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На гра де: „Све ти о ник”
фил му Са ло ме Ла мас,
а „Дим њак” Ми ки ју
По лон ском

У пет фе сти вал ских да на
на ви ше ло ка ци ја у 
Пан че ву при ка за но 
ше зде се так ау тор ских
оства ре ња

„Ел до ра до XXI” ре ди тељ ке Са ло ме
Ла мас до био је на гра ду „Све ти о ник”
као нај бо љи ду го ме тра жни филм, а
крат ком фил му „Де сет бло ко ва да -
ље” Ми ки ја По лон ског при па ла је
на гра да „Дим њак” – од лу чи ли су
жи ри ји „Пан че во филм фе сти ва ла”
(ПАФФ). Тре ћи ин тер на ци о нал ни
так ми чар ски фе сти вал ау тор ског ду -
го ме тра жног и крат ког фил ма
ПАФФ за вр шен је 11. сеп тем бра све -
ча ном до де лом на гра да и про јек ци -
јом фил ма „Вла жност” ре жи се ра
Ни ко ле Љу це, пред пре пу ном са лом
Кул тур ног цен тра.

Пе то чла ни жи ри у са ста ву: Мар та
По пи во да (Ср би ја), филм ска ре ди -
тељ ка, James Lattimer, се лек тор Бер -
лин ског филм ског фе сти ва ла, Mic-
hael Pattison (Ве ли ка Бри та ни ја),
филм ски кри ти чар, Evgeny Gusyatin-
skiy (Ру си ја), се лек тор филм ског фе -
сти ва ла у Ро тер да му, и Зво ни мир Ју -
рић (Хр ват ска), филм ски ре ди тељ –
на гра ду у так ми чар ској се лек ци ји
„Све ти о ни ци” до де лио је фил му „Ел -
до ра до XXI” пор ту гал ске ре ди тељ ке
Са ло ме Ла мас за „фор мал но ра ди ка -
лан пор трет екс трем не те го бе ко ји
кон ти ну и ра но ука зу је и про бле ма ти -
зу је сво ју аут сај дер ску по зи ци ју”.
Пре ма оце ни жи ри ја, ово је кон цеп -
ту ал но зрео при каз јед не ге о граф ски
спе ци фич не за јед ни це, ко ји за хва та
и ши ра пи та ња гло бал ног све та. По -
себ но при зна ње жи ри ја до био је

за нај бо љи сце на рио (Qiu Yang), „Ли -
си ца” за нај бо љег глум ца (Nikos Zeg-
kinoglou), „Anna” за нај бо љу глу ми -
цу (Evgenia Dodina), „Тран зи ци ја” за
нај бо љу мон та жу (Је ле на Мак си мо -
вић) и „Бе ла пти ца” за нај бо љег ди -
рек то ра фо то гра фи је (Иван Мар ко -
вић). У окви ру се лек ци је „Ра ни ра -
до ви” при ка за но је два де сет фил мо -
ва мла дих ау то ра.

– Има ли смо мно го ви ше пу бли ке и
про јек ци је су би ле по се ће ни је не го у
про те кле две го ди не. Ово го ди шње из -
да ње ПАФФ-а раз ли ку је се и по то ме
што смо га пра ви ли са три пу та ма -
њим бу џе том, а уве ли смо и не ке но ве
филм ске се лек ци је – оце нио је Ог њен
Гла во нић, ди рек тор фе сти ва ла.
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ЗА ВР ШЕН ТРЕ ЋИ „ПАНЧЕВО ФИЛМ ФЕСТИВАЛ” – ПАФФ

КВА ЛИ ТЕТ НА ОСТВАРЕЊА И МНО ГО ГЛЕ ДА ЛА ЦА

по сма тра свет на оп ти ми сти чан на -
чин, од но сно да кроз ње га мо же да
по де ли сво је емо ци је.

– То је ау то би о граф ски филм о бо -
лу ко ји се у окви ру јед не по ро ди це
пре но си с јед ног чла на на дру гог.
Ни сам оче ки вао на гра ду, ни сам за -
пра во ни био си гу ран да ли да до ла -
зим на овај фе сти вал – ре као је изра -
ел ски ре жи сер.

Ово оства ре ње је при ка за но про -
шле го ди не на Кан ском фе сти ва лу и
још не ким фе сти ва ли ма, а до био је
на гра де у Пољ ској, Не мач кој и Фран -
цу ској. Кра јем сеп тем бра два ње го ва
до ку мен тар на фил ма би ће при ка за -
на у Лон до ну.

Мла ди жи ри је до нео од лу ку да на -
гра ди и фил мо ве: „Парк” за нај бо љу
ре жи ју (Rande Maroufi), „Под сун цем”

филм Ане Ру си лон „Ја сам на род”, за
„ин ти ман при ступ и пре ци зан ре ди -
тељ ски по сту пак ко ји успе ва да кре и -
ра про стор за сво је про та го ни сте, ка -
ко би се ухва ти ли уко штац са исто ри -
јом и ре флек то ва ли је док се од ви ја
пред њи хо вим очи ма”. У окви ру глав -
не ПАФФ се лек ци је за на гра ду „Све -
ти о ник” так ми чи ло се осам ду го ме -
тра жних фил мо ва.

О на гра да ма у так ми чар ској се лек -
ци ји крат ких фил мо ва „Ра ни ра до ви”
од лу чи вао је жи ри са ста вљен од ше -
сна ест сред њо шко ла ца фил мо фи ла,
под мен тор ством Ни ко ле Љу це, ре -
ди те ља из Ср би је, и Ђа ко ма Абру це -
зеа, ње го вог ко ле ге из Ита ли је. Филм
„Де сет бло ко ва да ље” Ми ки ја По лон -
ског про гла шен је нај бо љим. По лон -
ски ка же да му филм омо гу ћа ва да

СУРИ
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» страна 10
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То је при ча ко ја бес ком про ми сно
пра ти по след ње да не Ау шви ца, ка да
бе сми сле на ма ши на за мле ве ње људ -
ских те ла и ду ша, уме сто да по су ста -
не и ка пи ту ли ра, мак си мал но по ја -
ча ва сво је уби лач ке на го не.

Рад ња је усме ре на ка Ша у лу, ма -
ђар ском Је вре ју, „рад ни ку” у на ци -
стич ком ло го ру смр ти, ко ји очај нич -
ки же ли да са хра ни те ло јед ног од
по гу бље них за ко је ми сли да је ње гов
син. Ка ме ра глав ног ју на ка пра ти у
сто пу, док се у по за ди ни ре ђа ју за му -
ће не сли ке нај гро зо мор ни је ин ду -
стри је смр ти пра ће не је зи вим зву ци -
ма уби ја ња, спа љи ва ња, ври шта ња...

Сва ко ко се то ком тих не што ма ње
од два са та за те као у дво ра ни Кул тур -
ног цен тра, нај ја сни је је, кроз трн це на
сво јој ко жи, осе тио све стра хо те, бе -
сни ло, мр жњу и лу ди ло фа ши зма.

Ша у ло ву суд би ну (јед ну од мно гих
из вре ме на на ци зма) за на ук сва ко
тре ба (да из др жи) да по гле да, јер
мно ги ола ко ба ра та ју „те ко ви на ма”
Тре ћег рај ха, а ово је нај ек спли цит -
ни ји до каз да је исти на не у по ре ди во
окрут ни ја и сви ре пи ја.

На ро чи то са да ка да се баш у Ма -
ђар ској, ода кле по ти че ово оства ре -
ње, ди жу зло слут не „бо дљи ка ве”
огра де и чу је мно го то га за бри ња ва -
ју ћег... Ј. Ф.

Би ти глу ва жа ба
Ни је ва жно ко ли ко пу та пад неш у жи во ту, ва жно је да уста неш, на ста -
виш да се бо риш и – по бе диш. ОНИ су по бе ди ли! Ср би ја бру ји о но вим
хе ро ји ма на ци је. Истим они ма ко ји су 2012. го ди не са ми се би пра ви ли
до чек по сле так ми че ња у Лон до ну... На ши па ра о лим пиј ци су ме да ља ма
осво је ним на игра ма у Бра зи лу, у увод ним да ни ма так ми че ња, по сла ли
јед ну ти ху по ру ку ко ју сви мо ра мо да по слу ша мо.

Нај бо ља срп ска спор тист ки ња са ин ва ли ди те том, сто но те ни сер ка Бо -
ри сла ва Пе кић Ран ко вић, по сле сре бр них од лич ја у Пе кин гу и Лон до ну,
осво ји ла је пр во зла то за на шу зе мљу на Па ра о лим пиј ским игра ма у Рио
де Жа не и ру. У уз бу дљи вом и не из ве сном фи на лу са вла да ла је Ки не ски -
њу Ми јао Женг с 3 : 2, иа ко је гу би ла са 2 : 1 у се то ви ма... По зла тио се и
стре лац Ла сло Шу ра њи, ко ји је по сле ло шег на сту па у га ђа њу из ва зду -
шне пу шке ус пео да по ста не па ра о лим пиј ски шам пи он у тро ста ву. И но -
ви ре кор дер. Брон зе су осво ји ли сто но те ни се ри На да Ма тић и Ми тар
Па ли ку ћа...

На ши шам пи о ни су по сле осва ја ња тро фе ја би ли у жи жи јав но сти.
Шу ра њи је ре као: „Зна те, пет на ест го ди на тре ни рам, ово је мо ја пр ва ме -
да ља...” Бо ри сла ва је из ја ви ла: „Зла то по кла њам мом зла ту – ћер ки...”,
На да је ис та кла: „По сле она два увод на се та по ми сли ла сам шта ће син
Лу ка да ми ка же. И за и гра ла сам као у тран су...”

Лек ци је? И те ка кве! О стр пље њу, упор но сти, ве ри... О по ро ди ци... Јер,
шта смо ми без све га то га? И сви по ме ну ти спор ти сти су до од лич ја сти -
гли иа ко су гу би ли од ри ва ла. Они не од у ста ју од сво јих сно ва. Чу да за то
и је су мо гу ћа. Те ве ли чан стве не лич но сти не зна ју за по раз, не од у ста ју
ка да је нај те же... А има ле су мно го те жих тре ну та ка у жи во ту од евен ту -
ал ног по ра за у спорт ској аре ни. И по бе ди ле су! Бес крај но им хва ла на тој
жи вот ној, шам пи он ској лек ци ји.

За ру бри ку „ве ро ва ли или не” је сте још је дан по да так с так ми че ња у
Бра зи лу. Па ра о лим пиј ски шам пи он је бр жи од по бед ни ка Олим пиј ских
ига ра. Ал жир ски атле ти чар Аб де ла тиф Ба ка, пр вак у тр ци на 1.500 ме -
та ра, за ди вио је спорт ски свет чи ње ни цом да је на игра ма у Ри ју оства -
рио бо ље вре ме од олим пиј ског шам пи о на – Аме ри кан ца Ме тјуа Сен тро -
ви ћа. Ал жи рац се так ми чио у ка те го ри ји Т13 (сла бо ви ди спор ти сти) и
оства рио је за се кун ду и по бо ље вре ме од Аме ри кан ца! Још је им пре сив -
ни ји по да так да би Сен тро вић остао без ијед ног од лич ја да је тр чао у фи -
на лу Па ра о лим пиј ских ига ра. С ње го вим вре ме ном за у зео би тек пе то
ме сто у кон ку рен ци ји па ра о лим пи ја ца!

Овај не ве ро ва тан успех Аб де ла ти фа Ба ке нео до љи во под се ћа на му дру
при чу о нео бич ној жа би. Так ми чи ла се, да кле, јед ном гру па жа ба у пе -
ња њу на врх из у зет но стр ме ли ти це. Ма са жи во ти ња оку пи ла се да по -
сма тра над ме та ње и на ви ја. Тр ка је по че ла. Ли ти ца је би ла то ли ко опа -
сна да ни ко искре но ни је ве ро вао да ће ијед на жа ба ус пе ти да се поп не
на врх. Та ко су се из пу бли ке мо гли чу ти по ви ци: „Пре ви ше је те шко, ни -
ка да не ће те ус пе ти! То је не мо гу ће!” Пре пла ше не жа бе, јед на по јед на,
од у ста ја ле су ско ро на са мом по чет ку тр ке. На пре до ва ле су са мо оне нај -
спрем ни је, да би на кра ју оста ло тек њих не ко ли ко. Пу бли ка је би ва ла
све гла сни ја: „Ово ни кад ни ко ме ни је ус пе ло! Опа сно је! Од у ста ни те док
је још вре ме!” То је, очи то, има ло ве ли ког ути ца ја на жа бе, јер су на кра -
ју од у ста ле све осим јед не, ко ја је и да ље хра бро гра би ла ка вр ху. „Луј ко,
по ги ну ћеш! Шта си уми сли ла? То ни кад ни ко ни је ура дио, па не ћеш ни
ти! Си ла зи!”, ви ка ла је ма са са зе мље. Но жа ба се и да ље мир но пе ња ла.
И на кра ју – по пе ла се на врх!

Ка да је си шла, сви су по ју ри ли да се упо зна ју и сли ка ју с њом. На рав -
но, сва ко је имао исто пи та ње: ка ко јој је ус пе ло да не мо гу ће пре тво ри у
мо гу ће? Ме ђу тим, на сва пи та ња шум ских жи вуљ ки жа ба ни је од го во ри -
ла ни шта. Јед но став но је ћу та ла. Жи во ти ње су је упор но за пит ки ва ле све
док се ни је по ја ви ла ста ра ли ја и об ја сни ла им да је жа ба хе рој за пра во
– глу ва. Као што ни је чу ла пи та ња и че сти та ња, хра бра жа би ца ни је чу -
ла ни све оне по ви ке ко ји су је пра ти ли на пу ту ка успе ху... Још јед на до -
бра лек ци ја, зар не?

се из дво ји ти јед но. Ни нај ма ње за то
што су пре о ста ла ло ши ја, већ за то
што су сви ко ји су га по гле да ли схва -
ти ли да је реч о не че му од нај ве ће
ва жно сти ка да је реч о људ ској ци ви -
ли за ци ји. Без об зи ра на то што, мал -
те не, све што се око нас де ша ва мо же
има ти об ја шње ње, па чак и сми сао,
по сто ји не што што пре ва зи ла зи све
гра ни це ра зу ма и те ра на раз ми шља -
ње да за од ре ђе не по ступ ке по је ди -
на ца (или гру па) ни ка ко не мо же мо
има ти ни трун ку оправ да ња. И ту не
сме би ти за бо ра ва, вре мен ске дис -
тан це и за ста ре ва ња слу ча ја. Јед но -
став но, не ки зло чи ни су оста ви ли
ра не из ко јих крв веч но ку ља.

На и ме, ко год се про те кле су бо те
око 20 са ти на шао у ве ли кој са ли
Кул тур ног цен тра, зна о че му го во ре
прет ход ни ре до ви: у пи та њу је филм
ма ђар ског ре жи се ра Ла сла Не ме ша
под на зи вом „Ша у лов син”, ко ји је
(ако је то уоп ште бит но) про шло го -
ди шњи до бит ник „Оска ра” за нај бо -
љи стра ни филм.

Да, то за и ста ни је ни ма ло бит но,
ако се зна да се ово ре мек-де ло ба -
ви нај ди рект ни је (оно ли ко ко ли ко
здрав ра зум мо же да под не се) свим
сег мен ти ма нај мон стру о зни је фа -
бри ке за уби ја ње, ве ро ват но, икад
за бе ле же не.

Ша ул за на ук
Пан че во је (о че му наш лист у овом
бро ју оп шир но пи ше), без ика кве
сум ње, до би ло јед ну истин ску ве ли -
чи ну од до га ђа ја. То ме у при лог иду
не са мо пу не ха ле и фе сти вал ска
гро зни ца већ и ра фи ни ран ни во се -
лек ци је ки не ма то граф ских де ла.

Али, ипак, ме ђу тим не дво сми сле -
но ква ли тет ним оства ре њи ма мо ра
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ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Нека полети. Право у центар.

У недељу, 11. септембра, у Барутани

Снимио Владимир Ђурђевић

• Ми се трудимо да балансирамо. Пропашћемо и овако и онако.

• Осумњичени има двојно држављанство, тако да испуњава све
услове да шпијунира за обе стране.

• Већ трећи пут полажемо исти камен темељац. Трећа срећа! 

• Власт брине за нашу будућност. Са оваквим народом Србија
неће далеко догурати.

• Јак је као коњ. Зато га сви јашу.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НАШИ ПОЛИТИЧАРИ СУ ПРЕТЕРАЛИ СА СВОЈИНСКОМ
ТРАНСФОРМАЦИЈОМ. ПРИВАТИЗОВАЛИ СУ И НАРОД.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић

Петак, 16. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Де ца не за бо ра вља ју
на ро ђен дан Са ше
Бо жо ви ћа

На ред не го ди не 
и фе сти вал у част 
ве ли ког пе сни ка

Љу бав на ди ла зи 
вре ме и про стор

Је дан део Деч јег оде ље ња пан -
че вач ке Град ске би бли о те ке од
сре де, 14. сеп тем бра, но си име
Чи та лач ка рас ти о ни ца „Са ша
Бо жо вић”. Овај при ја тан ку так
у ко ме нај мла ђи чи та о ци про -
во де ве се ле тре нут ке уз књи гу
и дру же ње са да кра си та бла са
име ном на шег пре ра но пре ми -
ну лог су гра ђа ни на, чу ве ног пе -
сни ка за де цу и на шег не ка да -
шњег дра гог ко ле ге Са ше 
Бо жо ви ћа, ко ји би 14. сеп тем бра
про сла вио свој 48. ро ђен дан.

Све ча но сти ко јом је обе ле -
же но по ста вља ње та бле при -
су ство ва ли су пред став ни ци
удру же ња „Ама рант”, ко ји су
и по кре ну ли ову ини ци ја ти ву,
као и уче ни ци че твр тог раз ре -
да ОШ „Сте ви ца Јо ва но вић”
са сво јом учи те љи цом Мир ја -
ном Бр зо ван. Они су на дах ну -
то чи та ли сти хо ве свог оми -
ље ног пе сни ка.

– Би бли о те ка је ме сто на ко -
ме ни ка да ни смо са ми. Књи ге
и ју на ци из њих до бри су дру -
га ри уз ко је се бр же и успе -
шни је ра сте. За то је удру же ње
гра ђа на „Ама рант” пред ло жи -
ло, а Град ска би бли о те ка зду -
шно при хва ти ла, да се љуп ки
про стор за чи та ње књи га на зо -
ве Чи та лач ка рас ти о ни ца „Са -
ша Бо жо вић”. Пр во, за то што
је Са ша Бо жо вић био до бар
друг, не са мо пре ма сво јим
при ја те љи ма већ и пре ма сво -
јим пе сма ма, ко је ни је љу бо -
мор но чу вао за се бе, већ је

Ми лен ти је Мак си мо вић,
до са да шњи ди рек тор пан че -
вач ког Ге рон то ло шког цен -
тра, и Зо ри ца Бо жић, ко ја је
до са да би ла на че лу До ма
сле пих, сме ње ни су у сре ду,
7. сеп тем бра, на осно ву од -
лу ке Вла де Вој во ди не.

На ме сто вр ши о ца ду -
жно сти До ма ста рих име -

но ван је Ми ли сав Пе ру но -
вић, ди пло ми ра ни еко но -
ми ста из Бе о гра да, док ће
уме сто Зо ри це Бо жић ду -
жност ди рек то ра вр ши ти
Ми ло рад Си мо но вић, ко ји
је у До му сле пих до са да
био за по слен као ти фло пе -
да гог.

Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 16. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мла ди љу ди до 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 и има ју до -
бру иде ју за по кре та ње соп -
стве ног би зни са мо гу се при -
ја ви ти на јав ни по зив за уче -
шће у про јек ту „Еду куј се,
за по сли се”. Рок за при ја -
вљи ва ње је про ду жен за не -
де љу да на и тра ја ће до 23.
сеп тем бра.

Про је кат ре а ли зу је Ре ги о -
нал ни еду ка тив ни цен тар
„Ба нат”, уз фи нан сиј ску по -
др шку Ми ни стар ства омла -
ди не и спор та Ре пу бли ке Ср -
би је и 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 Com-
pany” из Пан че ва. Про јек том
је пред ви ђе но да 30 мла дих

не за по сле них ли ца са еви -
ден ци је НСЗ-а по ха ђа ју обу -
ку из обла сти пред у зет ни -
штва, а на кон ели ми на ци о -
ног так ми че ња де сет нај бо -
љих уче сни ка има ће при ли -
ку да, уз по др шку мен то ра,
раз ви ју сво ју иде ју. За три
нај бо ља по слов на ре ше ња
би ће обез бе ђе на фи нан сиј -
ска по др шка у по је ди нач ном
из но су од 240.000 ди на ра.

Град Пан че во по зи ва све
за ин те ре со ва не ко ји ис пу ња -
ва ју усло ве кон кур са да до -
дат не ин фор ма ци је и при -
јав не фор му ла ре по тра же на
зва нич ној ин тер нет пре зен -
та ци ји гра да www.pance-
vo.rs, те да ис ко ри сте ову
сјај ну шан су да бес плат но
стек ну но ва зна ња и ала те
ко ји ће им по мо ћи у по кре -
та њу по сла.

Д. К.

НО ВО ИМЕ ДЕ ЛА ДЕЧ ЈЕГ ОДЕ ЉЕ ЊА БИ БЛИ О ТЕ КЕ

СА ША СЕ УСИ ДРИО 
У ЧИ ТА ЛАЧ КОЈ РАС ТИ О НИ ЦИ

ПРО ЈЕ КАТ „ЕДУ КУЈ СЕ, ЗА ПО СЛИ СЕ”

Рок про ду жен 
до 23. сеп тем бра

Ма ђар ско кул тур но-умет нич ко
дру штво „Пе те фи Шан дор”
ове го ди не обе ле жа ва ју би ла -
ран ро ђен дан. Чла но ви те ор -
га ни за ци је су за ту зго ду, уме -
сто тор те са се дам де сет све -
ћи ца, од лу чи ли да сво јим су -
гра ђа ни ма при ре де низ ма -
ни фе ста ци ја, на ко ји ма ће,
по ред оста лог, би ти мно го
дру же ња и за ба ве.

Пр ва од пла ни ра них ак -
тив но сти би ће одр жа на 16. и
17. сеп тем бра, из ме ђу 11 и
18 са ти. Реч је о „Да ни ма
зим ни це”, ко ји су већ до бро
по зна ти, пре све га, гур ман -
ски на стро је ним су гра ђа ни -
ма. У про те кле три го ди не
овај фе сти вал до бре хра не
од ви јао се у Ули ци Ни ко ле
Те сле, а ове го ди не ће, пр ви
пут, би ти при ре ђен ис пред
про сто ри ја дру штва у Ули ци

ца ра Ла за ра 19. Том при ли -
ком ће, по ред вр сних и вред -
них ку ва ра из удру же ња, би ти
и ко ла ча ра, ви на ра, ме да ра,
цве ћа ра...

Пр вог да на, у пе так, 16.
сеп тем бра, од 16 са ти, пред -
ста ви ће се там бу ра шки ор -
ке стар и град ски хор пен зи о -
не ра „Злат на је сен” с при -
год ним ста ро град ским и ста -
рим на род ним пе сма ма, а
на ред ног да на у исто вре ме
за пе ва ће ме шо ви ти хор
МКУД-а „Пе те фи Шан дор”.

Шлаг на „ро ђен дан ској
тор ти” би ће го сто ва ње по зо -
ри шта „Ма дач” из Зре ња ни -
на, чи ји ће чла но ви за вр шне
ве че ри од 20 са ти пе ва ти од -
лом ке из опе ре те „Кра љи ца
чар да ша” у ве ли кој са ли
про сто ри ја дру штва.

Ј. Ф.

СЕ ДАМ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ПО СТО ЈА ЊА 
МКУД-а „ПЕ ТЕ ФИ ШАН ДОР”

Ро ђен дан ски 
„Да ни зим ни це”

ПРО МЕ НЕ НА ЧЕ ЛУ ГЕ РОН ТО ЛО ШКОГ 
ЦЕН ТРА И ДО МА СЛЕ ПИХ

Одлука 
Покрајинске владе

До ло вач ка ру мун ска пра во -
слав на цр ква je у сре ду, 14.
сеп тем бра, на Кр стов дан по
гре го ри јан ском ка лен да ру,
до би ла вред ну до на ци ју, ко ја
је сти гла из ру мун ске Ора дее.

У пи та њу је ча сни крст Тро -
ји це, ви си не три ме тра, осли -
кан у ма на сти ру на до мак по -
ме ну тог гра да. На ње му је
при ка за на ре про дук ци ја Хри -
сто вог рас пе ћа ра ђе на по мо -
ти ви ма с јед не срп ске фре ске.
Овај им по зан тан др ве ни крст
по ста вљен је у пор ти до ло вач -
ког хра ма, уз слу жбу ко ју су
др жа ла пе то ри ца све ште ни ка,
ме ђу ко ји ма и про та Ге ор ги је

Ја неш из Но вог Се ла и Ема ну -
ел Ве ве ри ца из До ло ва.

Ва жно је ис та ћи да за слу ге
за ову до на ци ју при па да ју
Адри ја ну Жун ку из Ора дее и
ње го вом по знан ству с До лов -
цем Лу чи ја ном Да ни ло вим.
Да ро да вац је за јед но са су пру -
гом при су ство вао све ча ном
чи ну.

Истог да на дру га ру мун ска
по ро ди ца по кло ни ла је сли -
чан крст цр кви у Де ли бла ту, а
по кре ну та је ини ци ја ти ва да
га до би ју и пре о ста ла ба нат ска
ме ста у ко ји ма жи ве Ру му ни у
ве ћем бро ју.

Ј. Ф.

ДО НА ЦИ ЈА ДО ЛО ВАЧ КОЈ ЦР КВИ

Сти гао крст из Ру му ни је

Ми ни стар ство про све те, на у -
ке и тех но ло шког раз во ја по -
кре ну ло је про це ду ру у ве зи са
из ме на ма За ко на о ви со ком
обра зо ва њу ка ко би се сту ден -
ти ма ко ји сту ди ра ју по ста рим
про гра ми ма про ду жио рок за
за вр ше так сту ди ја.

Сту ден ти ма ко ји су сту ди је
упи са ли по ста рим про пи си -
ма рок за ди пло ми ра ње би ће
про ду жен за две го ди не, а не
за јед ну – ре че но је у пе так, 9.
сеп тем бра, на кон пре го во ра
пред став ни ка Сту дент ске кон -
фе рен ци је уни вер зи те та Ср -
би је (СКО НУС) с ми ни стром
про све те Мла де ном Шар че -
ви ћем.

Рок за за вр ше так сту ди ја ста -
рим сту ден ти ма ће би ти про ду -
жен до кра ја школ ске 2017/2018.
го ди не, од но сно до кра ја школ -
ске 2018/2019. за сту ден те ме ди -
цин ских фа кул те та. Рок за окон -
ча ње ма ги стар ских и док тор ских
сту ди ја би ће про ду жен до кра ја
2017/2018. го ди не.

Та ко ђе, Ми ни стар ство ће
пред ло жи ти да се сту ден ти ко -
ји су у те ку ћој школ ској го ди -
ни оства ри ли 48 ЕСБП ран ги -
ра ју у окви ру кво те за фи нан -
си ра ње из бу џе та у школ ској
2016/2017. го ди ни. Пре по кре -
та ња про це ду ре Ми ни стар ство
се кон сул то ва ло у ве зи с пред -
ло гом за про ду же ње ро ка за за -

вр ше так сту ди ја за сту ден те
ко ји сту ди ра ју по ста рим про -
гра ми ма са уни вер зи те ти ма и
фа кул те ти ма, ка ко др жав ним,
та ко и при ват ним, као и с
пред став ни ци ма сту де на та.
Пред лог Ми ни стар ства је по -
др жа ло ви ше од 60 од сто фа -
кул те та,  а у то ме су им се при -
дру жи ла и сту дент ска удру же ња.
Ми ни стар Мла ден Шар че вић је
ис та као да он лич но, као члан
ака дем ске за јед ни це, ни је за
про ду же ња ро ка, али да је по -
кре нуо про це ду ру јер од то га
за ви си бу дућ ност ве ли ког бро -
ја мла дих љу ди. Ре као је да је
циљ про ду же ња ро ка по ве ћа ње
бро ја ака дем ских гра ђа на и на -

гла сио да ће ово би ти по след -
ња шан са за оне ко ји сту ди ра ју
по ста рим про гра ми ма, јер се
Ми ни стар ство сле де ће го ди не
не ће ба ви ти овим пи та њем.

Ка да је у пи та њу бо лоњ ски
про цес, пред ло же не из ме не се
од но се са мо на сту ден те ко ји
су у те ку ћој го ди ни оства ри ли
48 ЕСБП. У нај ско ри је вре ме
ће би ти фор ми ра на по себ на
рад на гру па ко ју ће чи ни ти
пред став ни ци фа кул те та, сту -
де на та и Ми ни стар ства, а она
ће пра ти ти про цес пре ла ска са
ста рих на но ве сту диј ске про -
гра ме, као и про цес оп те ре ће -
ња сту де на та ко ји сту ди ра ју по
бо лоњ ском си сте му. М. Д.

ИЗ МИ НИ СТАР СТВА ПРО СВЕ ТЕ, НА У КЕ И ТЕХ НО ЛО ШКОГ РАЗ ВО ЈА

Но ва шан са за ве чи те сту ден те

под сти цао сво је пе сме да се
дру же, да пу ту ју и да пе ва ју.
По ред то га, био је и до бар пе -
сник. На пи сао је ви ше од 500
пе са ма за де цу и иза се бе има
ви ше од 200 ком по но ва них пе -
са ма и пре ко 700 на сту па и
дру же ња с де цом. За хва љу ју ћи
дру гар ству и књи га ма, или
реч ни ком од ра слих ре че но,
за хва љу ју ћи по др шци и зна њу,
лак ше се и успе шни је од ра ста
– ре кла је Гор да на Вла јић.

Она се освр ну ла и на чи ње -
ни цу да би Са ши тог да на, да је
био ту, де ца и ње го ви од ра сли
при ја те љи че сти та ли ро ђен дан
и под се ти ла је при сут не на
жи вот овог ве ли ког чо ве ка.

– Са ша се ро дио 14. сеп тем -
бра 1968. го ди не на Це ти њу,
на вр ху бр да у Цр ној Го ри. Ро -
дио се не бу под обла ке и из ра -
стао је ви со ко: два ме тра ви со -
ко у цен ти ме три ма и бар две ста

ве ко ва ви со ко, ме ре но са да -
шњим и бу ду ћим се ћа њи ма.
Са ша ни ка да не ће би ти сам.
Пан че во, бри ну ћи о сво јим за -
слу жним гра ђа ни ма, по твр ђу -
је да је град па мет не бу дућ но -
сти – до да ла је Вла ји ће ва, за -
хва лив ши Са ши ној се стри
Ма ји Бо жо вић на то ме што је
до пу сти ла да се ње го во име
уси дри у пан че вач кој Град ској
би бли о те ци.

Де јан Бо снић, ди рек тор Би -
бли о те ке, ре као је да је дра ге
во ље при хва тио ини ци ја ти ву
удру же ња „Ама рант” да име
Са ше Бо жо ви ћа кра си део по -
зајм ног оде ље ња.

– Овим смо још јед ном по -
ка за ли да уко ли ко јед на за јед -
ни ца же ли да тра је ду го, он да
ни је до вољ но да са мо јед ни
дру ге по шту је мо ов де и са да.
Нео п ход но је да се до стој но
се ћа мо јед ни дру гих и ка да

нас ви ше не бу де, јер љу бав
на ди ла зи вре ме и про стор, а
глав на хра на сва ког ра ста, па и
ра ста за јед ни це, упра во је љу -
бав. И на тај на чин – љу ба вљу,
ми се оду жу је мо Са ши – ре као
је Бо снић.

Пред став ни ци удру же ња
„Ама рант” на ја вљу ју и да ће
на ред не го ди не, нај ве ро ват ни -
је опет уо чи Са ши ног ро ђен -
да на, би ти при ре ђен и фе сти -
вал по е зи је ко ји ће но си ти ње -
го во име, а нај бо ља пе сма до -
би ће на гра ду „Пе снич ко крил це”.
Ис тра ја ће се и на ини ци ја ти -
ви, ко јој се при дру жио и Си -
ни ша Трај ко вић, глав ни и од го -
вор ни уред ник „Пан чев ца”, да
јед на основ на шко ла у на шем
гра ду по не се име Са ше Бо жо -
ви ћа. Ти ме ће Пан че во де фи -
ни тив но би ти ма пи ра но као
ње гов град.

Д. Ко жан

Са ша, во ли мо те!
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Чла но ви Град ске ор га ни за ци -
је Срп ског по кре та Две ри сма -
тра ју да је по треб но уве сти но -
ву ау то бу ску ли ни ју град ског
са о бра ћа ја од Гло го ња до цен -
тра гра да, ко ја би про ла зи ла
ули ца ма Ца ра Ла за ра и Ца ра
Ду ша на, пре ко Стре ли шта, до
Ра фи не ри је, с по ла сци ма на
сат вре ме на.

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у по не де љак,
12. сеп тем бра, Ра до мир Ор ло -
вић, члан Град ске ор га ни за -
ци је По кре та, из ја вио је:

– Гло гоњ је је ди но на се ље но
ме сто ко је не ма ре дов не пе ри -
о дич не по ла ске с јед на ким
вре мен ским раз ма ци ма, а
упра во су они до при не ли то ме
да се ли ни је ко је су уве де не
пре не ко ли ко го ди на у оста лим
ме сти ма, по ка жу као до бро и
функ ци о нал но ре ше ње. По ла -
сци с јед на ким вре мен ским
раз ма ци ма пру жа ју пут ни ци -
ма пси хо ло шку си гур ност и
олак ша ва ју че ка ње ау то бу са.

Ор ло вић је ка зао и да би се
уво ђе њем те ли ни је упот пу ни -

ла мре жа град ског са о бра ћа ја,
јер би се по ве зао се вер ни и ју -
жни део те ри то ри је Пан че ва.
До дао је и да би се ме шта ни ма
омо гу ћио лак ши од ла зак на
по сао, без пре се да ња до ју жне
и бу ду ће се вер не ин ду стриј ске
зо не.
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ПОЛИТИКА

Дуг СПС-а по сле 2000. го ди не био је ве ћи од 10 ми ли о -
на ма ра ка, из вре ме на Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, а реч је
о не пла ће ним те ле фо ни ма, стру ји, во ди, спо то ви ма на
РТС-у. Дуг је сма њен, а мо жда не ки ма ко ји се пр ви пут
су о ча ва ју с та квим ци фра ма оне де лу ју ка та стро фал но.
Кад ни смо про па ли 5. ок то бра, не ће мо ни сад. Ко је не -
за до во љан, из вол ’те, не ка иде из стран ке.

(Иви ца Да чић, пред сед ник СПС-а и пот пред сед ник
Вла де Ср би је, „Тан југ”)

Ара пи су вр ло осе тљи ви на кри ти ке и на па де и са мо су
због лич ног при ја тељ ства оста ли ов де. А он да су по че ле
кри ти ке – за што смо њи ма да ли 68 од сто, а на ма 32 од -
сто? Па, та мо су 75 го ди на би ли па цо ви и зар ђа ли кон -
теј не ри и ни ко ту ни је хтео да до ђе.

(Алек сан дар Ву чић, пре ми јер Ср би је, о „Бе о гра ду на
во ди”, Б92)

* * *
Ка да је „Елек тро при вре да Ср би је” у пи та њу, због обим -
но сти по сла и због ком плек сно сти ком па ни је ко ја је нај -
ве ћа у овом де лу Евро пе, ми смо се са Свет ском бан ком
и ММФ-ом до го во ри ли да се тај про цес про ду жи за још
шест ме се ци и окон ча до 1. ју ла 2017. го ди не.

(Алек сан дар Ан тић, ми ни стар ру дар ства и енер ге ти ке, о
ре струк ту ри ра њу ЕПС-а, „Зе мља чу да” Ра дио Бе о гра да 1)

* * *
А ко им је ре као да сам ја се љак, да не знам ен гле ски, да
се не слу жим је зи ком? Тре ба ство ри ти ути сак да је пред -
сед ник Ср би је се љак и да је то за ре пу бли ку не за ми сли -
во и по ни жа ва ју ће.

(То ми слав Ни ко лић, пред сед ник Ср би је, „Блиц”)

КОНЦЕПТ

Ду го ви и па цо ви
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Нео п ход но ре ши ти
по је ди не про бле ме

Ми лан Фи ли по вић, но ви пред -
сед ник Скуп шти не Ме сне за -
јед ни це Те сла, из ре до ва Срп -
ске на пред не стран ке, ре као је
ка ко се већ уве ли ко ра ди на
од ре ђи ва њу при о ри тет них ци -
ље ва, чи ја би ре а ли за ци ја ме -
шта ни ма тог на се ља по бољ ша -
ла ква ли тет жи во та.

С об зи ром на то да ова ме -
сна за јед ни ца има го ди шњи
бу џет од око са мо ми ли он ди -
на ра, она се, као и оста ле, нај -
ви ше осла ња на до бру са рад њу
с јав ним ко му нал ним пред у зе -
ћи ма. Део сред ста ва до би ја од
из да ва ња два ју ло ка ла и од из -
најм љи ва ња са ле ко ја се на ла -
зи у ње ној згра ди.

На вео је ка ко је кра јем про -
шле го ди не ура ђе но шест ста -
за, то јест при ла за ула зи ма у
згра де, а да је за по че то уре ђи -
ва ње деч јих игра ли шта, и то у
са рад њи са „Зе ле ни лом”. Под -
се тио је и ка ко је за хва љу ју ћи
ЈКП-у „Мла дост” не дав но ре -
но ви ран те рен у Ули ци Ми ли -
во ја Бла знав ца.

– Та ко ђе, има мо же љу да
уско ро уре ди мо вр тић „Бам би”.
Мо гли би смо да ње го ву око ли -
ну улеп ша мо цве ћем. Згра да је
иша ра на гра фи ти ма, а ми пла -
ни ра мо или да окре чи мо или
да се по но во на цр та ју гра фи ти,
али они ко ји су при клад ни за
де цу ко ја ина че бо ра ве у тој
уста но ви – из ја вио је он.

МЕ СНА ЗА ЈЕД НИ ЦА ТЕ СЛА

МНО ГО ПЛА НО ВА ЗА БУ ДУ ЋИ ПЕ РИ ОД

Као нај ве ћи про блем с ко -
јим се те сла ши су о ча ва ју го ди -
на ма, Фи ли по вић је из дво јио
Ули цу кне за Ми ха и ла Обре но -
ви ћа, за пра во не до ста так ас -
фал ти ра ног пу та и не по сто ја -
ње тро то а ра.

– Ту да де ца иду у шко лу, а
про ла зе и ста ри је осо бе. Љу ди
ко ји су ра ни је би ли чла но ви
Скуп шти не Ме сне за јед ни це,
та ко ђе су по ку ша ва ли да ре ше
тај про блем. Ми смо се са да
из бо ри ли за из ра ду про јек та и
на да мо се да ће ра до ви по че ти
већ на ред не го ди не – на гла сио
је Фи ли по вић.

Он је на вео и да у Ули ци
Или је Га ра ша ни на по сто ји део
у ко јем ни је по ве за на ка на ли -
за ци ја и да ста нов ни ци има ју

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

Уве сти ло кал до Гло го ња

ве ли ке му ке због то га, та ко да
ће се ра ди ти и на то ме. Пре ма
ње го вим ре чи ма, нео п ход но је
ре ши ти и од ла га ње сме ћа, па
је за то по слат до пис „Хи ги је -
ни”, ка ко би то пред у зе ће и
ло кал на са мо у пра ва обез бе ди -
ли зе ле на остр ва.

Ова ме сна за јед ни ца ће се
за ла га ти и за из ра ду про јек та
за ре кон струк ци ју Ули це Јо -
си фа Ма рин ко ви ћа, као и за
ре ша ва ње имо вин ско-прав -
них од но са с „Кон струк то -
ром”, јер у том на се љу има
до ста пар це ла ко је се во де на
ту фир му, због че га су оне мо -
гу ће ни би ло ка кви ра до ви на
њи ма. Ре че но је и да ме шта -
ни мо гу оче ки ва ти по ја ча ње
и про ши ре ње јав ног осве тље -

ња на по је ди ним ло ка ци ја ма
у на се љу.

– Бит ни су и из ра да про јек -
та и уре ђе ње пар ки ћа на углу
ули ца Осло бо ђе ња и Ла ва Тол -
сто ја – до дао је Фи ли по вић.

Он је овом при ли ком ре као
и да гра ђа ни има ју оби чај да
се обра ћа ју Ме сној за јед ни ци
уко ли ко има ју про бле ма.

– Увек гле да мо да сви ма иза -
ђе мо у су срет, ко ли ко год је то
мо гу ће. Над ле жни ма про сле -
ђу је мо зах те ве, јер са мо стал но
го то во ни шта не мо же мо да
ура ди мо – пре ци зи рао је он.

До дао је ка ко је од из бо ра
одр жа но већ пет сед ни ца
Скуп шти не на ко ји ма се рас -
пра вља ло о при о ри те ти ма и
пла но ви ма.

Са вет за здрав ство Град ског
од бо ра Срп ске на пред не
стран ке ор га ни зо вао је три -
би ну у про сто ри ја ма Ме сне
за јед ни це Стре ли ште у че твр -
так, 8. сеп тем бра. Пред пе де -
се так при сут них пре да ва ње
су одр жа ле Јо ва на На у мо вић,
док тор ка оп ште ме ди ци не у
Слу жби хит не ме ди цин ске
по мо ћи, и Дра га на По по вић,
ди пло ми ра ни еко но ми ста –
ме на џер у здрав ству.

Том при ли ком је др Јо ва -
на На у мо вић при ча ла о пру -
жа њу пр ве по мо ћи по вре ђе -
ним осо ба ма и об ја сни ла на
ко је све на чи не је мо гу ће ре -
а го ва ти пре до ла ска Слу жбе
хит не ме ди цин ске по мо ћи.

На ве ла је ка ко је ур гент но
збри ња ва ње тра у ме ве о ма
бит на те ма, с об зи ром на то
да се по ред рад ни ка хит не
по мо ћи, ко ји се с њом су сре -
ћу сва ко днев но, и гра ђа ни
за ти чу у си ту а ци ја ма ка да је

нео п ход но да по мог ну дру -
гим осо ба ма.

Го во ре ћи о при ме ни Ин те -
гри са ног здрав стве ног ин фор -
ма ци о ног си сте ма (ИЗИС), то
јест о елек трон ском за ка зи ва -
њу пре гле да код иза бра ног ле -
ка ра спе ци ја ли сте, Дра га на
По по вић је по ја сни ла функ -
ци о ни са ње си сте ма и на ве ла
да ће, упр кос по те шко ћа ма
ко је тре нут но по сто је у ње го -
вом спро во ђе њу, за не ко ли ко
ме се ци гра ђа ни осе ти ти са мо
пред но сти.

Пре ма ре чи ма др Сло бо -
да на Ову ке, ди рек то ра Бол -
ни це и пред сед ни ка по ме ну -
тог са ве та, овај си стем ће
уве сти ред у рад здрав стве -
них ин сти ту ци ја.

По за вр шет ку три би не
гра ђа ни су има ли при ли ку
да из ме ре крв ни при ти сак, а
до би ја ли су и са ве те ле ка ра
ко ји су при су ство ва ли овом
до га ђа ју.

СА ВЕТ ЗА ЗДРАВ СТВО СНС-а

Три би на 
на Стре ли шту

У организацији Крајишког де-
мократског форума, Удруже-
ња Крајишника и Удружења
Срба из РС и РСК, др Момчи-
ло Диклић одржао је промо-
цију своје нове књиге „Светац”
(може ли Алојзије Степинац
бити светац) у четвртак, 15.

септембра, у малој сали Град-
ске управе.

Како је наведено, ово дело
је базирано на обиљу чиње-
ница, докумената и изјава
хрватских историчара, који
су изнели истину о злочи-
начкој политици Католичке

цркве, са Степинцем на че-
лу, за време НДХ. Настало је
као покушај ревизије исто-
рије, због претварања проте-
раног српског народа пре,
током и после „Олује” у
главног кривца за сва учиње-
на недела.

Поред аутора, о књизи су го-
ворили и Милан Мркела,
председник Крајишког демо-
кратског форума, Милојко Бу-
димир, председник Асоција-
ције избегличког удружења, и
Миле Боснић, председник
Удружења Крајишника.

ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „СВЕТАЦ”

Покушај ревизије прошлости

Председништво Градског од-
бора Партије уједињених пен-
зионера Србије саопштило је
на конференцији за новинаре
одржаној у среду, 14. септем-
бра, како је одржана седница
на којој је анализиран изве-
штај о досадашњем раду, као
и да су изабрани приоритетни
циљеви за крај 2016. године.

Милан Станојковић, пред-
седник ГО партије, казао је да
ће се сви чланови убудуће још
интензивније борити за очува-
ње интереса пензионера, као и
за унапређење осталих соци-
јално угрожених категорија
становништва. Навео је и да је
снага ПУПС-а у доброј сарад-
њи с владајућом странком,
као и у јединственом раду
партије на свим нивоима.

– Битно је напоменути да је
тренутно највећи проблем у

Панчеву незапосленост, која
представља велико оптереће-
ње младим људима, али и
онима који су остали без по-
сла – истакао је Станојковић.

Додао је да чланови ове
партије неће одустати од кон-
цепта социјално одговорне
државе и социјалне правде,
која заправо значи дугорочну

стабилност, раст и редовност
пензија.

– Једна од тема којима смо
се бавили на недавно одржа-
ној седници јесте и годишња
претплатна карта за пензио-
нере за превоз АТП-ом. Сма-
трамо да она мора бити при-
мерена – изјавио је Станојко-
вић.

Говорећи о члановима
ПУПС-а, Владимир Ђурица,
потпредседник ГО, рекао је да
се све више младих људи
учлањује ову у странку.

– То је будућност свих нас.
Партија штити интересе пензи-
онера, али и будућих пензионера.
Ово што старија популација про-
живљава сада, ми ћемо доживети
за десет, двадесет и више година.
Да бисмо себи обезбедили бољу
будућност, морамо радити на
бољој садашњости – објаснио је
Ђурица.

Слободанка Крњајић, тако-
ђе потпредседница ГО странке,
овом приликом је нагласила да
би пензионерима требало обез-
бедити организоване излете.
Навела је да у Србији постоји
много лепих места и да стари-
ја популација заслужује да их
посети.

