и да ље у истом гра ду, то
јест у Бе о гра ду, што је не ко ли -
ко пу та по но вио на би ни.

– По ред то га, иа ко по уго во ру
ни ка ко не за ка зу је сви р ке по сле
22 са та, ње гов агент и ја смо од -
лу чи ли да га мал ко „пре ва ри мо”

Џон Скофилд

Џејмс Картер

Квартет Енрика Раве

„Цимбалодуо”

Иван Алексијевић



У Зре ња ни ну је од 3. до 6. но -
вем бра одр жан ме ђу на род ни
пли вач ки ми тинг под на зи -
вом „Ве ли ка на гра да Ср би је”.
На том пре сти жном над ме та њу
уче ство ва ло је 509 пли ва чи ца
и пли ва ча из 56 клу бо ва из
Ср би је, Цр не Го ре, БиХ, Ма -
ке до ни је, Хр ват ске, Сло ве ни -
је, Ма ђар ске, Ита ли је, Ру му -
ни је, Бу гар ске и Тур ске. У та -
ко ја кој кон ку рен ци ји бо је
ПК-а Ди на мо бра ни ли су Ања
Цре вар, Бо рис Сто ја но вић,
Ва ња Гру јић и Ду ња Ши шић,
а пред во ди ли су их тре не ри
Влат ка Ко мле нац и Мар ко
Спа сов.

Још јед ном је бри љи ра ла
на ша мла да олим пиј ка Ања
Цре вар. У ди сци пли ни 400 м
кра ул осво ји ла је пр во ме сто
с вре ме ном 4:09,41 и обо ри ла

на ци о нал ни ре корд за де вој -
чи це до ше сна ест го ди на, али
и у ап со лут ној ка те го ри ји.
Ања је три јум фо ва ла и у над -
ме та њу на 400 м ме шо ви то, с
ре зул та том 4:38,26, та ко ђе
обо рив ши ре кор де у две по -
ме ну те ка те го ри је. Тр ку на
200 м ме шо ви то ис пли ва ла је
у вре ме ну 2:12,82, осво ји ла
злат ну ме да љу и по ста ви ла
но ва нај бо ља вре ме на у кон -
ку рен ци ји де вој чи ца до ше -
сна ест го ди на, али и у ап со -
лут ној ка те го ри ји. Два ре кор -
да Ања је обо ри ла и у над ме -

та њу на 200 м дел фин, јер је
до нај вред ни јег тро фе ја сти -
гла с ре зул та том 2:11,83. На
800 м кра ул је би ла тре ћа,
али је с вре ме ном 8:39,25 та -
ко ђе по ста ви ла но ве ре кор де
у кон ку рен ци ји пли ва чи ца до
ше сна ест го ди на, као и у ап -
со лут ној ка те го ри ји. Ања је
три јум фо ва ла и на 200 м леђ -
но, а с вре ме ном 2:12,23 по -
ста ви ла је но во нај бо ље вре -
ме за де вој чи це до ше сна ест
го ди на, баш као и у тр ци на
200 м пр сно, ко ју је ис пли ва -
ла с ре зул та том 2:31,46, али
је осво ји ла тре ће ме сто. Ања
је про гла ше на за нај у спе -
шни ју так ми чар ку на ми тин -
гу, јер је у се дам ди сци пли на
обо ри ла свих се дам ре кор да,
од ко јих чак пет у се ни ор ској
ка те го ри ји.

Бо рис Сто ја но вић је по бе -
дио у тр ци на 50 м кра ул, у
ко јој је с ре зул та том 21,94
по ста вио ре корд ми тин га, а у
над ме та њу на 100 м истим
сти лом тре ћи је сти гао на
циљ. Ва ња Гру јић се над ме та -
ла у гру пи де вој чи ца од три -
на ест и че тр на ест го ди на, а
осво ји ла је брон за но од лич је
у тр ци на 200 м леђ но. Ду ња
Ни шић се оки ти ла сре бром
на 400 м ме шо ви то и брон -
зом на 100 м дел фин. Она је
пли ва ла у кон ку рен ци ји де -
вој чи ца до два на ест го ди на.
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Че твр ти три јумф 
еки пе Мар ка Кр сти ћа

На ре ду је Вр бас

Ру ко ме та ши це ЖРК-а Пан че -
во опет су на по бед нич ком ко -
ло се ку. Све тла на Ни чев ски и
ње не дру га ри це су про шлог
ви кен да у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту уго сти ле Мла ди
рад ник из Ра дин ца. Тај ин те -
ре сан тан ду ел по сма тра ло је
око 300 љу би те ља игре с ле -
пљи вом лоп том. Бор бе не го -
шће при ка за ле су се у ле пом
све тлу, али то им ни је би ло до -
вољ но да из не на де еки пу тре -
не ра Мар ка Кр сти ћа: Пан че во
– Мла ди рад ник 26:23 (11:11).