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Представљени приоритетни циљеви
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Тре ћи ин тер на ци о нал ни так ми чар ски
фе сти вал ау тор ског ду го ме тра жног и
крат ког фил ма ПАФФ за вр шен је 11.
сеп тем бра.

Тим по во дом смо ове не де ље пи та -
ли су гра ђа не да ли гле да ју фил мо ве,
има ју ли оби чај да од ла зе у би о скоп и
да ли су по се ти ли по ме ну ти фе сти вал.

АН КИ ЦА РИ ГО, ме ди цин ска се стра:
– Во лим да гле дам фил мо ве, али

на жа лост не мам оби чај да че сто од -
ла зим у би о скоп. Жи вим у ино стран -
ству и уко ли ко се при ка зу је не ки ве -
о ма ин те ре сан тан филм, та да по се -
ћу јем би о ско пе, али ина че их гле дам
на те ле ви зи ји. Ни сам би ла у Ср би ји
за вре ме одр жа ва ња фе сти ва ла, али
да је сам, ве ро ват но бих га по се ти ла.

МИ РО СЛА ВА ЛА ЛИЋ, не за по сле на:
– Гле дам фил мо ве, али сва ка ко

све за ви си од мог тре нут ног рас по ло -
же ња. Во лим да идем у би о скоп, а
нај ви ше ми при ја ју фил мо ви из мо је

мла до сти. Ужи вам у оним ко ји ме
опу шта ју, јер ина че не гле дам чак ни
ве сти. С об зи ром на то да ни сам би -
ла у Пан че ву за вре ме одр жа ва ња
фе сти ва ла, ни сам има ла при ли ку да
га по се тим.

ВА ЛЕН ТИ НА НО ВИЋ, тр го вац:
– Сла бо гле дам фил мо ве, а исто

та ко ду го ни сам ишла ни у би о скоп.
Та ко ђе, ни сам по се ти ла филм ски
фе сти вал ко ји је одр жан у Пан че ву.
Имам дру га ин те ре со ва ња ко ји ма
знат но ви ше по све ћу јем па жњу и
сво је вре ме.

МИ ЛОШ ПА ВЛО ВИЋ, бер бе рин:
– Ужи вам у гле да њу фил мо ва, а

нај ви ше во лим оне ста ри је, као што
је, на при мер, „До бар, лош, зао”.
Не дав но сам на кон до ста вре ме на
по но во гле дао „Бал вам пи ра”. Но -
ви ја оства ре ња сла бо пра тим, али
имам оби чај да ма кар јед ном ме -
сеч но одем у би о скоп. Ове го ди не

ни сам био на ПАФФ-у, али је сам
прет ход не.

МОМ ЧИ ЛО ТО МИЋ, пен зи о нер:
– Мо рам ре ћи да одав но ни сам био

у би о ско пу. Сва ко днев но се ба вим ра -
зним дру гим ак тив но сти ма. Имам
оби чај да ис кљу чим те ле ви зор ка да
при ме тим да је укљу чен, та ко да по не -
кад са мо у про ла зу гле дам фил мо ве.

СЛАВ КО ПЕ ТРОВ, 
ди пло ми ра ни еко но ми ста:

– По не кад од ла зим у би о скоп, то
за и ста не ра дим че сто. На те ле ви зи -
ји их гле дам, не мо гу бу квал но да се
опре де лим за не ки по се бан жа нр,
пра тим све што ми се до па да, али ко -
ме ди је ми нај ви ше при ја ју. С об зи -
ром на то да имам дру ге оку па ци је,
ни сам био на ово го ди шњем филм -
ском фе сти ва лу. Сво је вре ме но сам
ви ше био у то ме, али са да сам ма ло
ста тич ни ји.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

М. ПАВЛОВИЋВ. НОВИЋ М. ТОМИЋ С. ПЕТРОВ

НАША АНКЕТА

ГЛЕ ДА ТЕ ЛИ ФИЛ МО ВЕ?

У би о ско пу рет ко, на те ле ви зи ји че шће

М. ЛАЛИЋА. РИГО

Велико интересовање за
конкурс

Директорка сматра да
установа није одговорна
због затварања четири
вртића

На кон курс Пред школ ске уста но ве
„Деч ја ра дост”, ко ји је рас пи сан 24.
ав гу ста у ли сту „По сло ви”, до 7. сеп -
тем бра, до ка да је он био отво рен, за
85 из вр ши ла ца при ја ви ло се око 400
кан ди да та.

Ди рек тор ка Пред школ ске уста но -
ве „Деч ја ра дост” Ру жи ца Беч из ја ви -
ла је да је ин те ре со ва ње ве ли ко и
због чи ње ни це да уста но ва на чи јем
је она че лу и овај кон курс, као и
прет ход не, спро во ди јав но и тран -
спа рент но. Сва ли ца ко ја бу ду ода -
бра на, би ће ан га жо ва на на од ре ђе но
вре ме на го ди ну да на или до по врат -
ка с по ро диљ ског од су ства.

„Деч ја ра дост” тра жи нај ви ше ме -
ди цин ских се ста ра (28), вас пи та ча
(23) и спре ма чи ца (21), као и по тро је
ад ми ни стра тив них рад ни ка, струч -
них са рад ни ка и ку ва ра и по јед ног
ди је те ти ча ра, во до ин ста ла те ра и фи -
зич ког рад ни ка.

Пред школ ска уста но ва рас пи су је
кон кур се за рад на од ре ђе но вре ме
јер од 2013. го ди не, због про пи са, ни -
је у мо гућ но сти да при ми за стал но
ни јед ног кан ди да та. За раз ли ку од
прет ход них го ди на, са да се не тра же
при прав ни ци.

Ру жи ца Беч је из ја ви ла да зва нич -
ни ре зул та ти кон кур са, због ве ли ког
бро ја при ја вље них, још ни су по зна ти
и до да ла да се на кон слич них кон -
кур са спро ве де них ра ни јих го ди на
од лу чи ва ло и до два ме се ца.

– У то ку је про ве ра до ку мен та ци је
и да ли кан ди да ти ко ји су се ја ви ли
ис пу ња ва ју усло ве. Тек по окон ча њу
по ступ ка мо ћи ће да за сну ју рад ни

У ПРЕД ШКОЛ СКОЈ УСТА НО ВИ „ДЕЧ ЈА РА ДОСТ”

НА 85 РАД НИХ МЕ СТА 
ПРИ ЈА ВИ ЛО СЕ 400 КАН ДИ ДА ТА

ХРОНИКА

од нос на од ре ђе но вре ме. Го ди не
рад ног ис ку ства ће се сва ка ко по себ -
но бо до ва ти. Про це ду ра увек тра је;
про шле го ди не је за по шља ва њу прет -
хо ди ло раз ма тра ње од два ме се ца –
ис ти че ди рек тор ка „Деч је ра до сти”.

„Деч ја ра дост” је по за ко ну би ла
ду жна да рас пи ше кон курс, јер ве ли -
ки број за по сле них већ ду ги низ го -
ди на ра ди, и то на од ре ђе но вре ме.
На по ме ну ла је да у Пред школ ској
уста но ви мно ги љу ди ра де на од ре ђе -
но вре ме већ го ди на ма. Они су сва ка -
ко сте кли услов да по ста ну стал ни
рад ни ци.

* * *
То ком ле та (кра јем ју ла и по чет -

ком ав гу ста) у че ти ри вр ти ћа Пред -
школ ске уста но ве „Деч ја ра дост”
(„Леп ти рић”, „Бам би”, „Ко ли бри” и
„Љи љан”) у во ди су про на ђе не ста -
фи ло ко ке и еше ри хи ја ко ли, па су ти

Опо ме не за 23 ме ди ја

Нај че шће пре кр ше но 
пра ви ло о исти ни том
из ве шта ва њу

Са ве ту за штам пу су од 1. ма ја до 1.
сеп тем бра под не те 43 жал бе на рад
ме ди ја, ко ми си ја је од лу чи ва ла о 26
(оста ле су или од ба че не или се од у -
ста ло), а са мо у два слу ча ја ни је утвр -
ђе но кр ше ње Ко дек са но ви на ра Ср -
би је – са оп ште но је 8. сеп тем бра на
кон фе рен ци ји за но ви на ре. Ге не рал -
на се кре тар ка Са ве та за штам пу Гор -
да на Но ва ко вић ка же да су, од 43
жал бе, ме ди ја ци јом ре ше не са мо
три, што го во ри да се у ма лом бро ју
слу ча ја скло пи до го вор из ме ђу под -
но си о ца жал бе и ре дак ци је.

Нај че шће су кр ше не од ред бе из
по гла вља је дан, ко је се ти че исти ни -
то сти из ве шта ва ња.

– Реч је о од ред ба ма у ве зи с не раз -
ли ко ва њем чи ње ни ца од ко мен та ра,
прет по став ки и на га ђа ња, и из но ше -
њем нео сно ва них оп ту жби и кле ве та.
За бе ле же но је и ви ше жал би ко је се
од но се на на ру ша ва ње при ват но сти,
а то се пре све га ти ца ло из ве шта ва ња
по је ди них ме ди ја о слу ча ју уби ства
пе ва чи це Је ле не Мар ја но вић и о си -
ло ва њу и уби ству тро го ди шње де вој -
чи це; у тим из ве шта ва њи ма је би ло и
кр ше ња прет по став ке не ви но сти. У
по след ње вре ме има мо ре ла тив но
че сто и од лу ке ко је се од но се на кр -
ше ње од ред би о за бра ни дис кри ми -
на ци је и го во ру мр жње, јер су не вла -
ди не ор га ни за ци је не што ак тив ни је –
ре кла је Но ва ко ви ће ва.

Ка да је реч о ра ду чла но ва Ко ми -
си је за жал бе, но ви на је да и они
убу ду ће мо гу по кре та ти жал бе не

по ступ ке, па је у прет ход на три ме се -
ца под не то шест та квих жал би. Пе -
тар Је ре мић, члан ко ми си је у Са ве ту
за штам пу, ука зу је на то да ме ди ји
при хва та ју и об ја вљу ју од лу ке Са ве та
у ко ји ма сто ји да су пре кр ши ли Ко -
декс, али и да се кр ше ња етич ких
пра ви ла упр кос то ме по на вља ју. За
про те кли пе ри од би ло је ка рак те ри -
стич но и на ру ша ва ње при ват но сти.

– За то смо од лу чи ли да и ми под -
не се мо жал бу, ка да го во ри мо о по ме -
ну та два слу ча ја. Сма тра мо да је Ко -
декс пре кр шен код ве ли ког бро ја
штам па них ме ди ја. Ми слим да, на -
жа лост, ме ди ји не узи ма ју за озбиљ -
но од лу ке Са ве та за штам пу и не уче
се на сво јим гре шка ма… У слу ча ју
уби ства пе ва чи це но ви на ри не сме ју
да се укљу че у ис тра гу, то јест мно ги
но ви на ри су ми ре кли да су же ле ли
да по мог ну по ли ци ји, али они то не
тре ба да ра де – ис та као је Је ре мић.

Сто јан Мар ко вић, пред се да ва ју ћи
Ко ми си је за жал бе Са ве та за штам пу,
сма тра да ње не над ле жно сти у ве зи
са оце ном по што ва ња но ви нар ског
ко дек са тре ба да бу ду про ши ре не и
на елек трон ске ме ди је.

– Сва ки дан има мо на мно гим те -
ле ви зи ја ма фла грант но кр ше ње но -
ви нар ске ети ке и ни ка кве санк ци је
за то ни ко не сно си... Др жав на ре гу -
ла тор на те ла РРА и РЕМ, а слич но је
и у дру гим др жа ва ма у окру же њу, не
функ ци о ни шу нај бо ље ка да го во ри -
мо о ре а го ва њу на кр ше ње но ви нар -
ске ети ке… Ми ће мо ићи ка то ме да
иза ђе мо са зва нич ним пред ло гом да
се ин ге рен ци ја Са ве та за штам пу
про ши ри и на елек трон ске ме ди је у
Ср би ји – из ја вио је Мар ко вић.

Ина че, Са вет за штам пу при пре ма
и упут ство за при ме ну Ко дек са но ви -
на ра Ср би је у он-лајн сфе ри.

М. Д.

Седам јавних комуналних предузе-
ћа на територији града Панчева
треба да добије нове (или старе) ди-
ректоре након што су били расписа-
ни конкурси, а на основу одлуке
Скупштине града Панчева.

У „Службеном гласнику” и на сај-
ту Града 4. јула су објављени јавни
конкурси за именовање директора
јавних комуналних предузећа чији
је оснивач Град Панчево, и то за че-
тири сеоска и три градска јавна ко-
мунална предузећа. Заинтересовани
су имали 30 дана да се јаве на кон-
курс за директора ЈКП-а „Водовод и
канализација”, ЈКП-а „Младост”,
ЈКП-а АТП, ЈКП-а „Долови” у Доло-
ву, ЈКП-а „Омољица” у Омољици,
ЈКП-а БНС у Банатском Новом Селу
и ЈКП-а „Глогоњ” у Глогоњу.

Председница Комисије за спро-
вођење конкурса за избор директо-
ра јавних и јавних комуналних
предузећа чији је оснивач Град
Панчево, Зденка Јокић, кратко нам
је рекла да комисија још није завр-
шила посао и да нису донети пред-
лози решења. Она до окончања рада
комисије није желела да открива
имена, нити докле је комисија сти-
гла у раду, односно да ли је и ко од
кандидата елеминисан или је ушао
у ужи избор. Поред Јокићеве, у
овом телу су и Слободан Миловано-
вић, Иван Дупор, Драган Остојин и
Срђан Пловина.

Очекивано, како смо сазнали, за
поједина директорска места јавили
су се кандидати који сада обављају в.
д. функције, попут Александра Раду-
ловића („Водовод и канализација”),
Предрага Стојадинова („Младост”),
Небојше Гајића (АТП), Треше Радо-
њина (Долово) и Љиљане Станковић
(Глогоњ).

Предлози решења по овом кон-
курсу Комисије за спровођење кон-
курса за избор директора јавних и
јавних комуналних предузећа чији
је оснивач Град Панчево наћи ће се
и пред кадровском комисијом, а од-
борници Скупштине града даће ко-
начну одлуку о новим директорима.

М. Д.

КОНКУРСИ ЗА ДИРЕКТОРЕ ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ

ПРЕДУЗЕЋА

Нова/стара имена

Резултати јавног позива у вези с ре-
ализацијом мере активне политике
запошљавања „Субвенције почетни-
цима у бизнису – самозапошљавање
у 2016”, коју је спровео Град Панче-
во, објављени су 13. септембра на
сајту Града. Реч је о додели субвен-
ција почетницима у бизнису за са-
мозапошљавање у 2016. години.

Савет за запошљавање Града
Панчева разматрао је 50 присти-
глих предлога, које су подносиоци
предали у периоду од 5. маја до 3.
августа ове године, и донео одлуку
да само четири подносиоца добију
средства за реализацију свог би-
знис-плана за самозапошљавање.

Град ће тако са око 500.000 динара
(по предлогу) финансирати почетнике
у бизнису и њихове идеје: производњу
и продају уникатних радова од вуне,
памучног конца и текстила, производ-
њу одеће и сувенира с циљем промо-
ције културно-историјских вредности
различитих поднебља, сервисирање
моторних возила и услужну замену
уља и занатску производњу имитације
накита и сродних производа.

„Субвенције почетницима у би-
знису – самозапошљавање у 2016”
само је једна од активних мера по-
литике запошљавања које је Град
Панчево реализовао у овој години.

М. Д.

ГРАДСКА УПРАВА

За почетнике у бизнису 
до 500.000 динара

објек ти по од лу ци са ни тар не ин спек -
ци је би ли за тво ре ни, а ма ли ша ни
пре у сме ре ни у дру ге вр ти ће. Усле ди -
ли су, по пре по ру ци ЈКП-а „Во до вод
и ка на ли за ци ја”, ис пи ра ње мре же и
ана ли зе во де, ко ју је оба вио За вод за
јав но здра вље Пан че во.

Чла ни ца Град ског ве ћа за ду же на
за обра зо ва ње мр Та тја на Бо жић ка -
же да се на том слу ча ју ра ди и да ко -
нач ног ста ва још не ма, од но сно још
ни је утвр ђе но шта се до го ди ло. 

Ди рек тор ка За во да за јав но здра -
вље Пан че во Љи ља на Ла зић по но ви -
ла је да су све ана ли зе по сла те свим
над ле жним слу жба ма и Град ској
упра ви, а да су по след ње ана ли зе, ра -
ђе не сре ди ном ав гу ста, по ка за ле да је
во да до бра.

Ди рек тор ка Пред школ ске уста но -
ве „Деч ја ра дост” Ру жи ца Беч крат ко
је ре кла да сма тра да та уста но ва ни -
је од го вор на због за тва ра ња че ти ри
вр ти ћа, од но сно због по ја ве бак те ри -
ја у во ди у по ме ну тим објек ти ма.

До да ла је и да је у свим вр ти ћи ма
Пред школ ске уста но ве „Деч ја ра дост”
све уо би ча је но за овај пе ри од, јер је у
то ку при ла го ђа ва ње ма ли ша на бо рав -
ку у вр ти ћи ма.

М. Димитрић

СА ВЕТ ЗА ШТАМ ПУ

Дра стич но кр ше ње 
но ви нар ског ко дек са

Сва ли ца ко ја бу ду ода бра на, би ће ан га жо ва на на од ре ђе но вре ме



Ва жан ко рак у 
ре а ли за ци ји 
ам би ци о зног пла на

Ода зва ло се че тр на ест
фир ми

Про шле не де ље је одр жан са -
ста нак ти ма ЈКП-а „Гре ја ње”
за им пле мен та ци ју про јек та
„Ба нат ско сун це за све” и че -
тр на ест по тен ци јал них до ба -
вља ча со лар ног си сте ма за бу -
ду ће со лар но по ље у кру гу то -
пла не на Ко те жу 2. Тзв. са ста -
нак раз ја шње ња, пре ма ре чи ма
над ле жних у том јав ном ко му -
нал ном пред у зе ћу, био је ну -
жан, јер је реч о на бав ци опре -
ме по ПРАГ про це ду ри, ко ја је
услов за ре а ли за ци ју овог ко -
ра ка. До ма ћин ску па је би ла
Град ска упра ва Пан че ва. Чла -
но ви ти ма ЈКП-а „Гре ја ње” ор -
га ни зо ва ли су оби ла зак ло ка -
ци је на ко јој тре ба да бу де по -
ста вље на опре ма за за гре ва ње
са ни тар не то пле во де, а на пи -
та ња до ба вља ча ко ја су се ти -
ца ла са мог про јек та од го ва рао
је тех нич ки ме на џер про јек та
Зо ран Бо жа нић.

Над ле жни из „Гре ја ња” ка -
жу да су сва пред у зе ћа при ја -

Чла но ви Са ве та за еко ном -
ске од но се са ино стран ством
и европ ске ин те гра ци је Ре ги -
о нал не при вред не ко мо ре
Пан че во одр жа ли су у уто -
рак, 13. сеп тем бра, де ве ту
сед ни цу, на ко јој су пред став -
ни ци Кан це ла ри је за европ -
ске ин те гра ци је Ре пу бли ке
Ср би је пред ста ви ли про цес
при ступ них пре го во ра и рас -
по ло жи ве фон до ве Европ ске
уни је.

Ка ко се мо гло чу ти, срп ска
ма ла и сред ња пред у зе ћа
има ју мо гућ ност да апли ци -
ра ју за сред ства ИПА фон до -
ва Европ ске уни је. На по чет -
ку сед ни це чла но ви Са ве та
су се упо зна ли са оства ре ним
ре зул та ти ма и оче ки ва ном
ди на ми ком при ступ них пре -
го во ра. Пред став ни ци Кан це -
ла ри је за европ ске ин те гра -
ци је на гла си ли су да Европ -
ска уни ја, пу тем ра зних фон -

до ва, го ди на ма ула же у раз -
вој Ср би је, а ка да је реч о на -
шем гра ду, мо гу ћи из во ри
фи нан си ра ња су фон до ви
ко ји по кри ва ју пре ко гра нич -
ну са рад њу Ср би је с Ру му ни -
јом и Ср би је с Ма ђар ском.

У Ре ги о нал ној при вред ној
ко мо ри Пан че во ис ти чу да
ће про цес при сту па ња
Европ ској уни ји и члан ство у
тој за јед ни ци убр за ти мо дер -
ни за ци ју на ше при вре де и да
је ве о ма ва жно да пан че вач ки
при вред ни ци бу ду де таљ но
ин фор ми са ни о при дру жи -
ва њу Ср би је европ ској по ро -
ди ци на ро да. Ка ко ка жу,
одр жа ва ње ова квих ску по ва
је ве о ма ва жно, по себ но ако
се зна да су пред срп ску при -
вре ду по ста вље ни спе ци фич -
ни зах те ви и за да ци ко ји се
мо ра ју ис пу ни ти пре за вр -
шет ка пре го во ра.

З. Ст.

Пан че во је про шле не де ље
би ло у жи жи ин те ре со ва ња
бе о град ских ме ди ја, ко ји су
на ве ли ко ин фор ми са ли јав -
ност о ме ра ма ко је је наш
град пред у зео про тив Н. Н.
ли ца ко ја су ми мо за ко на за -
по се ла ви ше хи ља да хек та ра
др жав ног по љо при вред ног
зе мљи шта у пан че вач ком
ата ру. Град ска од лу ка о ски -
да њу усе ва са узур пи ра них
њи ва сту пи ла је на сна гу, та -

ко да су по љо при вред не ма -
ши не ан га жо ва не фир ме по -
ски да ле пло до ве с по је ди них
пар це ла.

Зо ран Гр ба, се кре тар Се -
кре та ри ја та за по љо при вре -
ду, се ло и ру рал ни раз вој
Град ске упра ве Пан че ва, ре -
као је за наш лист да ло кал на
са мо у пра ва ни је из дво ји ла
бу џет ска сред ства за ре а ли -

за ци ју по ступ ка ски да ња усе -
ва с по вр ши на за ко је ни је
пла ћен за куп ван суд ским по -
рав на њем. Ка ко ка же, до го -
во ре но је да се пла ћа ње ан га -
жо ва ња опе ра ти ве ре а ли зу је
на кра ју по ступ ка ски да ња
свих кул ту ра са узур пи ра них
по вр ши на. Град је ан га жо вао
бе о град ску фир му „ПКБ кор -
по ра ци ја” и до са да је са 120
хек та ра ски нут сун цо крет.
Пре ма ње го вим ре чи ма, на

мно гим пар це ла ма об у хва -
ће ним ин спек циј ским над -
зо ром над ле жног по љо при -
вред ног ин спек то ра утвр ђе но
је да по је ди не кул ту ре ни су у
фа зи зре ло сти и да се че ка
са зре ва ње пло да. До са да је
Град од про да је „ни чи јег ро -
да” ин ка си рао 7.455.886 ди -
на ра.

З. Ст.

Петак, 16. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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„Про грам са рад ње
на у ке и при вре де”
пред ста вљен 
Пан чев ци ма у 
Ре ги о нал ној 
при вред ној ко мо ри

Пра во уче шћа има ју
ми кро, ма ла или
сред ња при ват на
пред у зе ћа

Фонд за ино ва ци о ну де лат ност
Ре пу бли ке Ср би је пред ста вио
je 9. сеп тем бра свој „Про грам
са рад ње на у ке и при вре де” у
Ре ги о нал ној при вред ној ко мо -
ри Пан че во. Овај про грам фи -
нан си ра ју Европ ска уни ја (са
укуп но 2,4 ми ли о на евра) и Ре -
пу бли ка Ср би ја (из но сом од
ми ли он евра). Осми шљен је уз
тех нич ку по моћ Свет ске бан -
ке, а у на шој зе мљи га спро во -
ди ре пу блич ки Фонд за ино ва -
ци о ну де лат ност.

Струч ни са вет ник у том
фон ду Да не Ата на ско вић ре -
као је да је циљ про гра ма да
по ве же при ват ни сек тор с на -
уч но и стра жи вач ким ор га ни -
за ци ја ма у ра ду на за јед нич -
ким ино ва тив ним про јек ти ма.
До де љу је се до 300.000 евра по
про јек ту.

– Про грам је осми шљен с
ци љем да пред у зе ћа из при ват -
ног сек то ра и јав не на уч но и -
стра жи вач ке ор га ни за ци је
под стак не на са рад њу, од но сно
да их укљу чи у за јед нич ке раз -
вој не про јек те, ка ко би ство ри -
ли но ве ко мер ци јал но при ме -
њи ве про из во де и услу ге, као и

СЛУ ЧАЈ: УЗУР ПА ТО РИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ ЊИ ВА

По че ло ски да ње 
„ни чи јег ро да”

ФОНД ЗА ИНО ВА ЦИ О НУ ДЕ ЛАТ НОСТ СР БИ ЈЕ

ЗА РАЗ ВОЈ НЕ ПРО ЈЕК ТЕ ДО 300.000 ЕВРА

ино ва тив не тех но ло ги је у ра -
ној фа зи ко је мо гу има ти зна -
чај за бу ду ћи раз вој и тр жи -
шни по тен ци јал. По доб ни
под но си о ци при ја ва про је ка та
су кон зор ци ју ми ко ји се са сто -
је од нај ма ње јед ног ми кро,
ма лог или сред њег при ват ног
пред у зе ћа осно ва ног у Ср би ји
и нај ма ње јед не ре ги стро ва -
не јав не на уч но и стра жи вач ке

ор га ни за ци је из Ср би је. Кон -
зор ци јум мо же има ти нај ви ше
пет чла ни ца – ре као је Ата на -
ско вић.

Пред лог про јек та мо же би -
ти у ве зи с тр жи шно зре лим
ино ва ци ја ма, али и с ко мер -
ци јал но при мен љи вим ис тра -
жи ва њем с ду го роч ном ко ри -
шћу (на при мер, тех но ло шка
плат фор ма ко ја ће се ко ри сти ти

за кре и ра ње но вих про из во да
на кон три до пет го ди на).

У окви ру овог про гра ма
Фонд за ино ва ци о ну де лат -
ност су фи нан си ра про јек те у
из но су до 300.000 евра за раз -
вој не про гра ме у тра ја њу од 12
ме се ци до 24 ме се ца, чи ме се
по кри ва нај ви ше 70% укуп но
до зво ље них тро шко ва. Оба ве -
зно уче шће из но си нај ма ње
30% укуп ног бу џе та про јек та.

Јав ни по зив за до ста вља ње
при ја ва за овај про грам отво рен
је од 21. ју на до 23. сеп тем бра у
17 са ти.

Фонд за ино ва ци о ну де лат -
ност је осно ван За ко ном о ино -
ва ци о ној де лат но сти, ра ди
под сти ца ња ино ва тив но сти и
обез бе ђи ва ња сред ста ва за фи -
нан си ра ње та квих  де лат но сти,
пр вен стве но кроз са рад њу с
ме ђу на род ним фи нан сиј ским
ин сти ту ци ја ма, ор га ни за ци ја -
ма, до на то ри ма и при ват ним
сек то ром. Овај ре пу блич ки
фонд има циљ да уна пре ди ве -
зе из ме ђу на у ке, тех но ло ги је и
еко но ми је и да до при не се под -
сти ца њу раз во ја ино ва тив них
тех но ло ги ја,  од но сно да по -
мог не ма лим и сред њим пред -
у зе ћи ма ко ја раз ви ја ју та кве
тех но ло ги је. Ино ва ци о не де -
лат но сти сма тра ју се глав ним
фак то ри ма за ста бил ну еко но -
ми ју усме ре ну ка зна њу, ко ја је
по ста ла осно ва кон ку рент но -
сти и ди на мич ног раз во ја.

Пре зен та ци ја у Ре ги о нал ној
при вред ној ко мо ри Пан че ва
одр жа на је у окви ру сед ни це
Са ве та за ино ва ци је, ква ли тет
и за шти ту жи вот не сре ди не
РПК Пан че во.

М. Димитрић

ЕКОНОМИЈА

ПРО ЈЕ КАТ „БА НАТ СКО СУН ЦЕ ЗА СВЕ”

Одр жан са ста нак с до ба вља чи ма

Дане Атанацков: „Пред у зе ћа из при ват ног сек то ра и јав не
на уч но и стра жи вач ке ор га ни за ци је под стаћи на са рад њу”

СЕД НИ ЦА СА ВЕ ТА ЗА ЕКО НОМ СКЕ ОД НО СЕ

То ко ви европ ског нов ца

Минимална цена радног са-
та у Србији од 1. јануара
2017. износиће 130 динара
по радном сату – саопштено је
10. септембра након седнице
Социјално-економског савета.

– То ће чинити значајно по-
већање од 1.586 динара, при
чему ће минимална месечна
зарада бити 22.620 динара –
рекао је министар за рад, запо-

шљавање, борачка и социјална
питања Александар Вулин.

Министар је нагласио да је
између свих партнера, Владе и
синдиката постигнута висока
сагласност о овој одлуци. Он
је рекао да је економија у Ср-
бији напредовала, тако да је
Влада сматрала да има про-
стора за повећање минималне
цене рада.

Председник Савеза само-
сталних синдиката Србије Љу-
бисав Орбовић изјавио је да су
синдикати били спремни да
дођу до компромиса у општем
интересу.

– Тих 130 динара је можда
недовољна цена за запослене и
тражићемо увек боље, али је
позитивно да имамо помак, да
се разговара и о повећању зарада

у друштвеном сектору, што го-
вори да привреда Србије иде
напред – објаснио је Орбовић.

Процене синдиката показу-
ју да у Србији има од 300.000
до 350.000 радника који зара-
ђују минималац.

Минимална цена рада за
ову годину износи 121 динар
по сату.

М. Д.

ПОВЕЋАНА МИНИМАЛНА ЦЕНА РАДА

Компромисно решење – 130 динара

и обез бе ди ла око 700.000 евра,
јер је у овом про јек ту ви де ла
под сти ца је за еко ном ски и со -
ци јал ни раз вој, као и пре ко -
гра нич ну са рад њу у ре ги о ну.
Циљ про јек та је да се оства ри
енер гет ска ефи ка сност и да се
кроз кон кре тан при мер ука же
на по тре бу ко ри шће ња ал тер -
на тив них из во ра енер ги је. Реч
је о ам би ци о зном пла ну ко ји
је пот пу но у скла ду са Стра те -
ги јом раз во ја гра да Пан че ва за
пе ри од 2014–2020. и омо гу ћи -
ће да Пан че во ра ци о на ли зу је
по тро шњу енер ги је на сво јој
те ри то ри ји и учи ни кон крет не
пи о нир ске ко ра ке у обла сти
ко ри шће ња об но вљи вих из во -
ра енер ги је.

С дру ге стра не, иде ја про -
јек та је да се по бољ ша и мо -
дер ни зу је си стем гре ја ња ко -
ри шће њем об но вљи вих из во ра
енер ги је. Сто га је пред ви ђе но
да се у на шем гра ду по ста ви
си стем со лар них ко лек то ра на
по вр ши ни од 900 ме та ра ква -
драт них, ко ји ће оства ри ва ти
при нос од 600 ме га ват-ча со ва
го ди шње. Про из ве де на енер -
ги ја би ће утро ше на за за гре ва -
ње са ни тар не то пле во де, а по -
тро шња га са ће се сма њи ти за
92.000 ме та ра куб них.

З. Ст.

вље на за овај ме ђу на род ни
тен дер ре ги стро ва на у Ср би ји
и ис ти чу ка ко ова на бав ка
пред ста вља нај ва жни ју став ку
у ре а ли за ци ји про јек та.

Да под се ти мо, ло кал на са -
мо у пра ва је кра јем мар та
пред ста ви ла про је кат „Ба нат -
ско сун це за све”, ко ји фи нан -
си ра Европ ска уни ја кроз
ИПА про грам пре ко гра нич не

са рад ње Ру му ни је и Ср би је.
Град Пан че во и ЈКП „Гре ја -
ње”, с јед не, и ру мун ска оп -
шти на Лу гож, с дру ге стра не,
2011. го ди не су кон ку ри са ли
за сред ства по дру гом по зи ву
за пред ло ге про јек та овог про -
гра ма ко ји се од но си на пе ри -
од 2007–2013. го ди не. Европ -
ска уни ја је по др жа ла ре а ли -
за ци ју у ок то бру 2015. го ди не



Француска ће бити прва др-
жава у свету која ће 2017.
емитовати „зелене обвезни-
це” у настојању да финанси-
ра еколошке инвестиције.
Овај инструмент финанси-
рања пројеката за заштиту
животне средине искључиво
је био резервисан за сектор
бизниса и одабране институ-
ције, а сада ће га први пут
користити једна држава. Тим
чином Француска потврђује
позицију покретачке снаге у
процесу спречавања климат-
ских промена, а стручњаци
предвиђају да ће ово тржи-
ште обвезница убрзати раз-
вој зелене економије и начи-
нити од Париза један од во-
дећих финансијских центара
за подршку енергетској тран-
зицији. Људи из невладине
организације „Светски фонд
за природу” истичу да је реч
о послу вредном девет мили-
јарди евра, а конкретан циљ
је финансирање „зелених”
улагања у трећој фази фран-
цуског програма „Инвести-
ције за будућност”.

Тржиште „зелених обве-
зница” датира од 2007, када
су институције попут Европ-
ске инвестиционе банке и
Светске банке емитовале

обвезнице за финансирање,
поред осталог, обновљиве
енергије и пројеката енер-
гетске ефикасности. Том
програму су се прикључили
и локалне власти и неколико
француских региона, који су
емитовали „зелене обвезни-
це” како би финансирали
пројекте за јавни превоз и
унапређење енергетске ефи-
касности. Према подацима
француске владе, глобално
тржиште „зелених обвезни-
ца” нарасло је са само 13 ми-
лијарди долара у 2013. на 48
милијарди у 2015, а предви-
ђа се да ће у 2016. достићи
100 милијарди. Велики раст
тржишта „зелених обвезни-
ца”, међутим, није скренуо
пажњу с недовољне транспа-
рентности многих пројеката
за које је било планирано да
се њима финансирају.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 16. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ОДР ЖА НА ПРО МО ЦИ ЈА „ВЕ ТРО СО ЛА” У МА ШИН СКОЈ ШКО ЛИ

БУ ДУЋ НОСТ НА ДЕ ЛУ

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Пан че вач ка уста но ва
по ста ла НИС-ов
бренд

Пред ста вље ни 
по тен ци ја ли

Про фе со ри и уче ни ци Ма -
шин ске шко ле Пан че во про -
мо ви са ли су у пе так, 9. сеп -
тем бра, школ ску зе ле ну елек -
тра ну – „Ве тро сол МШП
2015”, ко ји је ди зај ни ран и из -
ра ђен у Ма шин ској шко ли
Пан че во, уз по др шку НИС-а
кроз кон курс „За јед ни ци за -
јед но”. Све ча ност је одр жа на у
хо лу шко ле и ор га ни зо ва на је у
мо дер ном пред у зет нич ком ду -
ху, без кул тур но-умет нич ког
про гра ма. Пред став ни ци углед-
них пан че вач ких фир ми, уста -
но ва, удру же ња и ор га ни за ци -
ја, град ски већ ни ци, са да шњи
и бив ши ђа ци, ме ди ји и де ле -
га ци ја НИС-а мо гли су да
стек ну ја сну сли ку о то ме шта
се то го ди на ма ства ра ло у овој
тех нич кој шко ли.

Са рад ња с ги ган том
На по чет ку је мр Ми ло рад
Илић, ди рек тор Ма шин ске
шко ле Пан че во, на кон по -
здрав них ре чи пред ста вио
основ не иде је и ефе кат ра да
школ ске зе ле не елек тра не и
ука зао на зна чај упо тре бе одр -
жи вих из во ра енер ги је и по -
тре бу да се по диг не свест гра -
ђа на о очу ва њу жи вот не сре ди -
не. Он је под се тио при сут не да
ова шко ла не ко ли ко го ди на
раз ви ја са рад њу у обла сти при -
ме не но вих тех но ло ги ја и са -
вре ме них учи ла у про це су
обра зо ва ња уче ни ка Ма шин -
ске шко ле с НИС-ом, нај ве ћим
нафт ним ги ган том у ре ги о ну.

– Ове го ди не Ма шин ска
шко ла сла ви се дам де сет го ди -
на по сто ја ња, а осим то га успе -
шно се бо ри с кон ку рен ци јом
на тр жи шту. У вре ме ка да ма -
шин ство ни је по пу лар но и ка -
да мно ге шко ле има ју про бле -
ме, на ша шко ла је ус пе ла да се
из бо ри за сво је ме сто. Увек
смо би ли спрем ни за но ви не,
пра ти ли смо и ко ри сти ли све
шан се ко је су се ука зи ва ле, а

Еколошке обвезнице

све то је до ве ло до то га да смо
ус пе ли да одр жи мо ко рак с
нај са вре ме ни јим тех но ло ги -
ја ма и трен до ви ма у ма шин -
ској стру ци. Ма шин ска шко ла
да нас је јед на успе шна, мо -
дер на, са вре ме но опре мље на
шко ла са ста ту сом ли де ра у
обла сти ма про јек то ва ња и
про из вод ње по мо ћу ра чу на ра
– ре као је Ми ло рад Илић на
кра ју свог обра ћа ња го сти ма
и за хва лио НИС-у и ло кал ној
са мо у пра ви на то ме што су
са гле да ли иде је и ен ту зи ја зам
ђа ка и про фе со ра и по мо гли
да се оно што је за цр та но ре а -
ли зу је.

У име Гра да Пан че ва, ко ји
је по мо гао спро во ђе ње де ла
овог ам би ци о зног про јек та,
скуп је по здра ви ла мр Та тја на
Бо жић, чла ни ца Град ског ве ћа
за ду же на за обра зо ва ње. Она
је за хва ли ла уче ни ци ма и про -
фесо ри ма на то ме што су ре а -
ли зо ва ли овај про је кат и ис та -
кла да ће све обра зов не уста но -
ве с те ри то ри је Пан че ва има ти
по др шку ло кал не са мо у пра ве
за ова кве кре а тив не и ко ри сне
про јек те:

– Град је увек ту да по др жи
кре а тив не, вред не и ам би ци о -
зне иде је, на ро чи то оне у чи ју
су ре а ли за ци ју укљу че ни мла -
ди љу ди. Циљ ло кал не са мо у -
пра ве је да у на ред ном пе ри о ду

ство ри усло ве да што ви ше
мла дих оста не у на шем гра ду.
Про је кат зе ле не елек тра не
Ма шин ске шко ле је пра ви
при мер за то на ко ји на чин
тре ба при ме њи ва ти зна ње,
што је пот пу но у скла ду с на ја -
вље ном ре фор мом школ ства –
ре кла је мр Та тја на Бо жић.

У име ком па ни је НИС го во -
рио је наш су гра ђа нин Во јо
Кр ко ба бић, екс перт за ко му -
ни ка ци ју нафт ног ги ган та, ко -
ји је умно го ме по мо гао да у
овој шко ли за жи ви иде ја о
про из вод њи елек трич не енер -
ги је по мо ћу ве тра и сун ца. Он
је ре као да је „Ве тро сол” про -
је кат ко ји је ре а ли зо ван кроз
про грам „За јед ни ци за јед но” и
под се тио да НИС већ осам го -
ди на раз ви ја кон цепт дру -
штве но од го вор ног по на ша ња
као при мер до бре са рад ње
ком па ни је с ло кал ним за јед -
ни ца ма.

– Ове го ди не у Пан че ву ће
би ти ре а ли зо ва но де вет про је -
ка та из обла сти спор та, кул ту -
ре, со ци јал не за шти те и за -
шти те жи вот не сре ди не за хва -
љу ју ћи про гра му „За јед ни ци
за јед но”. На кра ју же лим да
ка жем да нам је по себ но дра го
што Ма шин ска шко ла Пан че -
во и уз на шу по моћ, али пре
све га уз по све ће ност про фе со -
ра и уче ни ка, ре а ли зу је ова кве

зна чај не про јек те ко ји су ко ри -
сни ши рој за јед ни ци – ка зао је
Во јо Кр ко ба бић, пред став ник
НИС-а.

Тим ски дух
Го сти све ча но сти има ли су
сво је вр сну при ли ку да се кроз
атрак тив не струч не пре зен та -
ци је про фе со ра Дра га не Ва со -
вић, Све ти сла ва Се ку ли ћа и
Вла ди ми ра Бо жич ко ви ћа упо -
зна ју с ре а ли зо ва ним и бу ду -
ћим про јек ти ма, струч но шћу
ка дра, не го ва њем тим ског ра -
да и ду ха, као и са ам би ци о -
зним ци ље ви ма ко ји ма за јед -
но те же уче ни ци и про фе со ри
ове шко ле. Елек тро три цикл,
елек трич ни бри сач та бле,
спра ва за ве жба ње „Спар та -
кус” и ве тро ге не ра тор са мо су
део ши ро ког спек тра ре а ли зо -
ва них про је ка та и бу ду ћих
раз вој них пла но ва шко ле.

По ред то га, ма шин ци су
при ка за ли ква ли тет тех но ло ги ја
ко је ова обра зов на уста но ва има
и пред ста ви ли се јав но сти као
мо дер на струч на сред ња шко ла
у ко јој уче ни ци сти чу зна ња на
кон крет ним ин же њер ским
про јек ти ма. За по сле ни у пан -
че вач кој Ма шин ској шко ли
по себ но су по но сни на то што
су ђа ци ма омо гу ћи ли да про ђу
кроз ком пле тан си стем ства -
ра ња про из во да – од иде је до
ре а ли за ци је.

ЗЕ ЛЕ НА ПЛА НЕ ТА

Пан че во „злат ни 
уче сник” европ ске
ма ни фе ста ци је

Мно го број не 
ак тив но сти ши ром
гра да

Пан че во је и ове го ди не део ве -
ли ке европ ске по ро ди це гра -
до ва у ко ји ма се од 16. до 22.
сеп тем бра од ви ја еко ло шка
ма ни фе ста ци ја по све ће на за -
шти ти жи вот не сре ди не и одр -
жи вом раз во ју. Реч је о Европ -
ској не де љи мо бил но сти, ко ја
про мо ви ше одр жи ву ур ба ну
мо бил ност и иде ју да др жа ве,
ло кал не са мо у пра ве и гра ђа ни
про ме не свест ка ко би у за јед -
ни ци ви ше ко ри сти ли ал тер -
на тив не вр сте мо бил но сти у
свр ху очу ва ња жи вот не сре ди -
не. По кре ну та је пре пет на ест
го ди на с ци љем да се сма њи
све ин тен зив ни је за га ђе ње гра -
до ва и на се ље них ме ста штет -
ним гасо ви ма услед из ра зи тог
по ве ћа ња ау то мо бил ског са о -
бра ћа ја. Ово го ди шња те ма ма -
ни фе ста ци је је „Па мет на и одр -
жи ва мо бил ност”. 

За хва љу ју ћи Се кре та ри ја ту
за за шти ту жи вот не сре ди не,
Пан че во је ре до ван уче сник
ове зна чај не европ ске еко ло -
шке кам па ње, с том раз ли ком
што ће ове го ди не би ти „злат ни
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Про мо ци ја здра вог на чи на жи во та

На осно ву уго во ра о пра ће њу
ква ли те та по вр шин ских во да
на под руч ју гра да Пан че ва
ко ји је За вод за јав но здра -
вље Пан че во скло пио с Град -
ском упра вом, струч ња ци те
здрав стве не уста но ве то ком
ле та су ис пи ти ва ли ква ли тет
во де за ку па ње. За вод је то -
ком се зо не ку па ња ре дов но
спро во дио ми кро би о ло шку
ана ли зу во де с пан че вач ких
ку па ли шта, ко ја об у хва та
утвр ђи ва ње ни воа фе кал них
ко ли форм них бак те ри ја, ае -
роб них хе те ро тро фа, као и
фи зич ко-хе миј ску ана ли зу
(при су ство су спен до ва них
ма те ри ја, ни три та, ни тра та,
хло ри да итд.).

Пре ма Уред би о кла си фи -
ка ци ји во да, све во де ко је не
при па да ју пр вој, дру гој и
тре ћој кла си мо гу би ти ри -
зич не по здра вље ку па ча. Се -
кре та ри јат за за шти ту жи -
вот не сре ди не и За вод за јав но
здра вље на кон ана ли зе ре -
зул та та у скло пу пе тог ово го -
ди шњег ис пи ти ва ња при су -
ства опа сних и за га ђу ју ћих

ма те ри ја у во ди (узор ко ва ње
оба вље но 31. ав гу ста) за кљу -
чио је да Пан чев ци мо гу да
се ку па ју на Бе лој сте ни и ку -
па ли шти ма у Ја бу ци, Гло го -
њу, као и на град ској пла жи у
Пан че ву. Ква ли тет ових во да
је у ран гу тре ће кла се, оне
има ју уме рен еко ло шки ста -
тус и мо гу се ко ри сти ти за
ку па ње и ре кре а ци ју. За ни -
мљи во је да во да у ка ча ре -
вач ком је зе ру при па да пр вој
кла си и гра ђа ни мо гу сло -
бод но да се ку па ју.

Ана ли за узо ра ка из По ња -
ви це по ка зу је да она са др жи
ве ли ку ко ли чи ну ма те ри ја
ко је мо гу угро зи ти здра вље
ку па ча, та ко да струч ња ци из
За во да и Се кре та ри ја та за за -
шти ту жи вот не сре ди не оба -
ве шта ва ју гра ђа не да из бе га -
ва ју ку па ли шта у Омо љи ци,
Ба нат ском Бре стов цу и Ива -
но ву. У тим ме сти ма во да
при па да пе тој кла си (лош
еко ло шки ста тус), та ко да се
на тим по пу лар ним ку па ли -
шти ма не пре по ру чу је ку па -
ње из без бед но сних раз ло га.

АНА ЛИ ЗА КВА ЛИ ТЕ ТА ВО ДЕ ДУ НА ВА, 

ТА МИ ША, ПО ЊА ВИ ЦЕ И ЈЕ ЗЕ РА У КА ЧА РЕ ВУ

Из бе га вај те ку па ње 
у По ња ви ци

Римски отпад
Римске власти затражиле су
од Аустрије да им помогне у
кризи с решавањем пробле-
ма комуналног отпада и пре-
узме део смећа из тог града.
Аустрија већ годинама увози
смеће са Сицилије и из На-
пуља, а ускоро би до те зе-
мље могао да иде и воз са от-
падом из Рима. Годишње у
Аустрију из иностранства
стиже 200.000 тона отпада

на прераду, највише из Ита-
лије. Италијани такође пла-
нирају да транспортују до-
датних 50.000 тона отпада у
Немачку.

пан че вач ких ули ца – Ули ца
Жар ка Зре ња ни на, од 10 до 13
са ти, од Ули це др Жар ка Фо -
га ра ша до Ули це др Све ти сла -
ва Ка са пи но ви ћа. На том про -
сто ру би ће де мон стри ра не ре -
кре а тив не ак тив но сти: фит -
нес, јо га, ба лет итд. У уто рак,
20. сеп тем бра, би ће про мо ви са -
ни „би ци кло фо ни” – тре на жни
дво точ ка ши с пу ња чем за мо -
бил не те ле фо не, а у сре ду, 21.
сеп тем бра, уче ни ци и про фе -
со ри Ма шин ске шко ле Пан че -
во пред ста ви ће спра ву за ве -
жба ње „Спар та кус” и ве тро ге -
не ра тор, у кон тек сту афир ма -
ци је пра вих вред но сти и еду -
ка ци је уче нич ке по пу ла ци је, с
ци љем сти ца ња ко ри сних еко -
ло шких на ви ка.

По во дом обе ле жа ва ња Ме -
ђу на род ног да на без ау то мо -
би ла, 22. сеп тем бра, за мо тор -
на во зи ла би ће за тво рен Кеј
Ра до ја Да ки ћа од 16 до 19 са -
ти, у де лу од Ули це др Жар ка
Фо га ра ша до Ули це др Све ти -
сла ва Ка са пи но ви ћа.

По ред ових ак тив но сти, Се -
кре та ри јат за за шти ту жи вот -
не сре ди не ће на ред ни број
„Еко пе ди је”, деч јег ча со пи са о
очу ва њу жи вот не сре ди не, по -
све ти ти Европ ској не де љи мо -
бил но сти и еду ка ци ји школ -
ске де це, по себ но ка да је реч о
ал тер на тив ним ви до ви ма пре -
во за и сма ње њу еми си је из дув -
них га со ва.

уче сник”, јер је ис пу ни ло
усло ве за зва нич ну кан ди да ту ру
за пре сти жну на гра ду „Европ -
ски град мо бил но сти”. Еко ло -
шки се кре та ри јат је у са рад њи
са Се кре та ри ја том за јав не
слу жбе и со ци јал на пи та ња,
Аген ци јом за са о бра ћај и Ту -
ри стич ком ор га ни за ци јом
Пан че ва ове го ди не ор га ни зо -
вао бо гат про грам, а све с ци -
љем да у на шем гра ду за жи ви
одр жи ви са о бра ћај.

Ак тив но сти у окви ру ово го -
ди шње кам па ње осми шље не
су у скла ду с те мом „Па мет на
мо бил ност – ја ка еко но ми -
ја!”, ко ју је од ре ди ла Европ -
ска ко ми си ја. Ка ко ка жу

ор га ни за то ри, пла ни ра ним
ак ци ја ма же ле да ука жу су -
гра ђа ни ма на нео п ход ност
ја ча ња све сти о по тре би ко -
ри шће ња еко ло шки оправ да -
них ви до ва пре во за.

У пе так, 16. сеп тем бра, од
12 са ти, у ма лој са ли град ске
ку ће би ће одр жа но пре да ва ње
о ал тер на тив ним ви до ви ма
пре во за. На ред ног да на, 17.
сеп тем бра, на та ми шком ке ју
би ће при ре ђе но це ло днев но
дру же ње љу би те ља ро ле ра,
скејт бор да, би ци ка ла, ве сла ња
и дру гих ак тив но сти ко је про -
мо ви шу здрав на чин жи во та.
У не де љу, 18. сеп тем бра, би ће
за тво ре на јед на од глав них



Од оча ја до уве ре ња да је сва ки про блем ре шив

Че тр де се те су го ди не ве ли -
ких жи вот них пре о кре та и
мо гућ но сти. Не ке од нас мо -
гу по ста ти и ба ке, а не ке тек
оства ре не мај ке. Без об зи ра
на то у ко јој смо гру пи, ко жа
се у че тр де се тим јед на ко по -
на ша – ста ри ве ли ком бр зи -
ном. Ли це је огле да ло на шег
жи во та и до брих или ло ших
на ви ка.

У пред но сти су они ко ји су
у три де се тим ре дов но во ди -
ли бри гу о сво јој ко жи, та ко
да она са да из гле да
мно го здра ви је и
мла ђе. Они ко ји су
за не ма ри ли тај сег -
мент, су о ча ва ју се с
ду бо ким бо ра ма,
де хи дри ра ном и
опу ште ном ко жом.
Ге не ти ка је из у зет -
но ва жна, али за ле -
по, глат ко и за тег -
ну то ли це у че тр де -
се тим пре суд ни су
здра ва ис хра на, ре -
дов на и аде кват на
не га ко же, ме сеч на
по се та ко зме ти ча -
ру, али и из бе га ва -
ње штет них на ви ка,
као што су пу ше ње,
ал ко хол, пре те ра но
из ла га ње сун цу и ма њак сна.
Ве ро ва ли или не, по ло жај те -
ла при спа ва њу знат но ути че
на ства ра ње бо ра. Као што
прет по ста вља те, нај бо ље би
би ло спа ва ти на ле ђи ма.

Од у ми ра ње ће ли ја  у зро -
ку је гу би так ела стич но сти и
то ну са и та ко на ста је опу -
ште на ко жа. Са да је пра во
вре ме да се уве ду ин тен зив -
ни „шок” трет ма ни ко ји сна -

жно об на вља ју и шти те ДНК
ко же обез бе ђу ју ћи ду бин ску
ре ге не ра ци ју тки ва. Они
има ју ду го тра јан ефе кат по -
пу ња ва ња, чи ме се до дат но
сти му ли ше про цес са мо об -
на вља ња ће ли ја из ну тра. Не -
ки од тих трет ма на су: ра ди -
о та ла сни лиф тинг, ин јек ци -
о на ме зо те ра пи ја, ТЦА ки се -
ли на, као и број ни дру ги
трет ма ни за ис хра ну ко же и
лиф тинг.

Хи ја лу рон ска ки се ли на
по спе шу је фор ми ра ње но -
вих вла ка на ко ла ге на и ела -
сти на и за то је не за ме њи ва у

че тр де се тим. Тре ба ис та ћи
да је хи ја лу рон ве ли ки мо -
ле кул ко ји не мо же да про -
дре у ко жу пу тем кре ме
(осим ако ни су у пи та њу
ску пе на но тех но ло ги је, а
са мим тим и ску пе кре ме),
већ се он мо же уне ти ме зо а -
па ра том, дер ма ро ле ром
или ин јек ци о ном ме зо те ра -
пи јом.

Петак, 16. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Са ве то ва ли ште бе ле жи
од лич не ре зул та те

На по мо лу но ва услу га
со ци јал не за шти те?

У окви ру спе ци ја ли зо ва ног
Са ве то ва ли шта за мла де ко је
ра ди при До му за де цу „Спо -
ме нак”, већ че твр ту го ди ну за -
ре дом ре а ли зу је се про је кат
„Оја чај се бе, пред у пре ди гре -
шку”. Чи ње ни ца да се и ова
„се зо на” успе шно бли жи кра ју,
би ла је по вод да у по не де љак,
12. сеп тем бра, у про сто ри ја ма
Са ве то ва ли шта бу де одр жа на
кон фе рен ци ја за но ви на ре на
ко јој су јав но сти пре зен то ва ни
по да ци о ак тив но сти ма спро -
ве де ним то ком ње ног тра ја ња.

Са ве то ва ли ште је на ме ње но
де ци и мла ди ма уз ра ста од се -
дам до осам на ест го ди на код ко -
јих по сто ји ри зик за по ја ву, раз -
вој и одр жа ва ње де ви јант них
об ли ка по на ша ња, за тим мла -
ди ма сни же них ин те лек ту ал -
них ка па ци те та, мла ди ма с про -
бле ми ма у пси хо со ци јал ном
функ ци о ни са њу, као и они ма
ко ји има ју про бле ме у уче њу, то
јест де ци ко ја у сво јим ре дов -
ним шко ла ма ра де по ИОП-у. 

Ни шта без по др шке
С де цом се ра ди ин ди ви ду ал -
но и груп но, а не по сре дан
трет ман вр ше пси хо лог, де -
фек то лог – спе ци јал ни пе да гог
и де фек то лог оли го фре но лог.

ПРИ ВО ДИ СЕ КРА ЈУ ВЕ ЛИ КИ ПРО ЈЕ КАТ „СПО МЕН КА”

ЛЕК ЗА РО ДИ ТЕЉ СКЕ И ДЕЧ ЈЕ МУ КЕ

и про бле ми ма по ре ме ћа ја у по -
на ша њу тре нут но по сто ји са мо
„Спо мен ку”. По зи тив на ис ку -
ства ро ди те ља и де це нај бо љи
су по ка за тељ оправ да но сти
про јек та. По ка за ло се да би би -
ло још бо ље ка да би он мо гао да
тра је то ком це ле школ ске го ди -
не, што са да ни је слу чај због
не по ду да ра ња с тер ми ном ка да
Град рас пи су је кон курс за до де -
лу сред ста ва за ове на ме не. Сви

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Бран цин из рер не

Бран цин је ри -
ба пре див ног
уку са и ка ко
год да је при -
пре ми те, би ће
од лич на. Ово је
брз ре цепт за
ри бу без ми ри -
са ко ји се ши -
ри по це лој ку -
ћи. Ужи вај те у
уку су и ми ри су
мо ра и бар на
тре ну так за ми -
сли те да сте
још увек на од -
мо ру.

Са стој ци: це ла очи шће на ри ба бран цин, јед на су пе на ка ши ка ма сли -

но вог уља, мор ска со, би бер, све жи за чи ни (жал фи ја, ори га но, мај -

чи на ду ши ца).

При пре ма: За чин ске биљ ке сит но исе ци те и по ме шај те. Ри бу за се -

ци те но жем пре ко ко же, да на пра ви те про ре зе. То ура ди те са обе

стра не. До бро је по со ли те и по би бе ри те, утр љај те со спо ља и из ну -

тра и у про ре зе. За тим до дај те за чин ске биљ ке на исти на чин: спо -

ља, из ну тра и у про ре зе. У ма њи плех ста ви те па пир за пе че ње, па

на ње га ри бу. Пре лиј те ри бу уљем. Пе ци те 20 ми ну та у рер ни за гре -

ја ној на 220 сте пе ни. Не мој те је пе ћи ни ми нут ду же, јер ће би ти су -

ва. Уз ова ко при пре мље ну ри бу до дај те све жу са ла ту и има ће те пот -

пун, сит, уку сан и здрав оброк.

Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на бло гу www.brzoilako.com.

Ме ђу оп штин ска ор га ни за ци ја
глу вих и на глу вих (МОГН)
Пан че во обе ле жи ла је у су бо ту,
10. сеп тем бра, ше зде сет го ди -
на по сто ја ња. Про сла ви у про -
сто ри ја ма ор га ни за ци је су, по -
ред са мих чла но ва, при су ство -
ва ли и пред став ни ци Са ве за
глу вих Ср би је, као и го сти из
дру гих гра до ва у на шој зе мљи.

На при је му је, у име Град -
ске упра ве, био Ми лен ко Чуч -

ко вић, град ски већ ник за ду -
жен за рад, за по шља ва ње и со -
ци јал ну по ли ти ку.

– Град Пан че во буд но пра ти
и по др жа ва рад свих не вла ди -
них ор га ни за ци ја, а по го то во
оних ко је се ба ве по др шком
осо ба ма с раз ли чи тим вр ста ма
ин ва ли ди те та. Ове го ди не је из
бу џе та у те свр хе из дво је но око
1.250.000 ди на ра – ис та као је
Чуч ко вић че сти та ју ћи ју би леј
чла но ви ма МОГН Пан че во.

Пред сед ни ца ор га ни за ци је
Алек сан дра Зо рић обра ти ла се
го сти ма на зна ков ном је зи ку.

– Же лим да че сти там ше -
зде сет го ди на по сто ја ња на ше
ор га ни за ци је свим на шим
чла но ви ма и они ма ко ји су до -
при не ли ње ном ра ду. По себ но
же лим да за хва лим Гра ду, ко ји

нам је не се бич но пру жао по -
моћ то ком свих ових го ди на.
Без та кве по др шке ми као ор -
га ни за ци ја не би смо по сто ја -
ли. Још јед ном мно го хва ла из
на шег ма лог све та ти ши не –
по ру чи ла је Зо ри ће ва.

Ме ђу број ним ак тив но сти -
ма ко је ре а ли зу је Ме ђу оп -
штин ска ор га ни за ци ја глу вих
и на глу вих, као што су по зо -
ри шне пред ста ве, од ла сци на

фе сти ва ле, спорт ске ак тив но -
сти и ра зна так ми че ња, по себ -
но се ис ти че пре во ди лач ки
сер вис на ме њен глу ви ма.

– У окви ру овог про јек та,
ко ји фи нан си ра Ми ни стар -
ство ра да РС, чла но ви ма ор га -
ни за ци је су на рас по ла га њу
ту ма чи зна ков ног је зи ка. Они
им по ма жу у оба вља њу сва ко -
днев них ак тив но сти, без об зи -
ра на то да ли је реч о од ла ску
у бан ку, код ле ка ра, у По ли -
циј ску упра ву и то ме слич но.
Ти ме је њи хо во спо ра зу ме ва -
ње знат но олак ша но и жи вот
им је јед но став ни ји – об ја сни ла
је Су за на Бе лић, се кре тар ор -
га ни за ци је.

Она је до да ла да по сто је и
број не вр сте по мо ћи и по др -
шке на ме ње не на глу вим осо ба -
ма, ме ђу ко ји ма су прав ни и
дру ги са ве ти у ве зи с на бав ком
но вог слу шног апа ра та и кон -
так ти са ау ди о ло шким ку ћа ма.
Про сто ри је ор га ни за ци је на ла -
зе се у Ули ци ца ра Ла за ра 23, а
кон такт-те ле фон је 348-367.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ВРЕДАН ЈУ БИ ЛЕЈ 

Сла вље у све ту ти ши не

Не га ли ца у че тр де се тим

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

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

Страну припремила 

Драгана

Кожан

Она је из не ла и по да так да
је ове го ди не кроз Са ве то ва ли -
ште про шло око ше зде се то ро
де це. Одр жа не су три би не о
уче њу со ци јал них ве шти на у
ОШ „Бра ца Пе тров”, а пла ни -
ра но је да до кра ја про јек та бу -
ду одр жа на још два та ква ску -
па, и то у ОШ „Ђу ра Јак шић” и
у Ма шин ској шко ли. На кра ју
ће сви уче сни ци у про јек ту
оти ћи на јед но днев ни из лет.

По зив на ис ку ства
Пре ма ре чи ма Ми лен ка Чуч -
ко ви ћа, већ ни ка за ду же ног за
рад, за по шља ва ње и со ци јал на
пи та ња, Град је за овај про је кат

из дво јио 267.000 ди на ра, а део
сред ста ва је обез бе дио „Спо -
ме нак”, та ко да је ње го ва укуп -
на вред ност око 535.000 ди на -
ра. Чуч ко вић је обе ћао да ће
би ти раз мо тре на мо гућ ност да
кон курс за до де лу сред ста ва
бу де рас пи сан ра ни је, ка ко би
про је кат у „Спо мен ку” на ред -
не го ди не по чео пре ма ја.

И ро ди те љи де це ко ја до ла -
зе у Са ве то ва ли ште ука за ли су
на по тре бу да оно ра ди то ком
це ле школ ске го ди не.

– Са си ном до ла зим у Са ве -
то ва ли ште од пр ве го ди не ње -
го вог по сто ја ња. Та да је био у
ше стоm раз ре дu. Он чла но ве
струч ног ти ма „Спо мен ка” до -
жи вља ва као сво је дру га ре и с
њи ма је ус пео да раз ре ши про -
бле ме ко ји се ти чу ње го ве си -
гур но сти у се бе, по ре ме ћа ја па -
жње и слич но. Ми као ро ди те -
љи у ве ли ком бро ју слу ча је ва
не ма мо до вољ но зна ња да се
но си мо са иза зо ви ма ко ји се
де ци на ме ћу већ на по чет ку
шко ло ва ња. Ако и уо чи мо про -
блем, не зна мо ко ме да се
обра ти мо за по моћ. Са ве то ва -
ли ште је пр во и је ди но ме сто
где смо на и шли на раз у ме ва ње
и по др шку и где је на пре дак
уоч љив не са мо код де це већ и
код нас ро ди те ља, ко ји из ста -
ња оча ја до ла зи мо до уве ре ња
да је сва ки про блем ре шив –
ре кла је Та ња Па вло вић.

Ње но ис ку ство де ле и дру ги
кли јен ти Са ве то ва ли шта, па
би би ло до бро да у Град ској
упра ви за и ста раз ми сле о
озбиљ ни јој по др шци овом
про јек ту или чак о пред ло гу да
он пре ра сте у услу гу со ци јал не
за шти те.

ХРОНИКА

Про је кат је по чео у ма ју и тра -
ја ће до ок то бра, а су сре ти с
кли јен ти ма одр жа ва ју се три
пу та не дељ но.

– За хвал ни смо Гра ду на то -
ме што пре по зна је по тре бу да
се овај про је кат ре а ли зу је и што
нам за то пру жа фи нан сиј ску
по др шку. Са ве то ва ли ште ко је
се ба ви раз вој ним про бле ми ма

ин ди ка то ри ука зу ју на то да Са -
ве то ва ли ште има пре ди спо зи -
ци је да у бу дућ но сти пре ра сте у
јед ну од но вих услу га со ци јал -
не за шти те у Пан че ву и наш
тим апе лу је на град ску власт да
раз мо три ту иде ју – ис та кла је
Та ња Лу кић, ди рек тор ка „Спо -
мен ка” и ко ор ди на тор ка про -
јек та.

Из не де ље у не де љу љу ди и
до га ђа ји на ме ћу но ве те ме.
При ро да сва ко днев них бољ -
ки Пан че ва ца по твр ђу је не -
ке дав но по зна те и оче ки ва -
не здрав стве не ста ти сти ке.
Оне дру ге, ко је су у по ра сту
и ма ње при хва тљи ве, не ра -
до при хва та мо.

По зна то је да су кар ди о -
ва ску лар не бо ле сти по ста ле
во де ћи узрок обо ле ва ња и
смрт но сти у са вре ме ном
све ту. Уз ове бо ле сти не из о -
став но иде при ча о фак то -
ри ма ри зи ка. Не ак тив ност,
ка ло рич ну хра ну, пу ше ње,
ди ја бе тес и ви сок крв ни
при ти сак нај че шће окри -
вљу је мо за про ме не нор -
мал не ана то ми је и фи зи о -
ло ги је ор га ни зма. Ка ко, ме -
ђу тим, об ја сни ти све ве ћи
број мла дих љу ди са ин -
фарк том ср ца и акут ним
ста њи ма кар ди о ва ску лар не
при ро де? Да про блем бу де
ве ћи, мла ђи па ци јент те шко
при зна је се би и дру ги ма да
су бол, ма лак са лост, муч ни -
на и пре зно ја ва ње мо жда
упра во ср ча ног по ре кла, а да
су то ме не рет ко прет хо ди ли
ин тен зи ван фи зич ки на пор,
стрес или упо тре ба хе миј -

ских сред ста ва о ко ји ма се
не ра до го во ри. И код ове по -
пу ла ци је че сто спо ми ња ни
фак то ри ри зи ка су хи пер -
тен зи ја, пу ше ње, пре ко мер -
на те жи на, по ре ме ћа ји кон -
цен тра ци је, ма сно ћа у кр ви
и на след ни чи ни о ци. Же не
се по ри зи ку из јед на ча ва ју с
му шкар ци ма тек по сле ме -
но па у зе.

Ше ћер на бо лест до при но -
си про ме на ма на крв ним су -
до ви ма обич но на кон ви ше
де це ни ја по ре ме ће ног ме та -
бо ли зма угље них хи дра та.
Ово су раз ло зи за ви ше стру -
ко ве ћи број му шка ра ца с
ко ро нар ним син дро мом у
мла ђој до би, као и за ма њи
ути цај ше ћер не бо ле сти на
ову па то ло ги ју. При ме ће но
је, та ко ђе, да ова по пу ла ци -
ја има ма ње па то ло шки из -
ме ње не ко ро нар не крв не су -
до ве. Сте за ње крв них су до ва
под ути ца јем ни ко ти на, сти -
му ла тив них сред ста ва (ко -
ка и на и ам фе та ми на), ал ко -
хо ла и не ких дру гих стре со -
ге них фак то ра до при но си у
знат ној ме ри ин фарк ту и
бо лу у гру ди ма.

До бре окол но сти су те да
мла ђи па ци јен ти има ју бо -
љу ду го роч ну прог но зу и да
мо же мо пре вен тив но ути -
ца ти на мно ге фак то ре ри -
зи ка. Хај де за по че так да
нам фи скул тур на на ста ва
не бу де са мо про ду же ни од -
мор и да са здра вим на ви ка -
ма у ис хра ни поч не мо још
од пред школ ског уз ра ста.
Ште тан ути цај не до зво ље -
них суп стан ци је не што о
че му тре ба стал но го во ри ти
и пред у зи ма ти од го ва ра ју ће
ме ре ка ко би се њи хо ва упо -
тре ба све ла на нај ма њу мо -
гу ћу ме ру.

Кад мла до ср це обо ли

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ЛЕ ТО ВА ЊЕ НА ПО КЛОН

За хва љу ју ћи до на ци ји Ро та ри-клу ба „Бе о град Ска дар ли ја”
и за ла га њу Цр ве ног кр ста Чу ка ри ца, два де се то ро де це из
две уста но ве и две спе ци јал не шко ле иде 23. сеп тем бра у
Грч ку на сед мо днев но ле то ва ње. Јед на од по ме ну тих уста -
но ва је пан че вач ки дом „Спо ме нак”.

То ме је до при не ло ве ли ко за ла га ње Та ње Лу кић, ко ја је
на не дав но одр жа ном са стан ку у Ро та ри-клу бу „Бе о град
Ска дар ли ја” пред ста ви ла при сут ни ма рад „Спо мен ка”. Та -
ко ће пе то ро де це из тог до ма има ти при ли ку да уско ро пр -
ви пут у жи во ту ужи во ви ди мо ре.
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Többnyelvű melléklet a hetilapban / Мултијезички додатак у недељнику 

magyar nyelven / на мађарском језику 

Elismerések,
utazások és egy
nagy jubileum  
» II oldal

Őseink 
emlékére
» II oldal

A déli végek
egymásra
találása
» VII oldal 

Szent István 
ünnepe
» VIII oldal 

A Dél-bánáti Szemlét 44 
év után ismét Kevevárán
tartották

Egy napban közel 300
résztvevő lépett fel 

A kevevári Keve Magyar Művelődési
Egyesület a múlt évben felvállalta a köte-
lességet, hogy megrendezi a Dél-bánáti
Magyar Művelődési Egyesületek  XXVII.
Szemléjét, amelynek több évtizedes ha-
gyománya van, tekintettel arra, hogy az
elsőt még 1969-ben tartották meg Herte-
lendyfalván. Nyolc szemle után meg-
szűnt a folytonossága, így a kilencediket
majd csak 1989-ben tartották meg. Azó-
ta minden évben találkoznak a Dél-bá-
náti magyar művelődési egyesületek
képviselői,   megosztják egymással mun-
katapasztalataikat, gondjaikat és közö-
sen próbálkoznak megoldást keresni
azokra, valamint a szélesebb közönség-
nek bemutatják évi munkájukat. 

Az idei szemle napjának szeptember
10-ét tűzték ki, a programot pedig a dél-
előtti órákban a kevei római katolikus
templom parókiájának épületében ta-
nácskozással kezdték Településeink ka-
rácsonyi szokásai témával. Annak elle-
nére, hogy meghívást intéztek minden
magyar művelődési egyesületnek, amely
Dél Bánság területén működik, nem
tudtak mindannyian megjelenni. A
szemle veteránjait is meghívták, akik a
kezdetekben részt vettek a kis közössé-
gek művelődési munkájának a fellendí-
tésében és ily módon támogatták a kö-
zösségek tagjait a művelődési életre. 

A tanácskozást a Keve Magyar Műve-
lődési Egyesület elnöke, Binec János nyi-
totta meg és vezette. A kezdetén egy perc
hallgatással, tisztelettel adóztak a szemle
azon veteránjainak, akik az elmúlt egy
évben eltávoztak az élők sorából.

Az idei tanácskozás témáját közösen
határozták meg a szemlét előkészítő
gyűlésen azzal a céllal, hogy egybegyűjt-
sék és megőrizzék a meglévő szokásokat,

szórvány közösségben működő civil-
szervezetek tevékenységét. 

A délutáni órákban megérkeztek a
művelődési műsor résztvevői. Az Avilai
Szent Teréz Római katolikus templom-
ban ökumenikus istentiszteletet tartot-
tak, amelyen együtt szolgált Halász Béla,
a Szerbiai Református Keresztyén Egy-
ház püspöke és Csipak Csaba, székelyke-
vei plébános. 

Az istentiszteletet követően a résztve-
vők a népviseletek tarkaságában a Műve-
lődési Központhoz vonultak át, ahol a
művelődési műsor helyszíne volt. 

Miután elhangzottak az üdvözlőbe-
szédek, a szabadkai székhelyű Vajdasági
Magyar Művelődési Szövetség elnöke,
Dudás Károly megnyitotta a szemlét. Be-
szédében kiemelte, hogy a Dél-bánáti
magyarság fontos része a vajdasági ma-
gyar nemzeti közösségnek. 

A műsort a Dél Pacsirtái gyermekkó-
rus nyitotta meg, amely több településről
toborozza össze tagságát. Őket követően
egymás után léptek színre az amatőrök –
gyermekek és felnőttek Keveváráról,
Székelykevéről, Sándoregyházáról, Her-
telendyfalváról, Pancsováról, Torontál-
vásárhelyről, Udvarszállásról, Fejérte-
lepről és Versecről, összesen mintegy
300 - an. Műsorukban népdal, néptánc,
citerazene és irodalmi összeállítás szere-
pelt, végül pedig az összes résztvevő kö-
zös énekével zárult, az anyanyelv megőr-
zéséről szóló üzenettel. 

A szemle jelképei – a vándorkép és
zászló a kevei Keve MME elnökének, Bi-
nec Jánosnak kezéből a torontálvásárhe-
lyi József Attila MO igazgatójának, Horti
Lászlónak kezébe került, amivel jelezték,
hogy a szemle továbbra is fennmarad. 

A bemutatott műsorok alapján igazo-
lódott a tény, hogy a Dél-bánáti magya-
rok még nem kívánnak teljesen lemon-
dani önazonosságukról, annak ellenére,
hogy a lakosság létszáma nagyon lecsök-
kent több településen és hogy érdemes
dolgozni az ijú, jövő nemzedékkel a ma-
gyar kultúra és hagyomány megőrzésén
e térségben. 

Lőcsei Ilona

A DÉL-BÁNÁTI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETEK XXVII. SZEMLÉJE

HITBEN A MEGMARADÁSÉRT

amelyek felkerülhetnek a térségünk ma-
gyar értékeinek listájára. A megbeszélt
témakör bemutatóját mindössze három
egyesület készítette el, ami egyfelől arra
utal, hogy a karácsonyhoz fűződő hagyo-
mányos szokások lassan elvesznek, de
sajnos arra is, hogy nem volt elég jóaka-
rat a téma feldolgozásához. 

A tanácskozáson részt vett a Magyar
Nemzeti Tanács elnöke, Hajnal Jenő Sza-
badkáról és a szabadkai székhelyű Vajda-
sági Magyar Művelődési Szövetség elnö-
ke, Dudás Károly. A jelenlévők megra-
gadták az alkalmat, hogy előadják a szór-
ványban működő művelődési egyesüle-
tek munkájával kapcsolatos nehézségeket
és kérték, hogy közösen keressenek meg-
oldást azokra. Minden nehézség fő oko-
zója az anyagi támogatás hiánya, de
olyan vélemények is elhangzottak, ame-
lyek a szemle megszokott formájában va-
ló rendezés igazoltságát kérdőjelezték
meg.  Az ijabb résztvevők előterjesztet-
ték ajánlataikat az egyes problémák meg-
oldására, mint amilyen a zenei tábor
megszervezése gyermekek számára, a
szemlével és térségünk kulturális értékei-
vel kapcsolatos fontos adatok  és iratok

dokumentálása. Záróhatározatként el-
hangzott, hogy nem kell lemondani a
szemle megszervezéséről, inkább azon
kellene dolgozni, hogy a művelődésben
dolgozó amatőröknek alkalmat nyújtsa-
nak évente többszöri találkozásra. 

A vajdasági szervezetek vezetőitől el-
hangzott a bíztatás, hogy mindig számít-
hatnak támogatásra és segítségre, de arra
van szükség, hogy az egyesületek megfo-
galmazzák a szükségeiket és hogy ponto-
sított kérelmekkel forduljanak az intéz-
mények felé. 

Határozatot hoztak, hogy a jövő évi,
XXVIII. Szemle házigazdája a torontál-
vásárhelyi Jószef Attila Művelődési Ott-
hon lesz, az idei Karácsonyi Találkozót
pedig a fejértelepi Ady Endre Magyar
Művelődési Egyesület szervezi. 

A szemle programjának része volt egy
gazdag kézimunkakiállítás is, amelyet a
művelődési egyesületek kézimunka cso-
portjainak tagjai készítettek. A Művelő-
dési Központ helyiségét szebbé tették a
hagyományos varrottasokkal és kézmű-
ves tárgyakkal. A kiállítást Gál Veronika,
a Petői Sándor Program ösztöndíjasa
nyitotta meg, aki munkájával segíti a
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A meghívásnak eleget
tettek a vendégek
Romániából, 
Magyarországról,
Lengyelországból, 
Kárpátaljáról 
és Szerbiából

Bukovina, nagyapáink és dédapá-
ink elbeszélése szerint bűvös föld-
terület. Tájegység, amelynek soha
nem volt saját autonómiája, de
nagyon sokan szerették. Lengye-
lek, magyarok, ruszinok, romá-
nok és sokan mások tekintik saját
hazájuknak. Nevét az Osztrák
Monarchia uralom alatt kapta a
szláv népek által használt kifejezés
hatására, amelyet a tájat befedő
csodás bükkfaerdőkre használtak.

Ez évben is megtartották a ma-
gyarországi Bonyhádon a Buko-
vinai Találkozások Nemzetközi
Folklórfesztivált. A 27. háromna-
pos fesztivál feladata, hogy össze-
hozza a székelyeket, kiknek ősei
Bukovinából származnak és fel-
idézze a régi emlékeket, hagyo-
mányokat. A fesztivált  megtisz-
telték jelenlétükkel a magyaror-

szági városokból érkező vendé-
gek, valamint a  tánc és énekes
csoportok Romániából, Lengyel-
országból, Moldvából, Kárpátal-
járól és Szerbiából. 

Hazánkat a pancsovai Petői
Sándor MME és a székelykevei
Petői Sándor MME képviselték. 
A fesztivál ünnepi megnyitója
pénteken volt, amelyen sorra ke-
rült a résztvevők bemutatkozása
és a különféle kiállítások megnyi-
tása a Bonyhádi Művelődési Köz-
pontban. A fesztivál másnapján
Bonyhád utcáit benépesítették a
résztvevők és szemlélők, akik Eu-
rópa országaiból érkeztek, mivel
ezt a napot az összes résztvevő
felvonulásának szánták. Táncol-
tak és énekeltek népviseletekbe
öltözve a bonyhádi Városi Könyv-
tártól a Művelődési Központig,
ahol  szabadtéri színpadot állítot-
tak fel, amelyen később bemutat-
ták műsoraikat.  

A pancsovai Petői Sándor
MME egy népdalcsokorral mu-
tatkozott be. A kórus kifogástala-
nul szerepelt, az éneklésük  na-
gyon vidám és minőséges volt an-
nak ellenére, hogy rövid ideig tar-
tott. A székelykevei kórus is azt

bizonyította, hogy Vajdaságban
még őrzik a hagyományokat és
ragaszkodnak gyökereikhez.

A  fesztiválon néptánc és nép-
daléneklés mellett még számos
szórakoztató és tanulságos prog-
ramot rendeztek. Egyike az ilyen
érdekes történésnek a “Keresd a
rokonodat” sátor volt, ahol az ún.
családfa alapján meg lehetett ke-
resni olyan rokonokat is, akikről
talán nem is tudtak. Ugyanakkor
több sátorból különböző ínyenc
falatok illata terjengett. Időseket
és ijakat egyaránt vonzott a bir-
kapörkölt főzés, a hazai borok és
szőlők kóstolása, amelyekről
Bonyhád híres, és különféle süte-
mények, hazai sörök ízlelése. 

Vasárnap, mint bármely feszti-
vál záró napja, csendesebb hangu-
latban telt el. A mi énekes csoport-
jainknak a környező településeken
volt fellépésük, miután hazaindul-
tak. Nagyon sok ismeretség és ba-
rátság kezdett kialakulni és a
résztvevők  mindannyian nagyon
várják a jövő évet, amikor ismét
társaloghatnak és megoszthatják a
Bukovináról és az onnan eredő
emberekről szóló elbeszéléseket.  

Biszak Karolina

A Petői Sándor Magyar Művelő-
dési Egyesületet 1946. júniusában
alapították Pancsován. Az évek
során az egyesületben számos iro-
dalmi estet, hangversenyt, vendég-
szereplést, művelődési előadást,
táncestet, termelői és politikai elő-
adást és újévbevárást  szerveztek.
Őszre egy nagyon fontos évfordu-
lót ünnepel. Az egyesület jelenlegi
elnöke, Rancz Károly nyújtott be-
tekintést az egyesület  elmúlt és jö-
vő eseményeibe.  

ПАНЧЕВАЦ: Idén ünneplik a 70
éves fennállás évfordulóját. Ho-
gyan tervezik az ünnepség prog-
ramját? 

RANCZ KÁROLY: Legfonto-
sabb tervünk, hogy minnél több
tagunkat idecsalogassunk az ün-
nepségre. Ez a jelenlegi aktív ta-
gokra is vonatkozik és a valami-
kori tagokra, akik szerte élnek a
világban, Ausztráliától Svédor-
szágig, Németországban és Ma-
gyarországon. A központi ünnep-
séget szombaton,  október 29-én
tartjuk meg. Gála előadást tar-
tunk, itt fellép majd néhány egye-
sület a környékből, helyi egyesü-
let, amellyel mindennapos kap-
csolatunk van. Elvárjuk,  hogy

meglátogat a kolozsvári művelő-
dési egyesület Romániából,
amellyel hagyományosan jó vi-
szonyokat ápolunk már több
mint két évtizede. Meghívjuk vá-
rosunk társadalmi-politikai szer-
vezeteit is, akárcsak  a Vajdasági
szervezeteket, a Magyar Nemzeti
Tanácstól kezdve néhány Bony-
hádi egyesületig és a környékén
lévőket, ahol nemrégen vendég-
szerepeltünk. Hollandiába is
küldtünk meghívókat, ott néhány
évvel ezelőtt ugyancsak vendég-
szerepeltünk, várjuk, hogy eleget
tesznek a meghívásnak abban a
reményben, hogy meg tudnak
majd látogatni.

• Lesznek-e valamilyen külön-
leges fellépések?

– Előreláttunk programot,
amelyet a Pancsovai Művelődési
Központban tartunk meg, ott
részt vesz az összes vendégünk és
elismeréseket osztunk ki, amiről
még mindig tárgyalunk. Az egye-
sület elnöksége hoz döntést arról,
hogy milyen elismerések legye-
nek és kinek adjuk őket. Van még
egy kezdeményezés, amely még
ugyancsak nincs véglegesítve és
pontosabban az egyes egyesüle-
tekkel való testvéregyesületi kap-

csolat megteremtésére vonatko-
zik. A terv szerint ezt az elisme-
rést is az egyesület 70 éves  fenn-
állásának ünnepi rendezvényén
adnánk át. 

• A nyár folyamán Ön is egy
ünnepi elismerést vehetett át a
Magyar Nagykövetségen. Miről
van pontosan szó?

- A Magyar Arany Érdemke-
resztjét adták át nekem az eddig
kifejtett munkámért az egyesület-
ben és a szórványmagyarsággal.
Egyszer évente adományozzák
Nemzeti ünnepünk, az 1848. For-
radalom és szabadságharc emlé-
kére, március 15. alkalmával. Ez a
nap Magyar állami ünnep, az elis-
merést pedig a Magyar Nagykö-
vetség ajánlására adományozták
nekem. Nem csak nekem, hanem
jelképesen minden magyarnak,
aki e tájegységen él. Én ezt nem
személyesítem önmagammal,
mert én egyedül nem kaphattam
volna elismerést. Ez az itteni ma-
gyarok elismerése, akik Isten ke-
gyelméből ebben a térségben szü-
lettek és remélem, hogy meg is
tudják itt tartani gyökereiket. 

• Az egyesület épületét felújí-
tották. Mindent elvégeztek, vagy
maradt még befejezetlen munka?

A PETŐFI SÁNDOR MME MAGYARORSZÁGON

BUKOVINAI TALÁLKOZÁSOK BONYHÁDON

A PANCSOVAI PETŐFI SÁNDOR MME 70 ÉVES FENNÁLLÁSÁT ÜNNEPLI 

ELISMERÉSEK, UTAZÁSOK ÉS EGY NAGY JUBILEUM

Kézimunkák Dél-Bánát
minden részéről

Az al-dunai Sándoregyháza volt a
házigazdája a sorrendben máso-
dik alkalommal megszervezett,
Őseink emlékére elnevezésű, Dél-
bánáti magyar - székelymagyar
kézimunka- és kézműves kiállí-
tásnak. Az eseményre augusztus
14-én került sor a Žarko Zrenja-
nin Művelődési Ház előcsarnoká-
ban. A Bonnáz Sándor Magyar
Művelődési Egyesület főszervezé-
sében megvalósuló találkozóra a
régióban megszólított települések
közül, a helybéliek mellett Keve-
vára, Hertelendyfalva, Székelyke-
ve, valamint a torontálvásárhelyi
Pipacs Nőegylet, illetve a Magyar
Művelődési és Művészeti Köz-
pont küldtek képviseletet. 

A szerb és a magyar himnusz
intonálását követően az egybe-
gyűlteket - a kiállítókat, a szerve-
zésbe besegítőket, a támogató-
kat... Cvetánovity Katalin, a szer-
vező egyesület jegyzőkönyvveze-
tője, az asszonycsoport pénztáro-
sa köszöntötte. Az alkalmi műsort
lekerekítve az egyesület kórusa
népdalcsokrot adott elő, Almási
Júlia tanárnő felkészítésében. 

A kiállított mintapéldányokból,
aprósüteményekből, kalácsokból
és különböző házi készítésű kony-
hai (íz)remekekből az érdeklődők
a művelődési ház környékén felál-
lított elárusító standokról válogat-
hattak. A rendezvényt anyagilag a
Magyar Nemzeti Tanács is támo-
gatta, melynek képviseletében Sa-
lamon Géza, a székelykevei Žarko
Zrenjanin Általános Iskola igaz-
gatója volt jelen. A szervezők, kü-

lön erre az alkalomra, egy vándor-
botot is készíttettek. Bizakodó re-
ményvel,  hogy a pántlikás husáng
a dél-bánsági régió mennél több
magyar és székelymagyar, sőt más
helységébe is eljut majd az előt-
tünk álló években, évtizedekben. 

Mint ismeretes, az első ilyen jel-
legű kiállításra 2014 augusztus
utolsó hétvégéjén került sor To-
rontálvásárhelyen, az azóta meg-
boldogult Mérges Sándor kezde-
ményezésére. A néhai nagyközség
polgári közössége telepes ősei
„partraszállásának” 220.évforduló-
járól emlékezett meg akkortájt egy
háromnapos ünepségsorozattal. 

Lényegében ez az idei ivánovai
találkozó is szerves részét képezte
egy hagyományosnak mondható,

háromnapos helyi rendezvényso-
rozatnak, mely Ivanovai halász-
napok és éjek néven épült be a
köztudatba. Az idei sport-, hor-
gászati-, kulturális-, gasztro-, ha-
gyományőrző-, továbbá különbö-
ző zenei műfajt éltető lokális ka-
valkád sűrűjében a nagyboldog-
asszonyi búcsús pillanatok szá-
mára is maradt talpalattnyi hely. 

A tárlatmegnyitón egybegyűlt
csoportok vezetői az idei, sorrend-
ben XXVII. Dél-Bánáti Szemlére
hívogató plakátot is átvehették. A
régió kultúrparlamentjeként is
nyilvántartott rendezvényre ez év
szeptember 10-én került sor Keve-
várán, a helyi Keve Magyar Műve-
lődési Egyesület szervezésében.  

Martinek Imre

ÉRTÉKMENTŐ TÁRLATMEGNYITÓ

ŐSEINK EMLÉKÉRE

- Csak egy részét újítottuk fel és
ezt sikerült megoldanunk önerő-
ből. Minden helyiséget kimeszel-
tettünk a színpad mögötti téren
kívül, amely eléggé sok gondot
okoz. Az ablakok és ajtók nagyon
rossz állapotban vannak, legjobb
lenne, ha az összeset lecserélnénk
valahogy, amennyiben sikerül
anyagi eszközt biztosítani. Talán a
rendelkezésünkre álló anyagiak-
kal többet is elvégezhettünk volna,
ha nem ér a rossz szerencse a nagy
viharral, amely Pancsován pusztí-
tott, amikor majdnem az összes
cserép összetört a tetőzeten. Nagy
részét lecseréltük, közel 90 % -ban
elvégeztük a munkálatokat, még
az udvaron lévő fedett részeket
kellene javítani, de jelenleg arra
nem létezik anyagi eszköz. 

• Augusztus közepén Kolozs-
várt látogatták meg Romániában.
Milyen rendezvény volt az?
- A 18. Szent Istváni Nemzetközi
Folklórfesztiválon voltunk. Az öt
nap alatt, ameddig ott tartózkod-
tunk, hét fellépésünk volt, a legje-
lentősebb minden esetre az au-
gusztus 19-ei Gála előadáson való
bemutatkozásunk volt Kolozsvár
főterén, amelyen minden vendég-
együttes fellépett Görögország-
ból, Olaszországból, Ausztriából,
Magyarországból, Lengyelország-
ból, Kárpátaljáról, Horvátország-
ból, valamint mi Vajdaságból és
néhány helyi magyar egyesület.
Felmérésem szerint a Gála műso-
ron több száz néző volt. Tele va-
gyunk gyönyörű  élményekkel és
nagyon szépen bemutatkoztunk
magunkat és városunkat is, amely
támogatott, hogy egyáltalán eljut-
hassunk arra a rendezvényre. Há-
lásak vagyunk városunknak,
hogy felismerte ennek az európai
rendezvénynek a fontosságát és
lehetővé tette hogy elutazzunk
oda. Véleményem szerint mi il-
lendőképpen mutatkoztunk be.
Velünk utazott Rotár Nemanya,
mint a Városi vezetőség képvise-
lője és azt gondolom, hogy ő is
felismerte a rendezvény jelentősé-

gét. Reméljük, hogy jövőre is lesz
lehetőségünk odautazni  és képvi-
selni városunkat. Tánccsopor-
tunk és vegyes kórusunk lépett
fel. Egyike a legnagyobb élmény-
keltő fellépésünknek a sóbányá-
ban volt, 200 méterre a föld felszí-
ne alatt, ahol egy nagy amiteát-
rumban énekelt a kórusunk. 

• Nemsokára egy gasztronó-
miai rendezvényt készítenek. Mit
tud erről mondani nekünk?

- Ez egy hagyományos gasztro-
nómiai rendezvény, amelynek azt
a nevet adtuk: A Duna torkollik a
Temesbe, Mika Antić verse sze-
rint. Részt vesz néhány pancsovai
egyesület, amely ezzel foglalko-
zik. Vendégeink lesznek Beresz-
tócról, Galagonyásról,  Torontá-
lalmásról  és még sokan, valamint
néhány egyesület a városon belül,
akiknek  hasonló programjuk

van. Ők mindannyian a hagyo-
mányos konyhát mutatják be, va-
lamit, amit nagyanyáinktól őriz-
tünk meg és ami még a régi mó-
don készül. Mindenkinek van sa-
játos terméke, amit felkínáljon. A
rendezvényt szeptember 16-án,
17-én és 18-án tartjuk meg az
egyesület székházában, ezért
megszólítom az érdeklődőket
hogy jöjjenek a hazai termékek
kóstolójára. Valószínű, hogy a
műsort a nagybecskereki Madách
Amatőr Színház fellépése  zárja,
Kálmán Imre legnépszerűbb ope-
rettjének, a Csárdáskirálynőnek
részleteit adják elő. Vendégeket is
várunk Véméndről, Mohács kör-
nyékéről Magyarországról, akik-
kel kapcsolatban vagyunk, és vár-
juk kedves polgártársainkat is. Az
ajtó mindenki előtt nyitva lesz. 

Biszak Karolina
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На кон 44 го ди не 
Ју жно ба нат ска смо тра се
по но во одр жа ва у Ко ви ну

На сту пи ло око 300 
уче сни ка у јед ном да ну

Ма ђар ско кул тур но-умет нич ко дру -
штво „Ке ве” из Ко ви на про шле го ди -
не је при хва ти ло оба ве зу да ор га ни зу -
је два де сет сед му Смо тру ју жно ба нат -
ских ма ђар ских кул тур но-умет нич -
ких дру шта ва, ко ја има ви ше де це ниј -
ску тра ди ци ју, с об зи ром на то да је
пр ва смо тра одр жа на дав не 1969. го -
ди не у Вој ло ви ци. На кон осам смо три
до шло је до пре ки да кон ти ну и те та, па
је де ве та смо тра одр жа на тек 1989. го -
ди не. Од та да се сва ке го ди не са ста ју
пред став ни ци ма ђар ских кул тур них
уста но ва из ју жног Ба на та да би по де -
ли ли ме ђу соб но сво ја ис ку ства у ра ду
и про бле ме, те за јед но по ку ша ли да
на ђу ре ше ња за њих и да пред ста ве
ши рој јав но сти свој го ди шњи рад.

За дан ово го ди шње смо тре је од ре -
ђен 10. сеп тем бар, а про грам је за по чет
у пре по днев ним са ти ма у про сто ри ја -
ма па ро хиј ског до ма ри мо ка то лич ке
цр кве у Ко ви ну са ве то ва њем на те му
„Бо жић ни оби ча ји по на се љи ма”. Иа ко
је по зив упу ћен свим ма ђар ским кул -
тур но-умет нич ким дру штви ма ко ја
ра де на те ри то ри ји ју жног Ба на та, ни -
су ус пе ли сви да се ода зо ву. По зва ни су
и тзв. ве те ра ни смо тре, ко ји су у за че -
ци ма уче ство ва ли у по кре та њу кул -
тур ног ра да у мно гим ма лим за јед ни -
ца ма и на тај на чин под сти ца ли чла но -
ве за јед ни ца на кул тур ни жи вот.