До ма ће су до бро „отво ри ле”
утак ми цу, па су с два по гот ка
Ива не Та не лов у дру гом ми -
ну ту има ле пред ност од 2:0.
Ка да су у ше стом од но сно
осмом ми ну ту мре жу го шћи
по го ди ле и Ма ја Ра дој чин и
Ми ла Бе а дер и ка да је на се -
ма фо ру ста јао ре зул тат од 4:1,
чи ни ло се да ће го шће пре тр -
пе ти пра ви бро до лом. Али ни -
је би ло та ко. Бор бе не ру ко ме -
та ши це из Ра дин ца ус пе ле су
да се вра те у меч, ни су се пре -
да ва ле, „ју ри ле” су ри ва ла и
сти за ле на два го ла за о стат ка,
да би у по след њем ми ну ту пр -
вог по лу вре ме на из јед на чи ле

на 11:11.На ста вак утак ми це
про те као је у крај ње не из ве -
сној игри. Го ло ви ма Ми ле Бе -
а дер и Ма ри је Ми ли ће вић
Пан чев ке су ус пе ле да се ма ло
„од ле пе”, али се већ по сле де -
вет ми ну та игре у дру гом по -
лу вре ме ну сти гло до но вог из -
јед на че ња – 14:14. У 47. ми ну -
ту Мла ди рад ник је по вео са

18:17, тре нер Мар ко Кр стић
је мо рао да узме тајм-аут, а од
тог мо мен та ње го ве ру ко ме та -
ши це за и гра ле су као пре по -
ро ђе не. До ма ће су бр зо пре о -
кре ну ле ре зул тат, по ве ле су са
20:18, а ка да је Це ца Ни чев -
ски по сле јед не од лич не од -
бра не Са ње Па вло вић ба ци ла
кон тру пре ко це лог те ре на

ПЛИ ВАЧ КИ МИ ТИНГ У ЗРЕ ЊА НИ НУ

АЊА ОПЕТ ПО МЕ РА ЛА ШТО ПЕ РИ ЦУ

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ДЕ ВОЈ КЕ У ПО БЕД НИЧ КОМ РИТ МУ

Шам пи о нат све та у ша ху за
игра че до два на ест го ди на
одр жан је у Ба ту ми ју у Гру зи -
ји, а тра јао је две пу не не де ље.
За на гра де, сла ву и пре стиж
на овој нај ве ћој ша хов ској ма -
ни фе ста ци ји бо ри ло се пре ко
700 нај бо љих мла дих ша хи ста
из свих кра је ва све та.

Ме ђу њи ма је био и тро -
стру ки ка дет ски пр вак Ср би је
– осмо го ди шњи Пан че вац
Мар ко Ми ла но вић, члан
ШК-а „Све то зар Гли го рић
Гли га” из на ше га гра да.

Ово је већ дру га го ди на ка -
ко Мар ко уче ству је на Свет -
ском пр вен ству, а под се ћа мо
да се кра јем ав гу ста вра тио са
европ ског шам пи о на та, на ко -
јем је осво јио сре бр ну ме да љу.

С об зи ром на то да је кон -
ку рен ци ја на свет ском пр вен -
ству ја ча не го на европ ском,

Мар ко је и овог пу та оства рио
од ли чан ре зул тат. По сле је -
да на ест ис цр пљу ју ћих ко ла,
бо ре ћи се про тив так ми ча ра
из нај ве ћих свет ских ша хов -
ских си ла у ко ји ма шах зна чи
и пред ста вља мно го ви ше од
игре, са 7,5 по е на по де лио је
де се то ме сто.

О сна зи Мар ко ве игре го во -
ри чи ње ни ца да је на нај те -
жем свет ском так ми че њу
осво јио 76 но вих ФИ ДЕ реј -
тинг по е на. Као и на европ -
ском над ме та њу, по но во је
био нај бо љи срп ски ре пре зен -
та ти вац до осам на ест го ди на,
а у сво јој кла си се пла си рао
да ле ко из над зва нич ног
европ ског пр ва ка из Ру си је.

Не ма сум ње да је пред на -
шим мла дим су гра ђа ни ном
бли ста ва ка ри је ра. Сва ка
част!

СВЕТ СКО ПР ВЕН СТВО У ША ХУ ЗА МЛА ДЕ

МАР КО ДЕ СЕ ТИ НА ПЛА НЕ ТИ

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

СПА СКОВ СКИ СА ЧУ ВАО БОД
Три на е сто ко ло у Срп ској ли -
ги гру па „Вој во ди на”, ко је је
од и гра но про шлог ви кен да,
баш ни је би ло срећ но за пан -
че вач ки Же ле зни чар. Као и
мно го пу та до са да, по пу лар на
„ди зел ка” би ла је бо ља од свог
ри ва ла, ства ра ла је шан се, чак
и оне из ко јих је те же про ма -
ши ти гол – али ни је по бе ди ла.
Овог пу та „про ву кли” су се Су -
бо ти ча ни, а при том су им по -
мо гли и де ли о ци (не)прав де,
ко је је пред во дио глав ни су ди -
ја Ду шан Пан чић из Ка ра ву -
ко ва: Же ле зни чар – Бач ка
1901 1:1.

Шеф струч ног шта ба пан че -
вач ког ти ма Алек сан дар Сте -
ва но вић по ве ре ње за овај ду ел
по кло нио је еки пи у са ста ву:
Ка та нић, Ру ња јић, Трип ко вић,
Те ки ја шки, Спа сков ски, Јо ва -
но вић, Стај чић, Си мо но вић,
Цр но мар ко вић, Ко ва че вић и
Но ва ков, а у дру гом по лу вре -
ме ну при ли ку су до би ли и
Илић, Сав ков и Ша ли пу ро вић.

Пр ви део утак ми це про те као
је у из јед на че ној игри, углав -
ном на сре ди ни те ре на, ма да су
оба ти ма има ла сво је при ли ке
за по го дак. Ипак, мре же су ми -
ро ва ле у пр вих 45 ми ну та.