Са ста нак је отво рио и во дио пред -
сед ник ло кал ног Ма ђар ског кул тур -
но-умет нич ког дру штва „Ке ве” Ја нош
Би нец. На са мом по чет ку са ве то ва ња
ми ну том ћу та ња је ода та по шта ве те -
ра ни ма смо тре ко ји су пре ми ну ли
про те кле го ди не.

Те ма ово го ди шњег са ве то ва ња је
ода бра на на за јед нич ком при прем ном

дор”, ко ја сво јим ра дом по ма же рад
ци вил них ор га ни за ци ја у ди ја спо ри.

У по сле по днев ним ча со ви ма су
при сти гли уче сни ци кул тур но-умет -
нич ког про гра ма. У ри мо ка то лич кој
цр кви је одр жа но еку мен ско бо го слу -
же ње, где су за јед но слу жи ли Бе ла Ха -
лас, би скуп Ре фор мат ске хри шћан ске
цр кве у Ср би ји, и скореновачки жуп -
ник Ча ба Чи пак.

На кон бо го слу же ња по вор ка уче сни -
ка у ша ре ни лу на род них но шњи упу -
ти ла се ка Кул тур ном цен тру, ме сту
одр жа ва ња кул тур но-умет нич ког
про гра ма.

На кон по здрав них го во ра смо тру је
отво рио Ка рољ Ду даш, пред сед ник
Кул тур ног са ве за вој во ђан ских Ма ђа -
ра из Су бо ти це. Он је ис та као да су ју -
жно ба нат ски Ма ђа ри бит ни за ма ђар -
ску на ци о нал ну за јед ни цу Вој во ди не.

Про грам је отво рио деч ји хор „Дел
па чир таи” ко ји оку пља чла но ве из
ви ше на се ља. На кон то га су јед ни за
дру гим на сту пи ли ама те ри – де ца и
од ра сли из Ко ви на, Ско ре нов ца, Ива -
но ва, Вој ло ви це, Пан че ва, Де бе ља че,
До бри ће ва, Шу ша ре и Вр шца, укуп но
око 300 уче сни ка. У про гра му је би ло
на род не пе сме и игре, ци тра шке му -
зи ке и ли те рар них са ста ва, а за вр ше -
но је за јед нич ким на сту пом свих уче с-
ни ка пе смом с по ру ком за очу ва ње
ма тер њег је зи ка.

Сим бо ли смо тре – пре ла зна сли ка
и за ста ви ца из ру ке пред сед ни ка
МКУД-а „Ке ве” из Ко ви на Ја но ша Би -
не ца пре шли су у ру ке ди рек то ра До -
ма кул ту ре „Јо жеф Ати ла” у Де бе ља чи
Ла сла Хор ти ја, чи ме је на го ве ште но
да ће смо тре и да ље би ти.

На осно ву при ка за ног об и сти ни ло
се да Ма ђа ри у ју жном Ба на ту још
увек не же ле пот пу но да се од рек ну
свог иден ти те та, без об зи ра на то што
се дра стич но сма њио број ста нов ни ка
у мно гим ме сти ма и да вре ди ра ди ти с
мла дим на ра шта јем на очу ва њу ма -
ђар ске кул ту ре и тра ди ци је на овим
про сто ри ма.

Ило на Ле чеи

ДВА ДЕ СЕТ СЕД МА СМО ТРА ЈУ ЖНО БА НАТ СКИХ МА ЂАР СКИХ КУЛ ТУР НО-УМЕТ НИЧ КИХ ДРУ ШТА ВА

С ВЕ РОМ У ОП СТА НАК

са стан ку смо тре с ци љем да се са ку пе и
ар хи ви ра ју по сто је ћи оби ча ји ко ји се
мо гу на ћи на ли сти ма ђар ских вред но сти
с на ших про сто ра. Пре зен та ци ју на до -
го во ре ну те му при пре ми ла су све га
три дру штва, што је с јед не стра не на -
го ве штај то га да ста ри оби ча ји ве за ни
за бо жић не пра зни ке по ла ко не ста ју,
али на жа лост и то га да ни је би ло до -
вољ но до бре во ље да се те ма об ра ди.

Са ве то ва њу су при су ство ва ли и
пред сед ник На ци о нал ног са ве та ма -
ђар ске на ци о нал не за јед ни це Је не Хај -
нал из Су бо ти це и пред сед ник Кул -
тур ног са ве за вој во ђан ских Ма ђа ра са
се ди штем у Су бо ти ци Ка рољ Ду даш.
При сут ни су ис ко ри сти ли при ли ку да
из не су про бле ма ти ку у ве зи с ра дом
кул тур них дру шта ва у ди ја спо ри и
тра жи ли да се за јед нич ки про на ђу ре -
ше ња. Глав ни узрок свих про бле ма се
сво ди на не до ста так ма те ри јал не по -
др шке, али су мо гли да се чу ју и ко -
мен та ри по пи та њу оправ да но сти
одр жа ва ња смо тре у уста ље ној фор ми.
Мла ђи уче сни ци су из не ли сво је иде је
за мо гућ ност ре ша ва ња по је ди них
про бле ма, као што је ор га ни зо ва ње

му зич ког кам па за де цу, ар хи ви ра ње
ва жних по да та ка и до ку мен та ци је у
ве зи са смо тром и с кул тур ним вред -
но сти ма овог под руч ја. До нет је за -
кљу чак да не тре ба од у ста ти од ор га -
ни зо ва ња смо тре, већ би тре ба ло ра -
ди ти на то ме да се ама те ри ма пру жи
при ли ка за ви ше су сре та го ди шње.

Од при сут них чел ни ка вој во ђан -
ских ор га ни за ци ја до би ли су уве ра ва -
ња да ће им се увек пру жи ти по др шка
и по моћ, али је по треб но да сва ко дру -
штво де фи ни ше сво је по тре бе и да се с
кон крет ним пи та њи ма обра ти ин сти -
ту ци ја ма.

До не та је од лу ка и о то ме да до ма -
ћин на ред не, 28. смо тре бу де Дом кул -
ту ре „Јо жеф Ати ла” у Де бе ља чи, а ово -
го ди шњег „Бо жић ног су сре та” МКУД
„Ади Ен дре” из Шу ша ре.

Део про гра ма смо тре би ла је и бо га -
та из ло жба руч них ра до ва ко је су из -
ло жи ле гру пе ве зи ља, чла ни це кул -
тур них дру шта ва. Про стор Кул тур ног
цен тра је улеп шан тра ди ци о нал ним
ве зо ви ма и дру гим ру ко тво ри на ма, а
из ло жбу је отво ри ла Ве ро ни ка Гал,
сти пен ди ста про гра ма „Пе те фи Шан -
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Ода зва ли су се го сти
из Ру му ни је, 
Ма ђар ске, Пољ ске,
Укра ји не и Ср би је

Бу ко ви на, ма гич на зе мља из
при ча на ших де до ва и пра де до -
ва. Област ко ја ни ка да ни је
има ла сво ју ау то но ми ју, а во -
ље на је од стра не мно гих. По -
ља ци, Ма ђа ри, Ру си ни, Ру му ни
и мно ги дру ги сма тра ју је сво -
јом до мо ви ном. Име је до би ла
под ау стриј ском вла да ви ном
под ути ца јем на зи ва ко ји су
сло вен ски на ро ди ко ри сти ли
за ча роб не бу ко ве шу ме што
по кри ва ју кра јо лик.

И ове го ди не је у ма ђар ском
гра ду Боњ ха ду одр жан Ме ђу на -
род ни ин тер на ци о нал ни фе с-
ти вал фол кло ра „Бу ко вин ски
су сре ти”. Ми си ја 27. тро днев -
ног фе сти ва ла је да са ста ви Се -
ке ље чи ји су пре ци по те кли из
Бу ко ви не и ожи ви ста ре успо -
ме не и тра ди ци је. Фе сти вал су
сво јим при су ством уве ли ча ли
го сти из мно гих ма ђар ских гра -
до ва, као и фол клор не и пе вач -
ке гру пе из Ру му ни је, Пољ ске,
Мол да ви је, Укра ји не и Ср би је.

На шу зе мљу су пред ста вља -
ли МКУД „Пе те фи Шан дор” из
Пан че ва и КУД „Пе те фи Шан -
дор” из Ско ре нов ца. Све ча но
отва ра ње фе сти ва ла у пе так
би ло је ре зер ви са но за пред -
ста вља ње уче сни ка и раз не из -
ло жбе при ре ђе не у Боњ хад -
ском кул тур ном цен тру. Дру гог
да на фе сти ва ла боњ хад ске ули -
це су би ле пу не уче сни ка и по -
сма тра ча из це ле Евро пе, јер је
тај дан био ре зер ви сан за ве ли -

ку по вор ку свих уче сни ка.
Пле са ли су и пе ва ли у сво јим
на род ним но шња ма од Град ске
би бли о те ке до Кул тур ног цен -
тра Боњ ха да, пред ко јим је би -
ла по ста вље на ве ли ка би на, на
ко јој су из во ди ли сво је игре и
на род не пе сме.

КУД „Пе те фи Шан дор” се
пред ста вио спле том на род них
пе са ма. Њи хов хор је имао бес -
пре ко ран на ступ. Из во ђе ње
пе са ма је би ло, иа ко крат ко, из -
у зет но ве се ло и ква ли тет но. И
ско ре но вач ки ан самбл је при -
ка зао да се у Вој во ди ни чу ва ју
и тра ди ци ја и ко ре ни.

По ред фол клор ног и пе вач -
ког де ла фе сти ва ла, при ре ђе но
је и мно го дру гих за бав них и
по уч них из ло жби и пре да ва ња.
Јед но од за ни мљи вих де ша ва -
ња био је и штанд „Про на ђи
сво ју род би ну”, на ко јем се на

осно ву та ко зва ног др ва жи во -
та мо гла про на ћи род би на за
ко ју мо жда ни сте зна ли. Та ко -
ђе, с мно гих штан до ва се ши -
рио ми рис ра зних ђа ко ни ја.
Ку ва ње ов чи јег гу ла ша, де гу с-
та ци је до ма ћих ви на и гро жђа
по ко јем је Боњ хад по знат, ра зни
ко ла чи и до ма ће пи во при ву -
кли су и мла де и ста ре.

Не де ља је, као и сва ки по с-
лед њи дан би ло ког фе сти ва ла,
про ве де на у мир ни јим то но ви -
ма. На ше пе вач ке дру жи не су
има ле на сту пе у окол ним ме -
сти ма, на кон че га су кре ну ле
на зад. Мно га по знан ства и
при ја тељ ства су за по че та и сви
уче сни ци жељ но иш че ку ју сле -
де ћу го ди ну, ка да ће се по но во
дру жи ти и де ли ти при че о Бу -
ко ви ни и љу ди ма ко ји су ода -
тле по те кли.

Ка ро ли на Би сак

Петак, 16. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

IV

Ма ђар ско кул тур но-умет нич -
ко дру штво „Пе те фи Шан дор”
осно ва но је ју на 1946. го ди не у
Пан че ву. То ком го ди на Дру -
штво је ор га ни зо ва ло мно ге
књи жев не ве че ри, кон цер те, го -
сто ва ња, кул тур не при ред бе,
игран ке, при вред на и по ли тич -
ка пре да ва ња и до че ке но ве го -
ди не. На је сен ће про сла ви ти
ва жан ју би леј. Ак ту ел ни пред -
сед ник МКУД-а Ка рољ Ранц
пру жио нам је увид у про шле и
бу ду ће до га ђа је ко ји окру жу ју
ово дру штво.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ове го ди не сла -
ви те ју би леј по во дом 70 го ди на
по сто ја ња. Ка ко ће из гле да ти
про грам све ча но сти?

КА РОЉ РАНЦ: Нај ва жни ји
план нам је да при ву че мо што
ви ше на ших чла но ва на про -
сла ву. То под ра зу ме ва и са да -
шње ак тив не чла но ве и оне
бив ше ко ји су ра су ти по све ту,
а има их од Ау стра ли је до
Швед ске, Не мач ке и Ма ђар ске.
Цен трал на ма ни фе ста ци ја ће
би ти одр жа на у су бо ту 29. ок -
то бра. Одр жа ће мо га ла пред -
ста ву и ту ће на сту пи ти не ко -
ли ко дру шта ва из око ли не, ло -

кал них дру шта ва с ко ји ма смо
у сва ко днев ној ве зи. Оче ку је мо
и да ће до ћи КУД из Клу жа из
Ру му ни је с ко јим има мо тра ди -
ци о нал но до бре од но се пре ко
две де це ни је. По зва ће мо и дру -
штве но по ли тич ке ор га ни за ци -
је из на шег гра да, као и ор га ни -
за ци је на ни воу По кра ји не, од
Ма ђар ског на ци о нал ног са ве та
до не ко ли ко дру шта ва из Боњ -
ха да, где смо не дав но го сто ва -
ли, и око ли не. Упу ти ли смо по -
зи ве и у Хо лан ди ју, где смо та -
ко ђе го сто ва ли пре не ко ли ко
го ди на, те че ка мо да се ода зо ву,
у на ди да ће мо ћи да нас по се те.

• Да ли ће би ти не ких по себ -
них на сту па?

– Пред ви ђен је про грам ко ји
ће би ти одр жан у Кул тур ном
цен тру Пан че ва, где ће уче с-
тво ва ти сви го сти и би ће до де -
ље на при зна ња, ко ја су још
увек у окви ру до го во ра. Пред -
сед ни штво Дру штва ће од лу -
чи ти ка ква ће то при зна ња би -
ти и ко ме ће би ти до де ље на.
Има још јед на ини ци ја ти ва,
али она исто ни је пер фек ту и -
ра на, а ти че се кон крет но бра -
ти мље ња са од ре ђе ним дру -
штви ма. И то при зна ње је у

пла ну да бу де пре да то на све ча -
ном чи ну по во дом про сла ве 70
го ди на Дру штва.

• Овог ле та је и ва ма уру че но
све ча но при зна ње у Ам ба са ди
Ма ђар ске. О че му се тач но ра ди?

– Уру чен ми је „Ма ђар ски
злат ни крст за за слу ге” у ве зи
са укуп ним ра дом у Дру штву и
ра дом с Ма ђа ри ма у ди ја спо ри.
До де љу је се јед ном го ди шње
по во дом 15. мар та,  да на ко ји
се ве зу је за 1848. го ди ну, од но -
сно та да шње до га ђа је у Евро -
пи. Тај дан је ујед но и др жав ни
пра зник Ма ђар ске и, на осно ву
пред ло га ко ји је усле дио из
Ам ба са де Ма ђар ске, до де ље но
ми је при зна ње. Не са мо ме ни
већ сим бо лич но свим Ма ђа ри -
ма ко ји жи ве на овом под руч ју.
Ја то не по и сто ве ћу јем са со -
бом, јер ја сам не бих мо гао да
до би јем при зна ње. То је при -
зна ње ов да шњем ма ђар ском
жи вљу ко ји је во љом бож јом
на овој те ри то ри ји ро ђен и на -
дам се да ће мо са чу ва ти на ше
ко ре не ов де.

• Згра да Дру штва је ре но ви -
ра на. Да ли је све за вр ше но
или још увек има не до вр ше ног
по сла?

КУД „ПЕ ТЕ ФИ ШАН ДОР” У МА ЂАР СКОЈ

БУ КО ВИН СКИ СУ СРЕ ТИ У БОЊ ХА ДУ

МКУД „ПЕ ТЕ ФИ ШАН ДОР” ИЗ ПАН ЧЕ ВА ОБЕ ЛЕ ЖА ВА 70 ГО ДИ НА ПО СТО ЈА ЊА

ПРИ ЗНА ЊА, ПУ ТО ВА ЊА И ВЕ ЛИ КИ ЈУ БИ ЛЕЈ

Ру ко тво ри не из це лог
ју жног Ба на та

Ива но во је 14. ав гу ста, у хо лу
До ма кул ту ре „Жар ко Зре ња -
нин”, би ло до ма ћин дру ге из -
ло жбе под на зи вом „У знак
се ћа ња на на ше прет ке”. Ра ди
се о пред ста вља њу ју жно ба -
нат ског ма ђа р ског и се кељ-
ма ђар ског руч ног ра да. По зи -
ву глав ног ор га ни за то ра су -
сре та, МКУД-а „Бо наз Шан -
дор”, ода зва ли су се, по ред ме -
шта на, и пред став ни ци из
Ко ви на, Вој ло ви це, Ско ре -
нов ца, као и из Де бе ља че:
чла ни це Жен ског удру же ња
„Пи пач” и Ма ђар ског цен тра
за кул ту ру и умет ност.

На кон ин то на ци је срп ске и
ма ђар ске хим не при сут не –
из ла га че, ор га ни за то ре и до -
на то ре – по здра ви ла је Ка та -
лин Цве та но вић, бла гај ни ца
сек ци је же на ве зи ља. У при -
год ном про гра му се пред ста -
вио хор Дру штва са спле том
на род них пе са ма, уз струч но
ру ко вод ство на став ни це Ју -
ли је Ал ма ши.

Из ло же не при мер ке ру ко -
тво ри на, сит не ко ла че, штру -
дле и раз не до ма ће ку ли нар ске
спе ци ја ли те те за ин те ре со ва ни
су мо гли да би ра ју са штан до -
ва, ко ји су би ли по ста вље ни
око згра де До ма кул ту ре. Ову
ма ни фе ста ци ју је фи нан сиј ски
по мо гао и На ци о нал ни са вет
ма ђар ске на ци о нал не за јед ни -
це, чи ји је пред став ник Ге за
Ша ла мон, ди рек тор Основ не
шко ле „Жар ко Зре ња нин” у
Ско ре нов цу, при су ство вао до -

га ђа ју. Ор га ни за то ри су по себ -
но за ову при ли ку при пре ми -
ли пан тљи ка ма укра ше ни
штап, с на дом да ће би ти пре -
нет у што ви ше ма ђар ских, се -
кељ ма ђар ских и дру гих за јед -
ни ца у на ред ним го ди на ма и
де це ни ја ма.

Пр ва из ло жба ове вр сте ор -
га ни зо ва на је по след њег ви -
кен да ав гу ста 2014. го ди не у
Де бе ља чи, на ини ци ја ти ву по-
којног Шан до ра Мер ге ша.
Гра ђан ска за јед ни ца не ка да -
шње ве ли ке оп шти не је та да
обе ле жа ва ла 220. го ди шњи цу
на ста ње ња на се ље них пре да ка
у окви ру тро днев не про сла ве.

До ду ше, и овај ива но вач ки
су срет био је са став ни део

тра ди ци о нал не тро днев не
ме сне ма ни фе ста ци је, ко ја је
по зна та као „Ри бар ски да ни и
но ћи”. Ове го ди не је би ло
спорт ских, ри бо ло вач ких,
кул тур них, га стро ном ских и
му зич ких до га ђа ја, а оста ло је
ма ло про сто ра и за се о ску
сла ву Ве ли ку Го спо ји ну.

На отва ра њу из ло жбе ру ко -
во ди о ци при сут них гру па ве -
зи ља мо гли су да пре у зму и
пла кат по зив ни цу за ово го ди -
шњу 27. Ју жно ба нат ску смо -
тру. Ова ма ни фе ста ци ја, ко ја
се у јав но сти во ди као кул тур -
ни пар ла мент овог ре ги о на,
ор га ни зо ва на је 10. сеп тем бра
у Ко ви ну.

Имре Мар ти нек

ОТВА РА ЊЕ ИЗ ЛО ЖБЕ ЗА ОЧУ ВА ЊЕ ВРЕД НО СТИ

У ЗНАК СЕ ЋА ЊА НА ПРЕТ КЕ

– Са мо је део ре но ви ран и то
смо ус пе ли из соп стве них сред -
ста ва. Окре че не су све про сто -
ри је осим из а бин ског про сто -
ра, ко ји је при лич но про бле ма -
ти чан. Про зо ри и вра та су у ја -
ко ло шем ста њу та ко да би нај -
бо ље би ло да се то све не ка ко
за ме ни, ако успе мо да обез бе -
ди мо сред ства. Мо жда би нов -
цем ко јим смо рас по ла га ли би -
ло ви ше учи ње но, али смо има -
ли ло шу сре ћу с ве ли ким не -
вре ме ном ко је је за де си ло це ло
Пан че во, ка да су по лу па ни ско -
ро сви цре по ви на кро ву. Ве ли -
ки део смо за ме ни ли, око 90%
по сла је за вр ше но, још би тре -
ба ло за ме ни ти над стре шни це у
дво ри шту, али тре нут но за то
не по сто је сред ства.

• Сре ди ном ав гу ста сте по се -
ти ли Клуж у Ру му ни ји. О ка -
квој се ма ни фе ста ци ји ра ди ло?

– У пи та њу је био осам на е сти
Ме ђу на род ни фе сти вал фол -
кло ра по во дом Све тог Сте фа -
на. За пет да на, ко ли ко смо би -
ли та мо, има ли смо се дам на -
сту па, а сва ка ко је нај зна чај ни -
ји био онај на га ла пред ста ви
19. ав гу ста на глав ном тр гу у
Клу жу, где су на сту пи ли сви го -
сту ју ћи ан сам бли из Грч ке,
Ита ли је, Ау стри је, Ма ђар ске,
Пољ ске, Укра ји не, Хр ват ске,
као и ми из Вој во ди не и не ко -
ли ко ло кал них ма ђар ских дру -
шта ва. По мо јој про це ни, на га -
ла пред ста ви би ле су сто ти не
по сма тра ча. Пу ни смо пре ле -
пих ути са ка и на пре кра сан на -
чин смо при ка за ли и се бе и
наш град, ко ји нам је по мо гао
да уоп ште оде мо на ту ма ни фе -
ста ци ју. За хвал ни смо на шем
гра ду, ко ји је  пре по знао зна чај
ове европ ске ма ни фе ста ци је и
омо гу ћио нам да от пу ту је мо, и
сма трам да смо ми до стој но на -
сту пи ли. С на ма је ишао и Не -
ма ња Ро тар, ис пред Град ске
упра ве, и ми слим да је и он
пре по знао зна чај ове ма ни фе -
ста ци је. На да мо се да ће мо и

на ред не го ди не има ти мо гућ -
ност да от пу ту је мо и пред ста -
вља мо наш град. Има ли смо на -
сту пе фол кло ра и ме шо ви тог
хо ра. Је дан од нај у пе ча тљи ви -
јих на сту па био је у руд ни ку со -
ли, 200 ме та ра под зе мљом, где
се на ла зи ам фи те а тар у ко јем је
наш хор пе вао.

• При пре ма те и ку ли нар ску
ма ни фе ста ци ју уско ро. Шта
нам мо же те ре ћи о то ме?

– То је тра ди ци о нал на ку ли -
нар ска ма ни фе ста ци ја ко ју смо
на зва ли „Ду нав се ули ва у Та -
миш”, по сти хо ви ма Ми ке Ан -
ти ћа. Уче ство ва ће не ко ли ко
дру шта ва из Пан че ва ко ја се
ба ве ти ме. Би ће при сут ни го -
сти из Бре стов ца, Гло го ња, Ја -
бу ке и мно ги дру ги, као и не ко -
ли ко дру шта ва ко ја се у окви ру
гра да ба ве слич ним ства ри ма.

Сви они ће пред ста вља ти тра -
ди ци о нал ну ку хи њу, не што
што смо сви од ба ка са чу ва ли и
што се спре ма на ста рин ски на -
чин. Сва ко има не што сво је да
по ну ди. Ма ни фе ста ци ја ће би -
ти одр жа на на ред ног ви кен да,
16, 17. и 18. сеп тем бра, у окви ру
Дру штва, те по зи ва мо све за -
ин те ре со ва не да до ђу на де гу с-
та ци ју до ма ћих про из во да. Ве -
ро ват но ће мо про грам за чи ни -
ти на сту пом по зо ри шта „Ма -
дач” из Зре ња ни на, ко је ће из -
ве сти од лом ке из нај по зна ти је
опе ре те Имреа Кал ма на „Кра -
љи ца чар да ша”. Оче ку је мо и го -
сте из Ве мен да, ме ста бли зу
Мо ха ча у Ма ђар ској, с ко ји ма
смо у кон так ту, као и на ше дра -
ге су гра ђа не. Вра та ће сви ма
би ти ши ром отво ре на.

Ка ро ли на Би сак
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V

Ива но во је ма ло, ти хо ме сто,
где све га не ко ли ко де це по ха ђа
за ба ви ште, а и у школ ским клу -
па ма је све ма ње уче ни ка. Али
за то, ка да стиг не ле по вре ме,
оба ле во да око Ива но ва ма ме
љу би те ље пе ца ња.

Ма ни фе ста ци ја „Ри бар ски
да ни и но ћи” одр жа на је 13. ав -
гу ста. Она оку пља све ге не ра -

ци је – не са мо ме шта на већ и
оних ко ји не жи ве у Ива но ву,
али се ре дов но вра ћа ју због ри -
бо ло ва, пе ца ња и ми ра ко ји
пру жа ју во да и при ро да. Не ко -
ли ко го ди на уна зад ор га ни зу је
се так ми че ње у пе ца њу на пло -
вак за де цу. А да ли са мо за
њих? Ма ли ша ни је су вред ни
пе ца ро ши, али за јед но с њи ма
ужи ва ју и од ра сли. Бо дре их,
на ви ја ју и по тај но сви при жељ -
ку ју да упра во њи хо во че до бу -
де по бед ник.

Плен се ста вља на кан тар,
из ме ри се и... с нај те жом кан -
том... ето по бед ни ка. До би ја ју
се вред ни по кло ни, има и уте -

шних на гра да, али све то ни је
то ли ко бит но. Бит но је да се је -
дан ди ван дан про ве де у при -
ро ди у ме ђу соб ном дру же њу и
да бу ду за до вољ ни и ор га ни за -
то ри и уче сни ци. На кра ју так -
ми че ња они ко ји су има ли ви -
ше сре ће, оства ри ли су улов ко -
ји је вр ло бр зо мо гао по ста ти
оми ље ни ру чак.

Спорт ске ак тив но сти су се
на ста ви ле то ком ви кен да у ви -
ду так ми че ња у спорт ском
стре ља штву, тур ни ру у ма лом
фуд ба лу и те ни су. Љу би те љи
ри бље чор бе од ме ри ли су сво је
зна ње и ве шти не код До ма кул -
ту ре, 14. августа, на так ми че њу
у ку ва њу у ко тли ћи ма. По бед -
ни ка је би ло и та мо, али ва -
жни је од то га је сте да је по но во
ство ре на при ли ка за дру же ње
и ра зо но ду.

Овог ле та је би ло мно го до -
га ђа ја у Ива но ву. Ште та је са мо
што се ве ћи део њих од и грао у
три да на.

Ило на Ле чеи

ДО ЖИ ВЉА ЈИ

С при ја те љи ма и бра ћом сам 8. ав гу ста кре ну ла у

„Спорт ски но ви нар ски камп на ма тер њем је зи ку” у Пе -

чу ју. На кон што смо сти гли и сме сти ли се у со бе ин тер -

на та, ко је су би ле чуд но ва то ве ли ке, с пре див ним

по гле дом, по че ло је упо зна ва ње и дру же ње.

То ком да на смо уче ство ва ли у пред ви ђе ним те мат ским

ак тив но сти ма, екип ним так ми че њи ма и оби ла ску гра да

Пе чу ја. Ше та ли смо се и раз гле да ли зна ме ни то сти, од че -

га су ме ни би ли нај ин те ре сант ни ји по се та ра ди о ни ци за

про из вод њу бом бо на, аква-пар ку и ви дик са ТВ тор ња.

Све вре ме смо се дру жи ли с но вим при ја те љи ма из Хр -

ват ске, Пе чу ја и дру гих ме ста из Вој во ди не. Сва ко ве че

је ор га ни зо ва но екип но так ми че ње; ми смо са сво јом еки -

пом под на зи вом „Зна ци пи та ња” осво ји ли тре ће ме сто.

Мо то на ше еки пе био је: „Зна ци пи та ња и тач ка”.

По след ње ве че је би ло нај за бав ни је, јер је ор га ни зо -

ва на игран ка, на ко јој смо на ше но ве дру га ре на у чи ли

да игра ју ко ло. Пре див но сам се про ве ла и на дам се да

ћу има ти при ли ку и до го ди не да уче ству јем у кам пу.

Ма ри на Нем чек

Циљ но удру же ње „Ко сто ла њи
Де же” са се ди штем у Пе чу ју већ
тре ћи пут за ре дом, ове го ди не
из ме ђу 8. и 12. ав гу ста, ор га ни -
зо ва ло је „Спорт ски но ви нар -
ски камп на ма тер њем је зи ку”.
Уче ни ци су на ма ни фе ста ци ју
сти гли из вој во ђан ских ме ста:
Ку пу си не, Де бе ља че, Вој ло ви це
и То то вог Се ла, као и из сла -
вон ског Оси је ка и Ха ра сти ја, а
исто вре ме но је и ме сна Основ -
на шко ла „Јо каи Мор” има ла
сво је уче ни ке пред став ни ке.

Камп, ко ји је одр жан у Струч -
ном ко ле ги ју му „Мар тон Арон”
у Ра цва ро шу, отво рио је пред -
став ник ово го ди шњег глав ног
спон зо ра, за ме ник гра до на чел -
ни ка, др Ла сло Ери. У свом по -
здрав ном го во ру је по себ но ис -
та као да је, на жа лост, и да ље
зна ча јан број де це и омла ди не у
по гра нич ним зе мља ма ко ји ни -
ка да ни су мо гли да по се те зе мљу
ма ти цу, иа ко су да нас гра ни це
мно го про ход ни је не го што су
би ле пре не ко ли ко де це ни ја.

Искру ини ци ра ња за про на -
ла же ње ре ше ња овог про бле ма
по кре ну ли су Ча ба Бар ко ци,
мла ди по ли ти ко лог из Пе чу ја,
пред сед ник Циљ ног удру же ња
„Ко сто ла њи Де же”, и ње го ви
при ја те љи – сту ден ти. Ти ме су
исто вре ме но по кре ну ли ви ше
ме ђу соб но ор га ни за ци о но по -
ве за них пре ко гра нич них про -
је ка та. Су шти на кам па је сте да

ИВА НО ВАЧ КО ЛЕ ТО

ИСТО РИ ЈА НА СЕ ЉА И ЦР КВЕ

УЧЕ НИ ЦИ ИЗ ВОЈ ЛО ВИ ЦЕ И ДЕ БЕ ЉА ЧЕ У МА ЂАР СКОМ ГРА ДУ ПЕ ЧУ ЈУ

СУ СРЕТ ЈУ ЖНИХ КРА ЈЕ ВА

Но ви ја исто ри ја ма лог се ла,
ко је по по пи су из 2002. го ди не
има све га 1.131 ста нов ни ка, по -
чи ње 1868. го ди не на се ља ва -
њем бу гар ских и не мач ких по -
ро ди ца у не ка да шњу по гра нич -
ну зо ну ко ја је опу сто ше на из -
ли ва њем Ду на ва.

Бу ко вин ски Се кељ на се ље ни -
ци сти гли су у овај пре део из Ру -
му ни је, из ме ста Ан драш фал ва
и Иштен ше гич, тек из ме ђу 1883.
и 1886. Су о чи ли су се са свим

не да ћа ма „но ве до мо ви не”, за
ко ју су у по чет ку ве ро ва ли да је
„обе ћа на зе мља”, а ка сни је – ве -
о ма бр зо су је са мо по грд но та -
ко на зи ва ли. На и ме, 1888. и
1897. го ди не атар оп шти не је
по но во по пла вљен. По сле ди ца
то га је би ла да се ве ћи део Се -
кељ Ма ђа ра вра тио у Бу ко ви ну,
а не рет ко су по тра жи ли спас и у
за јед ни ца ма дру гих ве ра и на -
ци ја. Ти ме су у оба слу ча ја про -
на шли и мо гућ ност за та ко зва -
ну не за у ста вљи ву аси ми ла ци ју.

Они ко ји су од лу чи ли да
оста ну, из гра ди ли су цр кву. За -
вр ши ли су је 1892, се дам го ди -
на пре не го што је осно ва на
жу па ни ја, за вре ме би ску па
Шан до ра Де сев фи ја (1834–
1907). На и ме, Шан дор Бо наз

(1812–1889), го спо дин ча над -
ски би скуп, апо стол ски по гла -
вар Ча над ске епар хи је, ко ји је
при хва тио це ло куп но фи нан -
си ра ње из град ње цр кве на до -
њем то ку Ду на ва, та да већ ни је
ме ђу жи ви ма. Ста нов ни ци пр -
во бит ног Ива но ва, чу ва ју ћи
успо ме ну на Ђер ђа На ђа, ко ји
је био за ду жен за ре гу ла ци ју
то ка Ду на ва, се ло су на зва ли
На ђер ђфал ва. Ка сни је су на зив
пре и на чи ли у Шан до ређ ха за,

овог пу та из по што ва ња пре ма
по кро ви те љу из град ње цр кве
Шан до ру Бо на зу, ко ји је по кло -
нио но вац за из град њу укуп но
се дам укра ше них цр ка ва, две
мо ли тве не ку ће и шест ка пе ла;
осим то га је дао зна чај на сред -
ства за из град њу 53 цр кве или
за њи хо во уре ђе ње у ра зним
оп шти на ма ње му по ве ре не би -
ску пи је.

Во дом оба ви је но на се ље, чи -
је ста нов ни штво све ви ше ста -
ри и сма њу је му се број, је дан
од да нас ва же ћих зва нич них
на зи ва до би ло је два де се тих го -
ди на, ка да је по но во на зва но
Ива но во, по Ива ну Гу ра ну, пр -
вом при сти глом бу гар ском на -
се ље ни ку.
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сто ла њи Де же”. Као што је по -
зна то, од зва нич ног по чет ка
ра да гра ђан ске вла де је дан од
ва жних еле ме на та де ло ва ња
на ци о нал не по ли ти ке је сте
вла дин про грам под на зи вом
„Без гра ни ца”, чи ји је циљ да
сва ки уче ник у зе мљи ма ти ци
то ком свог шко ло ва ња нај ма ње
јед ном до спе на не ку ван гра -
нич ну те ри то ри ју. У скла ду са

до че ка ло ве ли ко ме диј ско ин -
те ре со ва ње, по што су на отва -
ра њу би ли при сут ни до пи сни -
ци Те ле ви зи је „Па нон”, но ви -
на „Пе чи Хи рек”, не дељ ни ка
„Хет Нап” из Вој во ди не и но -
ви на „Печ Ма”. Днев но ажу ри -
ра ни до га ђа ји у кам пу при ка -
за ни су и на „Феј сбук” стра ни -
ци Циљ ног удру же ња „Ко сто -
ла њи Де же”.

Чла но ви сек ци је из исто ри је
има ли су при ли ку да слу ша ју
пре да ва ња о нај ва жни јим до га -
ђа ји ма ма ђар ске исто ри је до
Пр вог свет ског ра та. Чла но ви
ме диј ске сек ци је су по се ти ли
сту дио Те ле ви зи је „Уни вер си -
тас”, слу ша ли пре да ва ња о пи -
са њу чла на ка, при пре ми ин тер -
вјуа и при пре ми до бре но ви -
нар ске фо то гра фи је и об и шли
зна ме ни ту ка то лич ку цр кву, где
су им уз кра так му зич ки кон -
церт пред ста ви ли исто ри јат цр -
кве и око ли не. О до жи вља ји ма
су ка сни је при пре ми ли из ве -
штај. Спор ти сти су се упо зна ли
са осно ва ма ко шар ке и ру ко ме -
та, а има ли су и спорт ско над -
ме та ње. Тај до га ђај је про пра ти -
ла и еки па Те ле ви зи ја „Печ”.

У окви ру за јед нич ког про -
гра ма деч ја гру па од 33 уче ни ка
и њи хо ви пра ти о ци по се ти ли
су кул тур ну че тврт Жол наи и
об и шли из ло жбу „жол наи”
пор це ла на, Пла не та ри јум, ма -
ну фак тур ну ра ди о ни цу „Сла -
дак жи вот, но стал ги ја, бом бо -
ни ца” по сла сти ча ра Ђу ле Ко ва -
ча, фи зич ку ла бо ра то ри ју... То -
ком не де ље су би ли на твр ђа ви
Ми кло ша Зри њи ја, ко ја је под
ре кон струк ци јом, а има ли су
при ли ку и да се оку па ју у тер -
мал ним ба зе ни ма.

У цен тру Пе чу ја је ор га ни зо -
ван те мат ски из лет; том при ли -
ком су по се ти ли исто риј ске и
кул тур не зна ме ни то сти гра да и
об и шли су нај ви шу згра ду у
Ма ђар ској, 197 ме та ра ви сок
пе чуј ски ТВ то рањ.

Сва ко ве че сат и по вре ме на
пре по ла ска на по чи нак ор га -
ни зо ва на су екип на так ми че -
ња, а ат мос фе ра је би ла прот -
ка на здра вим екип ним и так -
ми чар ским ду хом. У ин те ре -
сант ним игра ма је уче ство ва ло
и сна ге од ме ра ва ло пет еки па.
Опро штај но ве че кам па се за -
вр ши ло дис ко-игран ком, до пу -
ње но уче њем на род них ига ра
из Мол да ви је, а на кра ју су
усле ди ле об ја ва ре зул та та и до -
де ла за хвал ни ца. На фор ми ра -
ње крај њег ре зул та та ути ца ли
су и по е ни за слу же ни при ли -
ком оби ла ска и кон тро ле уред -
но сти со ба.

За вре ме тра ја ња кам па уче -
ни ци ма су по ма га ли од ра сли
пра ти о ци из Пе чу ја, То то вог
Се ла, Вој ло ви це, Де бе ља че и
Ха ра сти ја, до бро вољ ци и пред -
сед ник Циљ ног удру же ња „Ко -
сто ла њи Де же” из Пе чу ја.
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ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ПЕ ЦА ЊУ ЗА ДЕ ЦУ

мла ди ма ко ји сти жу ван гра ни -
ца не пру жа са мо раз гле да ње
гра да пу ног са др жа ја, већ и ве -
ли ки број ко ри сних ин фор ма -
ци ја кроз пре да ва ња о ма ђар -
ској исто ри ји.

Европ ски глав ни град кул ту ре
Та ко ђе, камп им да је смер ни це
за увид у про бле ма ти ку но ви -
нар ства и пру жа им мо гућ ност
за оба вља ње спорт ских ак тив -
но сти, али исто вре ме но у ту
ми си ју укљу чу је и уче ни ке ло -
кал них шко ла. Др Ла сло Ери,
за ме ник гра до на чел ни ка, ре као
нам је:

– Од са мих за че та ка по др жа -
ва мо ини ци ја ти ву Ча бе Бар ко -
ци ја, тј. Циљ ног удру же ња „Ко -

овим вла ди ним ци ље ви ма, тач -
ни је до пу њу ју ћи их, обра ти ли
смо се на шим кам пом на ма тер -
њем је зи ку мла ди ма ко ји жи ве
крај ју жних гра ни ца. Камп тре -
ћу го ди ну за ре дом при ку пља
уче ни ке ма ђар ске на род но сти,
ко је ро ди те љи упи су ју на на -
ста ву на ма ђар ском је зи ку иа ко
жи ве у ма њин ским сре ди на ма.
Бит но је да им и на овај на чин
сти же јед на вр ста осна жи ва ња,
по зи тив но при па ја ње.

Град Пе чуј је је дан од нај ве -
ћих сту дент ских гра до ва у Ма -
ђар ској, ко ји је пре шест го ди на
био по знат и као европ ски
глав ни град кул ту ре. Ови за јед -
нич ки ре а ли зо ва ни кам по ви,
по знан ства и ис ку ства до жи -

се тру ди мо да гру па кон стант -
но тра је, од но сно да се об на -
вља. На рав но, увек тре ба има -
ти у ви ду ис так ну те вред но сти
и по ста вље не ци ље ве. Убе ђен
сам да ове ини ци ја ти ве, ми сли
и иде је има ју при вр же не по -
кро ви те ље и оду ше вље не по -
кре та че не са мо у са да шњо сти
већ ће их би ти и убу ду ће. С њи -
ма ће мо мо ћи да на ста ви мо за -
по че ти рад с још ве ћим ела ном,
с ве ром, са ве сно, из лич ног
убе ђе ња. Наш је за да так да
пред ња чи мо до брим при ме ром
– ка же др Ла сло Ери.

Из ле ти, еду ка ци је, 
так ми че ња
Ове го ди не је ма ни фе ста ци ју

вље на у де тињ ству ре зул ти ра ју
дру гар ством не са мо за не ко ли -
ко де це ни ја већ за цео жи вот.
Сва ка ко по сто ји огром на по -
тре ба за са рад њом и за жи вим
кон так ти ма.

– Ако го во ри мо о ду го роч -
ним ци ље ви ма и оства ру је мо
та кве про гра ме ко ји про из ла зе
из на шег иден ти те та и ме ри ла
вред но сти, под јед на ко тре ба да
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Ро за ли ја Ду даш (рођ. Ко -
вач) ро ђе на је 24. сеп тем бра
1933. у Ко стол цу, као де те
ро ди те ља по ре клом из Ско -
ре нов ца, ко ји су та мо би ли
за по сле ни. Док је ста са ла за
шко лу, по ро ди ца се пре се -
ли ла у Ско ре но вац, та ко да
је са осно ва ма на ма тер њем
је зи ку мо гла да кре не у ма -
ђар ску гим на зи ју у Зре ња -
ни ну, где је ма ту ри ра ла
1954. го ди не. Та да је у Су -
бо ти ци по че ла пе то го ди -
шња на став нич ка обу ка, те
је она го ди ну да на на кон
гим на зиј ске ма ту ре већ као
ди пло ми ра ни учи тељ мо гла
да се вра ти у сво је се ло. На -
кон скла па ња бра ка учи тељ -
ски по сао је на ста ви ла у Ко -
ви ну у не по де ље ном оде ље -
њу, а свој кул тур ни рад је
ис по љи ла као члан Кул тур -
ног дру штва „Ра ко ци”. По -
ро ди ца се ше зде се тих го ди -
на пре се ли ла у Пан че во.
Као учи те љи ца шко ле у Вој -
ло ви ци за вр ши ла је Учи -
тељ ски фа кул тет и та ко је
обез бе ди ла оквир свог да -
љег ра да у стру ци.

По ред то га што је ра ди ла
у шко ли, би ла је зна ча јан

ослонац ра да на ших кул -
тур но-умет нич ких дру шта -
ва, ак тив ни члан Ма ђар ског
кул тур но-умет нич ког дру -
штва „Пе те фи Шан дор", где
је на сту па ла, спре ма ла и во -
ди ла про гра ме, уче ство ва ла
у сек ци ја ма, спре ма ла и де -
цу и од ра сле за на ступ.
Пре во ди ла је кон фе ран се,
про грам ске све ске, па и

књи ге у са рад њи с дру гим
ор га ни за ци ја ма. Би ла је је -

дан од осни вач ких чла но ва
Ју жно банат ске смо тре ма -
ђар ских кул тур но-умет -
нич ких дру шта ва и њен ре -
до ван уче сник. Као ак тив -
ни члан Вој во ђан ског цен -
тра за ме то ди ку „Бер чек
Ер же бет" оду ше вље но је
по др жа ва ла еми сију „Ма -
ђар ски ми ну ти" РТВ Пан че -
ва. И у по зни јем до бу је с
мла да лач ким ела ном при -
хва та ла број не за дат ке.
Пре ми ну ла је 28. ав гу ста
ове го ди не, а 30. ав гу ста је
са хра ње на на Ка то личко м
гро бљу у Пан че ву. Од ве чи -
тог учи те ља, при ја те ља и
култур ног рад ни ка, по ред
нај бли жих, опро сти ли су се
и бив ши уче ни ци. при ја те -
љи и са рад ни ци.

Чу ва ће мо успо ме ну на њу! 

Ј. Б. и И. Л.

И ове го ди не, 15. ав гу ста, ме шта ни Ива но ва и њи хо ви го сти мо гли
су да ужи ва ју у из ло жби фо то гра фи ја на де ве том Са ло ну умет нич ке
фо то гра фи је „Ива но во у фо ку су” у До му кул ту ре „Жар ко Зре ња -
нин”, у ор га ни за ци ји те уста но ве и ме сне фо то-гру пе „Ду на вац”.

У том ме сту се већ це лу де це ни ју у про ле ће ор га ни зу је јед но днев -
ни су срет фо то гра фа – ама те ра и про фе си о на ла ца. Ове го ди не је
струч ном ску пу при су ство ва ло пре ко 150 фо то гра фа из Ср би је и
Ма ке до ни је. Ор га ни за то ри су и овом при ли ком го сти ма по ну ди ли
мар кант на ме ста и те ме за очу ва ње на сле ђа, за оства ре ње њи хо вих
им пре си ја. Мо гли су да сни ме уну тра шњост Цр кве Св. Вен де ла,
има ли су при ли ку да се про во за ју чам цем на Ма лом Ду на ву, да фо -
то гра фи шу ме шта не у но шња ма и ива но вач ке ста ре ку ће, ко је го во -
ре о јед ном не ста лом све ту...

Фо то гра фи је ко је су та да на ста ле би ле су из ло же не, а не ке су и на -
гра ђе не сре ди ном ав гу ста у До му кул ту ре у Ива но ву.
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Се ло је сла ви ло у са рад њи
ло кал них дру шта ва

У Ско ре нов цу, нај ју жни јем ме сту у
Вој во ди ни на ста ње ном Ма ђа ри ма, не -
де ља ко ја прет хо ди сла ви Све ти Сте -
фан од ви ја се у ве се лој ат мос фе ри. У
се лу, ко је је и ина че ве о ма уред но, сва -
ко се тру ди да још ви ше улеп ша ули це
и ку ће. Це ла за јед ни ца се спре ма за
сла ву.

Ду го го ди шња је тра ди ци ја да у не де -
љи ко ја прет хо ди да ну цр кве не сла ве и
ка да се у род но се ло вра ћа ју мно ги ко -
ји жи ве и ра де да ле ко од до мо ви не, ло -
кал на дру штва и ци вил не ор га ни за ци -
је при ре ђу ју ви ше днев ну про сла ву и
ни зом кул тур них про гра ма чи не да
до ма ћи ни ма и њи хо вим го сти ма да ни
бу ду пу ни са др жа ја.