У на став ку ме ча Жељ ко
Стај чић и ње го ви са и гра чи
пре у зе ли су ини ци ја ти ву, има -
ли су ви ше лоп ту у свом по се -
ду, ак ци је су по ста ле теч ни је,
ства ра ли су при ли ке... До ма -
ћи су ус пе ли да по стиг ну по го -
дак, ко ји су су ди је по ни шти ле
због на вод не оф сајд-по зи ци -
је. А он да је, у је ку офан зи ве

„ди зел ке”, усле дио шок за око
300 на ви ја ча на СЦ-у „Мла -
дост”. У 75. ми ну ту је до су ђен
сло бод ни уда рац за го сте. Шу -
том с ве ли ке уда ље но сти
играч Бач ке је, ка да се то нај -
ма ње оче ки ва ло, ус пео да над -
му дри гол ма на Ка та ни ћа и
до ве де го сте у вођ ство од 1:0.

Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра су
за и гра ли на све или ни шта,
има ли су још не ко ли ко иде ал -
них при ли ка за по го дак и ка да
се учи ни ло да ће оста ти без
ијед ног бо да, у на док на ди
вре ме на, у 92. ми ну ту, Сло бо -
дан Спа сков ски је уда р цем са
око два де сет ме та ра ус пео да

по го ди мре жу Бач ке и свом
ти му до не се вре дан бод.

„Ди зел ка” је и да ље на де се -
том ме сту на та бе ли, са 12 бо -
до ва, а у прет по след њем ко лу
је се њег де ла шам пи о на та пу -
ту је у При гре ви цу, на мег дан с
ли де ром Брат ством.

Ди на мо 1945 је по но во ли -
дер у Вој во ђан ској ли ги гру па
„Ис ток”. Мом ци ко је пред во -
ди тре нер Бран ко Ђо кић по бе -
ди ли су у Ба нат ском Ка ра ђор -
ђе ву Је дин ство с 1:0, осво ји ли
но ва три бо да, али и ис ко ри -
сти ли кикс Ко за ре у На ко ву
(2:2) и за се ли на трон. Пан -
чев ци су игра ли у са ста ву:

То мић, Ка ран фи лов ски, Да -
шић, Во ји но вић, Сто ја нов ски,
Ах чин, Ни ко лић, Скок на, То -
шић, Не ду чић и Лу ко вић, а
при ли ку су до би ли и Ар бу ти -
на, Пе ште рац и Ра до је вић.

Овај ду ел од лу чио је „џо -
кер” тре не ра Ђо ки ћа – Не бој ша
Ар бу ти на, ко ји је де се так ми -
ну та пре кра ја утак ми це ус пео
да по стиг не је ди ни по го дак и
свом ти му до не се три вред на
бо да.

На ред ног ви кен да „бр зи
воз” до че ку је Сло бо ду из Но -
вих Ко за ра ца, а сви на ви ја чи
тог клу ба на да ју се на став ку
по бед нич ке се ри је.

Ма ри ји Ми ли ће вић за 21:18,
по бед ник је мо гао да се на слу -
ти. Го шће ви ше ни су има ле
ни сна ге ни мо ћи да се по но во
вра те у меч.

Нај е фи ка сни ја у ре до ви ма
еки пе из на ше га гра да би ла је
Ми ла Бе а дер, ко ја је де вет пу -
та са вла да ла про тив нич ког
гол ма на. Ма ја Ра дој чин и
Ива на Та не лов су би ле пре ци -
зне по шест пу та, Ма ри ја Ми -
ли ће вић је по сти гла че ти ри
го ла, а јед ном се у ли сту стре -
ла ца упи са ла и Је ле на Цвет ко -
вић. Са ња Па вло вић је си гур -
ним од бра на ма баш ка да се
„ло мио” ре зул тат да ва ла до -
дат ну енер ги ју сво јим са и гра -
чи ца ма.

По сле се дам ко ла у Су пер Б
ли ги Пан чев ке има ју скор од
че ти ри по бе де и три по ра за.
Са осам бо до ва за у зи ма ју ше -
сто ме сто на та бе ли, а у на ред -
ном ко лу пу ту ју у Вр бас, на
мег дан са исто и ме ним ри ва -
лом, ко ји се на ла зи на тре ћем
ме сту.

ДИ НА МО ДО ЧЕ КУ ЈЕ СЛО ГУ

По сле ма ле пр вен стве не па у зе због ква ли фи -

ка ци о них утак ми ца ре пре зен та ци је Ср би је на -

ред ног ви кен да се на ста вља тр ка за бо до ве у

Су пер ли ги на ше зе мље, а пред ру ко ме та ши -

ма Ди на ма је још јед но ве ли ко ис ку ше ње.

Бран ко Ра да но вић и ње го ви дру го ви у су -

бо ту, 12. но вем бра, у Ха ли спор то ва на Стре -

ли шту до че ку ју Сло гу из По же ге.

– Пред на ма је озби љан ри вал. Сло га је од -

ли чан клуб, ко ји мно го ула же у свој тим. Кр -

сман чић и Па вло вић су ме ђу нај бо љим

бе ко ви ма у ли ги. Ис ку сни су. Ни су без раз ло -

га на вр ху та бе ле. Ми има мо ве ли ки про блем,

јер је при ли ком ре пре зен та тив не ак ци је Јо -

ван Сто ја но вић по вре дио ко ле но. Мо жда до

кра ја пр вог де ла пр вен ства не ће мо мо ћи да

ра чу на мо на ње га. Иван Дис тол још „ву че”

сво ју по вре ду, али шта је – ту је. Оп ти ми ста

сам, мо ји мом ци од лич но ра де на тре нин зи -

ма и спре ма мо се нај бо ље што мо же мо.