Ове го ди не су пра знич ни да ни по -
че ли 17. ав гу ста, пр вог да на се дам на е -
сти пут одр жа не ма ни фе ста ци је „Ско -
ре но вач ке лет ње ве че ри”. Иа ко је ор га -
ни за ци ју за по чео скром ним сред стви -
ма из до на ци је На ци о нал ног са ве та
ма ђар ске на ци о нал не за јед ни це, Са вез
кул тур но-умет нич ких дру шта ва и ци -
вил них ор га ни за ци ја Ско ре нов ца и
овог пу та је при ре дио са др жа јан про -
грам и оку пио до ма ћу пу бли ку.

Нај леп ши део ве че ри био је про грам
омла дин ске фол клор не гру пе Кул тур -
ног дру штва Се ке ља из Га ре. Го сти, бу -
ко вин ски Се ке љи из Ма ђар ске, пр ви
пут су уче ство ва ли на ова квој  ма ни -
фе ста ци ји на по зив Омла дин ског клу -
ба „Ти нет” и Омла дин ског КУД-а
„Сал ма сал”. У њи хо вом про гра му је
би ло ле пих фол клор них ко ре о гра фи ја
и на род не му зи ке, а из ме ђу та ча ка је у
име до ма ћи на на сту пи ла и жен ска пе -
вач ка гру па Омла дин ског КУД-а „Сал -
ма сал”.

Го сти при сти гли из ино стран ства
16. ав гу ста већ пр вог да на су има ли
при ли ке за из лет у око ли ну. По се ти -
ли су твр ђа ву у Сме де ре ву и зна ме ни -
то сти Ко ви на. Дру гог да на их је пут
во дио до Бе о гра да, где су об и шли
исто риј ско ме сто и све оно што је
вред но по гле да ти на Ка ле мег да ну.
Омла ди ни из Га ре је сме штај обез бе -
ди ло Дру штво до ма ћи на еко-ру рал -
ног ту ри зма. Го сту ју ћа еки па је до 18.
ав гу ста ужи ва ла њи хо во го сто прим -
ство.

Дру ге ве че ри ма ни фе ста ци је на сту -
пи ла су ло кал на дру штва. Пред ста ви -
ла се гру па за не го ва ње тра ди ци је,
фол клор на гру па и гру па мо дер ног
пле са Омла дин ског КУД-а „Сал ма сал”.
Ин те ре со ва ње за мо дер ни плес је све
ве ће у кру гу омла ди не у се лу. Свој про -
грам су из ве ли и ме шо ви ти хор, као и

не дав но оку пљен ор ке стар мла дих та -
лен то ва них ци тра ша.

Пред ве че 19. ав гу ста одр жа на је све -
та ми са у Ри мо ка то лич кој цр кви Све -
тог Сте фа на. По ред ме сних жуп ни ка
би ли су при сут ни и жуп ни ци из окол -
них ме ста, та ко да су за јед но одр жа ли
тра ди ци о нал но осве ште ње но вог хле -
ба. У окви ру ми се пред сед ник Са ве та
Ме сне за јед ни це пре се као је но ви хлеб
и по де лио га ме ђу го сти ма, ко ји су у
ве ли ком бро ју при сти гли и из Ива но -
ва и Вој ло ви це.

У част тра ди ци о нал не сла ве 20. ав -
гу ста пре под не је одр жа на све ча на
све та ми са. На кон то га је сва ко сла вио
у кру гу по ро ди це, по што обич но при -
сти жу род би на, при ја те љи и по зна ни -
ци у го сте. Ва шар са сво јим ша ре ни -
лом та ко ђе је део сла ве и пру жа мно го
мо гућ но сти за ра зо но ду.

У ве чер њим са ти ма је Омла дин ски
клуб „Ти нет” ор га ни зо вао дис ко-ве че -
ри. Пр ве ве че ри је одр жан „Олд дис -
ко” у са ли До ма кул ту ре, дру ге ве че ри
на отво ре ном про сто ру за го сте су
при ре ђе ни „Гра фи ти пар ти” и „Пе на
пар ти”.

Ло кал но удру же ње ло ва ца је 20. ав -
гу ста, на дан Све тог Сте фа на, при ре -
ди ло „Дис ко-ве че”.

Дру гог да на про сла ве Све тог Сте фа -
на, 21. ав гу ста, по тра ди ци о нал ном
оби ча ју, на кон што се ма ло од мо ре од
сла вља, мла ди и ста ри кре ћу трак то ри -
ма и ко ли ма из се ла и из ла зе у при ро ду,
на ку па ли шта, и та мо на ста вља ју за ба -
ву. Пре мно го го ди на су ишли на Ду нав,
на ме сто где су пр во бит но на ста ње ни
њи хо ви пре ци и где су мо гли да се ку па -
ју. Да нас већ од ла зе на уда ље ни ја, си гур -
ни ја ку па ли шта, али се и на тај на чин
на ста вља тра ди ци ја.

Илона Лечеи

У ФО КУ СУ

ИЗ ЛО ЖБА СА ФО ТО-СА ФА РИ ЈА

Пројекат суфинансирао

Град Панчево

A projektum társfinanszírozója
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У jужном Ба на ту, али и ши ре, сви
зна ју да се на ва ша ру у Де бе ља чи
мо гу на ћи про из во ди свих вр ста
пр вен ствено за по љо при вред ни -
ке, али и за дру ге, ко ји во ле ова кву
вр сту про да је и ку по ви не.

Ва шар се на ло кал ном ва ша ри ш-
ту одр жа ва тра ди ци о нал но већ
ви ше од јед ног ве ка и пред ста вља
нај ве ћу ма ни фе ста ци ју те вр сте у
око ли ни. Пр ва пи ја ца је при ре ђе -
на 10. ав гу ста 1862. и у по чет ку је
тра ја ла 3-4 да на, а одр жа ва ла се
три пу та го ди шње.

Да нас ва шар ор га ни зу је ЈКП „4.
oк т обар” и он се одр жа ва шест
пу та го ди шње: у мар ту, апри лу, ју -
ну, ав гу сту, сеп тем бру и но вем -

бру, увек пет ком, а тра је је дан дан.
На нај ве ћем ва ша ру чак и у Ба -

на ту 26. ав гу ста се оку пи ло мно -
штво про да ва ца и зна ти жељ них
ку па ца. Про дав ци су ну ди ли сто -
ку, по љо при вред не ма ши не, за -
нат ске про из во де... По се ти о ци ту
мо гу на ћи и по лов не ства ри, ре -
зер вне де ло ве за раз не ма ши не, па
чак и тех нич ку ро бу. Ша ре ни ло
упот пу њу ју ша то ри са жи вом му -
зи ком, до брим пи ћем и хра ном,
по сла сти ча ри од ко јих се мо же
ку пи ти ме де ни ко лач са огле да -
лом и мно ги дру ги слат ки про из -
во ди. Ва шар је из у зет но ме сто за
тр го ви ну, оку пља ње и дру же ње.

Ило на Ле чеи

КО ШТА ТРАЖИ, ТО И ПРОНАЂЕ

ВЕ ЛИ КИ ВА ШАР У ДЕ БЕ ЉА ЧИ
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Sá ndore gy há za egy kicsiny,
csendes település, ahol mindössze
néhány kisgyerek jár óvodába és
az iskolában is egyre kevesebb a
tanuló. De azért a szép időjárás
kezdetével a sándoregyházi víz-
partok csalogatják a horgászat
kedvelőit. 

A Halász napok és éjek rendez-
vényt augusztus 13-án tartották
meg. Minden korosztályt felölelő
program ez, amely nemcsak a helyi

lakósságot toborozza, hanem azo-
kat is, akik nem Sándoregyházán
élnek, de rendszeresen visszajárnak
a halászás, horgászás és a csönd mi-
att, amelyet a víz és a természet
nyújt. Néhány éve visszamenőleg a
gyerekek részére is szerveznek hor-
gászversenyt kapásjelzővel. De va-
jon csak nekik? A legkissebbek va-
lóban ügyes horgászok, de velük
együtt élveznek a felnőttek is. Bíz-
tatják őket, szurkolnak a gyerekek-
nek és titokban mindannyian azt
remélik, hogy éppen az ő csemeté-
jük lesz a győztes. 

A kifogott halat mérlegre teszik,
megmérik és… a legsúlyosabb vö-

dörrel… megvan a győztes. Érté-
kes ajándékokat osztanak, fájda-
lomdíjak is vannak, de mindez
nem olyan lényeges. Az a fontos,
hogy egy napot a természetben
töltenek közös társalgásban és
hogy elégedettek legyenek szerve-
zők és résztvevők egyaránt. 

A verseny végén akinek több
szerencséje volt, olyan fogásnak
örülhetett, amely hamarosan
ínyenc ebéddé válhatott. 

A sportesemények folytatódtak
a hétvégén is sportvadászat, lab-
darugó és tenisz torna formájá-
ban. A halleves kedvelők is össze-
mérhették tudásukat és ügyessé-
güket augusztus 14-én a művelő-
dési otthon körüli téren, a bog-
rácsban való hallevesfőző verse-
nyen. Ott is voltak győztesek, de
attól is fontosabb volt az újabb al-
kalom találkozásra, barátkozásra
és szórakozásra. 

Az elmúlt nyáron sok esemény
volt Sándoregyházán. Sajnos, leg-
nagyobb része a háromnapos ren-
dezvénybe volt belesűrítve. 

Lőcsei Ilona

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ A PÉCSI TÁBORBÓL

Barátaimmal és két öcsémmel  2016. augusztus 8-án  elin-
dultunk a Sport és Újságíró Anyanyelvi Táborba Pécsett.  
Miután megérkeztünk és elhelyezkedtünk a diákotthon szo-
báiban, amelyek csodálatosan nagyok voltak gyönyörű ki-
látással, megkezdődött az ismerkedés és barátkozás.
A nap folyamán részt vettünk a megtervezett, tematikus fog-
lalkozásokon, csapatversenyeken és Pécs város látogatásán.
Sétáltunk, meglátogattuk a jellegzetességeket, amelyek
közül nekem a cukorka gyár, az aqva park és a TV toronyból
a lelátás volt a legérdekesebb. 

Ezalatt folyamatosan társalogtunk új barátainkkal Hor-
vátországból, a pécsiekkel és akik még  Vajdaság más te-
lepüléseiről érkeztek. 

Esténként csoportversenyeket szerveztek, mi a Kérdője-
lek nevű csapattal  a harmadik helyezést nyertük el. A csa-
patunk mottója ez volt: Kérdőjelek és pont.
Az utolsó est volt a legérdekesebb, mert bulit szerveztek,
ahol az új barátainkat megtanítottuk táncolni a kolót. Na-
gyon jól éreztem magam és remélem, hogy lesz még alkal-
mam jövőre is részt venni a táborozáson. 

Nemcsek Márina

A pécsi székhelyű Kosztolányi
Dezső Céltársulás  immár har-
madik alkalommal, az idén au-
gusztus 8-a és 12-e között szer-
vezte meg Pécsett a Sport és Új-
ságíró Anyanyelvi Tábort. A diá-
kok a délvidéki Bácskertesről,
Torontálvásárhelyről, Herte-
lendyfalváról és Tóthfaluból, va-
lamint a szlavóniai Eszékről és
Harasztiból érkeztek a rendez-
vényre, ugyanakkor a helyi Jókai
Mór Általános Iskolának is volt
diákképviselete. 

A rácvárosi Márton Áron Szak-
kolégiumban megszervezett tá-
bort az idei fővédnök a  megyei
jogú város alpolgármestere,
dr.Őri László nyitotta meg. Kö-
szöntőjében külön kihangsú-
lyozta, hogy bár napjainkban az
országhatárok sokkal átjárha-
tóbbak, mint pár évtizeddel ez-
előtt, sajnos továbbra is jelentős
azoknak a határmenti gyermekek-
nek/iataloknak a száma, akik
mindmáig nem jár(hat)tak az
anyaországban. 

Az állapotot orvosolandó
kezdeményezés gyújtószikráit
Barkóczi Csaba iatal pécsi poli-
tológus, a KDC elnöke és egye-
temista társai pattintották ki.
Egyidejűleg több, egymásba
szervesen illeszkedő, határokon
átívelő projektumot is mozgás-
ba, ún.helyzetbe hozva általa. A
tábor kuriózuma, hogy lényegé-
ben nemcsak a határon túlról

SÁNDOREGYHÁZI NYÁR

A TELEPÜLÉS ÉS A TEMPLOM TÖRTÉNETE

HERTELENDYFALVI ÉS TORONTÁLVÁSÁRHELYI DIÁKOK PÉCSETT, MAGYARORSZÁGON

A DÉLI VÉGEK EGYMÁSRA TALÁLÁSA

A 2002-ik évi népösszeírási ada-
tok szerint napjainkra csupán
ezerszázharmincegy főt számláló
falucska újabb kori történelme
1868-ban kezdődik bolgár és né-
met családok az egykori Határőr-
vidék a Duna által elpusztított te-
rületén történő letelepedésével. 

A bukovinai székely telepesek a
romániai Andrásfalváról  és Is-
tensegítsről  csak 1883 és 1886
között érkeznek e tájra. Szembe-
sülni az eleinte „ígéret földjének”

hitt, majd nagyon gyorsan már
csak csúfolt „új haza” minden ke-
servével.  1888-ban és 1897-ben
ugyanis a község határát újból el-
öntötte az árvíz, aminek követ-
keztében a székely-magyarok
nagy része visszatér Bukovinába,
sőt nemritkán más nyelvű és val-
lású közösségekben (is) keres me-
nedéket. S talál mindkét esetben
ún.vissza nem térő beolvadási le-
hetőséget is. 

A helyben maradást választók
templomuk építését 1892-ben,
hét esztendővel plébániájuk ala-
pítását megelőzően fejezik be,
Dessewfy Sándor ( 1834-1907 )
püspökségének idején. Bonnaz

Sándor (1812-1889 ) csanádi püs-
pök úr, a  Csanádi Egyházmegye
apostoli kormányzója, aki az al-
dunai templom építésének teljes
költségét vállalta, ekkor ugyanis
már nincs az élők sorában. Az ősi
Ivanova, majd a Duna szabályo-
zásával megbízott Nagy György
emlékét őrző Nagygyörgyfalva la-
kossága falujának nevét Sándor-
egyházára ezúttal templomépítte-
tő pártfogója iránti tiszteletből és
hálából módosítja. Egy olyan em-

ber tiszteletére, aki saját költségén
összesen hét díszes templomot,
két imaházat és hat kápolnát épí-
tetett, ezenkívül jelentékeny ösz-
szegekkel járult hozzá ötvenhá-
rom templom fölépítéséhez, illet-
ve berendezéséhez a reábízott
egyházmegye különböző közsé-
geiben. 

Az egyre öregedő és fogyatko-
zó lakosságú, vizekkel körülölelt
település napjainkban is érvény-
ben lévő egyik hivatalos elnevezé-
sét az 1920-as években történt
(újra)keresztelése idején nyeri, a
legelsőként e tájra érkező Ivan
Guran bolgár telepes emlékére. 

Martinek Imre

mű kormányzati program,
amelynek célja, hogy minden
anyaországi tanuló diák a tanul-
mányai során legalább egyszer
eljusson valamely határon túli
területre. Összhangban ezekkel
a kormányzati célkitűzésekkel,
pontosabban azt kiegészítve,
fordultunk anyanyelvi tábo-
runkkal a délvidéki határ men-
tén élő magyar iatalok felé. A
tábor ugyanis olyan magyar aj-
kú diákokat gyűjt egybe, immár

dósítói is jelen voltak. A tábor
naplójegyzetei, naprakész frissí-
téssel, a Kosztolányi Dezső Cél-
társulás Facebook-oldalán ol-
vashatóak. 

А történelem szakcsoport
tagjai a Magyar történelem I.
Világháborúig terjedő legfonto-
sabb eseményeiről hallhattak
előadást. A médiások az első hi-
vatalos munkanapjukon az Uni-
versitas TV stúdiójába látogat-
tak el,az interjúkészítés, a cikk-
írás és a hiteles sajtófotó készítés
rejtelmeivel ismerkedtek, majd
a rácvárosi római katolikus
templomba látogattak el, ahol
egy rövid koncertet követően
megismerkedhettek a templom
és a környék történetével is. Az
élményekről utólag beszámolót
is készítettek. A sportosok a ko-
sárlabdázás alapjaival és a kézi-
labda fortélyaival ismerkedhet-
tek, a hazautazás előtti délelőt-
tön pedig sorversenyben volt
részük. A sportrendezvények
helyszínén „útközben” a Pécs
TV is forgatott.

A közös programok kereté-
ben a harminchárom fős diák-
sereg és kísérőik mindenekelőtt
a Zsolnay Kulturális Negyedbe
látogattak, ahol a részvevők a
Rózsaszín Zsolnay  porcelán  ki-
állítással, a Planetáriummal,
Kovács Gyula cukrászmester
Édes élet Nosztalgia Cukorka
manufaktúrájával, illetve a Fizi-
kalaborral ismerkedhettek. A
felújító munkálatok miatt Zrí-
nyi Miklós várát csak kívülről
adódott lehetőség megtekinteni,
de a szigetvári termálvizes
gyógyfürdő medencéiben lazít-
hatott a társaság.

Tematikus - történelmi, hely-
történeti és kulturális kirándu-
lás valósult meg továbbá Pécs
belvárosában, melynek során
meglátogatták történelmi és
kulturális jellegzetességeit, majd
látogatást tettek Magyarország
legnagyobb épületében, a 197 m
magas pécsi TV toronyban. 

Az esti takarodók előtti más-
fél órában a csapatvetélkedők
vitték a prímet, seperc alatt tető-
fokra emelve az erősödő, egész-
séges verseny- és csapatszellem-
mel átitatott hangulatot. Az öt-
letesebbnél ötletesebb verseny-
számokban öt csapat mérte ösz-
sze erejét. A tábor búcsúestje
diszkóval és moldvai táncházzal
kiegészítve zárult, amit az ered-
ményhirdetés - a végső rangsor
alakulásába a napi obligát szo-
baszemle alkalmával kiérdemelt
pontoknak is volt némi beleszó-
lása!, valamint az oklevelek át-
adása követett.  

A tábor alatt a diákokat pé-
csi, tóthfalusi, hertelendyfalvi,
torontálvásárhelyi és haraszti
felnőtt kísérők, valamint a
Kosztolányi Dezső Céltársulás
önkéntesei és az egyesület elnö-
ke segítették.

Martinek Imre

HORGÁSZVERSENY A GYEREKEK RÉSZÉRE

érkező iataloknak biztosít tar-
talmas városnézést, kikapcsoló-
dást, megannyi hasznos ismere-
tet nyújtó előadásokat a magyar
történelemről. 

Európa kulturális fővárosa
ugyancsak betekintést ad az új-
ságírás fortélyaiba, és sportolási
lehetőséget nyújt, de egyúttal a
helyi iskolák diákjait is felzár-
kóztatja e misszióhoz. Dr. Őri
László alpolgármester a követ-
kezőket nyilatkozta: 

- A kezdetektől fogva támo-
gatjuk Barkóci Csaba, vagyis a
KDC kezdeményezését. Mint
ismeretes, a polgári kormány
hivatalba lépése óta a nemzet-
politikai intézkedések egyik
fontos eleme a Határtalanul! cí-

harmadik esztendeje, akiket
szüleik - kisebbségi sorsuk da-
cára! magyar tannyelvű iskolák-
ba írattak. Fontos, hogy szá-
mukra ily módon is érkezzen
egyfajta megerősítés, pozitív
visszacsatolás.

Pécs városa Magyarország
egyik legnagyobb (egyetem) vá-
rosa, mely hat évvel ezelőtt Eu-
rópa kulturális fővárosaként is
ismert volt. Ezek a közösen
megvalósított táborozások, is-
meretségek, a gyermekkorban
megtapasztalt élmények gyak-
ran nemcsak évtizedekre, sőt,
egész életre szóló barátságokat
eredményezhetnek. Az együtt-
működésekre, az élő kapcsola-
tokra mindenképpen hatalmas

nek, gondolatoknak, ötleteknek
nemcsak a jelenben vannak, de
a jövőben is lesznek elkötelezett
támogatói és lelkes mozgatóru-
gói, akik révén még nagyobb
lendülettel és egyre bővülő csa-
pattal tudnánk folytatni a meg-
kezdett munkát. Hittel, lelkiis-
meretesen, belső meggyőződés-
sel. Nekünk az a feladatunk,
hogy jó példával járjunk elől –
mondta Dr Őri László.

Kirándulások, előadások,
versenyek
A rendezvényt idén kiemelt mé-
diaérdeklődés fogadta, hiszen a
megnyitón a Pannon TV, a Pécsi
Hírek újság, a vajdasági Hét
Nap hetilap, a Pécs Ma újság tu-

szükség van. Véleményem sze-
rint, különösképpen ha távlatos
célokról beszélünk, ráadásul
olyan programokat valósítunk
meg, amelyek értékrendünkből,
identitásunkból is fakadnak,
egyaránt kell törekednünk a
csapat folytonosságára, illetve
annak megújulására. Persze,
mindvégig a kiemelt értékek és
a kitűzött célok igyelembe véte-
lével. Meggyőződésem, hogy
ezeknek a kezdeményezések-
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Dudás Károlyné Kovács Ro-
zália 1933. szeptember 24-én
született Kosztolácon, ott
dolgozó székelykevei szülők
gyermekeként. Iskoláskorára
a család visszaköltözött Szé-
kelykevére, így anyanyelvű
alappal indulhatott a nagy-
becskereki magyar gimnázi-
umba, ahol 1954-ben érettsé-
gizett. Akkor indult Szabad-
kán az ötéves tanítóképzés,
így egy évvel a gimnáziumi
érettségi után már diplomás
tanítónőként térhetett vissza
falujába. Házasságkötését
követően tanítói munkáját
Kevevárán – Kovinban foly-
tatta osztatlan tagozaton,
művelődési tevékenységét a
Rákóczi Kultúregyesület osz-
lopos tagjaként fejtette ki. A
család a hatvanas években
költözött Pancsovára. A her-
telendyfalvi iskola tanítója-
ként elvégezte a Tanítóképző
Egyetemet, így biztosítva a
keretet hivatásának további
gyakorlásához. 

Iskolai munkája mellett a
művelődési egyesületeink éle-
tének is jelentős támasza, a Pe-

tői Sándor Magyar Művelődé-
si Egyesület aktív tagja, ahol
szerepelt, felolvasott, műsort
vezetett,  részt vett a szakcso-
portok munkájában, gyermek-
eket, felnőtteket készített fel
fellépésre talajt adva a lábuk
alá. Felvezető szöveget, prog-

ramfüzetet, könyvet fordított
más szervezetekkel együttmű-
ködve.  A Dél Bánáti Szemle
egyik alapító tagja, rendszeres
résztvevője. Aktív tagja volt a
Börcsök Erzsébet Vajdasági
Módszertani Központnak, lel-
kes támogatója a Pancsovai Te-
levízió Magyar Percek adásá-
nak. Hajlott korában is iatalos
hévvel vállalt számos feladatot.
Folyó év augusztus 28-án
hunyt el, 30-án helyeztük örök
nyugalomra a pancsovai kato-
likus temetőben. Az örökös ta-
nítótól, baráttól és kultúrmun-
kástól a legközelebbi családta-
gok mellett búcsút vettek volt
tanulói, ismerősei és munka-
társai.

Emlékét kegyelettel meg-
őrizzük.

B. J. és L. I.

Sándoregyháza lakósai és vendégeik ez év augusztus 15-én is élvezhet-
tek a fényképekben a Zsárkó Zrenyanin Művelődési Otthonban,  az Iva-
novo u fokusu elnevezésű   IX. Művészeti fényképszalon kiállításon, ame-
lyet a művelődési otthon és a helyi Dunavac Foto-csoport szervezett. 

Ebben a közösségben már egy évtizede tavasszal szerveznek egy egy-
napos találkozót amatőr-, illetve proi fényképészek részére. Az idei szak-
mai találkozón több mint 150 fényképész vett részt Szerbiából és Mace-
dóniából. 

A szervezők ezúttal is számos markáns helyszínt és örökségmentő té-
mát kínáltak fel vendégeiknek, ez utóbbiak fénybeírt impresszióinak
megvalósításához. Így tárulkozott fel objektívjeik előtt újra a Szent Ven-
del-templom beltere, nyílt csónakázási lehetőség számukra a Kis-Dunán,
fotózhatták az alkalom apropóján helyi viseletbe öltöztetett hús-vér em-
bereket, egy végérvényesen letűnt világról mesélő ivanovai lakóházakat...

Az akkor elkészült fényképeket állították ki, némelyeket  közülük dí-
jaztak is augusztusban a sándoregyházi művelődési otthonban. 

Martinek Imre

A helyi egyesületek 
összefogásával ünnepelt 
a falu

A Szent István napját megelőző hét Szé-
kelykevén, Vajdaság legdélibb magyar
lakta településén, vidám hangulatban zaj-
lik. Ilyenkor a máskülönben is rendezett
faluban mindenki arra törekszik, hogy
még szebbé tegye utcáit, házait. A falu ap-
raja – nagyja a búcsú napra készül. 

Már sok éves hagyomány, hogy a falu
Szent István Király Római katolikus temp-
lomának búcsúnapját megelőző héten,
amikor visszatérnek szülőfalujukba azok
is, akik hazájuktól távol keresik a boldogu-
lást, a helyi egyesületek, civilszervezetek
több napos ünnepséget szerveznek és mű-
velődési műsorok sorozatával teszik tartal-
massá a székelykeveiek, a hazatérők és
vendégeik napjait. 

Idén az ünnepkör augusztus 17-én kez-
dődött, a 17. Székelykevei Nyári Estek
rendezvénysorozat első napján. Annak
ellenére, hogy csak a Magyar Nemzeti Ta-
nács által juttatott szerény anyagi támo-
gatással kezdte meg a szervezést, a Szé-
kelykevei Művelődési Egyesületek és Ci-
vil Szervezetek Szövetsége ez alkalommal
is tartalmas műsort biztosított és összeto-
borozta a helyi közönséget.

Az est fénypontja a garai Székelykör
Művelődési Egyesület ijúsági tánccso-
portjának műsora volt. A magyarországi
bukovinai székelyek első alkalommal vet-
tek részt a rendezvényen, mint a Szalma-
szál Művelődési Egyesület és a Tinnet If-
júsági Klub vendégei. Műsorukban ferge-
teges néptánc koreográiák  és népzene
szerepelt, közben pedig a helyi Szalmaszál
ME asszonykórusa is fellépett egy csokor
székely népdallal, a házigazda szerepében.

A határon túlról augusztus 16-án érke-
zett vendégeknek már első napon alkal-
muk volt kirándulni a környékbe. Meglá-

togatták a szendrői várat és Kevevára
látványosságait. Másnap Belgrád fele vet-
ték az irányt, hogy körüljárják a Nándor-
fehérvári csata helyszínét és mindazt, ami
a Kalemegdáni várban látható. A garai i-
ataloknak az Ökorurális Vendégfogadó
Házigazdák Egyesülete  biztosította az el-
látást. A vendégegyüttes augusztus  18-
áig élvezte házigazdái vendégszeretetét.

A rendezvénysorozat második estéjén
a helyi egyesületek léptek színre. A Szal-
maszál Művelődési Egyesület hagyomá-
nyőrző csoportja, néptánc- és modern
tánccsoportja mutatkozott be. Ez utóbbi
iránt a közelmúltban egyre nagyobb az
érdeklődés a helyi iatalok sorában.    A
Petői Sándor Művelődési Egyesület ve-
gyes kórusa és a nemrégen összetobor-
zott, ijú tehetségekből álló citerazeneka-
ra adta elő műsorát. 

Pénteken, augusztus 19-én előesti
szentmise volt a Szent István Király Ró-
mai katolikus templomban. A helyi plé-
bánosok mellett jelen voltak a környező
településekről érkezett vendégplébáno-
sok is, így együtt tartották meg a hagyo-
mányos kenyérszentelési ünnepséget,
mely során a Helyi Közösség Tanácsának
elnöke megszelte az új kenyeret és elosz-
totta a vendégek között. Ez alkalomra
Sándoregyházáról és Hertelendyfalváról
is látogattak el  hívők szép számban. 

A hagyományos, ünnepi búcsú alkal-
mából  augusztus 20-án délelőtt 10 óra-
kor volt szent mise. Ezt követően min-
denki a családi körben ünnepel, hiszen
rokonok, barátok, ismerősök érkeznek
vendégségbe. A vásártéri sokadalom is
része az ünnepnek, nagyon sok szórako-
zási lehetőséget kínál. 

Az esti órákban is voltak alkalmak kö-
zös időtöltésre. A iatalok számára a Tin-
net Ijúsági Klub szervezett diszkó este-
ket. Első estén old diszkó volt a művelő-
dési Otthon nagytermében, majd más-
nap az otthon udvarában Graiti parti és
PENA-Party várta az érdeklődőket. 

A helyi vadász egyesület augusztus 20-
án, szombaton este szervezett Szent Ist-
ván-napi diszkót.

Szent István ünnepének másnapján,
augusztus 21-én, miután kipihenték a
mulatságok fáradalmait, régi hagyomá-
nyos szokás szerint, felkerekedik a falu
apraja – nagyja és ki traktorokkal, ki gép-
kocsikkal kivonulnak a természetbe, víz-
partjára és ott folytatódik a szórakozás.
Évekkel ezelőtt a Duna partján telepedtek
le, azon a helyen, ahová elődeiket telepí-
tették, ott lehetett fürdeni. Ma már biz-
tonságosabb, távolabbi fürdőhelyeket is
felkeresnek, de ily módon is tovább élte-
tik a  hagyományt. 

Lőcsei Ilona

FÓ KUSZBAN
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Dél-Bánátban, de szélesebb kör-
ben is ismeretes, hogy a Torontálvá-
sárhelyi – Debellácsi vásáron sokféle
termék található, amelyre szükségük
van a  mezőgazdasági termelőknek,
de másoknak is, akik kedvelik az
ilyen eladási és vásárlási  lehetőséget.

A vásárt hagyományosan már több
mint egy évszázada rendezik a helyi
vásártéren és ez egyike a legnagyobb
ilyen rendezvényeknek a környéken.
Az első piacot 1862. augusztus 10-én
tartották meg, kezdetben 3-4 napot
tartott és háromszor évente rendezték. 

Ma a vásárt a „4. oktobar” Köz-
művesítési Vállalat rendezi és hat-
szor évente tartják: márciusban,
áprilisban, júniusban, augusztus-
ban, szeptemberben és november-

ben, mindig pénteki napon és egy
napot tart.  

A bánáti szinten is legnagyobb vá-
sáron augusztus 26-án az elárusítók
és kíváncsi vevők sokasága találko-
zott. Az elárusítók háziállatokat,
mezőgazdasági gépezetet, kisipari
termékeket és sok minden mást kí-
náltak. Az odalátogatók használt
árút, különféle gépekhez alkatrésze-
ket, sőt technikai árút is találhatnak.
A tarkaságot teljessé teszik a felállí-
tott sátorok, ahol élő zene mellett
étel és italkimérés van, a cukrászok,
akik tükrös mézeskalácsot és más
cukorka terméket kínálnak. A vásár
egy kiválló hely kereskedelemre, ta-
lálkozásra és társalgásra. 

Lőcsei Ilona

KI MIT KERES, AZT TALÁL

A DEBELLÁCSI NAGYVÁSÁR

IN MEMORIAM

DUDÁS ROZÁLIA, TANÍTÓ NÉNI (1933. - 2016.)



Ово ни је крај. Ко је сле де ћи?

У је сен 1945. го ди не у Пан че -
во су из Пе тров гра да (да на -
шњи Зре ња нин) сти гла пр ва
два ко ша. До нео их је Ми ле та
Те шин, та да вој но ли це, с ме -
стом слу жбо ва ња у на шем гра -
ду. На про ле ће сле де ће го ди не
ко ше ви су по ста вље ни на да -
на шњем Град ском ста ди о ну.
Та да је фор ми ра на и ко шар ка -
шка сек ци ја Гим на зи је Пан че -
во, под име ном „Сло га”. Ма -
гич на игра је мо гла да поч не...

Пр вих да на сеп тем бра 1946.
го ди не ко ше ви су с фуд бал ског
игра ли шта пре не ти у На род ну
ба шту, где је по ред те ни ских
те ре на из гра ђе но и ко шар ка -
шко игра ли ште са зе мља ном
под ло гом. Пр ва ко шар ка шка
утак ми ца у Пан че ву је од и гра -
на про тив гим на зиј ског ак ти -
ва из Пе тров гра да, а по бе ди ли

су го сти с ре зул та том 45 : 34.
Кра јем 1946. го ди не фор ми -
ран је Ко шар ка шки клуб „Ди -
на мо”, а на тур ни ру у Но вом
Са ду му шка еки па је оства ри -
ла и пр ву по бе ду. До ма ћа
„Сло га” је по ра же на с 30 : 15.

Већ 1947. го ди не „Ди на мо”
је од и грао 17 утак ми ца, а имао
је скор од шест по бе да и је да -
на ест по ра за. Те пр ве ко шар ка -
шке се зо не игра ли су: Иштван
Вар га, Дра гу тин Ра цић, Кар ло
Са бо, Вељ ко Жив ков, Бе ла Бе -
це, Пан та Ар се но вић, Бо жи дар
Ша ли нач ки, Ја но Ба лаж, Ни -
ко ла Ку дрин, Бог дан Мар ган,
Мом чи ло Бо жић, Кар ло Са бо и
Зо ран Вој нов.

Исте го ди не су фор ми ра не
му шка и жен ска ју ни ор ска
еки па, ко је су по ста ле ра сад -
ник та ле на та пан че вач ке ко -
шар ке. За пр вог тре не ра му -

шке ју ни ор ске еки пе по ста -
вљен је је дан од нај бо љих ко -
шар ка ша се ни ор ског ти ма –
Бог дан Мар ган, а све до
1953. го ди не ју ни о ри Ди на -
ма су оства ри ва ли нај ви ше
пла сма не на так ми че њи ма у
Вој во ди ни и Ср би ји. У еки пи
су игра ли: Бо ри во је Бро дан
Бац ко, Ду шан Па тић Фак си,
Ми лош Стој ков Цви ки, Пе -
тар Пу пић, Ми лан Ми ко вић
Ри кле, Бо ри слав Ћор ко вић
Ре ба, Дра шко Га ће ша, Ми -
хај ло Рат ко вић Ми ка, Ђор ђе
Бо жић, Сло бо дан Ре пић,
Сте ван Вој тех, Пе тар Ивач -
ко вић, Ср ба Сте ва но вић и
Ми ле Бр зо ван.

Пр ве ко шар ка ши це у Пан -
че ву би ле су ју ни ор ског уз ра -
ста, а њи хов тре нер био је
Вељ ко Жив ков Бац ко, та ко ђе
ак тив ни играч се ни ор ске еки -
пе „Ди на ма”. У том ти му су

игра ле: Ве ра Ја ње вић, Гор да на
Ми ло вић, Ве ра Ара по вић, Је -
ле на Или је вић Се ка, Ма ри ја
Аћи мо вић, Љу би ца Ра ки че -
вић Бу ба, Дра га на За ру би ца,
Бра ни сла ва Ре пић, На да Пе -
шић, Со фи ја Ста јић, Ру жи ца
Дан хел, Ксе ни ја За ко, На да
Ма ној ло вић, Ве ра Бар буљ, Је -
ле на Пур ка ре вић и дру ге.

И ју ни ор ке су од 1949. до
1951. го ди не оства ри ле нај ви -
ше пла сма не у Вој во ди ни и
Ср би ји, а 1949. и 1950. го ди не
су би ле тре ће у Ју го сла ви ји.

Већ 1953. го ди не по чео је да
се гра ди и ста ди он за ко шар -
ку, на да на шњем Град ском
ста ди о ну, а нај ве ћи до при нос
из град њи те ре на да ли су са ми
ко шар ка ши „Ди на ма”: Ра ди -
во је Ра да ко вић, Здрав ко Ћо -
пић, То ми слав Шу ља, бра ћа
Пре драг и Не над Са вић и Де -
јан Зи ро је вић.

Пе ри од од 1954. до 1960. го -
ди не обе ле жи ли су ус пе си му -
шке се ни ор ске еки пе, ко ја је
од Вој во ђан ске ли ге до шла до
нај ви шег ран га та да шње Ју го -
сла ви је – Пр ве са ве зне ли ге. 

Овај под виг су 1960. оства -
ри ли: Злат ко Сај ков, Здрав ко
Ћо пић Ћук, Алек сан дар По по -
вић, Ђор ђе Дра ку лић, Ра ди вој
Ра да ко вић, Ми ле Па влов, Не -
над Са вић, Пре драг Са вић,
Ми лан Мир ко вић, Ра шко Пе -
тро вић, Вла да Лин чев ски и
Жи ва Ка нач ки, а пред во ди ли
су их тре нер То дор Ла зић То -
ша и тех нич ки во ђа еки пе Пе -
тар Пу пић, као и упра ва клу ба
с пред сед ни ком Жар ком Ђу -
ки ћем на че лу.

Иа ко је „Ди на мо” у Пр вој
са ве зној ли ги играо са мо јед -
но ле то, сва ка утак ми ца је би -
ла пра зник за на ви ја че из на -
ше га гра да. У тој се зо ни Ју го -
сла ви ја и Пан че во су до би ли
но вог злат ног стрел ца – Злат -
ка Сај ко ва! Злат ко је био нај е -
фи ка сни ји у ели ти, с 549 по -
стиг ну тих ко ше ва. Те го ди не
про гла шен је, дру ги пут уза -
стоп но, за нај бо љег ко шар ка -
ша у Вој во ди ни.

У пе ри о ду до 1964. го ди не
„Ди на мо” је играо у Дру гој са -
ве зној и Ре пу блич кој ли ги, с
про мен љи вим успе хом. 

Но ви елан пан че вач кој ко -
шар ци је 1964. и 1965. до не ла
мла да гар да, ко ја је под вођ -
ством То до ра Ла зи ћа на ква -
ли фи ка ци о ном тур ни ру у
Пан че ву 1965. го ди не осво ји -
ла пр во ме сто и по но во вра ти -
ла „Ди на мо” у Је дин стве ну

срп ску ли гу. До 1968. го ди не
„Ди на мо” је играо без ве ли ког
жа ра под вођ ством тре не ра
Бра ни сла ва Ра ја чи ћа и Злат ка
Сај ко ва, а с до ла ском тре не ра
Вла да на Мар ко ви ћа и за хва -
љу ју ћи ње го вом по све ће ном
ра ду с мла ди ма, до 1973. го -
ди не је ста са ла но ва ге не ра ци -
ја ко ја је кр чи ла пут успе ха ка
са ве зном ран гу.

Од 1973. до 1976. го ди не
„Ди на мо” је с мла дим тре не -
ром Ср ђа ном Влај ко ви ћем ус -
пео да се кон со ли ду је и да се
вра ти у Дру гу са ве зну ли гу. Тај
успех су оства ри ли: Пе рић, Јо -
на, По љак, Ђо го, Мар ти но вић,
Осто јић, Дра ги шић, Ма рин,
Ја ра ко вић, То до ро вић, Оре -
шко вић, Кер кез, Про тић и
Ма рин ко вић. „Ди на мо” је и
1977. и 1978. го ди не играо у
са ве зном ран гу, али под вођ -
ством Бо ри сла ва Ћор ко ви ћа
Ре бе. Он и но во ру ко вод ство
клу ба пре по ро ди ли су еки пу,
па је крај шам пи о на та у се зо -
ни 1977/78. „Ди на мо” до че као
на пе том ме сту у Дру гој са ве -
зној ли ги гру па „Се вер”, чи ме
се пла си рао у Пр ву Б са ве зну
ли гу! Нај ви ше за слу га за по -
вра так на ше га гра да у ви со ко
дру штво ју го сло вен ске ко шар -
ке при па да тре не ру Бо ри сла ву
Ћор ко ви ћу, али и сјај ној ге не -
ра ци ји ко шар ка ша „Ди на ма”
ко ју су чи ни ли: Пе рић, Ба бић,
Јо на, По љак, Ђо го, Мар ти но -
вић, Па вло вић, Осто јић, Жу -
ло вић, Ма рин, Ја ра ко вић,
Чер мак, То до ро вић, Бу квић и
Дра ги шић.

(На ста ви ће се)

ДРУШТВО
Петак, 16. септембар 2016.
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На те ри то ри ји др жа ве
„па ле” 123 осо бе

За пле ње ни дро га, 
та бле те, оруж је и но вац

На ја вље на још 
ин тен зив ни ја бор ба
про тив кри ми на ла

Јед на осо ба ухап ше на је на те -
ри то ри ји Вр шца, а два лица су
ли ше на сло бо де у Пан че ву у
окви ру ве ли ке ак ци је усме ре -
не на су зби ја ње ор га ни зо ва ног
и оп штег кри ми на ла ко ју су
при пад ни ци Ми ни стар ства уну -
тра шњих по сло ва, у са рад њи с
Ту жи ла штвом за ор га ни зо ва ни
кри ми нал и дру гим над ле жним
ту жи ла штвима, спро ве ли то -
ком про те кле не де ље и у Бе о -
гра ду, Су бо ти ци, Ки кин ди, Зре -
ња ни ну, Шап цу, Ва ље ву, Сме -
де ре ву, Бо ру, Кра гу јев цу, Кра -
ље ву, Ужи цу, Чач ку, Ја го ди ни,
За је ча ру, Пи ро ту, Ле сков цу и
Вра њу.

Ка ко се на во ди у са оп ште њу
МУП-а, на те ри то ри ји це ле
Ср би је ухап ше не су укуп но
123 осо бе, за пле ње но је ви ше
од 177 ки ло гра ма ма ри ху а не
и от кри ве не су три ла бо ра то -
ри је за про из вод њу нар ко ти -
ка. Од у зе то је и 620 раз ли чи -
тих вр ста та бле та, за тим ви ше
ко ма да ва тре ног оруж ја, као и
ве ћа су ма нов ца. Рас пи са на је
по тра га за осам осум њи че них.

Пан че вач ка по ли ци ја је у
окви ру ове ак ци је ухап си ла Г.
М. (1982) из Вр шца, због по -
сто ја ња осно ва сум ње да је из -
вр шио кри вич но де ло нео вла -
шће на про из вод ња и ста вља -
ње у про мет опој них дро га.
То ком пре тре са ста на и дру -
гих про сто ри ја осум њи че ног
по ли ци ја је за пле ни ла 19 се -
мен ки ма ри ху а не, 50 та бле та
ек ста зи ја, 183.000 ди на ра,
8.432 евра, 314 аме рич ких до -
ла ра, 100 ка над ских до ла ра,
30 швај цар ских фра на ка,

ВЕ ЛИ КА АК ЦИ ЈА МУП-а И ТУ ЖИ ЛА ШТВА У СР БИ ЈИ

ТРИ ПА РА ЛИ СИ ЦА ЗА ВР ШАЦ И ПАН ЧЕ ВО

1.700 швед ских кру на, 15 ру -
мун ских ле ја, као и 10 мо бил -
них те ле фо на и исто то ли ко
СИМ кар ти ца. По сто је осно ви
сум ње да је осум њи че ни у ра -
ни јем пе ри о ду про да вао ма -
ри ху а ну ужи ва о ци ма с под -
руч ја Вр шца.

У Пан че ву је ухап шен А. Р.
(1995), осум њи чен да је на
под руч ју на шег гра да по чи нио
ви ше кри вич них де ла те шке
кра ђе и нео вла шће ног ко ри -
шће ња ту ђег во зи ла. Сум ња се
да је А. Р. по чи нио ви ше кри -
вич них де ла те шке кра ђе и на
под руч ју Бе о гра да. Пан че вач -
ка по ли ци ја је ухап си ла и А. В.
(1996), због по сто ја ња осно ва
сум ње да је по чи нио кри вич но
де ло те шке кра ђе у ри бар ни ци
„Ба ра ку да”.

Ка ко са оп шта ва МУП, ова
ве ли ка ак ци ја на те ри то ри ји
чи та ве др жа ве спро ве де на је
као на ста вак пред у зи ма ња по -
ја ча них ме ра и ак тив но сти ра -
ди спре ча ва ња и су зби ја ња

Ра ме уз ра ме с нај ве ћи ма у Ју го сла ви ји

У про шлом бро ју на шег ли ста
пи та ли смо вас ко вам пру жа
по др шку у те шким тре ну ци -
ма. „Пан че вац” и из да вач ка
ку ћа „Вул кан из да ва штво”
при пре ми ли су по је дан при -
ме рак књи ге „Пра ви ла жи во -
та” Клер Би двел Смит за два
на ша чи та о ца или чи та тељ ке
ко ји су нај кре а тив ни је од го во -
ри ли на то пи та ње.

На гра ђе ни су чи та о ци ко ји
су по сла ли сле де ће СМС-ове:

„Мо ји нај бо љи при ја те љи –
сла до лед, чо ко ла да, ’сни керс’
и на рав но ’марс’.” 064/0541...

„Кад је му ка, где си Ђу ка, а
кад је ме ни ста ни-па ни, Ђу ка

не до сту пан. Све у све му, ни -
шта ме ни без ме не.”
068/4015...

На гра де се мо гу пре у зе ти у
књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре а -
тив ни јег од го во ра на пи та ње
ка ко за ми шља ју сре ћу. Они ће
осво ји ти по је дан при ме рак
књи ге „Дру га чи је за ми шље на
сре ћа” Мар ка Ле ви ја.

То из да ње мо ћи ће да у
књи жа ри „Дел фи” у „Авив
пар ку”, од на ред ног утор ка,
пре у зму ау то ри сле де ћих од -
го во ра:

„Не за ми шљам сре ћу... осе -
ћам је увек... ка да ме бу ди сун -
це у ње го вим очи ма, ка да гр -
лим све ко је во лим, ка да мо ја
ду ша пе ва.” 064/9882...

„Сре ћу за ми шљам као то пао
деч ји осмех, као по љу бац за
до бро ју тро и ла ку ноћ, као ро -
ди те ља ко ји има здра ву и
успе шну де цу, јер сре ћу чи не
ма ле ства ри.” 063/8434...

С до бит ни ци ма ће мо кон -
так ти ра ти на ред них да на, ка -
ко би смо њи хо ве по дат ке про -
сле ди ли спон зо ри ма. Но ва на -
град на пи та ња по тра жи те на
стра ни ца ма овог бро ја „Пан -
чев ца”. Д. К.

кри вич них де ла из обла сти
ор га ни зо ва ног и оп штег кри -
ми на ла: про из вод ње и кри јум -
ча ре ња нар ко ти ка, тр го ви не
љу ди ма, кри јум ча ре ња љу ди,
по сре до ва ња у вр ше њу про -
сти ту ци је, си ло ва ња, не до зво -
ље них пол них рад њи, иза зи -
ва ња оп ште опа сно сти, на сил -
нич ког по на ша ња, угро жа ва -
ња си гур но сти, те шких кра ђа,
нео вла шће ног др жа ња оруж ја
и екс пло зив них ма те ри ја,
нео вла шће ног ко ри шће ња ту -
ђег во зи ла, као и пре ва ра у
оси гу ра њу, зло у по тре ба слу -
жбе ног по ло жа ја, фал си фи ко -
ва ња ис пра ва и на во ђе ња на
ове ра ва ње не и сти ни тог са др -
жа ја.

Ми ни стар по ли ци је Не бој -
ша Сте фа но вић из ја вио је
овим по во дом да ће по ли ци ја
на ста ви ти још ја чу и ин тен -
зив ни ју бор бу про тив кри ми -
на ла, те да ни ко ви ше не ће
зна ти ка да и ко ли ко бр зо ће се
на ред не ак ци је од и гра ти. То

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ни шта ме ни без ме не

ФЕЉ ТОН: СЕ ДАМ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА КО ШАР КА ШКОГ КЛУ БА ДИ НА МО (1) Приредио Александар Живковић

Екипа из 1978. која се пласирала у Прву Б савезну лигу

Најсјајнија генерација – они су 1960. играли у елити

Радници ЈКП „Хигијене”
уклонили су велику дивљу
депонију у Скробари, која се
налази на путу Качарево –
Ковачица. Како сазнајемо у
том предузећу, уклоњени су
и контејнери који су у том
смећу стајали, а због којих за
возаче није био прегледан
део саобраћајнице. Надле-
жни из „Хигијене” су саоп-
штили да ће убудуће станов-
ницима Скробаре смеће бити
одвожено једном недељно, те
да ће, они уместо на дивљу
депонију, смеће остављати
уторком испред својих кућа.

Дивља депонија у Скроба-
ри уклоњена је по налогу ко-
муналне инспекције, а одне-
то је чак око 30 тона смећа.
Тај посао, као и друге сличне
послове које радници тог
градског предузећа обављају
по налогу инспекције, пла-
ћају сви грађани – из буџета.

„Хигијена” најављује и да
ће радити на одржавању
противпожарних путева и
канала на старој градској де-
понији, јер је поред одржава-
ња унутар саме депоније, а

зарад безбедности, неопход-
но и одржавање канала уз
пругу и уз депонију, на улазу
у насеље Циглана. Грађани у
дренажни канал депоније
бацају кабасти отпад, стај-

њак, биљни суви отпад... па
постоји опасност и од изби-
јања пожара.

Редовно одржавање про-
ходности ових површина, ко-
је су и ван ограде депоније,
важно је због чињенице да су-
грађани током лета пале ди-
вље депоније на том простору,
па постоји могућност да ватра
захвати и саму депонију, али
и електричне водове, што се,
нажалост, догађало у проте-
клом периоду. М. Д.

АКЦИЈА „ХИГИЈЕНЕ” У СКРОБАРИ

С дивље депоније 
однето 30 тона смећа

ће, ис та као је Сте фа но вић, би -
ти по зна то је ди но по ли ци ји и
ту жи ла штву.

Д. Ко жан



СТАРТОВАО И КАРАТЕ КЛУБ ДИНАМО

ЈЕСЕН ПРЕПУНА ИСКУШЕЊА

Еки па пи о нир ки
осво ји ла две 
сре бр не ме да ље

У Срем ској Ми тро ви ци је
про шлог ви кен да одр жа но
Пр вен ство Ср би је у га ђа њу из
се риј ске ма ло ка ли бар ске пу -
шке, у кон ку рен ци ји пи о ни -
ра, по Б раз вој ном про гра му
Стре љач ког са ве за Ср би је.

СД „Пан че во 1813” пред -
во дио је тре нер Си ни ша Вељ -
ко вић, а еки пу пи о нир ки са -
чи ња ва ле су Ива на Ви слав -
ски, Ана ста си ја Гру јо ски и
Ма ри ја Алек сић. Тим из на -
ше га гра да осво јио је два пе -
ха ра на ме ње на дру го пла си -
ра ном уче сни ку, у кон ку рен -
ци ји 20 так ми чар ки из 14
срп ских клу бо ва. Пан чев ке
су би ле дру ге у ди сци пли ни
30 ме та ка у ле же ћем ста ву

(688 кру го ва), док су у ди -
сци пли ни тро став (три пу та
по 10 ме та ка у ле же ћем, сто -
је ћем и кле че ћем ста ву) по -
го ди ле 645 кру го ва.

У по је ди нач ној кон ку рен -
ци ји нај у спе шни ја је би ла
Ива на Ви слав ски. Она је
три јум фо ва ла у ди сци пли -
ни тро став са 244 кру га, па
је ти ту ли шам пи о на Вој во -
ди не при до да ла и пе хар на -
ме њен нај у спе шни јој пи о -
нир ки у Ср би ји. Ана ста си ја
Гру јо ски је би ла сед ма у обе
ди сци пли не, а Ма ри ја Алек -
сић је за у зе ла осмо ме сто у
ле же ћем ста ву.

Ови так ми че њем је и ко -
нач но за вр ше на прет ход на
так ми чар ска се зо на за пи о -
ни ре, та ко да они од мах на -
ста вља ју тре нин ге и так ми -
че ња из ва зду шног спорт ског
оруж ја у се зо ни 2016/17.

Петак, 16. септембар 2016.
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Же ле зни чар по ра жен
у Са ку ла ма

Ди на мо 1945 
„пре га зио” Ки кин ђа не

Утак ми ца ма пе тог ко ла про -
шлог ви кен да је на ста вље на
пр вен стве на тр ка за бо до ве у
Срп ској ли ги гру па „Вој во ди -
на”. Је дан од ин те ре сант ни јих
ду е ла од и гран је у Са ку ла ма,
где су у ју жно ба нат ском дер -
би ју сна ге од ме ри ли до ма ћи
Бо рац и пан че вач ки Же ле зни -
чар. Овај ду ел је по сма тра ло
око 500 љу би те ља нај ва жни је
спо ред не ства ри на све ту, а
Бо рац је сла вио убе дљи ву по -
бе ду од 4:0. По бед ник се мо гао
на слу ти ти већ по сле пр вих 45
ми ну та игре, ка да су до ма ћи
фуд ба ле ри има ли пред ност од
два го ла.

Пан че вач ка „ди зел ка” је
овај меч од и гра ла у са ста ву:
Ка та нић, Те ки ја шки, Ни ко ла -
јев, Илић, Стај чић, Ђу ро вић,
Цр но мар ко вић, Трип ко вић,
Ко ва че вић, Ја ко вље вић и Но -
ва ков, а при ли ку су до би ли и
Јо ва но вић, Ан тељ и Гу дан.

Бо рац је од са мог по чет ка
утак ми це кре нуо агре сив но ка
го лу го сти ју, а Пан чев ци су де -
ло ва ли по ма ло збу ње но, па је
гол ман Ка та нић пр ви пут ка -
пи ту ли рао већ у че твр том ми -
ну ту, ка да је мла ди Ду чић до -
вео свој тим у вођ ство. На кри -
ли ма енер ги је ко ју је до нео
брз по го дак, Бо рац је на ста вио
у још ја чем тем пу. Сре ди ном
пр вог по лу вре ме на, тач ни је у
28. ми ну ту, Ла зар Ми ло шев је
по ви сио на 2:0, па се по бед ник
већ та да мо гао на слу ти ти.

Ипак, Же ле зни чар се ни је
пре да вао. Жељ ко Стај чић и ње -
го ви са и гра чи су се ма ло пре -
ну ли, осло бо ди ли су се при ти -
ска, за и гра ли офан зив ни је и

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ГА ЂА ЊУ 

ИЗ МА ЛО КА ЛИ БАР СКЕ ПУ ШКЕ

ИВА НА ВИ СЛАВ СКИ
ШАМ ПИ ОН ДР ЖА ВЕ

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ЈУ ЖНО БА НАТ СКИ ДЕР БИ ПРИ ПАО ДО МА ЋИ НУ

СПОРТ

се на ла зи на де се том ме сту, с
јед ним бо дом ма ње. Пред фуд -
ба ле ри ма Же ле зни ча ра је ва -
жна утак ми ца, а уз по др шку с
три би на лак ше ће до ћи до но -
вих, ве о ма по треб них бо до ва.
Меч по чи ње у 16 са ти.

Пе та рун да шам пи о на та од -
и гра на је и у Вој во ђан ској ли -
ги гру па „Ис ток”. Фуд ба ле ри
Ди на ма 1945 су бр зо пре бо ле -
ли по раз из Ко ва чи це, па су на
свом те ре ну „де мо ли ра ли” го -
сте из Ки кин де. На Град ском
ста ди о ну у Пан че ву: Ди на мо
1945 – ЖАК 5:0.

Тре нер пан че вач ког ти ма
Ср ђан Жи вој нов је по ве ре ње
за овај ду ел по кло нио са ста ву
ко ји су чи ни ли: То мић, Вој но -
вић, Да шић, Не ду чић, Ра до је -
вић, Ар бу ти на, Скок на, Сто ја -
нов ски, То шић, Ни ко лић и
Ста ној ко вић, а игра ли су и Ра -
кић, Пе ште рац и Спа сић.

Овај ду ел је по сма тра ло
око 200 гле да ла ца, а пи та ње

ства ра ли при ли ке, али ни су
има ли ни до вољ но сре ће да би
овај меч учи ни ли не из ве сни -
јим. Да ни ло Ко ва че вић је
имао до бру шан су, али је по -
сле ње го вог шу та лоп та уда ри -
ла у ста ти ву...

По не пи са ном фуд бал ском
пра ви лу, еки па ко ја про ма шу је
– обич но би ва ка жње на. Та ко
је би ло и овог пу та. Већ у 52.
ми ну ту ка пи тен Бор ца Мар ко
Ми ло вац је ле пим по гот ком из
сло бод ног удар ца, са око два -
де сет ме та ра, по ви сио на 3:0, а
он је ста вио и тач ку на овај ду -
ел, у 64. ми ну ту, го лом ко ји је
по сти гао из је да на е стер ца: Бо -
рац –Же ле зни чар 4:0.

Пан че вач ка „ди зел ка” по сле
пет ко ла има скор од јед не по -
бе де, два не ре ше на ре зул та та и
два по ра за, па је па ла на де ве -
то ме сто на та бе ли, са пет бо -
до ва. У не де љу, 18. сеп тем бра,
на СЦ-у „Мла дост” го сту је
Рад нич ки из Но ве Па зо ве, ко ји

Све такмичарске селекције
КК-а Динамо, као и карате
школа тог спортског колекти-
ва, почеле су да раде у сали
ДТВ-а „Партизан” 1. септем-
бра, по старом распореду.

Млађи такмичари клуба би-
ли су активни и током лета,
јер су учествовали на Свет-
ском купу за младе у Умагу, у
летњем кампу перспективних
спортиста Војводине у Апати-
ну, на припремама на Дивчи-
барама, као и у кампу на Тари.

Ова јесен ће бити посебно
значајна за сениорске репре-
зентативце из Динама Николу
Јовановића и Слободана Бите-
вића, који ће крајем октобра
наступити на Светском првен-
ству у аустријском граду Лин-
цу. Они су током лета прошли
већ три циклуса припрема, би-
ли су на Опленцу, у Крагујевцу
и на Златибору, почетком сеп-
тембра су учествовали на турни-
ру Премијер лиге у Истанбулу, а

тренутно вежбају на Копаони-
ку. До почетка Светског првен-
ства предстоје им наступи на
неколико значајних међуна-
родних турнира, који ће бити
одржани у Хамбургу, Ријеци и
Београду, с циљем да што
спремније дочекају наступ на
највећој светској карате смо-

три. Најмлађи такмичари Ди-
нама учествоваће на турнири-
ма у оквиру купова Војводине
и Србије, а јуниори ће се над-
метати на шампионатима др-
жаве и покрајине, као и на Пр-
венству Балкана.

Од 1. септембра КК Динамо
уписује нове чланове у своју

карате школу, а детаљније ин-
формације могу се добити на
телефон 064/157-22-45.

СТАРЧЕВЦИ БРОЈАЛИ ДО ПЕТ

по бед ни ка ни је се по ста вља -
ло ни јед ног тре нут ка, иа ко је
у пр вом по лу вре ме ну ви ђен
са мо је дан гол, и то онај ко ји
је по сти гао Алек сан дар Сто -
ја нов ски у 12. ми ну ту.

По сле од мо ра Пан чев ци су
кре ну ли још агре сив ни је и
офан зив ни је ка го лу ри ва ла,
па тим са за че ља та бе ле ни је
имао ни ка кве шан се про тив
из ра зи тог фа во ри та. Се ри ју
по го да ка отво рио је Не ма ња
Ни ко лић, ко ји је по сле сјај не
ак ци је Бра ни сла ва То ши ћа
био пре ци зан у 47. ми ну ту. На
3:0 је по ви сио Мар ко Ста ној -
ко вић два на ест ми ну та ка сни -
је, а по том су фуд ба ле ри
ЖАК-а по сти гли и ау то гол, па
је Ди на мо 1945 по вео са 4:0.
Тач ку на овај су срет ста вио је
Не бој ша Ар бу ти на го лом у по -
след њим тре ну ци ма су сре та.

– Ле па утак ми ца, с мно го
го ло ва. Пу бли ка је мо гла да
ужи ва. За до во љан сам ка ко су
мом ци игра ли. У пр вом де лу
су сре та смо би ли ма ло стег ну -
ти, али ка ко је вре ме од ми ца -
ло, пре у зи ма ли смо ини ци ја -
ти ву. Пред на ма је дер би с Ко -
за ром. У Ба нат ском Ве ли ком
Се лу ће се са ста ти две еки пе
ко је же ле у ви ши ранг. Ми
има мо ја сан циљ: иде мо на
по бе ду – ре као је тре нер Ди на -
ма 1945 Ср ђан Жи вој нов.

Пан чев ци су и да ље на дру -
гом ме сту, са ско ром од че ти -
ри по бе де и јед ног по ра за у
пет ко ла. Нај за ни мљи ви ји су -
срет на ред ног ви кен да би ће
од и гран у Ба нат ском Ве ли ком
Се лу. До ма ћа Ко за ра, ко ја има
мак си ма лан учи нак на по чет -
ку пр вен ства, до че ку је Ди на -
мо 1945.

Првенствена трка за бодове настављена је и

у Првој јужнобанатској лиги. У овој рунди

шампионата најефикаснији су били фудбале-

ри Борца из Старчева, који су на свом тере-

ну савладали Партизан из Уљме с 5:2.

Младост је у Омољици победила Црвену

звезду с 3:1. Дуел имењака у Влајковцу

окончан је без победника, јер су домаће Је-

динство и оно из Качарева играли 1:1. Слога

је у Банатском Новом Селу са 4:1 савладала

Будућност, а локални дерби у Иванову при-

пао је гостима: Стрела–Југославија 0:1.

Идућег викенда у Јабуци играју Југослави-

ја и Борац, у Алибунару Будућност и Стрела,

а у Црепаји Војводина и Слога. Јединство у

Качареву дочекује Полет, а Младост из Омо-

љице гостује у Белој Цркви.

У Другој јужнобанатској лиги група „Запад-

–Север” Глогоњци су у Идвору победили По-

лет са 4:1, а Младост је у Војловици

савладала Победу са 2:0. Наредног викенда

Војловчани гостују у Уздину, а Глогоњ доче-

кује Омладинац.

У групи „Запад–Југ” Стари Тамиш је с ми-

нималним резултатом савладао Борац из

Плочице (1:0), Будућност је у Банатском Бре-

стовцу изгубила од Пролетера са 4:1, а Доло-

во је у Ковину било боље од Колоније (2:1).

Наредног викенда Брестовчани гостују у Ду-

бовцу, а Стари Тамиш игра у Делиблату.

У Новом Саду је прошлог ви-
кенда одржан турнир за тени-
серке и тенисере до шеснаест
година који се налази у зва-
ничном календару ТСС-а. На
том изузетно важном, по-
следњем такмичењу прве ка-
тегорије у сезони окупило се
преко шездесет четворо деча-
ка и девојчица који су се бо-
рили за поене за коначни ста-
тус на домаћој ранг-листи.

Од панчевачких такмича-
ра учествовала је само Еми-
лија Којчић, чланица ТК-а
Динамо, која је освојила и
шампионски пехар. Она се
недавно вратила из Америке,
где је провела два и по месе-
ца тренирајући у „Најк кам-
пу” у околини Њујорка. На
надметању у Новом Саду мо-
гла је да потврди своју добру
форму, што је и учинила.

Емилија је као други носи-
лац на турниру из кола у коло
играла све боље и сигурније,
па је без изгубљеног сета до-
шла до титуле. У полуфина-
лу је са 6:1 и 6:4 савладала
Београђанку Анастасију Гу-
тић, а у финалу је била боља
од Анђеле Јоцовић, која тре-
нира у Новом Саду, и у неиз-
весној завршници ју је побе-
дила са 6:3 и 7:5.

Наша суграђанка има ам-
биције да се у децембру, на
Зимском првенству Србије за
учеснике до шеснаест годи-
на, други пут избори за место
у јуниорској репрезентацији
наше земље која ће учество-
вати на екипном Европском
првенству.

ТЕНИСКИ ТУРНИР У НОВОМ САДУ

ПОБЕДНИЧИ ПЕХАР 
ЗА ЕМИЛИЈУ КОЈЧИЋ

Страну припремио

Александар
Живковић



КУД „Ве се ли ја” ор га ни зо ва ће
сле де ћег ви кен да пе те „Да не
Ру му на у Гло го њу”.

Нај пре ће у су бо ту, 17. сеп тем -
бра, у До му кул ту ре би ти отво ре -
на из ло жба на род не но шње, ста -

рих фо то гра фи ја и тра ди ци о -
нал них је ла.

Све ча ни кон церт би ће одр -
жан на истом ме сту у не де љу,
18. сеп тем бра, од 17 са ти. Том
при ли ком на сту пи ће број ни
из во ђа чи из Ср би је и Ру му ни -
је, а по ред до ма ћи на, пу бли ци
ће се пред ста ви ти и го сти из
Ов че и Јан ков Мо ста, ан самбл
Цен тра за кул ту ру из ру мун -
ске Де те, као и КУД „Ра ду
Фло ра” из Но вог Се ла.

Ба нат ски Бре сто вац: Ди рек -
ци ја за из град њу и уре ђе ње
Пан че ва уско ро ће на пор та лу
об ја ви ти јав ну на бав ку за из -
град њу пар кин га код цр кве,
за шта је пред ви ђе но ми ли он
ди на ра. Ме сна за јед ни ца пла -
ни ра при пре му про јект но-
тех нич ке до ку мен та ци је за
ули це И. Л. Ри ба ра, Ву ка Ка -
ра џи ћа и Ку ти на 2. То ком ви -
кен да, од 10 до 12 са ти, би ће
одр жа на ра ди о ни ца ка ри ка -
ту ре Ни ко ле Дра га ша.

Ба нат ско Но во Се ло: Са на ци -
ја ам бу лан те је при са мом
кра ју, а пре о ста ли су још са мо
мо лер ски ра до ви. Пре ма на -
ја ва ма из Ди рек ци је, ас фал -
ти ра ње ком плет не ули це Бо -
ри са Ки дри ча у ду жи ни од
око јед ног ки ло ме тра кре ну ће
по чет ком ок то бра. Ме сна за -
јед ни ца при пре ма до ку мен -
та ци ју за из град њу ка пе ле.

До ло во: Ру мун ска пра во -
слав на цр ква је у сре ду, 14.
сеп тем бра, до би ла но ви др -
ве ни крст ви си не три ме тра.
На осно ву до го во ра са чел -
ни ци ма Гра да уско ро тре ба
да поч не са на ци ја пла фо на у
би о скоп ској са ли До ма кул -
ту ре у де лу из над би не.

Гло гоњ: На кон ви ше не дељ не
па у зе због по ве ћа ног при су -
ства по је ди них хе миј ских
еле ме на та и хи пер хло ри са -
ња ре зер во а ра, во да у еко-
-че сми је ис прав на за упо -
тре бу. КУД „Ве се ли ја” ор га -
ни зо ва ће сле де ћег ви кен да
пе ту ма ни фе ста ци ју под на -
зи вом „Да ни Ру му на у Гло го -
њу”. Атрак ти ван за гре бач ки
са став „Ми ки Со лус” на сту -
пи ће у уто рак, 20. сеп тем бра,
од 21 сат, у До му кул ту ре.

Ива но во: Не дав но је осно ва -
но удру же ње пен зи о не ра, ко -
је ће на њи хов дан, 1. ок то -
бра, на пра ви ти бал. Про те -
клог ви кен да је при ре ђе на
тех но-жур ка, ко ја је при ву -
кла ви ше сто ти на по кло ни ка
ове вр ста му зи ке.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца је
Ди рек ци ји за из град њу и
уре ђе ње Пан че ва по сла ла
ли сту при о ри тет них ин ве -
сти ци ја за на ред ну го ди ну,

ме ђу ко ји ма се из два ја ју из -
град ња Ули це Го це Дел че ва
и ау то бу ског ста ја ли шта на
ула зу у се ло. Слу жба хит не
ме ди цин ске по мо ћи одр жа -
ће по ка зну ве жбу ре а ни ма -
ци је у не де љу, 18. сеп тем бра,
у 10 са ти, у цен тру се ла.

Ка ча ре во: У ка ча ре вач ким
њи ва ма про те клих да на из -
би ла је ту ча из ме ђу ра та ра
ко ји су на др жав ном зе мљи -
шту се ја ли ше ћер ну ре пу и
рад ни ка Зе мљо рад нич ке за -
дру ге „Клас”, због њи хо вог
по ку ша ја ски да ња усе ва.

Омо љи ца: У До му кул ту ре је
у уто рак, 13. сеп тем бра, из ве -
де на по зо ри шна пред ста ва за
де цу под на зи вом „Ве се ла
дру жи на”. Ма ја Вит ман, ди -

рек тор ка Ди рек ци је за из -
град њу и уре ђе ње Пан че ва,
про пра ти ла је у че твр так, 15.
сеп тем бра, за вр ше так ра до ва
на ас фал ти ра њу Бе геј ске ули -
це. На ред ног да на ће еки па
РТВ-а Вој во ди на сни ма ти
еми си ју о мла дим Омољ ча -
ни ма, шко ли, фо то-ки но клу -
бу, фе сти ва лу „Жи сел”... 

Стар че во: Од ред из ви ђа ча
„На дел” под нео је зах тев
Основ ној шко ли „Ми ка Ан -
тић” за осни ва ње ја та по ле та -
ра ца и пче ли ца. У то ку је ре -
но ви ра ње Кре а тив ног кул -
тур ног клу ба. Панк-рок са -
став „Кре а тив ни не ред” бо ра -
вио је на тур не ји у Че шкој.
Мла ди Стар че вац Урош Ја јић
уче ство вао је као пе вач на ре -
но ми ра ном фе сти ва лу му зи -
ке у Бу гар ској. Ма ја Вит ман,
ди рек тор ка Ди рек ци је за из -
град њу и уре ђе ње Пан че ва,
про пра ти ла је у че твр так, 15.
сеп тем бра, за вр ше так ра до ва
на ас фал ти ра њу ули ца На -
дел ске и Зим ске. Атрак ти ван
за гре бач ки са став „Ми ки Со -
лус” на сту пи ће у по не де љак,
19. сеп тем бра, од 21 сат, у
До му кул ту ре.

СЕЛО
Петак, 16. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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У објек те ста ре 
по ла ве ка ду го 
ни је ула га но

„Кри ви” не ма шти на 
и „зуб вре ме на”

Оп ште по зна то је да су објек ти
до мо ва кул ту ре у вр ло ло шем
ста њу. Го ди на ма у њих ни је
ула га но и то са да, мал те не у
исти мах, сти же на „на пла ту”,
што је у ова кри зна вре ме на
не мо гу ће од јед ном ис фи на н -
си ра ти.

Те згра де су про јек то ва не
пе де се тих и ше зде се тих го ди -
на да би, до слов це, би ле је ди -
но ме сто на ко јем се од ви јао
кул тур ни и со ци јал ни жи вот
жи те ља се ла. Да нас су се ства -
ри бит но про ме ни ле – мо дер -
ни за ци ја, с јед не, и не ма шти -
на, с дру ге стра не, учи ни ле су
да их вре ме и бу квал но и фу -
гу ра тив но пре га зи у мно гим
аспек ти ма.

Реч ју, све те гло ма зне објек -
те те шко је по пу ни ти са др жа -
ји ма, а још их је ком пли ко ва -
ни је одр жа ва ти.

У Бре стов цу стра да ла 
би бли о те ка...
У та квим окол но сти ма не тре -
ба пре ви ше да чу ди ка да се чу -
је да се, ре ци мо, пре из ве сног
вре ме на об ру шио део пла фо на
из над би бли о те ке бре сто вач -
ког До ма кул ту ре. Ди рек тор ка
Не вен ка Ђу рић ка же да ће
књи ге би ти пре ба че не у дру гу,
услов ни ју про сто ри ју, ве ро -
ват но, тек до го ди не. До тле,
ка да уче ник по же ли лек ти ру
или па си о ни ра ни чи та лац не -
ки но ви ро ман, је ди но она, на
соп стве ну од го вор ност, сме да
уђе и услу жи их.

Ни шта ма њи про блем ни је
ни у До ло ву, с тим што је ов де
реч о би о скоп ској са ли. Тач -
ни је – о пла фо ну, с ко јег се,
пре ма ре чи ма ди рек то ра Ми -
ро сла ва Пр ву ља, већ го ди на ма
од ва љу ју пло че.

– Те укра сне алу ми ни јум ске
ква драт не пло че по ста вље не су
на че тр де се так цен ти ме та ра
уда ље но сти од пла фо на, ко ји
је вр ло крх ке гра ђе – са чи њен
је од тр ске и мал те ра. С об зи -

ЗГРА ДЕ ДО МО ВА КУЛ ТУ РЕ У ОЧАЈ НОМ СТА ЊУ

КРО ВО ВИ СЕ СВЕ ВИ ШЕ УРУ ША ВА ЈУ Месне актуелности 

из над бал ко на ни је на ив на. У
ме ђу вре ме ну је с та ва на укло -
ње но ви ше де се ти на џа ко ва из -
ме та и ра зног шу та, чи ме је са -
ни ра но око 130 од укуп но 380
ква дра та укуп не по вр ши не
пла фо на из над са ле. Ме ђу тим,
До лов ци ма му ке за да је и сам
ме сти мич но про пу стљив кров...

На ве де не не во ље ви ше стру -
ко до би ја ју на зна ча ју ако се

ром на то га је зуб вре ме на
одав но на гри зао, све че шће се
кроз ње га про би ја ју шут и го -
лу би ји из мет, што сна жно при -
ти ска пло че, све док се оне не
об ру ше на под. Пр ви озбиљ ни -
ји слу чај за бе ле жен је 2011, па
на ред не го ди не и та ко ре дом –
на вео је Пр вуљ.

Та да је био угро жен део код
би не, али са да ни си ту а ци ја

зна да је то је ди но ме сто за
тре нинг (и на сту пе) фол кло -
ра ша. То ком ле та они су то од -
ра ђи ва ли под ве дрим не бом у
ви ду отво ре них про ба, што је
има ло свој шмек и мо гло је да
се под ве де под кул тур не про -
гра ме, али до ла зе хлад ни ји
да ни...

... а у До ло ву би о скоп ска са ла
Члан Град ског ве ћа за ду жен за
кул ту ру Не ма ња Ро тар ка же
да ће, што се до ло вач ког До ма
кул ту ре ти че, си ту а ци ја вр ло
бр зо би ти под ка квом-та квом
кон тро лом.

– Тај по сао би от при ли ке из -
нео око де ве де сет хи ља да ди -
на ра. Ме ђу тим, ла ко је за кр пи -
ти јед ну ру пу, али не у по ре ди во
је ва жни је то да не ко струч но
ли це, по пут ста ти ча ра, про це -
ни ста ње чи та вог кро ва, ко је је
очи глед но очај но. Ка да то бу де
ура ђе но, ви де ће мо ко ли ко ће -
мо мо ћи да се „ис пру жи мо”
на ред них го ди на, јер да би
про блем био у пот пу но сти ре -
шен, нео п хо дан је озби љан за -
хват – ис та као је Ро тар.

Он до да је да ће бре сто вач ка
би бли о те ка би ти из ме ште на у
дру гу про сто ри ју, а да би но -
вац за то био обез бе ђен, та ква
став ка тре ба да уђе у бу џет за
на ред ну го ди ну. Ни згра де до -
мо ва кул ту ре у дру гим се ли ма
ни су у ни ма ло „ру жи ча сте”,
кро во ви ти ште и Стар чев це,
Ива нов ча не...

– Из на шег фон да за одр жа -
ва ње, „те шког” три ми ли о на
ди на ра, свим уста но ва ма кул -
ту ре ау то мат ски се пре ба цу је
од ре ђе ни из нос за по прав ке и
одр жа ва ње, а део иде на кнад -
но пре ма ур гент но сти. На тај
на чин већ је из дво је но две ста
пе де сет хи ља да ди на ра за са -
на ци ју кро ва на објек ту ива но -
вач ке уста но ве кул ту ре, а Ка -
ча рев ци су до би ли три ста хи -
ља да ди на ра за уре ђе ње фа са -
де, што ће уско ро би ти за по че -
то – на ја вљу је град ски већ ник.

Све у све му, на ме ра над ле -
жних је да до кра ја је се ни све
при о ри тет но бу де ре а ли зо ва но,
а згра де функ ци о нал не за
пред сто је ћу се зо ну је сен –зи ма.

Ме ђу тим, ком плет но ре ша -
ва ње про бле ма до тра ја ло сти
обје ка та ни је на ви ди ку...

На до мак Ива но ва је про те -
кле не де ље на пра вљен рет ко
ви ђен тех но-спек такл. Реч је
о још јед ној у ни зу сај ко де -
лик-тренс жур ки под на зи -
вом „Тhe Universe”, у ре а ли -
за ци ји ор га ни за ци је „Ста ра
шко ла”, ко јој су по мо гли
Дом кул ту ре и ива но вач ка
омла ди на.

Те су бот ње но ћи ка шу ми -
ци код „шлај за” око 21 сат су
с ра зних стра на по че ли да
на ди ру љу ди са упа дљи вим
дрес-ко до ви ма. Спе ци јал но
за ову при ли ку по ста вље на је
ве ли ка би на с ква ли тет ним
зву ком и ра све том. На њој су
се све до не де ље ују тро, ка да
је сун це већ уве ли ко би ло на

хо ри зон ту, ди-џе је ви сме њи -
ва ли као на филм ској тра ци.

У пи та њу је па жљи во ода -
бра на гру па ар ти ста, углав -
ном до ма ћих сна га, ме ђу ко -
је се „уме шао” и је дан гост из
Грч ке: ди-џеј Spiros Wom. У
ива но вач кој шу ми се од про -
ду це на та на шла трој ка Ima-
ginarium, Middle Mode и Re-
lativ, а пле је ре је за по сео
дво јац 100le и Eddy. Из Вр -
шца је до шао Psyhosis, из Ва -
ље ва – Milosh, а за па же не
на сту пе су има ла два пи о ни -
ра до ма ће тренс-сце не: Sale
Liquid & Solid и Stole Xperi-
ment, као и „Chaotic Beats”
че тве рац – Mozza, Miloš,
Tzobree и DaPEACE.

У ИВА НО ВАЧ КОЈ ШУ МИ ОДР ЖАН РЕТ КО

ВИ ЂЕН ТЕХ НО-СПЕК ТАКЛ

Жур ка за не за бо рав

Страну припремио
Јордан

Филиповић

ИДУ ЋЕГ ВИ КЕН ДА У ГЛО ГО ЊУ

Да ни Ру му на
Удру же ње од га ји ва ча сит них
жи во ти ња „Фе никс” из Стар -
че ва по но во ор га ни зу је из ло -
жбу ра сне жи ви не, го лу бо ва,
ку ни ћа, па па га ја, ка на ри на ца,
ра зних ег зо тич них вр ста...

Та ко ће по след ње не де ље
те ку ћег ме се ца уз га ји ва чи из
Пан че ва и око ли не мо ћи да
из ло же и про да ју сво је при -
мер ке или да до же ље них жи -
во ти ња до ђу ку по ви ном од но -
сно раз ме ном. На овој ма ни -

фе ста ци ји би ће ме ста и за
цве ће, као и за опре му и хра ну
на ме ње ну љу бим ци ма.

Ор га ни за то ри по зи ва ју све
за ин те ре со ва не за уче шће у
овој ин те ре сант ној ма ни фе -
ста ци ји да се у не де љу, 25.
сеп тем бра, од 6 до 15 са ти, по -
ја ве на Тр гу нео ли та у Стар че -
ву. Све ин фор ма ци је се мо гу
до би ти пу тем те ле фо на
060/03-14-854, 063/278-519 и
064/13-75-482.

До лов ци су у сре ду, 7. сеп тем -
бра, обе ле жи ли сво ју дру гу се о -
ску сла ву, или со ци ја ли стич ку,
ка ко се она не кад по пу лар но
на зи ва ла.

Реч је о да ту му ко ји је од из -
у зет не ва жно сти за но ви ју до -
ло вач ку исто ри ју, јер је баш
тог да на 1944. го ди не у пар ти -
за не оти шло ви ше сто ти на
омла ди на ца, од ко јих је њих
око осам де сет по ги ну ло.

Упра во као се ћа ње на те жр -
тве уста но вље на је ова се о ска
сла ва. И ове го ди не обе ле жа -
ва ње је за по че то ко ме мо ра -
тив ним ску пом у са ли Ме сне
за јед ни це, где су До лов ци ода -
ли по част по стра да лим омла -
дин ци ма. Том при ли ком се

Ни ко ла Бр зо ван, пред сед ник
удру же ња бо ра ца свих ра то ва
из про шлог ве ка, обра тио оку -

пље ни ма, на кон че га су се сви
за пу ти ли до спо мен-обе леж ја
у Се ли шту, где су се пре се -
дам де сет две го ди не мла ди
бор ци и оку пи ли и ода кле су
пре ба че ни на Срем ски фронт.

У то ку да на цен тар се ла се
ша ре нео од ве се лих бо ја ма ли -
ша на, ко ји су ужи ва ли у рин ги -
шпи ли ма, ше ћер ној ву ни, ли -
за ли ца ма, ба ло ни ма и ра зним
дру гим „шпе ци ја ма” и играч -
ка ма. Ка сни је уве че за ме ни ли
су их они ма ло ста ри ји, ка ко би
по тра жи ли про вод у ло кал ним
ка фи ћи ма уз жи ву му зи ку до
сит них са ти. Н. Р.

У ДО ЛО ВУ ОБЕ ЛЕ ЖЕН 7. СЕП ТЕМ БАР

Дру га се о ска сла ва

ПО СЛЕД ЊЕ СЕП ТЕМ БАР СКЕ НЕ ДЕ ЉЕ

Из ло жба сит них 
жи во ти ња у Стар че ву

До по чет ка је се ње се зо не ус пе ће мо да
све објек те учи ни мо функ ци о нал ним.

Не ма ња Ро тар, члан Град ског 
ве ћа за ду жен за кул ту ру

Преко „трња” до књига



ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕВРЕЈСКЕ КУЛТУРЕ

Историја, традиција, језици
Европски дан јеврејске кул-
туре, манифестација чији је
циљ представљање историје,
традиције и богате културе
овог народа, обележен је у
Панчеву 11. септембра видео-
-пројекцијом и изложбом на
тему „Језици Јевреја”. Орга-
низатор дана који се у првој
недељи септембра обележава
широм Европе јесте Јевреј-
ска општина Панчево, у са-
радњи с Барбаром Панић, ку-
стосом Јеврејског историј-
ског музеја у Београду, која
је аутор поставке и видео-
-приказа.

Говорни језик Јевреја од Х
века п. н. е. био је хебрејски, а
од VI века п. н. е. арамејски.
После 70. године, када су Ри-
мљани срушили други јеруса-

лимски храм, прогоњени и ра-
сељени припадници овог на-
рода, поред свог, прихватају и
језике земље домаћина, те се
стварају нови језици као ком-
бинација хебрејског и других.

– Истичу се три основна је-
врејска језика: ладино, јидиш и
хебрејски. Ладино је језик
шпанских Јевреја са Иберијског
полуострва, јидиш – Јевреја ис-
точне и средње Европе, а хебреј-
ски је званични језик државе
Израел – рекла је Мирослава
Кон Панић, потпредседница Је-
врејске општине нашег града.

Барбара Панић је подсетила
да је творац препорода хебреј-
ског језика Елијезер Бен Јеху-
да. Он је крајем 19. века по-
ставио темеље за новохебреј-
ски, којим се данас служе Је-
вреји у Израелу.

Сатиричар и драмски писац
Слободан Симић и панчевачки
афористичар Зоран Т. Поповић
учествовали су на књижевној
вечери „Вече сатире” у четвр-
так, 8. септембра, у читаоници
Градске библиотеке. Симић је
читао кратке сатиричне и ху-
мористичке приче из своје нај-
новије књиге „Приче из каве-
за”, а Поповић своје афоризме.

Слободан Симић, по профе-
сији психијатар, до сада је обја-
вио четири књиге афоризама и
две збирке кратких прича. До-
битник је више признања, а за-
ступљен је у бројним домаћим
и страним антологијама, и об-
јављује у многим новинама и

часописима. Зоран Т. Поповић
је за последњу, девету књигу
„Даће Бог. Ако Бог да” добит-
ник награда „Радоје Домано-
вић” и Београдског афористи-
чарског круга за најбољу књигу
афоризама у 2015. години.
Ових дана је стигла вест да је
наш афористичар освојио и пр-
ву награду у категорији афори-
зми на матерњем језику за

стране ауторе на такмичењу
„Торино укратко”, коју додељу-
је Италијанско удружење афо-
ристичара и Културна асоција-
ција „Свет идеја” из Италије. У
истој категорији похвалу су до-
били Весна Денчић, Слободан
Симић и Александар Чотрић. 
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Де вет на ест из ла га ча
на осам ло ка ци ја

Ода бра ни ра до ви ба ве
се аспек ти ма на ше
тре нут не ствар но сти

Ово го ди шњи Би је на ле умет но -
сти „See Art Gates: ста ња ствар -
но сти”, ко ји ор га ни зу је Кул тур -
ни цен тар, би ће одр жан од 15.
сеп тем бра до 15. ок то бра на
осам из ла гач ких про сто ра,
сим бо лич но на зва них „геј то ви”
(про ла зи, ка пи је) – са оп ште но
је на кон фе рен ци ји за но ви на -
ре при ре ђе ној 12. сеп тем бра у
Бе о гра ду. По сле отва ра ња, ко је
је пла ни ра но за 18 са ти, у 20 са -
ти ће се пред ста ви ти гру па од
ше сто ро умет ни ка „Под ре а ли -
зам”, ко ја до ла зи из Па ри за, а
до га ђај ће упот пу ни ти ди-џеј
Ма си мо Грем ни, та ко ђе из
глав ног гра да Фран цу ске.

О исто ри ја ту Би је на ла и ор -
га ни за ци о ним аспек ти ма ове
ин тер на ци о нал не ма ни фе ста -
ци је с ду гом из ла гач ком тра ди -
ци јом, ко ја је ме ђу нај зна чај -
ни јим у Ср би ји ка да је у пи та -
њу пре глед са вре ме них умет -
нич ких то ко ва и прак се, го во -
ри ла је уред ни ца га ле риј ског
про гра ма Кул тур ног цен тра
Ива на Мар кез Фи ли по вић.

– Тру ди ли смо се да по се ти -
о ци ма по ну ди мо ра зно род не
ме ди је, од кла сич ног сли кар -
ства, пре ко ви део-ин ста ла ци ја,
до про јек ци ја, а сход но то ме
на пра ви ли смо и ма ле „из ле те”
у про сто ре ко ји ни су кла сич но

СЕ ДАМ НА Е СТИ БИ ЈЕ НА ЛЕ УМЕТ НО СТИ

ОТВО РЕ НИ ПРО ЛА ЗИ ЗА УМЕТ НИ КЕ
Културни телекс

Тајни агент без прошлости
поћи ће опасним трагом
издаје и обмане како би
спречио заверу која на
коцку ставља будућност
читавог света.

Човек којег је Џејсон
Борн извукао из хладних
вода Балтика неким је чу-
дом жив, иако је прекривен
ледом и обилно крвари из
ране од метка. Буди се без
сећања, не зна ни ко је ни
шта му се догодило. Борно-
ва стара пријатељица и
агенткиња Мосада, Ребека,
можда једина зна одговор
на ова и многа друга питања
јер већ недељама покушава
да пронађе тог човека, који
сад лежи беспомоћан у
кревету као заробљеник
сопствене амнезије. У гро-
зничавој потери, она зане-
марује све протоколе своје
агенције и ризикује да буде
ликвидирана на лицу места
ако је њене некадашње ко-
леге ухвате.

Током опасне потраге за
тајном која може промени-
ти судбину човечанства,

Борн ће искусити и сласт
победе и горки укус пора-
за, а његов живот више ни-
када неће бити исти. Да ли
ће Борн открити идентитет
тајанственог човека или ће
моћније силе прве стићи
до њега?

Од Стокхолма и Мекси-
ко Ситија па све до Пекин-
га и Вашингтона, Борн и
Ребека ће се наћи у лави-
ринту огледала у којем ни-
ко није онакав каквим се
чини.

„Борнов императив”
Роберта Ладлама

Два читаоца који до среде, 21. септембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Како открити тајног агента?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Борнов императив” Роберта
Ладлама. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у на-
редном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Вулкан”.
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
Че твр так, 15. сеп тем бар, 18 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра:
све ча но отва ра ње се дам на е стог Би је на ла умет но сти „See Art
Gates: ста ња ствар но сти”; на ступ бен да „James Brown Tribu-
te Belgrade”.

Су бо та, 17. сеп тем бар, 21 сат, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт ан сам бла „Renesans”, „Му зич ка го зба Сре до зе мља”.

Че твр так, 22. сеп тем бар, 20 са ти, сце на Кул тур ног цен тра:
отва ра ње фе сти ва ла „Ethno.com”. На сту па ју: ин клу зив ни
хор „Зву ци у Ја бу ци” и гру па „Вре ло”.

Пе так, 23. сеп тем бар, 20 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: на -
ступ там бу ра шког ор ке стра „Не вен” МШ „Јо ван Бан дур”
Пан че во.

Пе так, 23. сеп тем бар, 20.30, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт гру пе „Нит” (фе сти вал „Ethno.com”).

Пе так, 23. сеп тем бар, 21.30, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт Да ми ра Има мо ви ћа и „Сев дах так та” (фе сти вал „Et-
hno.com”).

Из ло жбе
Че твр так, 15. сеп тем бар: из ло жбе у Га ле ри ји са вре ме не
умет но сти, фо а јеу Кул тур ног цен тра, Га ле ри ји Ми ло ра да
Ба те Ми ха и ло ви ћа, би о ско пу „Вој во ди на”, СК12 (Са вре ме -
ни кон цепт ста но ва ња), Штап ској згра ди, Град ској упра ви
Пан че во – у окви ру Би је на ла умет но сти.

Пе так, 16. сеп тем бар, 20 са ти, На род ни му зеј: отва ра ње из -
ло жбе сли ка ве ли ког фор ма та „Од фи гу ра ци је до ап страк -
ци је”, ау тор: Ми ро слав Ла зо вић, про фе сор зид ног
сли кар ства на Фа кул те ту при ме ње них умет но сти.

Књи жев ност
Че твр так, 22. сеп тем бар, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли -
о те ке: пред ста вља ње „Три ло ги је о вр шач ком шин те ра ју”
Дра гог Бу гар чи ћа (ро ма ни: „Спо ред на ули ца”, „Га та ли ца” и
„Сле пи спо ме ник”). Го сти: Дра ги Бу гар чић, ау тор, и Ва са
Пав ко вић, књи жев ни кри ти чар.

– „See Art Gates: ста ња
ствар но сти” у ства ри је скра ће -
но од Sоuth–East Europe, јер
за пра во смо те мат ски оквир
ово го ди шњег би је на ла из ву кли
су ми ра ју ћи све оно што је он
зна чио и пред ста вљао у не ким
про шлим го ди на ма. Прет ход -
ни би је на ле је ре пре зен то вао и
пред ста вио кроз из ло жбе, ар -
хив ску гра ђу и до ку мен та ци ју
бо га ту ко лек ци ју, ду го го ди -
шњи кон ти ну и тет ма ни фе ста -
ци је, али је и отво рио низ но вих
пи та ња. Ме ни је нај за ни мљи -
ви је би ло да ли има по тен ци -
јал да за и ста по не се ка рак тер
јед не ин тер на ци о нал не ма ни -
фе ста ци је, с об зи ром на све
ма ње фи нан сиј ске мо гућ но сти
бу џе та. С об зи ром на то на мет -
ну ло се као ло гич но да се кон -

га ле риј ски, као што је, ре ци -
мо, са рад ња с ка фе ом „Хе до -
нист” – ре кла је Ива на Мар кез
Фи ли по вић.

Се лек тор Би је на ла ове го ди -
не је би ран на кон кур су, а од
пет при ја вље них кан ди да та
иза бра на је мла да исто ри чар ка
умет но сти Ма ри ја на Ко ла рић.
Она у свом тек сту у ка та ло гу
ово го ди шњег би је на ла на во ди
да су умет ни ци да нас због не -
до стат ка еко ном ске и ин сти ту -
ци о нал не по др шке че сто при -
мо ра ни да оду у зе мље раз ви је -
не кул ту ре и да сам под на слов
„Ста ња ствар но сти” упу ћу је на
„те жњу ка спо зна ји бив ство ва -
ња ов де и са да, на нео п ход ност
по се до ва ња ста ва, пер спек ти ва,
раз ли чи тих по гле да, при сту па,
рас по ло же ња, мен та ли те та”.

цен три ше мо на про стор ју го и -
сточ не Евро пе и оту да у на зи ву
то скра ће но SEE као игра ре чи.
„See Art Gates” нас ујед но и по -
зи ва да про ђе мо кроз те из ла зе
или ка пи је, умет нич ке про ла -
зе, ко ји на не ки на чин ре фе -
ри шу о јед ној дру га чи јој
ствар но сти из по зи ци је умет -
ни ка. Има мо 19 умет ни ка, а
ода бра ли смо ра до ве ко ји се
ба ве по је ди ним аспек том на -
ше тре нут не ствар но сти, про -
бле ма ти зу ју ак ту ел не дру -
штве не те ме и ме ста, ко ји спе -
ку ли шу о ре ал но сти, жи во ту у
све ту гло ба ли зма, кон зу ме ри -
зму, иден ти те ти ма, о ак ту ел ној
ети ци, ми гра ци ји, људ ским
стра сти ма... – из ја ви ла је се -
лек тор ка Би је на ла Ма ри ја на
Ко ла рић.