Игра мо пред сво јим на ви ја чи ма, ко је по зи -

вам да нас по др же и овог пу та и по мог ну нам

у но вој те шкој ру ко мет ној би ци. Као и увек,

Ди на мо иде на по бе ду – ре као је пр ви тре нер

„жу то-цр них” Иван Пет ко вић.

Утак ми ца по чи ње у 18 са ти.
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ПРВА ЛИГА
Пријепоље: ФАП ЛИВНИЦА – БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – МЛАДОСТ
недеља, 15 сати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–СЛОГА
субота, 18 сати

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Врбас: ВРБАС–ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – Ц. ЗВЕЗДА
субота, 19.30

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Ада: ПОТИСЈЕ–ВЛАДИМИРОВАЦ
Долово: ДОЛОВО–АПАТИН

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СПАРТАК
субота, 20 сати

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ – КРИС КРОС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–ДИНАМО
Опово: ОПОВО–БНС
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ОМЛАДИНАЦ
субота, 19 сати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Пригревица: БРАТСТВО 1946 – ЖЕЛЕЗНИЧАР

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО–СЛОБОДА
субота, 13 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ВОЈВОДИНА (Ц)
Б. Црква: БАК–ЈУГОСЛАВИЈА
Омољица: МЛАДОСТ – ПАРТИЗАН (У)
Влајковац; ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
Избиште: ПОЛЕТ–СТРЕЛА
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–СЛОГА

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–ЗРЕЊАНИН 3:0

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЈАГОДИНА 3:1

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Футог: ВОЛЕЈСТАР – ОДБОЈКА 013 3:0

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ПАНЧЕВО – М. РАДНИК 26:23

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Апатин: АПАТИН–ДОЛОВО 28:34
Качарево: ЈЕДИНСТВО–КЛЕНАК 29:21
мушкарци

Темерин: ТСК–ДОЛОВО 28:20
Б. Н. С.: ВЛАДИМИРОВАЦ–ДАЛМАТИНАЦ 43:31
ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ОМЛАДИНАЦ (Д) 22:17

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Чачак: БОРАЦ–ТАМИШ 89:91

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ЖЕЛЕЗНИЧАР 91:67

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ОПОВО 95:57
Б. Н. Село: БНС–ЛОКОМОТИВА 76:68
Шид: ПАРТИЗАН–ЈЕДИНСТВО 81:80

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – БАЧКА 1901 1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО 0:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–ПОЛЕТ 5:0
Иваново: СТРЕЛА – ЈЕДИНСТВО (В) 1:0
Старчево: БОРАЦ–МЛАДОСТ 2:2
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – Ц. ЗВЕЗДА 3:1
Алибунар: БУДУЋНОСТ – ЈЕДИНСТВО (К) 4:1 
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Kubbel

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дд3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Пан чев ци 
три јум фо ва ли по сле
два про ду жет ка

Сле ди ду ел 
са Спар та ком

Мом ци ко је пред во ди тре нер
Бо јан Јо ви чић, по сле пе тог ко -
ла Ко шар ка шке ли ге Ср би је,
на ла зе се у жи жи ин те ре со ва -
ња спорт ске јав но сти у на шој
зе мљи. Ка ко и не би ка да су
про шлог ви кен да оства ри ли
пра ви под виг и из Чач ка се
вра ти ли уз диг ну тих ру ку. Во -
ди ла се ро вов ска бит ка у гра ду
ко шар ке, „ги ну ло” се за сва ку
лоп ту и сва ки по ен... У ре гу -
лар ном де лу утак ми це ни је би -
ло по бед ни ка. Играо се про ду -
же так... па дру ги... На кра ју су
Ча ча ни мо ра ли да че сти та ју ве -
ли ком ри ва лу: Бо рац –Та миш
89:91. Ре гу лар ни део су сре та
окон чан је с ре зул та том 66:66,
по че твр ти на ма: 20:19, 21:11,
12:14, 13:22, а до по бед ни ка се
сти гло по сле про ду же та ка –
10:10 и 13:15.

Око 700 по кло ни ка игре под
обру че ви ма у Чач ку ужи ва ло
је у фан та стич ној ко шар ка -
шкој пред ста ви, у ко јој су
мом ци из оба ти ма да ва ли свој
мак си мум од пр вог до по след -
њег ми ну та. Пр во по лу вре ме
је при па ло до ма ћој еки пи, ко -
ја је на од мор оти шла с је да на -
ест по е на „ви шка” (41:30).

Сли ка је у на став ку ме ча
по че ла да се ме ња, ма да су

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ПОД ВИГ ТА МИ ША У ЧАЧ КУОСАМ ТРО ФЕ ЈА 
ЗА КО ЛО СЕ УМ

На ме ђу на род ном тур ни ру у
Би је љи ни, ко ји је одр жан про -
шлог ви кен да, Те квон до клуб
Ко ло се ум из на шег гра да
пред ста вља ло је осам так ми -
ча ра, ко ји су осво ји ли осам ме -
да ља. Уз то, у екип ној кон ку -
рен ци ји у ди сци пли ни фор ме

за слу жи ли су пе хар на ме њен
дру го пла си ра ном ти му.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Ена Мар ко вић, Ире на Пру де ус
и Лу ка Ран ђе ло вић, сре бром
су се оки ти ли Раст ко До ста -
нић, Лу ка Ба бић, Зо ра на Пе -
три чић и Сте фан Илић, док је
Алек са Ран ђе ло вић за ра дио
брон зу.