О свом уче шћу на Би је на лу
го во ри ли су умет ни ци Та тја на
Ми ло ше вић, Ти меа Ани та
Ора вец и Не над Ан дрић.

Би је на ле умет но сти је ин -
тер на ци о нал на ма ни фе ста ци -
ја ко ја се у Пан че ву одр жа ва
од 1981. го ди не. У по чет ку је
то би ла из ло жба ју го сло вен -
ске скулп ту ре ве ли ког фор ма -
та, да би 2000. го ди не ма ни -
фе ста ци ја пре ра сла у Би је на -
ле ви зу ел них умет но сти ин -
тер на ци о нал ног ка рак те ра, а
2006. про грам се про ши ру је
на по зо ри шну и филм ску
умет ност и до би ја да на шњи
об лик – Би је на ле умет но сти.
По кро ви тељ ма ни фе ста ци је је
Град Пан че во, а по др жа ва ју је
ре пу блич ко ми ни стар ство и
По кра јин ски се кре та ри јат за
кул ту ру.

АФО РИ СТИ ЧА РИ У ГРАД СКОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

Ве че са ти ре

У До му омла ди не у пе так, 9.
сеп тем бра, отво ре на је из ло жба
деч јих ра до ва на ста лих у Лет -
њој шко ли ка ри ка ту ре ко ју је
во дио пан че вач ки илу стра тор и

ка ри ка ту ри ста Ни ко ла Дра гаш.
Из ло же ни су ра до ви два де сет
ше сто ро осно ва ца и сред њо -
шко ла ца ко ји су по ха ђа ли ча со -
ве од 25. до 30. ју ла ове го ди не.

– Циљ шко ле је био да им
пре не сем не ка сво ја ис ку ства.
Има ли су мо гућ ност да ра де
пор трет и гег ка ри ка ту ру, да
им она бу де об ја вље на у но ви -
на ма, да на пра ве стрип, из ла -
жу сво је ра до ве. Они су за ме -
сец да на на у чи ли да цр та ју,
али не ве ро ват но је то што за
два са та успе ва ју да на пра ве
не што за шта је ме ни, ко ји се
ти ме ба вим, по треб но ви ше
да на. Ше сто ро-сед мо ро де це
је из ра зи то та лен то ва но за ка -
ри ка ту ру – ис та као је Дра гаш.

На ча со ви ма Лет ње шко ле де -
ца су има ла при ли ку и да ве жба -
ју кре а тив но раз ми шља ње, а на
јед ном од њих спе ци ја лан гост
им је био стрип-цр тач Са ша Ар -
се нић, ко ји им је по ка зао ка ко се
пра ви ху мо ри стич ки стрип. 

ЛЕТ ЊА ШКО ЛА КА РИ КА ТУ РЕ

Из ло жба деч јих ра до ва

Стране припремила 
Милица

Манић

Из ло жба сли ка ве ли ког фор -
ма та Ми ро сла ва Ла зо ви ћа
„Од фи гу ра ци је до ап страк -
ци је” би ће отво ре на у пе так,
16. сеп тем бра, у На род ном
му зе ју. Том при ли ком ће о
ра ду и де лу ау то ра го во ри ти
про фе сор Ду шан Ру са лић.

Ла зо вић је за вр шио Фа -
кул тет при ме ње них умет но -
сти у Бе о гра ду и ма ги стар ске

сту ди је из обла сти зид ног
сли кар ства. Ра ди на Фа кул -
те ту при ме ње них умет но -
сти, на од се ку за при ме ње но
сли кар ство, и члан је УЛУС-
а. До бит ник је „Ор де на Све -
тог Са ве II сте пе на” Срп ске
пра во слав не цр кве и на гра -
де за трај но кул тур но до бро
Гра да Бе о гра да „Злат ни бе -
о чуг”.

СЛИ КЕ МИ РО СЛА ВА ЛА ЗО ВИ ЋА

Од фи гу ра ци је 
до ап страк ци је



» Наставак са стране 1

Ово го ди шњи, тре ћи „Пан че во
филм фе сти вал” по чео је 7.
сеп тем бра про јек ци јом јед ног
од нај бо љих ово го ди шњих
филм ских оства ре ња – „То ни
Ерд ман”, ре жи сер ке Ма рен
Аде. У пре пу ну са лу Кул тур ног
цен тра Пан че ва ни је мо гло да
се уђе. Сво је за до вољ ство због
при су ства то ли ког бро ја мла -
дих ко ји су до шли да ви де
филм из ра зио је и Не ма ња Ро -
тар, град ски већ ник за кул ту -
ру. Под се тио је да је Пан че во
има ло филм ску ку ћу „Пан -
филм”, ко ја је сни ма ла озбиљ -
не игра не фил мо ве, а наш град
се мо же по хва ли ти и ве ли ким
бро јем мла дих си не а ста, ре -
жи се ра, глу ма ца, ко сти мо гра -
фа, сце но гра фа, ка мер ма на... 

Упра во мла ди филм ски
ства ра о ци из Пан че ва и око -
ли не оку пље ни око удру же ња
„Пан че вач ки филм ски фе сти -
вал”, у са рад њи с Кул тур ним
цен тром и До мом омла ди не,
а под по кро ви тељ ством Ми -
ни стар ства кул ту ре и ин фор -
ми са ња и Гра да Пан че ва, и
ор га ни зу ју ПАФФ – пре сти -
жну и на не ки на чин је дин -
стве ну филм ску ма ни фе ста -
ци ју. Циљ мла дих фил ма џи ја
је да пред ста ве не за ви сни ау -
тор ски филм, али и да при ву -
ку филм ску пу бли ку, по себ но
мла де, ко ји ће има ти при ли ку
да ви де дру га чи ју умет нич ку
ки не ма то гра фи ју у при су ству
ау то ра. И са три пу та ма њим
бу џе том од про шло го ди шњег
ор га ни за то ри су ус пе ли да
обез бе де 28 за и ста ква ли тет -
них фил мо ва за так ми чар ску
се лек ци ју и три де се так за ре -
ви јал ну, ау тор ску и те мат ску.
Филм ским и пра те ћим про -
гра мом у пот пу но сти су
оства ри ли сво је ци ље ве, а по
бро ју гле да ла ца ко ји су пра -
ти ли про јек ци је над ма ши ли На и ван. Су пер.

КУЛТУРА
Петак, 16. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

13

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У једном сумњивом банг-
кочком мотелу проститутка
проналази тело норвешког
амбасадора на Тајланду.
Необична дршка ножа која
му вири из леђа на први по-
глед елиминише могућност
несрећног случаја или при-
родне смрти. Такве околно-
сти су саме по себи довољно
скандалозне да норвешко
Министарство спољних по-
слова пожели да их прикри-
је, али будући да је покој-
ник партијски сабрат и бли-
зак пријатељ председника
мањинске, конзервативне
владе у Норвешкој, зата-
шкавање постаје питање од
националног значаја. У до-
слуху с представницима
норвешке дипломатије и
самог државног врха, поли-
ција у Ослу постиже спора-
зум о прикривању детаља
истраге, а уједно им шаље
свог изасланика чији је за-
датак да у сарадњи с локал-
ном полицијом дискретно и
у што краћем року открије
убицу. Начелнику одељења
Мелеру донекле је јасно за-
што избор његових надре-
ђених пада на инспектора
Харија Хулеа, који се прет-
ходне године прославио ра-
светљењем низа убистава у
Сиднеју. Али само донекле.

Истргнут из свог рестора-
на „Шредер” и тек донекле

растрежњен, Хари Хуле се
сусреће с бангкочком вре-
лином, нестварним саобра-
ћајним гужвама, необич-
ном и предузимљивом ви-
шом инспекторком Лиз
Крамли и ексцентричном
норвешком дијаспором на
Тајланду, чије му закулисне
радње, законити и против-
законити пороци и богат-
ство нуде прегршт смерни-
ца за даљу истрагу. Међу-
тим, чини се да га сваки
траг води у слепу улицу и
док ослушкује бубашвабе
како миле по невидљивим
пукотинама у зидовима, Ха-
ри подозрева да су му њего-
ви налогодавци из неког
разлога дали мање инфор-
мација него што му је по-
требно да расветли случај.

„Бубашвабе” Јуа Несбеа

Ни ко ла Ре љић, сту дент

веб-про гра ми ра ња

КЊИ ГА: Књи га „На и ван.
Су пер.” нор ве шког пи сца
Ер лен да Луа пи са на је јед -
но став ним је зи ком, ла ко се
чи та и раз у ме, али то не
ума њу је ње ну вред ност –
на про тив. Ла ко је по и сто ве -
ти ти се с глав ним ли ком,
јер ње го ве про бле ма тич не
ми сли му че сва ког од нас,
углав ном у слич ном пе ри о -
ду жи во та. Ра ди се о два де -
сет пе то го ди шњем мла ди ћу
ко ји је од лу чио да на пу сти
сту ди је и у ур ба ној џун гли
про на ђе се бе, сми сао свог
жи во та и уло гу у си сте му.
Оста вља све оба ве зе и од ла зи
да чу ва бра то вљев стан, где
му је је ди на оба ве за да до -
спе лу по шту по ша ље фак -
сом. Чи та ју ћи књи гу о уни -
вер зу му, по ста је оп сед нут
вре ме ном и ње го вом ве ли -
чи ном. Про во ди вре ме не -
пре ста но ба ца ју ћи лоп ти цу о
зид, што сам по не кад и сам
ра дио раз ми шља ју ћи о бит -
ним ства ри ма. Сми шља ли -
сте ко је се чи не на ив ним и
не мо гу ћим, као што је, на
при мер, она са свим жи во ти -
ња ма ко је је ика да ужи во ви -
део. По ста је при ја тељ с де ча -
ком из ком ши лу ка и упо зна -
је ње го ву се стру.

ФИЛМ: На уч но фан та стич -
ни фил мо ви има ју не ку по -
себ ну драж, јер уме ју да за -
го ли ца ју ма шту. Иа ко се не ке
ства ри чи не не ре ал ним, у
бу дућ но сти су и те ка ко мо -
гу ће, чак и не ми нов не. У
фил му „Ex machina” мла ди
про гра мер нај ве ће ин тер нет
ком па ни је, на лик на „Google”,

би ва на гра ђен да не де љу да -
на про ве де на ди рек то ро вом
има њу, ко је је ујед но и ис -
тра жи вач ки цен тар. Та мо
схва та да ће уче ство ва ти у
на уч ном екс пе ри мен ту где
му је за да так да те сти ра пр -
ву пра ву ве штач ку ин те ли -
ген ци ју сме ште ну у те ло
пре ле пе ро бот-де вој ке. Ма -
ши на про ла зи све те сто ве,
али на нај бит ни је пи та ње не
мо же се до би ти кон кре тан
од го вор. Да ли ма ши на из -
ра жа ва пра ве емо ци је или
их са мо си му ли ра?

ИГРА: На ла зи те се у уло зи
Макс, чи ја се ви зи ја све ти о -
ни ка ко ји би ва уни штен у
апо ка лип тич ном тор на ду
не пре ста но по на вља. Схва та
да има моћ да вра ћа вре ме
уна зад и да та ко мо же ме ња -
ти од лу ке, јер сва ка од лу ка
до но си од ре ђе не по сле ди це.
Макс по ма же Кло ји, про -
бле ма тич ној при ја те љи ци
из де тињ ства, да про ме ни
жи вот на бо ље док ује ди ње не
тра га ју за ми сте ри о зно не -
ста лом Реј чел, за јед нич ком
дру га ри цом. Ово је са др жај
ви део-игре „Life is Strange”.

Два читаоца који до среде, 21. септембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одго-
вор на питање: „На шта вас асоцирају бубашвабе?”, на-
градићемо по једним примерком књиге „Бубашвабе” Јуа
Несбеа. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари
„Делфи”.

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

ЗА ВР ШЕН ТРЕ ЋИ „ПАНЧЕВО ФИЛМ ФЕСТИВАЛ” – ПАФФ

КВА ЛИ ТЕТ НА ОСТВАРЕЊА
И МНО ГО ГЛЕ ДА ЛА ЦА

Млади жири успешно завршио посао

ПРА ТЕ ЋИ ПРО ГРАМ

У окви ру пра те ћег про гра ма одр жа ни су кон цер ти бен -

до ва „Stray Dogg” и „Straight Mickey and The Boyz”, не ко -

ли ко му зич ких ве че ри, из ло жба стри по ва и цр те жа

Бо ри са Ста ни ћа и ра ди о ни ца „Ма ли филм”, ко ја је при -

ре ђе на у са рад њи са ор га ни за ци ја ма „Фил мкул ту ра” и

БУ ДИ.

ЖУ ТИ МЈЕ СЕЦ

Ма стер-клас о филм ској ре жи ји и глу ми одр жао је хр ват ски

ре ди тељ Зво ни мир Ју рић у су бо ту, 10. сеп тем бра, а по се ти -

о ци су ви де ли и ње гов крат ки филм „Жу ти мје сец”, ко ји је

био при ка зан на Бер лин ском фе сти ва лу и део је ши рег ом -

ни бу са „За гре бач ке при че 1”. Ју рић је пу бли ци при чао о из -

ра ди крат ких фил мо ва, а с њим је раз го ва рао наш ре ди тељ

Ни ко ла Љу ца. Он је оце нио да је Ју ри ћев „Жу ти мје сец” мо -

жда нај бо љи крат ки филм на стао од рас па да Ју го сла ви је,

ре мек-де ло...

Четрнаести world mu sic фести-
вал „Et hno.co m” биће одржан у
четвртак и петак, 22. и 23. сеп-
тембра, а отвориће га концерт
групе „Врело”, који ће бити одр-
жан у Културном центру. Њи-
хова музика је оригиналан, али
и необичан спој традиционал-
ног српског певања и новијих
музичких праваца, као што су
рок, панк, реге, даб, техно... Пре
њих наступиће инклузивни хор
„Звуци у Јабуци”, који чине ко-
рисници дома „Срце” у Јабуци,
њихови васпитачи и мештани
тог села. Хор постоји пет годи-
на и наступио је на многим
културним манифестацијама,
међу којима су и „Дани духовне

музике”, ПАФФ, Панчевачки
џез фестивал...

Другог дана фестивала на
сцени Културног центра на-

ступиће тамбурашки орке-
стар „Невен” Музичке школе
„Јован Бандур” под руковод-
ством професора Михајла Јо-
вића, група „Нит”, која изво-
ди традиционалне песме из
разних крајева света, и Да-
мир Имамовић и његов „Сев-
дах такт”.

„Et hno.co m” је један од нај-
значајнијих и најстаријих фе-
стивала, који промовише етно
и world mu sic звук Србије и
региона. Организује га Кул-
турни центар, а покровитељ је
Град Панчево. Улаз на кон-
церте прве вечери је беспла-
тан, а друге вечери улазница
стаје 300 динара.

ЧЕТРНАЕСТИ „ET HNO.CO M”

На отварању наступа група „Врело”

су сва оче ки ва ња. И по ред
фи нан сиј ских те шко ћа, ор га -
ни за то ри су обез бе ди ли бес -
пла тан ула зак за гле да о це. На
мно гим од ше зде се так про -
јек ци ја тра жи ло се сло бод но
ме сто.

Ди рек тор фе сти ва ла, се лек -
тор и је дан од осни ва ча Ог њен
Гла во нић пре за до во љан је по -
се том, а ка же да их је и вре ме
по слу жи ло, па ни јед на про јек -
ци ја ни је от ка за на.

ри ма и ра ди о ни цом скре не мо
па жњу и су гра ђа ни ма ко ји мо -
жда ни су до шли ни на је дан
филм, али су при ме ти ли да се
де ша ва не што што је до бро за
њих и њи хов град – ка же Гла -
во нић, наш успе шни филм ски
ре жи сер.

Ре тро спек ти ва фил мо ва мла -
дог хр ват ског ау то ра Иго ра Бе -
зи но ви ћа при ву кла је по што ва -
о це крат ког ме тра. Они су има -
ли при ли ку да у ре ви јал ној и

– Не ке су би ле ви ше по се ће -
не, не ке сла би је, али на ма ни -
је би ла иде ја да пу сти мо два
фил ма пред пре пу ном са лом,
већ да у исто вре ме на два ме -
ста пу сти мо раз ли чи те фил -
мо ве и до ве де мо гле да о це у
си ту а ци ју да би ра ју и да се
опре де ле. Фе сти вал ор га ни зу -
ју мла ди филм ски умет ни ци –
љу ди ко ји се ба ве фил мом и
ко ји са сво јим оства ре њи ма
иду на фе сти ва ле и зна ју ка ко
да на пра ве не што што ће би ти
за ни мљи во не са мо љу ди ма из
овог гра да не го и по се ти о ци ма
са стра не и на шим го сти ма,
ко ји оду одав де пре пу ни див -
них ути са ка. Ус пе ли смо да
кон цер ти ма, му зич ким ве че -

ау тор ској се лек ци ји „Све тла
бу дућ ност” у дво ра ни „Апо ло”
ви де три на ест ње го вих ра до ва
на ста лих у ра зним вр ста ма
про дук ци је. 

– Кроз њих се упо зна јеш са
од ре ђе ним ста њи ма, си ту а ци -
ја ма стра ха, али из дру ге ру ке,
не не по сред но, па си на тај на -
чин за шти ћен. А опет то мо же

– Ве ћи ну фил мо ва ко је сам
ра дио ни сам пла ни рао. Јед -
но став но су се те ме не ка ко
отва ра ле са ме од се бе. При че
углав ном на ста ју на са мом
сни ма њу, а не на ра зи ни сце -
на ри ја. Ни ка да до са да ни -
сам ра дио с про фе си о нал ним
глум ци ма – ка зао је Бе зи но -
вић.

Мла ди ре ди тељ са да ра ди
на свом пр вом ду го ме тра -
жном фил му, ко ји тре ба да бу -
де за вр шен до кра ја го ди не.

По себ но за до вољ ство има ли
су љу би те љи хо ро ра за ко је је
сва ке ве че ри у по ноћ у дво ра -
ни „Апо ло” би ла ор га ни зо ва на
про јек ци ја. Џу ли јан Ри чардс,
се лек тор про гра ма „По ноћ на
је за”, ода брао је пет фил мо ва,
од ко јих је ве ћи на пр ви пут
при ка за на у Ср би ји. Он да је и
од го вор на пи та ње за што љу ди
во ле хо ро ре.

да бу де на ни воу са мо не ког
осе ћа ја анк си о зно сти и на
осно ву не ких ре ал них опа сно -
сти ко је ви диш, а и са мо уз бу -
ђе ње до при но си по пу лар но -
сти жан ра – ре као је Ри чардс.

Нај ши рој би о скоп ској пу бли -
ци би ла је на ме ње на се лек ци ја
„Паф фо ра ма”, у ко јој је при ка -
за но шест ду го ме тра жних и два
крат ка фил ма – фе сти вал ских и
ау тор ских хи то ва из ове и прет -
ход не се зо не. Ме ђу њи ма је и
филм „Ша у лов син” ре жи се ра
Ла сла Не ме ша, ко ји је ове го ди -
не до био на гра ду „Оскар” за
нај бо љи стра ни филм.

ПАФФ је за тво рен 11. сеп -
тем бра, ка да су до де ље не на гра -
де и ка да је при ка зан пр ви ду го -
ме тра жни филм „Вла жност”
ре жи се ра Ни ко ле Љу це, ко ји је
имао пре ми је ру на ово го ди -
шњем „Фе сту”, где је про гла -
шен за нај бо љи до ма ћи филм.



СТАН ДАРД ПО У ЗДА НО СТИ

са пут ник су при ли ком че о ног
су да ра бу квал но из ле та ли из
ау то мо би ла, а чак 75 од сто
њих је из гу би ло жи вот. Све се
про ме ни ло 13. ав гу ста 1959,
ка да је „Вол во”, про из во ђач
ко ји је да нас по знат по из у -
зет но си гур ним ау то мо би ли -
ма, па тен ти рао по јас фик си -
ран у три тач ке. Ау то мо бил
ко ји је пр ви имао ову ино ва -
ци ју био је мо дел ПВ544, а
пр ви кон тин гент ових во зи ла
ис по ру чен је ди ле ру ау то мо -
би ла у швед ском гра ду Кри -
сти јан ста ду.

Си гур но сни по јас са три
тач ке фик си ра ња био је ефи -
ка сни ји, јер се при ли ком су -
да ра ки не тич ка енер ги ја те ла
рав но мер но рас по ре ђу је на
ра ме, гру ди и кар ли цу, а гла -
ва во за ча не уда ра у во лан или
не ки дру ги део ка би не. Вр ло
бр зо и оста ли про из во ђа чи су
у сво је ау то мо би ле по че ли да
угра ђу ју овај тип по ја са, док
су на зад њој клу пи и да ље би -
ли они ко ји се фик си ра ју у
две тач ке. То ком осам де се тих
и ово се про ме ни ло, па су без -
бед но сне ре гу ла ти ве мно гих
зе ма ља про пи са ле да пут ни ци
и по за ди мо ра ју има ти по ја се ве

„Ролс-Ројс” је про из во ђач
ау то мо би ла ко ји је од у век
имао не ке „по себ не” усло ве
при про да ји сво јих во зи ла.
Мо жда нај ек стрем ни ји од
њих то ком ду ге исто ри је
овог лук су зног брен да је сте
да мо дел „фан том 4” ни је
про дат ни ко ме ко ни је члан
бри тан ске кра љев ске по ро -
ди це.

Ау то мо би ли су по чет ком
два де се тих го ди на још увек
има ли по себ ну руч ку – кур блу
за стар то ва ње мо то ра. Та по -

лу га се углав ном уба ци ва ла
на по себ но ме сто код пред -
њег бра ни ка, а са ма опе ра ци -
ја стар то ва ња ни је би ла ни -
ма ло ла ка. Мо дел „тро јан” из
1922. пр ви је ау то мо бил ко ји
је кур блу имао уну тар ка би не
ка ко во зач не би ки снуо ка да
је ло ше вре ме.

„Мер це дес 770к” Адол фа
Хи тле ра имао је ду пли под
ка ко би тај дик та тор био чи -
та вих пет цен ти ме та ра ви ши
ка да уста не при ли ком по -
здра вља ња на ци је на ули ци.

Љу би те љи ја пан ских во зи ла
ко ји су у по тра зи за ве ћим,
по ро дич ним ау то мо би лом
ко ји ће их до бро слу жи ти
иа ко је по лов њак, сва ка ко
тре ба да обра те па жњу на
дру гу ге не ра ци ју „То јо ти -
ног” мо де ла „авен сис”.

Као и за го то во све мо де -
ле нај ве ћег свет ског про из -
во ђа ча ау то мо би ла, и за
„авен сис” ва жи не пи са но
пра ви ло: се ди и во зи. То
зна чи да су ис ку ства вла -
сни ка ви ше не го до бра, а
по се те сер ви су су углав ном
огра ни че не на ре дов но одр -
жа ва ње во зи ла. У „авен сис”
се мо же сме сти ти пет од ра -
слих осо ба, а ге пек, ко ји је
ме ђу нај ве ћи ма у кла си, га -
ран ту је да пут ни ци мо гу по -

не ти све што им је по треб но
без бо ја зни да ће део ства ри
мо ра ти да ста ве у пут нич ки
про стор. По зи ци ја во за ча и
пре глед ност су до бри, као и
рас по ред ко ман ди, што је
код „То јо ти них” ау то мо би ла
увек био слу чај.

Удоб ност при кр ста ре њу
на отво ре ном и до бром пу ту
је за га ран то ва на, али ће у
гра ду и при ли ком пре ла ска
пре ко ру па пут ни ци ипак
осе ти ти да ау то мо бил има
не што твр ђе ве ша ње. Звуч на
изо ла ци ја ка би не је на ви со -
ком ни воу, па пут ни ци и во -
зач не ће чу ти бру ја ње мо то ра,
чак ни при ве ћим обр та ји ма.
Ни жи па ке ти опре ме овог ау -
то мо би ла пру жа ју до вољ но у
по гле ду ком фо ра, ак тив не и
па сив не без бед но сти, та ко да
ку пац не ће мо ра ти да из два ја
до дат ни но вац за опре му ко ја
је нео п ход на во за чу без мно -
го прох те ва.

Број мо то ра у по ну ди је ве -
ли ки, али ми ће мо по ме ну ти

са мо оне ко ји су пре по руч -
љи ви по пер фор ман са ма,
по у зда но сти и по тро шњи.
Нај сла би ји бен зи нац 1.800
је ма ли по тро шач, а ње го -
вих 130 коњ ских сна га је
ви ше не го до вољ но за по -
тре бе ма ње зах тев них во за ча.
Они ма ко ји би не што ви ше
сна ге под ха у бом, дво ли тар -
ски бен зи нац од 150 „ко ња”
би ће до во љан. „Ди зе лаш”
иден тич не ку би ка же има
116 коњ ских сна га, а агре -
гат од 2,2 ли тра та ко ђе с по -
го ном на ди зел има исту
сна гу као и ја чи бен зи нац.
Сви мо то ри су се по ка за ли
ве о ма до бро то ком екс пло а -
та ци је, а на ва ма је да се
опре де ли те за онај ко ји вам
од го ва ра.

Уко ли ко ку пу је те во зи ло
од пр вог вла сни ка ко ји је
„авен сис” одр жа вао у овла -
шће ном сер ви су и у про пи -
са ним ин тер ва ли ма, мо же -
те би ти си гур ни да не ће те
има ти гла во бо љу због ква -
ро ва и не по у зда но сти. Код
по је ди них во зи ла се ја вљао
ма њи про блем с ква чи лом и
во ла ном ко ји се тре се на не -
рав ном пу ту. Не ки од вла -
сни ка су се жа ли ли да им је
ма ња ко ли чи на во де ула зи -
ла у фа ро ве, али су ово ма не
ко је не тре ба пре те ра но да
вас бри ну. Већ при пр вој во -
жњи ће те уви де ти све евен -
ту ал не не до стат ке на ау то -
мо би лу и та ко од лу чи ти да
ли ће те по ста ти вла сник ове
„то јо те” или не.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - -  БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ - - - - - - - 

НИ СКИ ДИК ТА ТОР

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

По јас и да ље 
нај зна чај ни ји 
за си гур ност

Тренд упо тре бе 
у Ср би ји у по ра сту

Си гур но сни по ја се ви игра ју
глав ну уло гу у по гле ду без бед -
но сти во за ча и пут ни ка у сва ком
во зи лу. Иа ко по сто је кам па ње
ко је про мо ви шу ве зи ва ње,
мно ги за не ма ру ју по јас и иг -
но ри шу са ве те струч ња ка и
ста ти сти ку, ко ја по ка зу је да су
го то во сви ко ји ни су ко ри сти -
ли по јас из гу би ли жи вот у са -
о бра ћај ној не сре ћи. Оправ да -
ња за не ве зи ва ње су раз ли чи та
– од на во да во за ча да им по јас
сме та и да их сте же до то га да
се не ве зу ју јер им је вру ће.

„Вол во” за слу жан за кон цепт
Си гур но сни по ја се ви су се пр -
ви пут по ја ви ли још пе де се -
тих го ди на, ка да их је ком па -
ни ја „Мер це дес” увр сти ла у
сво је мо де ле као стан дард ну
опре му. Ови по ја се ви су би ли
фик си ра ни у две тач ке, али су
на кнад на ис пи ти ва ња и за бе -
ле же ни слу ча је ви са о бра ћај -
них не зго да до ка за ли да то,
на жа лост, ни је би ло до вољ но
да пут ни ка за др жи у се ди шту
при ли ком су да ра. Во зач или

да се ве зу ју. Мно ги за бо ра -
вља ју да се са о бра ћај не не сре -
ће че сто де ша ва ју и на кра -
ћим ре ла ци ја ма у гра до ви ма.
Ста ти стич ки по да ци ви ше ин -
сти ту ци ја и са о бра ћај них по -
ли ци ја у Евро пи по ка зу ју да
ве зи ва ње си гур но сних по ја се -
ва при ли ком су да ра ума њу је
смрт ни ис ход за 40 про це на -
та, а око је да на ест хи ља да во -
за ча на Ста ром кон ти нен ту
пре жи ве ло је те шке уде се за -
хва љу ју ћи по ја се ви ма.

Нај ве ћу свест о ва жно сти
ве зи ва ња има ју Фран цу зи,
Нем ци, Шве ђа ни и Ау стри -
јан ци, јер се чак пре ко 95 од -
сто во за ча у њи хо вим зе мља -
ма ве зу је то ком упра вља ња
во зи лом. Нај ма њи про це нат
све сних је у Ру си ји, где све га
око че ти ри про цен та во за ча
ко ри сти си гур но сне по ја се ве.
У Ср би ји је тај број ве ћи и из -
но си око 58 од сто, а сва ке го -
ди не је у по ра сту. Тренд овог
по ра ста је због че шћих кон -
тро ла са о бра ћај не по ли ци је и
еду ка ци је во за ча и пут ни ка о
ва жно сти упо тре бе по ја са. Ве -
зи ва ње тра је две се кун де –
утро ши те их за се бе и сво је
нај бли же.

ШЕСТ ДЕ ЦЕ НИ ЈА У УПО ТРЕ БИ

ка кве и да нас ко ри сти мо. И
на кон ви ше од пе де сет го ди на
од ка да су пр ви пут упо тре -
бље ни, си гур но сни по ја се ви са
три тач ке фик си ра ња у са вре -
ме ним ау то мо би ли ма се мно -
го не раз ли ку ју од пр во бит них
– две тач ке фик си ра ња се и
да ље на ла зе у Б-сту бу во зи ла,
а тре ћа је из ме ђу се ди шта.

Са чу ва ни мно ги жи во ти
По ја се ви су, на рав но, уса вр -
ша ва ни и да нас се ко ри сте са -
вре ме ни ји ма те ри ја ли и па -
тен ти у коп ча ма. Ово су је ди не
ви дљи ве про ме не, док су оне
ко је се не ви де оком кључ не за
ве ћу си гур ност. До бар при мер
су за те за чи по ја се ва ко ји пу -
тем сен зо ра до би ја ју сиг нал да
по сто ји ри зик од уда ра. У том
мо мен ту по ја се ви се до те жу
ка ко би при ли ком су да ра те ла
пут ни ка оста ла у се ди шти ма.
Иа ко по сто је ско ро 60 го ди на,
по ја се ви су и да ље нај бит ни ји
део ау то мо би ла ка да је си гур -
ност у пи та њу.

На жа лост, и да ље не ко ри -
сте сви по јас. Нај че шћи раз лог
је тај што во за чи ми сле да се
са о бра ћај на не зго да не ће баш
њи ма де си ти и не ма ју на ви ку

АУТОМОБИЛИЗАМ
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ПРОДАЈЕМ опел мериву

2003. годиште 1.7 ЦДТИ.

064/144-32-23. (СМС)

ПЕЖО, 206, 2004; опел

астра 2001, може замена.

064/134-06-30. (227311)

РЕНО меган 2007, 1.9

ДЦИ, караван, металик,

фул, очуван, власник.

062/658-100. (227313)

НА ПРОДАЈУ опел корса

1.7 Д, 1996. годиште.

064/248-88-71. (227350)

ПУНТО 1.2, 2008, 5 В, као

нов, металик, 3.100 евра.

Могућа замена. 064/051-

51-61. (227388)

ПУНТО 1.2, 2002, 3 В, ме-

талик плав, одличан, гара-

жиран. 064/856-60-65.

(227406)

ПРОДАЈЕМ мазду 626,

800 евра, ni san sunny, 1.4

SLX. 060/821-15-87.

(227431)

ПРОДАЈЕМ опел зафиру

2.0 ТДИ, 2004. годиште,

2.950 евра. 064/888-40-41.

(227496)

ПРОДАЈЕМ форд мондео

2001, 2000 д, 150 кс. Тел.

063/309-535. (227625)

ФИЈАТ пунто, 1.2, 2005,

2/3 врата, 142.059 км, по-

вољно. 064/439-60-40.

(227590)

ПЕЖО партнер, 2001. го-

диште, бензин, плин, реги-

строван до децембра.

063/329-340. (227579)

СИТРОЕН берлинго 2005,

бензин, плин, регистрован.

063/329-340. (227757)

ПРОДАЈЕМ југо ин,

XII/2005. 062/460-093.

(227585)

ПРОДАЈЕМ пежо партнер

1.9 Д, 2006. годиште, пут-

нички, гаражиран, вла-

сник, купљен у „Верану”,

Србија. 063/811-85-46.

(227733)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2006.

годиште и скутер ЦПИ,

оливер 50 ццм, власник.

063/854-05-32, 064/088-

09-08. (227698)

СКАЛА 55, 1996, истекла

регистрација, у возном

стању, може и у деловима.

064/130-36-02. (2276546)

СТИЛО 1.6, 2002, петора

врата, секвент плин, све

од опреме. 064/130-36-02.

(2276546)

ПОЛО 1.2, 2002, децем-

бар, троје врата, 129.000

км, регистрован. 064/130-

36-02. (227656)

ОТКУП свих врста возила,

акумулатора, катализато-

ра, продаја делова.

069/203-00-44. (226198)

СТАЛНИ откуп свих врста

возила, акумулатора, ката-

лизатора, гвожђа, продаја

делова. 066/409-991,

063/782-82-69. (226198)

КУПУЈЕМ диференцијал

од ладе ниве, са точкови-

ма. 064/267-28-20.

(227370)

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању, 90  - 800

евра. 063/892-08-25,

064/230-52-21. (227379)

КУПУЈЕМ возила свих вр-

ста до 1.800 евра, стање

небитно. 063/165-83-75. 

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању, од 70 до

1.500 евра. 062/193-36-05.

(227470)

БЕРАЧ дворедни змај 222,

продајем хитно и повољно.

064/172-44-10. (226918)

МОТОКУЛТИВАТОР 506

С, прекрупач, круњач на

продају. 347-726,

063/193-78-40. (227087)

РУЧНИ круњач, ручна

прекрупара, тракторска

војна приколица 200 х 100

х 50 цм, прекрупара оџа-

ци, мотор за заливање

ДМБ некоришћен, чамац

са кабином метални 8 м.

Тел. 064/179-51-73.

(227390)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Ул.

Жарка Зрењанина 55.

066/807-08-31. (227624)

СЕРВИС телевизора, мо-

нитора, продаја половних,

програмирање даљинских.

„Плус”, Туцовића 28. 353-

463. (227271)

ПРОДАЈЕМ ТВ тошиба,

модел 21 N 21 E. 064/359-

55-44. (227695)

ВЕШ-МАШИНА, фрижи-

дер и половни делови од

веш-машина. Тел. 252-05-

10, 063/703-76-07.

(227687)

ПОЛОВНИ рачунари, И 3,

процесор, лаптоп И 5,

процесор, као нови, по-

вољно. 064/181-20-69.

(227553)

ПОВОЉНО продајем пре-
остали буков пелет мираја
Краљево. 065/234-16-10,
013/234-16-10. (226067)

ПРОДАЈЕМ полован наме-
штај. 065/592-78-75.
(206508)

БАГРЕМОВА и церова др-
ва на продају. 060/603-32-
32. (226862)

КАЗАН за ракију, ложи-
шта, табарке, дна, меша-
чи, луле. 331-586,
063/805-74-60. (226935)

БРИКЕТ од храста.
064/142-42-93. (и)

ПРОДАЈЕМ краву са теле-
том. 629-169. (227306)

ПРОДАЈЕМ тросед и дво-
сед и пет кухињских сто-
лица. Тел. 063/722-80-21.
(227369)

ДВА стола од мермера на
продају. 063/824-63-51,
373-154. (227349)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3.5 кв.
069/771-993. (227383)

ПРОДАЈЕМ: троседе, кау-
чеве, угаону гарнитуру,
регале, мост + регал, гар-
нитуру мојца, сто + 4 сто-
лице, спаваћа соба ком-
плет, комплет кухиња,
дечја колица, ел. шпорет,
ТА пећи, пећ на дрва, ма-
шину за веш, суђе, тепихе,
половне ауто-гуме, бици-
кле разне. 063/107-78-66.
(4679)

ПРОДАЈЕМ породичну

гробницу на старом пра-

вославном гробљу, близу

капеле. 062/860-08-87.

(27357)

ПРОДАЈЕМ кашу за џем

од шипка и дрена, пакова-

ње 5 л. 064/979-07-19.

(227356)

ПРОДАЈЕМ нове некори-

шћене алуминијумске ра-

дијаторе. 063/823-38-21.

(227336)

ПРОДАЈЕМ комплет ре-

монтоване ТА пећи, доста-

ва, повољно. 061/198-81-

42. (227337)

ПОЛОВАН цреп, више вр-

ста, 10 динара, хитна по-

правка оштећених крово-

ва. 064/051-51-61.

(227388)

ЈЕФТИНО, електрични

шпорет велики и мали,

сточић округли и правоу-

гаони, лежај. 064/276-09-

54. (227392)

ПРОДАЈЕМ комплетно ре-

монтоване ТА пећи свих

киловата, достава, монта-

жа, повољно. 065/284-11-

86.(227565)

ПОЛОВНИ намештај, ор-

мани и дечја соба, очува-

но. Тел. 060/391-79-46.

(227546)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

Та пећи, 2, 3, 4 и 6 кв, до-

става, монтажа. Гаранци-

ја. 064/366-57-87, 335-

930. (227544)

РАСПРОДАЈА новог наме-

штаја, столице од 1.000,

столови од 3.000, кревети

од 9.000, угаоне клупице

од 7.000, судопере 3.500.

Стара утва, 060/600-14-

52. (227563)

ПРОДАЈЕМ каљеву и тер-

моакумулациону пећ.

013/348-352, Тома.

(227555)

ПРОДАЈЕМ струг за обра-

ду дрвета и бансек.

063/865-80-73. (227467)

ПРОДАЈЕМ полован цреп

кањижа потисје тип 2, од-

личан, 1.200 комада. Тел.

064/280-385. (227475)

ПРОДАЈЕМ улазна врата

крило и по 130 х 210, др-

во-стакло. 063/341-895.

(227476)

ПРОДАЈЕМ абрихтер цир-

кулар, замрзивач, крека

весо, краљицу пећи, томос

мотор са редуктором.

062/873-62-98. (227479)

ПРОДАЈЕМ округли сто и

четири столице, дечја ко-

лица, оградицу и столицу

за храњење. 064/592-78-

11. (227483)

ПРОДАЈЕМ шлајферицу за

паркет, шлајферице за те-

рацо, дизалицу грађевин-

ску. 064/810-30-91.

(227496)

ПРОДАЈЕМ метални ам-

бар 6 х 160. 065/672-57-

92. (227514)

ПРОДАЈЕМ домаће ћурке.

377-257. (227516)

ПРОДАЈЕМ мушко теле

црно-бело. 066/354-791.

(227518)

ПРОДАЈЕМ тучане радија-

торе, шпорет на чврсто го-

риво ваљевац 3, некори-

шћен, и два дечја кревети-

ћа. 064/040-82-72.

(227533)

ПРОДАЈЕМ очувану угао-

ну плишану гарнитуру, по-

вољно. 013/355-537,

065/335-55-37. (227461)

ПРОДАЈЕМ машину за се-

чење плочица, експрес ло-

нац, машина за резанце,

гоблен, политикин забав-

ник. Тел. 314-233.

(227443)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, монтажа, доста-

ва. Годину дана гаранција.

065/344-49-30. (227425)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,

фрижидер, комбинацију,

замрзивач, може ваше не-

исправно, уз доплату.

013/346-790, 064/129-73-

60. (227766)

ПРОДАЈЕМ гробно место

на старом гробљу.

061/229-83-72. (227769)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, монта-

жа, гаранција, повољно.

062/170-43-10. (227743)

ПРОДАЈЕМ прасиће и ја-

гањце, вршим услужно пе-

чење на дрва, ражањ, по-

вољно. 

064/997-79-09. 

(227739)

ПОЛОВАН намештај са
доставом. Имамо све од
игле до локомотиве.
061/317-07-67. (227717)

ПРОДАЈЕМ полован цреп,

272 и рогове. 063/214-

387. (227667)

ПРОДАЈЕМ угаону гарни-

туру, брачни кревет, трпе-

заријски сто са столицама,

повољно. 

063/713-52-59. 

(277710)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

МАШИНЕ

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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ПРОДАЈЕМ кухињске сто-

лове и регал, повољно, це-

на по договору. 

060/036-60-92. 

(227727)

ПРОДАЈЕМ француски ле-

жај, мало коришћен.

061/149-27-11, звати по-

сле 16 сати. (227728)

ПРОДАЈЕМ трпезаријску

угаону гарнитуру, очува-

ну, цена повољна. Тел.

064/152-59-56. (227685)

ПРОДАЈЕМ тритикал.

064/618-44-10. (227689)

ПРОДАЈЕМ пећ за цен-

трално грејање, термо-

монт 40 кв. Тел. 013/377-

341, 064/243-86-20.

(227649)

ПИЛИЋИ уређени, на про-

дају, кућна достава, Пан-

чево. 065/410-97-34.

(227646)

ПРАСИЋИ, свиње, балира-

на детелина, 150 – 250 ди-

нара, на продају. 064/303-

28-68. (227646)

ПРОДАЈЕМ комбиновани

фрижидер и замрзивач

индесит инокс. 064/385-

31-15. (227634)

ПРОДАЈЕМ двокрилна и

двоја једнокрилна врата,

са стаклима – пуно дрво,

нов двосед. 062/424-128.

(227571)

ПРОДАЈЕМ експрес апа-

рат са две групе – сан

марко. 063/314-877.

(227571)

ПРОДАЈЕМ половне алу-

минијумске ролетне са

роло-комарницима разних

димензија. 064/876-52-22.

(227584)

ХИТНО продајем кирби

сентриа 2, апарат за уси-

савање и прање тепиха и

намештаја. Тел. 063/755-

76-98. (227583)

ТРОСЕД и две фотеље на

развлачење мојца, 14.000

динара. 065/503-70-71,

013/626-461. (227607)

АЛУМИНИЈУМСКА ограда

и гелендери, монтажа и

превоз, АЛУ и ПВЦ стола-

рија. 063/801-84-76.

(227611)

ЦИГЛА фасадна бела, на

палетама, 35 динара/ко-

мад. 631-032. (27570)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе,

нова кухиња, 10.000 дина-

ра. 063/773-45-97, 371-568. 

ТА пећ 2,2 кв, веш-маши-

на, микроталасна, замрзи-

вач фиокар 240 л, трпеза-

ријски сто са столицама,

угаона гарнитура, кауч,

тросед мојца, писаћи сто.

Тел. 063/861-82-66.

(227631)

КУПУЈЕМ полован наме-

штај, плинске боце и оста-

ло покућство. 066/900-79-

04. (227320)

КУПУЈЕМ исправне, неис-

правне ТА пећи свих вели-

чина. 064/366-57-87, 335-

974. (227544)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-

правност није битна. 335-

974, 063/705-18-18.

(227544)

КУПУЈЕМ исправне, неис-

правне ТА пећи свих вели-

чина. 065/344-49-30. 

КУПУЈЕМ: перје, старин-

ски намештај, слике, сато-

ве, стари новац, фигуре,

есцајге, сифон флаше,

старо покућство. 335-930,

063/705-18-18. 

(227544)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи, добро

плаћам. 065/284-11-86.

(227565)

КУПУЈЕМ гвожђе, старе

славине, веш-машине, за-

мрзиваче, акумулаторе и

остали метални отпад.

060/521-93-40. (227528)

КУПУЈЕМ старе сатове, но-

вац, пенкала, разгледнице,

књиге, ситне антиквитете.

013/233-35-01, 064/265-

82-98. (227562)

ОМОЉИЦА, 120 м2, 8,64

ара, гараже, пластеник,

реновирано. 064/200-02-

09, 065/961-93-22.

(226903)

КУЋА, Доситејева 8-а, 2

ара, укњижено. 061/333-

31-19, 062/860-80-94,

063/277-025. 

(226935)

ПРОДАЈЕМ викендицу у

Делиблатској пешчари.

063/225-928. (227165)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру

града. 063/272-594.

(227165)

САМОШ, продајем обра-

диво, пољопривредно зе-

мљиште, бунари и до-

бричко поље. 064/226-67-

31. (227118)

ПРОДАЈЕМ плац од 6 ари

са кућом. Повољно. Тана-

ска Рајића. 063/215-844.

(227171)

КУЋА сређена са два ста-

на, ЕГ, плац 7 ари.

061/224-47-97. (226718)

КУЋА, Србијанска 55,

Панчево, 70 м2, плац 5.5

ари. 064/651-16-22.

(226641)

КАРАУЛА, 14 ари, кућица

за повремени боравак, во-

да, струја, детаљније на

интернету. 064/205-73-18.

(226465)

ПРОДАЈЕМ плац у Старче-

ву, 35 ари, може замена

за стан у Панчеву.

063/206-996. (226521)

ЊИВА, 33 ара, у Скроба-

ри, на самом путу, 3.300

евра. 065/852-71-99.

(226227)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у Ја-

буци, 300 м2, 6.5 ари пла-

ца, геотермичко грејање,

клима. 063/378-357.

(223545)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ

спратну усељиву кућу, Но-

во Село, плац 7.5 ари.

063/808-40-43. (227315)

КУЋА на продају, Качаре-

во, Радничка 48. Тел. 601-

560, 063/694-451. (22731

КУЋА са две стамбене је-

динице и гаражом, 3.6

ара, повољно. 064/124-48-

15. (227917)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стре-

лишту, вода, струја, кана-

лизација, телефон, СББ,

асфалт. Тел. 066/363-454.

(227384)

КУЋА на новој Миси, код

школе, на продају.

063/824-63-51, 373-154.

(2237348)

ХАЛА 500 м2, са канцела-

ријама, екстра локација,

хитно, повољно. 062105-

20-12. (227355)

ПРОДАЈЕМ 18 ари баште,

са викендицом. 063/865-

80-06. (227357)

ПРОДАЈЕМ три ланца зе-

мље иза Фабрике сточне

хране Јабука. 064/156-40-

72. (227334)

ПАНЧЕВО, Стрелиште, но-

во насеље, екстра локаци-

ја, угао Ул. Стевана Срем-

ца, Дечанска, објекат у

Дечанској бр. 2, школа на

300 метара, новоизграђе-

на кућа 150 м2 бруто. По-

седује велики ајнфор, три

спаваће собе, трем, вели-

ки ходник, купатило, вели-

ки дневни боравак, кухи-

ња и остава, објекат про-

дајем укровљен, а од та-

ванског простора може се

урадити 80 м2 додатних.