ЧЕ ТИ РИ СРЕ БРА 
И БРОН ЗА

На ме ђу на род ном ми тин гу у
Зре ња ни ну „Ве ли ка на гра да
Ср би је” на сту пи ло је и шест
пли ва ча пан че вач ке Спа р те,
ко је је пред во дио тре нер Не -
над Јо вић.

Јо ва на Бог да но вић је осво -
ји ла сре бр не ме да ље у тр ка ма
на 50 и 200 м пр сно, док је у
над ме та њу на 100 м истим
сти лом тре ћа сти гла на циљ.
Ва ле ри Шви гир је би ла дру га
на 50 м дел фин и 50 м леђ но.

КУП РА КО ВИ ЦЕ
У окви ру при пре ма за пр вен -
ства Вој во ди не и Ср би је, ка ра -
ти сти Мла до сти су про шлог
ви кен да уче ство ва ли на ме ђу -
на род ном тур ни ру у Бе о гра ду
под на зи вом „Куп Ра ко ви це”.

Злат не ме да ље у бор ба ма су
осво ји ли Јо ва на Но ва ков, Ми -
ли ца Ми ло ва но вић и Ми ха и ло
Пан те лић, сре бром су се оки -
ти ли Ја на Кој чић и Ан ђе ли на
Ја ре дић, а брон за на од лич ја су

за слу жи ли ка та-ти м ју ни ор ки
(Ја на Кој чић, Ми ња Не сто ро -
вић и Ана ста си ја Ја ре дић), као
и Да мјан Сто ја но вић, Бра ни -
слав Чо ке ша и Ср ђан Јо кић
(сви у бор ба ма).

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Стране припремио

Александар
Живковић

Чла ни це Ко њич ког клу ба Кре -
мен из Пан че ва Ма ша Ог ње -
но вић и Ива Ми оч осво ји ле су
ти ту ле шам пи о на Ср би је у да -
љин ском ја ха њу, за хва љу ју ћи
од лич ној тех ни ци, на пор ним
тре нин зи ма, али и по ве ре њу и
љу ба ви ко ју пру жа ју сво јим
ко њи ма Ву ку и Зев су.

Да љин ско ја ха ње је јед на од
нај зах тев ни јих ди сци пли на
ко њич ког спо р та, слич на ма ра -
то ну, у ко јој ја хач и коњ тре ба
да са вла да ју ду ге ста зе у што
кра ћем вре ме ну, уз оба ве зне ве -
те ри нар ске кон тро ле на сва ких

20, 30 и 40 ки ло ме та ра, за ви -
сно од ду жи не тр ке.

Пр вен ство Ср би је одр жа но
је у че ти ри ко ла на ста за ма у
По жа рев цу, Аран ђе лов цу, Но -
вом Са ду и Бе о гра ду, на дис -
тан ца ма од 20 до 80 км.

Ма ша Ог ње но вић је три -
јум фо ва ла с гр лом Вук у ка -
те го ри ји се ни о ра, а Ива Ми -
оч са Зев сом би ла је нај бо ља
у над ме та њу ју ни ор ки. Ма -
ша је осво ји ла пр во ме сто и
на Отво ре ном бал кан ском
ку пу, као и на Пр вен ству
Вој во ди не.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ДА ЉИН СКОМ ЈА ХА ЊУ

МА ША И ИВА ШАМ ПИ ОН КЕ
Про шлог ви кен да у Ки кин ди је
одр жан ме ђу на род ни тур нир у
џу ду, на ко ме су до бре ре зул та -
те оства ри ли и пан че вач ки
клин ци. Из ЏК-а Ди на мо злат -
не ме да ље су осво ји ли: Алек са
Ђу ро вић, Ма те ја Зу бо вић, Ан -
дри ја на Кр те нић и Вла ди мир
Бог да нов ски. Сре бром се оки тио

Фи лип Фран цуз, а брон зе су за -
ра ди ли Ђор ђе Ја ки мов ски и
Ог њен Ђу ри шић.

Успе шни су би ли и чла но ви
ЏК-а Пан че во. Ла зар и Ни на
Ал би ја нић осво ји ли су сре бр -
не ме да ље, а брон зе су при па -
ле Фи ли пу Па ла нач ком и Ла -
за ру Ва нев ском.

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

МЕ ДА ЉЕ ИЗ КИ КИН ДЕ

ко шар ка ши Бор ца и да ље др -
жа ли кон тр о лу над утак ми -
цом. А он да је усле ди ла че твр -
та че твр ти на. Ни ко ла Си мић и
ње го ви дру го ви за и гра ли су на
све или ни шта. И до би ли су
јед ну од нај вред ни јих по бе да у
но ви јој исто ри ји овог спорт -
ског ко лек ти ва. Баш ка да је
нај ви ше тре ба ло, ка да су мно -
ги по че ли да сум ња ју у њих...
А при том су игра ли без стан -
дард них Иго ра Ке са ра и Вла -
ди ми ра Ве лич ко ви ћа.

За то сви они ко ји су игра ли
у гра ду на Мо ра ви за слу жу ју
по хва ле. Мла ден Вит ко вић је

био нај е фи ка сни ји, са 23 по е -
на, а ње му уз ра ме био је Алек -
сан дар Ил кић. Мла ди плеј меј -
кер Та ми ша је још јед ном по -
ка зао из у зе тан та ле нат, од лич -
но је пред во дио свој тим, а ус -
пео је и да по стиг не 19 по е на.
У ју на ка утак ми це из ра стао је
Ду шан Ву ле тић, ко ји је по сти -
гао нај дра го це ни је по е не, оне
ко ји су у по след њој се кун ди
дру гог про ду жет ка до не ли по -
бе ду Та ми шу, а укуп но је био
пре ци зан ше сна ест пу та. Ни -
ко ла Си мић је ка пи тен ски
пред во дио сво је дру го ве, а са 14
по е на дао је огро ман до при нос

ве ли ком три јум фу. Ду шан
Ми ло ше вић је кош Ча ча на по -
го дио је да на ест пу та, Адам
Мир ко вић је по сти гао пет, а
Сте фан Са вић три по е на.

На рав но, увек ка да се стиг не
до три јум фа, а по себ но на ова -
кав на чин, ве ли ко при зна ње
тре ба ода ти и тре не ру. Бо јан
Јо ви чић, мла ди стра тег Та ми -
ша, и овог пу та је по ка зао да
ко шар ку др жи у ма лом пр сту.
Знао је да сми ри сво је пу ле не,
али и да им ка же шта да ра де
ка да је за о ста так био ве ли ки.
Ово је тек дру ги три јумф Та -
ми ша у Чач ку, а би ће их још...

Иду ћег ви кен да Та миш у
Ха ли спор то ва на Стре ли шту
до че ку је су бо тич ки Спа р так,
мо жда нај ква ли тет ни ји тим у
овом ран гу так ми че ња. Алек -
сан дар Ил кић, Ни ко ла Си мић
и оста ли мом ци за слу жи ли су
да има ју по моћ с три би на у ду -
е лу с ве ли ким ри ва лом.

У Дру гој срп ској ли ги Ди на -
мо је на свом те ре ну са вла дао
Опо во са 95:57.

Пан чев ци су игра ли у са ста -
ву: Му тав џић (че ти ри по е на),
Слеп че вић (два), Трај ко вић (де -
сет), Се ку лић (пет на ест), Ка ње -
вац (де вет), Муј ко вић (шест),
Ћи рић (два), Пе тро вић (три де -
сет), Мли нар (пет на ест) и Ђор -
ђе вић (два по е на).

ПО КЛОН ОД НЕ МА ЊЕ ДАН ГУ БИ ЋА

Ко шар ка ши Крис-кро са су у ше стом ко лу Пр ве

срп ске ли ге на свом те ре ну са вла да ли Же ле зни -

чар из Ин ђи је с 91:67, по че твр ти на ма: 21:17,

30:18, 20:13 и 20:19.

До ма ћин је ушао у меч ве о ма сна жно, пре све -

га у од бра ни, па је већ у пр вом по лу вре ме ну сте -

као пред ност од 16 по е на. Цео тим је

функ ци о ни сао из ван ред но, што је да ло пе чат

овој утак ми ци.

Тре ба ре ћи да су ко шар ка ши Крис-кро са игра -

ли у но вој спорт ској опре ми, ко ју је клу бу да ри -

вао бив ши члан овог спорт ског ко лек ти ва, са да

пр во ти мац Цр ве не зве зде, Не ма ња Дан гу бић.

Ди ван гест. Сва ка част!

Тра ди ци о на лан тур -
нир у ма лом фуд ба лу
ко ји се одр жа ва по во -
дом Да на гра да Пан -
че ва ове го ди не је ор -
га ни зо вао ФК Ди на мо
1945, а од и гран је у
Ха ли спор то ва на
Стре ли шту.

– По бед ни ци пе тог
тур ни ра по во дом Да -
на Пан че ва је су ма ли
фуд ба ле ри ФК-а „Во ја
Га чић”. Дру го ме сто
су за у зе ли клин ци Ди -
на ма 1945, док је
Фор ту на тре ћа, а Вој -
ло ви ца че твр та.

За нај бо љег игра ча
на тур ни ру иза бран је Алек са
Кр ња ја из ФК-а „Во ја Га чић”,
нај е фи ка сни ји стре лац био је

Ла зар Ђо кић, а нај си гур ни ји
гол ман Ан дре ја Ри стић (обо -
ји ца из Ди на ма 1945).

ФУД БАЛ СКИ ТУР НИР ПО ВО ДОМ ДА НА ГРА ДА

„ВО ЈА ГА ЧИЋ” ОСВО ЈИО ПЕ ХАР



„Ла ви це” бо ље од
Зре ња нин ки

Бо рац са вла дао 
Ја го ди ну

За хук та ва се пр вен стве на
тр ка у нај ја чој од бој ка шкој
ли ги у на шој зе мљи. Про -
шлог ви кен да су на про гра -
му би ле утак ми це че твр тог
ко ла, а ре зул та ти ко ји су по -
стиг ну ти још је дан су по ка -
за тељ да ће ово го ди шњи
шам пи о нат би ти ве о ма за -
ни мљив и не из ве стан. Спа -
р так је у Су бо ти ци из гу био
од Фу то га, Же ле зни чар је у
Лај ков цу са вла дао ли де ра
Је дин ство из Ста ре Па зо ве,
а пан че вач ке „ла ви це” су
на ста ви ле да жа њу бо до ве,
па пред ста вља ју јед но од
нај при јат ни јих из не на ђе ња
Су пер ли ге. По сле Фу то га и
Цр ве не зве зде оруж је је
пред раз и гра ним де вој ка ма
ко је пред во ди тре нер Алек -
сан дар Вла ди са вљев мо рао
да по ло жи још је дан ри вал.
„Ла ви це” су с ка ма том на -
пла ти ле дуг из про шле се зо -
не: Ди на мо –Зре ња нин 3:0,
по се то ви ма: 25:22, 25:14 и
25:19.

Пан чев ке су и пре по чет -
ка су сре та ва жи ле за фа во -
ри та, али го шће из
Зре ња ни на су вр ло до бро
„отво ри ле” утак ми цу у ко -
јој су „тра жи ле” пр ве бо до -
ве. Зре ња нин ке су во ди ле
са 9:5 и 12:9, али по сле тех -
нич ког тајм-ау та „ла ви це”
су по ла ко али си гур но пре -
у зи ма ле кон тро лу над
утак ми цом. И ре зул тат је

по чео да се ме ња. Раз и гра -
ла се Ми ле на Спре мо, Ни -
ко ли на Ашће рић је са два
бло ка „је дан на је дан” пот -
пу но раз о ру жа ла про тив -
ни ка, а он да су по че ли да
„се ва ју” и сме че ви Ни не
Ко цић... Го шће из Зре ња -
ни на ни су има ле ре ше ња
за та кву игру Пан чев ки,
али ни сна ге да им се су -
прот ста ве. Д р у  г и
део утак ми це про те као је у
ап со лут ној до ми на ци ји

„ла ви ца”. Око 300 по кло -
ни ка од бој ке у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту гле да ло
је – „рап со ди ју у пла вом”.
Раз и гра ла се и Дра га на
Мар ко вић, Ми ле на Спре -
мо је на ста ви ла да бри љи -
ра, ка ко са сер вис-ли ни је,
та ко и у по љу, а Ни ко ли на
Ашће рић је би ла не пре ла -
зни бе дем на мре жи... Ла -
ко, без ве ли ке му ке,

Пан чев ке су сти гле до убе -
дљи вог вођ ства од 2:0. Тре -
нер Вла ди са вљев је у тим
тре ну ци ма шан су да игра ју
дао и мла дим игра чи ца ма,
по пут Ми ли це Јо ва но вић, Да -
ше Ми ха и ло вић, Ја не Ћук... 

Не што за ни мљи ви је би -
ло је у тре ћем се ту, али
иа ко су го шће има ле ре -
зул тат ску пред ност, пи та -
ње по бед ни ка ни је се
по ста вља ло. Зре ња нин је
по вео с 15:11, па је тре нер
Вла ди са вљев ре а го вао
тајм-ау том. Усле дио је ас-
сер вис Ми ле не Спре мо, за -
тим по ен Ни не Ко цић, па
блок Ни ко ли не Ашће рић, а
он да још је дан... Пан чев ке
су сти гле до из јед на че ња и
та да је све би ло ја сно. Ка -
та ри на Си мић је „ве за ла”
не ко ли ко по е на, Је ле на Ла -
зић је „ле те ла” по те ре ну,
Еми ли ја Ми ло ва но вић је
лоп та ма тра жи ла Ни ну Ко -
цић, ко ја ни је гре ши ла...

Ди на мо је та ко оства рио
тре ћу по бе ду у шам пи о на ту.

– Че сти там мо јим са и -
гра чи ца ма на ан га жо ва њу
и бор бе но сти. Ис по што ва ле
смо до го вор из свла чи о ни -
це, пру жи ле смо мак си мум
и по бе ди ле. Ат мос фе ра на
тре нин зи ма је то ком чи та -
ве не де ље би ла сјај на, а то се
осе ти ло и на те ре ну – ре кла
је Ни ко ли на Ашће рић, сред -
њи бло кер Ди на ма.

Пан чев ке су са да на тре -
ћем ме сту на та бе ли, са

осам бо до ва. Пр ви је Тент
из Обре нов ца, а Је дин ство
из Ста ре Па зо ве је дру го.

– Ова по бе да нам мно го
зна чи. Ма ло сам се и при -
бо ја вао ове утак ми це, јер
ће вре ме по ка за ти ко ли ко
је Зре ња нин ква ли те тан
тим. По ку ша вам да ове се -
зо не на пра вим „бор бе ну”
ат мос фе ру у ти му, да ан га -
жо ва ње де во ја ка бу де на
мак си му му, ин си сти рам на
игри у од бра ни, јер са мо та -
ко мо же мо да па ри ра мо
фи зич ки до ми нант ни јим
ри ва ли ма. Де вој ке од лич но
ра де, а до бри ре зул та ти
про из во де по зи тив ну ат -
мос фе ру на тре нин зи ма.
Тру ди ће мо се да се уса вр -
ша ва мо и да ље – ис та као је
тре нер Ди на ма Алек сан дар
Вла ди са вљев.

Од бој ка ши стар че вач ког
Бор ца су у че твр том ко лу
Пр ве ли ге у Ха ли спор то ва
на Стре ли шту са вла да ли
Ја го ди ну с 3:1, по се то ви ма:
25:19, 25:21, 23:25 и 25:16.

– До бро смо од и гра ли ову
утак ми цу. Би ло је ма ло
опу шта ња у тре ћем се ту,
што је ри вал умео да ка зни,
али што је нај ва жни је, мом -
ци су у че твр том се ту би ли
фан та стич ни. Још увек
има мо осци ла ци је у игри,
али ка ко вре ме бу де од ми -
ца ло, си гу ран сам да ће мо
би ти све бо љи. Ја ке утак ми -
це нам тек пред сто је, па мо -
ра мо би ти спрем ни за
нај те же ри ва ле – ре као је
тре нер Бор ца Ду шан Јо вић.

Стар чев ци су игра ли у
са ста ву: Фар каш, Га ври лов,
Син ђе лић, Ми ле тић, Рај ко -
вић, Лу ко вић, Ми ло ше вић,
Бу лић, Вла ди са вљев, Кне -
же вић, По знић и Зин до вић.

– Нај ва жни је је то што
смо се вра ти ли на по бед -
нич ки ко ло сек. На ша игра
је има ла успо не и па до ве,
али бит но је да смо осво ји -
ли ва жне бо до ве – до дао је
играч Бор ца Сте фан Вла -
ди са вљев.

У пр вен ству Дру ге ли ге
„Се вер” за же не Од бој ка
013 из гу би ла је у Фу то гу од
Во леј ста ра с 3:0, по се то ви -
ма: 26:24, 26:24 и 25:23.

А. Живковић
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Ми хај ло Бе шић,
уче ник:

– С об зи ром на то да
тре ни рам ко шар ку, 
за ви кенд ћу ићи 
на тре нинг, а има ћу
и утак ми цу. Оста так
вре ме на ћу 
нај ве ро ват ни је 
про ве сти с дру га ри ма
у „Авив пар ку”.

Ре ља Јар ко вач ки,
уче ник:
    
– За ви кенд идем 
у му зич ку шко лу, јер
сви рам у там бу ра шком
ор ке стру. Та ко ђе, учи ћу
за пред сто је ће 
кон трол не, игра ћу 
игри це и од ма ра ћу 
се код ку ће.

Ка та ри на Ђур кић,
уче ни ца:
     
– Ви кенд ћу 
ис ко ри сти ти за уче ње,
а пла ни рам и да 
се ма ло играм с 
дру га ри ма. Ве ро ват но
ћу се ма ло од ма ра ти,
а мо жда ћу ићи 
и код ба ке.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?С. Трајковић

Од лу ке и од ли ке
Ка да де вој чи ца по ра сте, у ње ном жи во ту се по ја вљу ју не ки дру -

ги оми ље ни ли ко ви. Та та ви ше ни је у фо ку су, иа ко је и да ље при -

су тан. Мом ци, ви ше или ма ње ва жни, ме ња ју се, баш као и пер -

спек ти ве, лич не од лу ке и од ли ке.

    Ипак, јед но оста је исто: ко је у де тињ ству на у чио да је по ро -

ди ца основ све га, увек јој се вра ћа. И же ли да ство ри соп стве ну.

Фан та стич на пер спек ти ва
Ко је нај ва жни ја осо ба свих де вој чи ца на све ту? Има ли јед но -

став ни јег пи та ња? Не ма. Та та!

    Нај леп ше ме сто за се де ње ко је де те мо же за ми сли ти је су та ти -

на ра ме на. Он сво јој нај дра жој цу ри при др жа ва но ге, а ода тле, из

пер спек ти ве ви ше чак и од та ти не, пру жа се фан та сти чан по глед

на свет ко ји де те тек упо зна је. И по глед у за ма гље ну бу дућ ност.

Зре ли из бор
И по што ко са осе ди, по тре бан је осло нац. Ка ко та та ви ше ни је на

пла не ти, је ди ни ло ги чан из бор је чо век ње ног жи во та. С ко јим

има сво ју по ро ди цу.

    Де ца по ра сту и оду сво јим пу тем, а њих дво је су ту да по ма -

жу јед но дру го, да се па зе, бо дре ме ђу соб но, да ужи ва ју ко ли ко

и до кле год је мо гу ће у зре ло сти свог од но са и сво јих го ди на. Да

хо да ју ис под јед ног ки шо бра на. До кра ја све та...

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ВИ КЕНД ЗА ЧИ ЊЕН ТРИ ЈУМ ФИ МА!

Чла но ви Раг би клу ба Ди на мо 1945 би ли су ве -
о ма ак тив ни про шлог ви кен да, јер је на про гра -
му био за вр ше так пр вен ства за мла ђе
ка те го ри је. Нај ва жни је је то што су и ка де ти и
ју ни о ри клу ба из на ше га гра да игра ли у фи на -
лу сво јих над ме та ња.

У кон ку рен ци ји ју ни о ра „ве пр о ви с Та ми ша”
из гу би ли су од бе о град ског Ра да са 42:0, док су
ка де ти про тив истог ри ва ла во ди ли до са мог
фи ни ша, а он да су Бе о гра ђа ни, у по след њем
ми ну ту, по сти гли по бед нич ки есеј: Рад – Ди на -
мо 1945 24:22.

Упра ва клу ба за хва љу је сви ма ко ји су по мо -
гли оства ре њу ових ре зул та та и ко ји су вра ти -
ли раг би у Пан че во.

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ РАГБИСТА

„ВЕ ПР О ВИ” У ДВА ФИ НА ЛА