Парцела 4,13 ари, све

ограђено новом зиданом

оградом. Објекат саграђен

клима блоком, прве класе,

даље уређење по сопстве-

ном избору. Све квалитет-

но и за сваку препоруку.

Контакт телефон стално:

063/637-673. (222335)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу

Војловица, 44 ара, дозво-

љена градња. Тел.

064/256-35-40. (227391)

УСЕЉИВА кућа, 140 м2, са

локалом 30 м2 и плацем

7,3 ара, у Војловици, Јано-

шикова 94. Тел. 063/386-

309. (227546)

КУЋЕ: М. Горког, 31.000;

Ц. Лазара 32.000; Горњи

град 34.500. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (227548)

ПРОДАЈЕМ викендицу на

Белој стени. 061/172-19-

28. (227561)

ПРОДАЈЕМ башту 37 ари,

са викендицом и воћња-

ком. Тел. 319-159,

063/789-09-91. (227436)

ПРОДАЈЕМ викендицу с

виноградом у старим ви-

ноградима, код Црепаје.

064/523-28-32. (227432)

ПРОДАЈЕМ плац и кућу на

старој Миси. 065/361-60-

11, 013/361-601. (227445)

ПРОДАЈЕМ плац 7.5 ари,

са започетом кућом, Јабу-

ка, договор. Тел. 063/764-

42-95. (227418)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, 14

ари, викендица 32 м2, ви-

ше помоћних просторија

од чврстог материјала.

Тел. 061/620-61-40.

(227421)

НОВА МИСА, кућа 112 м2,

1 ар, 25 м2, 55.000. (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-50.

(227486)

ПРОДАЈЕМ 40 ари грађе-

винског земљишта, са ви-

кендицом, на старом цре-

пајском путу. Тел.

062/176-49-00. 

(227487)

ПРОДАЈЕМ три хектара

мали надо, један хектар

лап и ½ ланца стари цре-

пајски пут. После 16 сати.

064/578-78-73. 

(227489)

КОД Турске главе, кућа са

два локала, 150 м2, 2 ара,

55.000. (238), „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-15.

(227504)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 140 м2,

2 ара, 39.000. (238), „Те-

сла некретнине”, 064/668-

89-15. (227504)

СТАРА МИСА,  300 м2, 6

ари, 65.000. (238), „Тесла

некретнине”, 064/668-89-

15. (227504)

НОВА МИСА, 150 м2,

48.000. (238), „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-15.

(227504)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ло-

кал у центру Стрелишта од

81 м2, за стару кућу, плац,

стан. Тел. 064/267-71-74.

(227502)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса,

дозвољена градња.

060/766-23-36. 

(227505)

ТЕСЛА, кућа у мирном

крају 80 + 40 м2, канали-

зација, трофазна, укњиже-

но, 49.000, замена. (470)

„Дива”, 345-534, 064/246-

05-71. (227506)

ДОЊИ ГРАД, кућа за

адаптацију или рушење,

2,6 ари, канализација,

струја.  (470) „Дива”, 345-

534, 064/246-05-71.

(227506)

КУЋА, легализована, 112

м2, 10 ари, 1/1, Бавани-

штански пут, преко касар-

не. 064/248-94-34,

013/370-298. (227520)

КУЋА на продају, Спољно-

старчевачка 58, цена по

договору. Тел. 

063/830-66-33.

(227527)

ПРОДАЈЕМ 75 ари код

Скробаре. 066/354-791.

(227518)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу

200 м2, Максима Горког,

3.8 ара. 063/301-360.

(227541)

ВИКЕНДИЦА на Новосе-

љанском путу, 15 ари,

струја, вода до пута.

063/336-461. 

(227694)

ПРОДАЈЕМ два плаца на

Новосељанском путу.

Струја, вода, дозвољена

градња. 063/337-851.

(227704)

ПРОДАЈЕМ кућу са лока-

лом у Улици Синђелиће-

вој, Панчево. 

064/431-07-31,

064/012-59-40. 

(227696)

ПЛАЦ, 5 ари, нова Миса,

иза Стоваришта „Тму-

шић”, дозвољена градња.

064/128-27-70.

(227701)

ПЛАЦ, шири центар, за

предузетнике, плаћена ко-

муналија за 1.000 м2.

063/389-962. 

(227681)

КУЋА 120 м2, 5 ари, Пре-

спанска 15. Власник, лега-

лизовано. 063/307-674.

(227697)

КАРАУЛА, нова кућа, 86

м2, енергетски пасош,

укњижена, власник.

065/258-87-77. (227683)

ПРОДАЈЕМ дворишну дво-

собну кућу, центар,

21.000. 069/339-04-67.

(227690)

НА ПРОДАЈУ кућа, новије

градње, у Банатском Бре-

стовцу. Тел. 062/872-50-

87. (227653)

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА



ПРОДАЈЕМ пет ланаца зе-

мље. 060/153-25-15.

(227645)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на

11 ари, 26.000. (097),

„Перфект”, 064/348-05-

68. (227634)

КАРАУЛА, 43 м2, на 50

ари, 24.000. (097), „Пер-

фект”, 064/348-05-68.

(227634)

КУДЕЉАРСКИ насип, ста-

ра кућа 40 м2, на 29,3 ара.

(097), „Перфект”,

064/348-05-68. (227634)

ПРОДАЈЕМ земљу у Омо-

љици, цена повољна. Тел.

062/875-49-55. (227572)

ТЕСЛА, типска, 95 м2, 3.5

ара, за сређивање, 36.000.

(49), „Мустанг”, 062/226-

901. (227573)

ПРОДАЈЕМ земљу код Ку-

дељарског насеља.

060/144-40-66. (227595)

ВОЈЛОВИЦА, 90 м2, 5 ари,

грејање, 35.000, договор.

(677), „Нишић”, 362-027,

064/206-55-74. (227621)

ПРОДАЈЕМ кућу у Кача-

реву или мењам за стан у

Панчеву, уз доплату. 602-

011, 063/175-83-64. (2276

ГОРЊИ ГРАД, 183 м2, ПР,
3 ара, 32.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (227599)

НОВА МИСА, 260 м2, ЕТ,
сређена, договор. (679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (227598)

УЖИ центар, 70 м2, 3 ара,
код старог СУП-а, 75.000.
(679), „Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (227598)

ОМОЉИЦА, 130 м2,  при-

земље и поткровље, нова,

7 ари, 35.000.(679),

„Трем” 01, 332-031,

063/836-23-83. (227598)

ПОЧЕТАК Војловице, ле-

па, два стана, , 115 м2, 7.5

ари, 36.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (227615)

ХИТНО, Горњи град, усе-

љива, 88 м2, 2 ара, 27.000.

(398), „Кров”, 060/683-10-

64. (227615)

НОВИ СВЕТ, прелепа са-

лонска, 178 м2, 5.5 ари,

петособна, 95.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64.

(227615)

БАВАНИШТАНСКИ пут,

кућа на 10 ари, до пута,

32.000. „Лајф”, 061/662-

91-48. (4679)

БАЊА ВРУЈЦИ, кућа 60

м2, 6 ари, продајем/ме-

њам. 064/955-51-85.

(2275759

КУЋА, 30 м2 + 30 м2 по-

моћни објекат, на Марги-

ти, све укњижено.

064/248-90-16. (227718)

ТЕСЛА, нова кућа,  110 м2,

мирна улица. 063/783-39-

97. (227730)

КУЋА у Јабуци, приземна,

120 м2, 3 ара плаца + га-

ража, помоћни објекти,

плин. 063/765-82-60,

063/185-47-82. (227768)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старче-

ву на главном путу и плац

на главном путу. 060/139-

99-83. (227770)

КУЋА, Тесла, на екстра ло-

кацији за приватни бизнис

и становање. 063/329-464.

(227747)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари, са

озиданим подрумом, 120

м2, стари ПИК „Тамиш”.

065/366-32-33. (227745)

ОМОЉИЦА, кућа 120 м2,

плац 28 ари, централно,

воћњак, подрум, модерна.

617-310. 

(227735)

КУПУЈЕМ хектар земље у

Банатском Новом Селу, 

до пута. 062/530-477.

(227758)

КУПУЈЕМО станове и куће

на свим локацијама. (679),

„Трем” 01, 332-031,

063/836-23-83. (227598)

СТРЕЛИШТЕ, два стана по

36 м2, засебна кућа.

066/281-789. (СМС)

СОДАРА, 37 м2, II спрат,

ЦГ, лифт, повољно.

064/866-20-78,  063/737-

62-52. (4679)

ТРОСОБАН стан, Котеж 2,

продајем/мењам за мањи

стан/кућу. 063/771-15-68.

(226128)

МИСА, 14.000, 55 м2, 70

м2 + двориште, 24.000.

063/377-835. (226104)

ПРОДАЈЕМ стан, Стрели-

ште, 60 м2, ЦГ. 064/170-

57-10, 065/824-39-44. (и)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,

66 м2, 27.000 евра, центар,

зграда. 061/670-97-96.

(226354)

КОТЕЖ 2, 68,46, укњижен,

двоипособан, уграђен пла-

кар, подрум, 41.000 +

ПДВ, централно, бојлер,

клима, близу београдског

пута. 013/317-565,

062/860-79-71. (225673)

ТЕСЛА, трособан стан са
ЦГ, IV спрат. 063/770-45-
55, 013/331-079. (226530)

ДВОИПОСОБАН, V, ЦГ,
Вељка Влаховића 12, брзо
усељив, 41.500. 063/164-
61-52. (227240)

СТАН, нова Миса, 39 м2,
реновиран, укњижен, при-
земље, грејање, власник.
063/727-76-29. (227408)

ПРОДАЈЕ се стан на Коте-
жу 2, 84 м2, VI спрат.
065/398-98-99. (227161)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
у центру, ТА, III спрат.
062/388-130. (226893)

НОВА МИСА, трособан,
ЦГ, I, 85 м2, замена за ма-
њи. 064/134-06-30.
(227311)

ХИТНО продајем стан, Те-
сла, 70 м2. 062/702-280.
(227315)

НА ПРОДАЈУ једнособан
стан на Стрелишту.
069/151-49-52. (227343)

ПРОДАЈЕМ једнособан на
Стрелишту, са ЦГ, без по-
средника. 064/354-68-84.
(227340)

СТРЕЛИШТЕ, 73 м2, тро-
собан, 39.000; 62 м2,
33.000. (300), „Чурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(227373)

ТЕСЛА, 53 м2, двособан,
25.000; Стрелиште,
23.000. (300), „Чурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(227373)

СТРЕЛИШТЕ, више једно-
собних станова, екстра
сређени. (300), „Чурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(227373)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ дво-
собан стан на Тесли, за ку-
ћу. 065/968-24-01.
(227393)

ПРОДАЈЕМ стан 20 м2, Ул.
М. Пијаде бр. 43. 063/728-
36-78. (227403)

ПРОДАЈЕМ једнособан

комфоран стан, Котеж 1,

32 м2, ЦГ, власник.

063/822-87-67. (227463)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 140

м2, на новој Миси, 42.000,

може замена за мањи

стан. 060/821-15-87.

(227431)

ПРОДАЈЕМ стан у центру,

двособан, укњижен. Тел.

064/290-46-55. (227411)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,

Котеж 1, може замена за

мањи. Власник. 061/164-

53-41. (227447)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,

центар, 45 м2, ВП, ТА,

28.000. Тел. 064/417-69-

61. (227426)

СТРЕЛИШТЕ, продајем

двособан стан, 58 м2, сре-

ђен, близу школе. Тел.

064/968-56-80, договор.

(227428)

ПРОДАЈЕМ двоипособан

стан, Котеж 2, пети спрат,

лифт, повољно. 064/143-

01-78. (2275329

КОТЕЖ 2, продаје/мењам

стан за мањи стан, кућу,

договор. Тел. 064/436-69-

05. (227536)

НУДЕ се станови или куће

за доживотно издржавање.

061/324-40-85. (227494)

ТЕСЛА, трособан, 61 м2,

ЦГ, 30.000. (238), „Тесла

некретнине”, 064/668-89-

15. (227501)

ТЕСЛА, двоипособан, 69

м2, гаража, ВПР, ЦГ,

45.000. (238), „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-15.

(227501)

ТЕСЛА, гарсоњера, 23 м2,

ТА, 14.000. (238), „Тесла

некретнине”, 

064/668-89-15. 

(227501)

КОТЕЖ 2, двоипособан,

69 м2, 37.000. (238), „Те-

сла некретнине”, 

064/668-89-15. 

(227501)

СТРОГИ центар, двособан,

ТА, 28.000, договор, усе-

љив одмах. „Дива”, 345-

534, 064/246-05-71.

(227506)

СОДАРА, повољно, двосо-

бан, ЦГ, 27.000; без греја-

ња, 24.000. „Дива”, 345-

534, 064/246-05-71.

(227506)

ДВОСОБАН, Котеж 57 +

5, ЦГ, III, 33.000, договор.

„Дива”, 345-534, 064/246-

05-71. (227506)

МИСА, скоро нов, двособан,

две терасе, код цркве,

30.000 евра, договор. „Ди-

ва”, 345-534, 064/246-05-71.

ДВОИПОСОБАН, Котеж,

64 м2, тераса, 36.000. „Ди-

ва”, 345-534, 064/246-05-

71. (227506)

КОТЕЖ, 50 м2, двособан

29.500; двоипособан,

43.000. (324), „Медиа”,

315-703, 064/223-99-20.

(227471)

СТРЕЛИШТЕ, 37 м2, једно-

собан, 22.000; Миса,

21.000. (324), „Медиа”,

315-703, 064/223-99-20.

(227471)

ТЕСЛА, 57 м2, двособан,

30.000; Стрелиште,

22.000. (324), „Медиа”,

315-703, 064/223-99-20.

(227471)

НА ПРОДАЈУ стан 76 м2, у

центру града. Тел.

064/175-31-61, звати по-

сле 17 сати. (227472)

ПРОДАЈЕМ једноипособан

стан, 46 м2, Котеж 1.

065/867-52-50, 064/126-

69-52. (227481)

ПРОДАЈЕ се једнособан

стан, иза Стоматолошког

факултета. 064/550-95-13.

(2274859

ТЕСЛА, новоградња, 50

м2, 75 м2. (188), „Una Dal -

li”, 064/255-87-50. 

ТЕСЛА, двособан, 47 м2,

III, ТА, 24.000. (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-50.

(227486)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 74

м2, ЦГ, IV, 34.000. (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-50.

(227486)

ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,

ЦГ, 18.500. (188), „Una -

Dal li”, 064/255-87-50.

(227486)

СОДАРА, једноипособан,

45 м2, V, 27.000. (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-50.

(227486)

НОВА МИСА, једноипосо-

бан, 47 м2, I, 21.000. (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-50.

(227486)

ГАРСОЊЕРА, Котеж 1,

први спрат, ЦГ, 15.000

евра. 069/127-59-43.

(227550)

ПРОДАЈЕМ трособан стан

у поткровљу у Улици Сте-

вице Јовановића. 069/434-

12-24. (227554)

ПРОДАЈЕМ троипособан

стан, Котеж 2, 82 м2, IV

спрат. 064/317-07-35,

013/401-430. (227543)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни

стан, 61 м2, двориште, га-

ража, башта, укњижен.

064/938-41-99. (227560)

КОТЕЖ 1, 37 м2, ЦГ,

25.000; Стрелиште, 23 м2,

ЦГ, 13.000; Зеленгора, 40

м2, 22.000; Тесла, 24 м2,

17.500;  Содара, 37 м2,

22.000. (338), „Јанковић”,

348-025. (227547)

ЗЕЛЕНГОРА, леп двосо-

бан, приземље, 26.5000;

Тип Станко, двособан,

сређен, 26.500. (396),

„Лајф”, 061/662-91-48.

(227548)

СОДАРА, једнособан,

23.500; двособан, 27.000;

трособан 38.500. (396),

„Лајф”, 061/662-91-48.

(227548)

СОДАРА, војне, одличан

двоипособан, 43.000; До-

ситејева, троипособан, до-

говор. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (227548)

СТРЕЛИШТЕ, сређена,

гарсоњера, 13.000; 7. јула,

39 м2, приземље, 17.000.

(396), „Лајф”, 061/662-91-

48. (227548)

ТУРСКА ГЛАВА, прелеп

двособан, 38.000; салон-

ски 114 м2, 63.000. (396),

„Лајф”, 061/662-91-48.

(227548)

ИЗНАД СДК, двоипосо-

бан, 53.000; Карађорђева,

сређиван, троипособан,

63.000. (396), „Лајф”, 317-

634,  061/662-91-48.

(227548)

НОВА МИСА, нов једнои-

пособан, приземље,

21.000; велики избор дво-

ришних станова. (396),

„Лајф”, 061/662-91-48. 

ТЕСЛА, леп једноипосо-

бан, 23.000; троипособан

сређен, 62.000; двособан

за сређивање, 25.500.

(396), „Лајф”, 061/662-91-

48. (227548)

КОТЕЖ 2, двособан, I,

31.000; Стрелиште, двосо-

бан, 30.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (227548)

СТАН 45 м2, Котеж 2, Ки-

киндска, ЦГ, усељив,

26.000. 063/272-152. (

ЦЕНТАР, Петра Драпши-

на, двособан, IV, ЦГ,

35.000. (320), „Премиер”,

352-489, 063/800-44-30.

(227639)
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СОДАРА, трособан, ВПР,

63 м2, ЦГ, ПВЦ, 32.000.

(320), „Премиер”, 352-

489, 063/800-44-30.

(227639)

ЦЕНТАР, једноипособан,

I, 45.000, ЦГ, 32.500.

(320), „Премиер”, 352-

489, 063/800-44-30.  

КОТЕЖ 2, једнособан, III,

45 м2, ЦГ, 25.000.  (320),

„Премиер”, 352-489,

063/800-44-30.  (227639)

КОТЕЖ 1, Ослобођења,

једноипособан, V, лифт,

ЦГ, 27.000. (320), „Преми-

ер”, 352-489, 063/800-44-

30.  (227639)

МАРГИТА, нов двоипосо-

бан, I, 55 м2, гас, 36.000.

(320), „Премиер”, 352-

489, 063/800-44-30.  

ПРОДАЈЕМ двособан 61

м2, стање перфектно, Ко-

теж 1, I спрат и зидану га-

ражу 15 м2, Улица Вршач-

ка. 063/122-55-22. (27568)

ЦЕНТАР, двоипособан, 61

м2, 42.000; шири центар

једноипособан, 46 м2,

20.000. (097), „Перфект”,

064/348-05-68. (227634)

КОТЕЖ, једнособан, 37

м2, 25.000; гарсоњера 25

м2, 15.000. (097), „Пер-

фект”, 064/348-05-68.

(227634)

КОТЕЖ, једноипособан 45

+ 12 м2, 24.000; једносо-

бан, 45 м2, 25.000.(097),

„Перфект”, 064/348-05-

68. (227634)

КОТЕЖ, једноипособан,

39 м2, 19.000; двособан 61

м2, 27.000. (097), „Пер-

фект”, 064/348-05-68.

(227634)

ТЕСЛА, једнособан, 27 м2,

16.500; двособан 49 м2,

25.000. (097), „Перфект”,

064/348-05-68. (227634)

ТЕСЛА, трособан, 69 м2,

38.000; једнособан 26 м2,

15.000. (097), „Перфект”,

064/348-05-68. (227634)

СОДАРА, двособан, 56 м2,

26.500; двособан 53 м2,

19.500. (097), „Перфект”,

064/348-05-68. (227634)

СОДАРА, једнособан, 35

м2, 23.000; двоипособан,

75 м2, 40.000. (097), „Пер-

фект”, 064/348-05-68.

(227634)

СОДАРА, двоипособан, 62

м2, поглед на Тамиш,

39.000 евра. (097), „Пер-

фект”, 064/348-05-68.

(227634)

МАРГИТА, новоградња, 60

м2, двособан, 650 евра, са

ПДВ-ом. (097), „Перфект”,

064/348-05-68. (227634)

МАРГИТА, трособан, 64

м2, 40.000; четворособан,

96 м2, 65.000. (097), „Пер-

фект”, 064/348-05-68.

(227634)

МИСА, двособан, 47 м2,

25.000; двоипособан, 52

м2, 30.000. (097), „Пер-

фект”, 064/348-05-68.

(227634)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-

бан, 65 м2, 31.000; тросо-

бан, 80 м2, 39.000. (097),

„Перфект”, 064/348-05-

68. (227634)

ПРОДАЈЕМ леп стан, Те-

сла, I спрат, ТА, ренови-

ран, 44 м2, усељив.

062/424-128, 064/423-31-

43. (227571)

СТРЕЛИШТЕ, леп двоипо-

собан, 63 м2, V, ЦГ,

36.000. (49), „Мустанг”,

062/226-901. (227573)

ТЕСЛА, леп двособан, V,

55 м2, ЦГ, 35.000, договор.

(49), „Мустанг”, 062/226-

901. (227573)

ОСЛОБОЂЕЊА, леп дво-

ришни двособан, 50 м2,

1/1, 21.000. (49), „Му-

станг”, 062/226-901. 

СОДАРА, 37 м2, једносо-

бан, IX, ЦГ, 22.000, дого-

вор. (336), „Олимп”, 351-

061, 063/494-898. 

ЦЕНТАР, 47 м2, већи јед-

нособан, II, ЦГ, усељив,

30.000, договор. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (227181)

СТРЕЛИШТЕ, одличан јед-

нособан, 39 м2, III, ЦГ, но-

вија зграда, 23.000.  (336),

„Олимп”, 351-061,

063/494-898. (227181)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 65

м2, I, ЦГ, 32.000. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (227181)

ТЕСЛА, 42 м2, једнособан,

III ЦГ, усељив,

22.000.(336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951. 

СТРЕЛИШТЕ, двособан,

60 м2, IV, ЦГ, лифт,  брзо

усељив, 28.000. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (227181)

РУЖИН просек, новија

градња, 53 м2, приземље,

ЕГ, тераса, двособан,

35.000, договор. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (227181)

КОТЕЖ 2, двоипособан,

66 м2, ЦГ, IV, леп, 41.000.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (227181)

КОТЕЖ 1, комфоран јед-

нособан, ВП, 37 м2, ЦГ,

реновиран, 24.500. (49),

„Мустанг”, 069/226-66-58.

(227573)

САМАЧКИ, ВП, 17 м2, ЦГ,

комплет реновиран, пре-

леп, 13.500. (49), „Му-

станг”, 069/226-66-58.

(227573)

СТРЕЛИШТЕ, поткровље,

51 м2, ЦГ, лифт, 17.000;

кућа 55 м2, 25.000.

„Ивакс”, 062/173-88-45. 

ТЕСЛА, двоипособан, VI -

X, ЦГ, лифт, 32.000, дого-

вор. „Ивакс”, 062/173-88-

45. (227574)

НОВИ СВЕТ, сутерен, сре-

ђен, укњижен, 45 м2,

20.000, договор. „Ивакс”,

062/173-88-45. (227574)

ХИТНО, Тесла 61 м2, ЦГ,

VI, 26.000. (679), „Трем”

01, 332-031, 063/836-23-

83. (227548)

ТЕСЛА, троипособан, ЦГ,

III, леп, четири собе.

(679), „Трем” 01, 332-031,

063/836-23-83. (227548)

ВОЈНА ЗГРАДА, 61 м2, ЦГ,

V, 44.000. (679), „Трем”

01, 332-031, 063/836-23-

83. (227548)

ТЕСЛА, 45 м2, ТА, II, усе-

љив, 27.500. (679), „Трем”

01, 332-031, 063/836-23-

83. (227548)

СОДАРА, 57 м2, ЦГ, VII,

27.000. (679), „Трем” 01,

332-031, 063/836-23-83. 

СОДАРА, 72 м2, ЦГ, тера-

са, лифт, ВП, добра згра-

да, 44.000. (679), „Трем”

01, 332-031, 063/836-23-

83. (227548)

ПРОДАЈЕМ стан у Ража-

ни, може и замена, све оп-

ције могуће, 6.500 евра.

063/818-75-44. (227569)

ЦЕНТАР, једноипособан,

ВПР, ТА, 22.000 евра.

(636), „Стрелиште некрет-

нине”, 062/886-56-09.

(227599)

ЦЕНТАР, одличан двоипо-

собан, 63 м2, V, 43.000.

(398), „Кров”,

060/683-10-64. 

(227615)

СТРЕЛИШТЕ, леп двосо-

бан, 62  м2, ВП, 29.000.

(398), „Кров”, 060/683-10-

64. (227615)

ПОЧЕТАК Котежа, леп

трособан, 76 м2, II, 53.000.

(398), „Кров”, 060/683-10-

64. (227615)

ПРОДАЈЕМ стан, 53 м2, на

Срелишту, VII спрат,

21.000 евра. 063/868-02-

06. (227801)

ТЕСЛА, трособан са греја-

њем, ВП, 77 м2, укњижен.

233-48-01, 065/404-13-43.

(2276129

ТЕСЛА, центар, двоипосо-

бан, VI од X, 32.000, дого-

вор. (636), „Стрелиште не-

кретнине”, 062/886-56-09.

(227599)

СТРЕЛИШТЕ, ново, 38 м2,

II, ЦГ, 25.000, договор.

(636), „Стрелиште некрет-

нине”, 062/886-56-09.

(227599)

МИСА, ново једноипосо-

бан, 42 м2, ТА, 27.000, до-

говор. (636), „Стрелиште

некретнине”, 

062/886-56-09.

(227599)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, I

спрат, ЦГ, 31.000, дого-

вор. (636), „Стрелиште не-

кретнине”, 062/886-56-09.

(227599)

ПРОДАЈЕМ стан, 75 м2, са

двориштем, 1/1, договор.

061/721-12-57. (227626)

КОТЕЖ 1, двособан, 61 м2,

III, ЦГ, 33.000. (677), „Ни-

шић”, 362-027, 064/206-

55-74. (227621)

НОВА МИСА, једнособан,

35 м2, приземље, ЕГ, укњи-

жен, 21.000. (677), „Ни-

шић”, 362-027, 064/206-

55-74. (227621)

ЦЕНТАР, двоипособан, 64

м2, ТА, III, тераса, 35.000.

(677), „Нишић”, 362-027,

064/206-55-74. (227621)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 85

м2, новија градња, VII,

43.000. (677), „Нишић”,

362-027, 064/206-55-74.

(227621)

СТАНОВИ

ПОНУДА
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ТЕСЛА, двособан, 47 м2,

етажно грејање, III,

22.500. (677), „Нишић”,

362-027, 064/206-55-74.

(227621)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,

32 м2 + тераса, V, ЦГ,

21.000. (677), „Нишић”,

362-027, 064/206-55-74.

(227621)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,

57 м2, VII, две терасе,

28.000. (677), „Нишић”,

362-027, 064/206-55-74.

(227621)

СТАН, новоградња, 49 м2,

Светозара Милетића, I,

употребна, 35.900.

061/572-93-17. 

(227754)

ПРОДАЈЕМ четворособан

стан, дуплекс, са греја-

њем, укњижен, власник.

061/415-44-77. (227707)

СТАН, центар, новоград-

ња, код пијаце, грејање

подно, паркинг, остава,

110 м2. 064/295-50-95.

(227702)

ПРОДАЈЕМ двоипособан

стан на Стрелишту, повољ-

но, други спрат, лифт, ЦГ.

063/759-98-77. (227699)

МИСА, два добра стана,

47 и 52 м2, власник.

062/485-502. 

(227692)

ПРОДАЈЕМ трособан ком-

форан стан са нуспрото-

ријама, без улагања. Те-

сла. 060/488-21-15.

(227649)

ДВОРИШНИ једнособан

стан са грејањем и ба-

штом, продајем. 062/885-

43-20. (227676)

ПРОДАЈЕМ стан двособан,

на Тесли. Тел. 061/223-98-

41. (227688)

ПРОДАЈЕМ двособан стан

на Котежу, 60 м2, Стевана

Шупљикца 111, други

спрат, 33.000. 065/332-20-

15. (227665)

СТАН дуплекс, нов, усе-

љив, ЦНГ, Тесла, клима,

тераса. 064/658-41-64.

(4679)

СТАН, двоипособан, трећи

спрат, нов, усељив, тераса,

сређен, Тесла. 064/658-

41-64. (4679)

СТАН, Стрелиште, поткро-

вље, једноипособан,

струјни котао, нов.

064/658-41-64. 4679)

КУПУЈЕМ стан до 16.000,

дајем ауто (3.000), остало

кеш. 064/134-06-30.

(227311)

КУПУЈЕМ стан од 55 м2, на

Котежу 2, без посредника.

061/215-66-95. (227751)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некрет-

нине” потребни станови,

брза реализација.

064/668-89-15. (227212)

АГЕНЦИЈА „Стрелиште не-

кретнине”, Вељка Петро-

вића 7, локал 11,  купује

станове, куће и остале не-

поретности на свим лока-

цијама. 062/886-56-09.

(227599)

У ЦЕНТРУ издајем једно-

собан стан, нов и наме-

штен. 063/313-005. (СМС)

ИЗДАЈЕМ, на дуже, пра-

зан функционалан једно-

собан стан на Тесли, ЦГ.

Тел. 063/106-05-47. (СМС)

ИЗДАЈЕМ ненамештен

двособан стан, на Котежу

2, 100 евра. 063/217-201.

(СМС)

ИЗДАЈЕМ мању празну ку-

ћу у Панчеву. 060/448-08-

80. (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-

ноипособан стан, Котеж 2.

064/545-55-81.(СМС)

У САМАЧКОМ издајем на-

мештену гарсоњеру самцу,

80 евра. 065/353-07-57.

(225673)

ЈЕДНОСОБАН наме-

штен/ненамештен код

Стоматолошког, факулте-

та, погодан за студенте.

064/386-55-96. (226085)

ИЗДАЈЕМ стан на дужи

период, комплет наме-

штен, одмах усељив.

066/631-31-80. (227159)

НЕНАМЕШТЕНА гарсоње-

ра, Котеж 1, на дуже, лепа

локација. 013/317-864,

064/903-70-76. 

(227069)

ГАРСОЊЕРА код Стома-

толошког факултета, на-

мештена, погодна за сту-

денте. 064/386-55-96.

(226950)

ИЗДАЈЕМ двособан стан

на Стрелишту. 013/362-

094, 060/144-85-80.

(226851)

ИЗДАЈЕМ стан на дуже,

Стрелиште. 064/144-32-

86. (227810)

ИЗДАЈЕМ комфоран јед-

ноипособан дворишни

стан + гарсоњера, наме-

штен, Стрелиште. 362-406,

064/218-83-45. 

(227312)

ИЗДАЈЕМ двоипособан,

ненамештен стан на Те-

сли. 064/107-83-91.

(227326)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

нова Миса, ненамештен,

приземље, телефон, ка-

бловска, интернет, две те-

расе, паркинг место.

064/616-40-99. 

(227325)

ИЗДАЈЕМ комфорну собу

са кухињом и купатилом,

запосленима, предност

просветари. 064/988-99-

10, 061/189-00-93,

013/346-845. (227329)

ИЗДАЈЕМ стан. 060/348-

81-66, 013/348-816.

(227331)

ИЗДАЈЕМ намештену кућу

у Старчеву, за становање.

Звати после 16 сати.

063/748-96-06. 

(227332)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

ТА, Тесла, Илије Гараша-

нина. Тел. 231-56-00,

065/468-76-27. 

(227377)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру на новој Миси, у

непосредној близини шко-

ле и амбуланте. Тел.

061/321-73-50. (227480)

ИЗДАЈЕМ стан на Содари,

једноипособан, намештен,

клима, кабловска.

063/883-54-60. (227363)

ЈЕДНОСОБАН стан за из-

вање код преображенске

цркве. 062/801-55-43.

(227367)
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ИЗДАЈЕМ стан и пословни

простор на Новосељан-

ском путу. Тел. 064/390-

34-91. (227344)

ДВА стана издајем, Ми-

са,Тимочка 32. 371-635,

064/993-71-74, 311-007,

064/297-81-68. (227338)

ИЗДАЈЕМ намештену собу

за самца са употребом ку-

патила. 371-262. (227347)

ИЗДАЈЕМ једнособан пра-

зан стан од 45 м2, у центру

града. 069/280-39-07.

(227352)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан, Содара, ТА

грејање, 120 евра. Тел.

064/245-88-57. (227353)

ИЗДАЈЕМО једнособан на-

мештен стан, Стрелиште.

060/152-88-55. (227349)

ЈЕДНОСОБАН стан за из-

давање. 064/145-47-48,

061/175-00-15. (227384)

ИЗДАЈЕМ новију кућу 120

м2, са окућницом, у цен-

тру Старчева. Тел.

063/502-211. (2273959

НЕНАМЕШТЕН двособан

код школе „Свети Сава”,

телефон, кабловска, по-

себна улаз и струјомер.

Тел. 063/117-15-17.

(227399)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-

мештен стан. 066/209-400.

(227396)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-

форан стан, намештен.

Тел. 013/346-938,

064/047-59-70. (227559)

НАМЕШТЕН једнособан

стан, 30 м2, код Хотела

„Тамиш”, 60 евра.

064/122-48-07. (227545)

ИЗДАЈЕМ једнособан ком-

форан стан, 44 м2, Котеж

2. Тел. 066/332-527,

013/332-527. (227474)

ПОТРЕБНА кућа у закуп.

064/476-58-00. (227488)

ЦЕНТАР, двособан 55 м2,

ненамештен, парно греја-

ње, телефон, клима.

064/354-69-01. (227493)

ИЗДАЈЕМ намештен стан

на новој Миси. Тел.

060/037-19-40. (227503)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-

бан стан, ЦГ, Содара.

063/892-39-53. (227503)

НАМЕШТЕН стан, изда-

јем, паркет, грејање, ка-

бловска, инернет, близу

центра. 064/368-30-89.

(227508)

ДВОСОБАН стан, 60 м2,

комплет намештен, греја-

ње, спрат кућа, Миса.

060/357-82-21. (227525)

ИЗДАЈЕМ једнособан дво-

ришни стан за самца или

брачни пар. 013/331-827.

(227523)

ИЗДАЈЕМ стан у центру.

060/014-30-88. (227539)

ИЗДАЈЕМ собу, повољно,

Краљевића Марка 9, Пан-

чево. 063/152-48-36,

063/811-73-7533 (227453)

ИЗДАЈЕМ мањи једносо-

бан намештен стан студен-

ту. Несметано учење, има

интернет. 013/355-537,

065/335-55-37. (227461)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан

на Тесли. 064/195-28-31.

(227460)

ИЗДАЈЕМ стан за озбиљну

жену или девојку. Близу

центра. 332-061. (227440)

ИЗДАЈЕМ празан стан на

Котежу 2. 064/353-23-61.

(227442)

СОДАРА, двоипособан, IV

спрат, ЦГ, кабловска, по-

лунамештен. Тел. 344-254.

(227450)

ИЗДАЈЕМ једноипособан и

двособан стан, намеште-

ни, могу и празни.

064/118-56-11. (117424)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен

стан у центру. Тел.

065/335-12-73. (227420)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру лепу,

намештену, засебан улаз,

нова Миса. 062/161-48-

74, 013/373-027. (227408)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

стан на Котежу 1, са ве-

ћим купатилом и ЦГ. Тел.

064/133-54-18, 304-854.

(227439)

СТРЕЛИШТЕ, преко пута

„Авив парка”, изнајмљујем

ненамештен стан, на дуже.

060/706-01-11. (227719)

СОБА за самце, Стрели-

ште. 320-847. (227729)

ИЗДАЈЕМ једнособан

стан, Тесла, преко пута

„Авива”, ЦГ. 013/348-386,

063/872-16-40. (227725)

ИЗДАЈЕМ намештен/нена-

мештен стан 45 м2, са ве-

ликом терасом, интернет,

клима, кабловска, нова

Миса. 060/037-19-22.

(227114)

ИЗДАЈЕМ стан 100 м2, це-

ла етажа намештен/нена-

мештен, засебна струја и

вода, клима, кабловска,

интернет, нова Миса.

060/037-19-22. (227714)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан, Стрелиште,

центар, ЦГ, од 37 м2.

063/812-42-83. (227706)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан, без ЦГ, центар.

066/642-15-66. (227709)

ИЗДАЈЕМ мањи једносо-

бан стан, дворишни у Вој-

ловици. 064/490-78-50.

(227711)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен,

на дуже време, са ЦГ.

063/337-851. (227704)

ЈЕДНОСОБАН, мањи на-

мештен, центар. 063/124-

10-18, 063/392-236.

(227663)

ИЗДАЈЕМ једнокреветну

собу са грејањем, у цен-

тру. 064/866-24-98.

(227757)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру, центар, ТА, 85

евра + депозит. 064/186-

50-87. (227690)

ИЗДАЈЕМ једнособан

стан, 60 м2, са грејањем,

кабловска, нова Миса.

063/532-389. (227667)

ИЗДАЈЕМ намештену,

комфорну гарсоњеру, 42

м2, грејање, клима, лифт.

064/280-30-35. (2276779

ИЗДАЈЕМ кућу 80 м2, са

двориштем и баштом, у

Старчеву. Тел. 064/403-

15-20. (227680)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру, дворишна зграда,

самици-самцу, Доњи град,

ТА грејање, 60 евра.

063/248-729. (227682)

ИЗДАЈЕМ ненаметшен

стан на Стрелишту.

063/805-59-36. (227642)

ИЗДАЈЕМ велику собу са

кухињом и трпезаријом, у

новој кући. 064/130-36-

02. (227656)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-

мештен стан на Тесли,

приземље, етажно греја-

ње, клима. 060/408-88-50.

(227648)

ИЗДАЈЕМ једнособан не-

намештен стан, ТА, пијаца

Тесла. 069/150-20-78.

(227651)

ИЗДАЈЕМ собу са употре-

бом кухиње и купатила на

Стрелишту. 060/157-00-15. 

ИЗДАЈЕМ двособан нена-

мештен стан, 57 м2, Тесла,

Јована Ристића 1/22 (пре-

ко пута „Авива”). 063/171-

92-12. (227619)

ИЗДАЈЕМ празан стан, 50

м2, са кухињом, ТА греја-

ње, АЛУ столарија. Стре-

лиште. 064/305-71-60.

(227604)

ИЗДАЈЕМ кућу, шири цен-

тар, 100 + 50 м2, послов-

но-стамбене намене.

062/347-667. (227630)

ИЗДАЈЕМ нов комфоран

стан у центру, двема де-

војкама. Тел. 063/882-23-

77. (227606)

ПОВОЉНО издајем собу

са употребом кухиње и ку-

патила, у згради на Тесли.

Тел. 063/820-91-38.

(227623)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру у центру са ЦГ, ка-

бловска и интернет. Тел.

063/118-22-09. (/227762)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан, Котеж 1.

065/975-00-20. (227748)

ИЗДАЈЕ се намештен јед-

нособан стан на Тесли,

клима, ЦГ. 069/507-08-88,

060/347-70-77. (227749)

ИЗДАЈЕМ локал, 30 ква-

драта, ве-це, излог, клима,

тенда, главна аутобуска.

062/120-29-92. (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал 65 м2, Ди-

митрија Туцовића, код

Водне заједнице. Локал,

плус два бироа и два мо-

кра чвора. 063/130-04-07.

(226108)

ПОВОЉНО издајем локал

у центру Панчева.

063/206-996. (226521)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ ло-

кал, Тржни центар код Су-

да, 14 м2. 069/663-773.

(226638)

МАГАЦИН 500 м2 са кан-

целаријама, екстра лока-

ција, хитно, повољно.

062/105-20-12. (227355)
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ИЗДАЈЕ се локал на ћошку

25 м2, Светог Саве 1.

065/863-12-61. (227360)

ИЗДАЈЕМ локал у центру

Стрелишта, погодан за

сваку намену. 064/959-98-

83. (227371)

ИЗДАЈЕМ локал у строгом

центру града. 066/120-

019. Александар. (227375)

ИЗДАЈЕМ локал-канцела-

рију у строгом центру,

корзо, Ул. Ж. Мишића 6.

Тел. 064/224-61-31 или

064/179-38-45. (227379)

ПРОДАЈЕМ три локала

дворишна у Ул. Ж. Миши-

ћа, строги центар, корзо.

Тел. 013/764-006,

064/224-61-31. (227379)

ИЗДАЈЕМ локал од 81 м2,

у центру Стрелишта. Тел.

064/267-71-74. (227502)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-

ној пијаци и на пијаци на

Стрелишту. 064/404-91-

49. (227491)

ПОТРЕБАН простор 150 –

300 м2, градски део, села

не. 062/140-67-16.

(227497)

ПРОДАЈЕМ киоск на глав-

ној аутобуској , 5 м2 + 25

м2, могућ договор.

063/879-03-55. (227522)

ИЗДАЈЕМ пословни про-

стор 400 м2, пословна

зграда, у центру Панчева.

Тел. 063/341-797.

(227540)

ИЗДАЈЕМ локал у центру

за козметички салон, мо-

же и издавање радног ме-

ста. 065/251-46-66.

(227457)

ИЗДАЈЕМ локал у Панче-

ву, Немањина 8, 26 м2.

Тел. 064/184-87-50.

(227455

ИЗДАЈЕМ локал 130 м2, 40

+ 90 м2, Војводе Путника

29. 063/278-250. (227464)

ИЗДАЈЕМ локал 15 м2 и 25

м2, у дворишту, Војводе

Путника 29. 063/278-250.

(227464)

ЛОКАЛ у раду, центар,

9.500; Стари Тамиш, 38

м2, 10.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(227764)

ПОСЛОВНИ простор, 25

м2, погодан за мирну де-

латност, центар. 063/124-

10-18. (227663)

ТЦ Змај Јовина, 24 м2,

приземље, 15.000, дого-

вор. (49), „Мустанг”,

062/226-901. (227573)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, до

улице, В. П. Бојовића 19.

063/314-803. (227577)

ИЗДАЈЕМ у Панчеву кан-

целаријско/салонски, ор-

динацијски простор.

066/110-870. (227580)

55 КВМ, локал издајем,

хитно, сређен, усељив. Ко-

чина 1-а, код Зелене пија-

це. 069/266-98-20.

(227581)

30 КВМ, локал издајем

хитно, сређен, усељив, тр-

жни центар – Змај Јовина,

приземље. 069/266-98-20.

(227581)

ИЗДАЈЕМ локал 45 м2, у

центру Панчева. 060/333-

52-60. (227608)

ПОВОЉНО издајем локал

у најстрожем центру.

064/267-72-17. (227602)

ИЗДАЈЕМ 150 м2, Новосе-

љански 36, локал, радио-

ница, магацин, паркинг,

повољно. 064/482-65-53.

(227618)

ИЗДАЈЕМ локал у граду,

на углу улица Карађорђе-

ве и Браће Јовановић.

063/882-23-77. (227606)

ПОТРЕБНЕ искусне рад-

нице за шивење, услови

добри. 060/738-69-43.

(СМС)

ПОТРЕБНА девојка за рад

у кафићу. 063/800-07-94.

(227332)

СТАРИЈОЈ покретној баки

потребна жена за помоћ у

кући. 064/254-94-68.

(227385)

ПОТРЕБАН пица-мајстор,

кувар и конобар са исксу-

твом у ресторану.

060/635-57-73. (227389)

ПОТРЕБНА радница за

рад у кафићу у Панчеву.

Звати од 9 до 20 сати на

телефон 013/331-241. (ф)

РЕСТОРАНУ „Звезда” по-

требна спремачица за по-

ла радног времена. Доћи

лично. 013/314-669.

(227551)

ПОТРЕБАН столар, масив,

иверица, тапетар или по-

моћник тапетара. Панчево.

060/600-14-52. (227563)

ПОТРЕБАН радник на

спортском објекту, дневна

и ноћна смена. 064/116-

30-31. (и)

ПОТРЕБНА конобарица са

искуством, „Caf fe Pi ca so”.

065/504-91-07, 065/504-

91-09. (227556)

САЛОНУ лепоте „La Vi da

de Ela”, потребна радница

са стручним знањем.

063/734-82-31. (227457)

ПОТРЕБНА жена за чува-

ње старих лица у Немач-

кој. Мало познавање не-

мачког, може ЕУ пасош

или српски. 062/571-007.

(227490)

РЕСТОРАНУ „Po co Lo co”

потребни конобари, кува-

ри и посластичари.

013/355-222. (227491)

ПОТРЕБНА жена за по-

слове у домаћинству. Ме-

сечна плата. 064/076-36-

47. (227492)

ПОТРЕБНА фризерка са

искуством. Драгана,

060/713-62-05. (227529)

ПОТРЕБНА конобарица за

рад у кафићу. 060/362-22-

21. (227535)

ПОТРЕБАН радник, до-

мар, ноћни чувар.

060/362-22-24. (227535)

АУТО-СЕРВИСУ „Станко-

вић” потребан механичар

са искуством. 065/551-67-

45, 063/893-89-26.

(227610)

ПОТРЕБНА радница за

продају цвећа са иску-

ством или трговачком

школом. 060/333-52-60.

(227608)

ПОТРЕБНА радница за

рад на бувљаку. 060/052-

30-40. (227638)

АУТО-ПЕРИОНИЦА „Би-

бац” потребан радник са

или без искуства. 063/329-

464, 066/001-050.

(227742)

ПОТРЕБНА девојка за рад

у кафићу „Петица”, код

Аутобуске станице, улица

Ослобођења. 064/997-79-

09. (227739)

ПОТРЕБАН мајстор за

производњу пецива.

060/510-09-03. (227719)

ПОТРЕБАН радник и рад-

ница за рад у штампарији.

063/295-787. (227760)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ

„Голуб” потребни радници

са искуством за рад у про-

изводњи. Доћи лично, од

понедељка до петка, од 8

до 15 сати. Ул. Жарка Зре-

њанина 36. 013/355-808.

(227716)

ПОТРЕБАН агент продаје

услуга пословним кори-

сницима CV (са обавезном

фотографијом). Послати

на mail: 

di rek ci ja@ pon tesl.rs  

ПОТРЕБНО особље за рад

у производњи и продаји у

пекари. CV (са обавезном

фотографијом) послати на

mail: 

pe ka ra smi lja nic@mts.rs 

ПОТРЕБНА жена/девојка

за чување деце и рад у ку-

ћи. 062/869-98-61.

(227705)

ПОТРЕБНЕ раднице на

индустријским машинама

за шивење. 061/721-54-11.

(227669)

ПОТРЕБНЕ раднице за

рад на индустријским ши-

ваћим машинама.

069/238-07-65. (227661)

ПРОДАЈЕМ једнособан,

двособан, трособан стан

на Котежу 2. (661), „Весна

2”, 066/937-00-13.

(227669)

РЕСТОРАНУ „Маринера”

потребни помоћни кувари

са искуством и спремачи-

ца. 065/822-48-22,

064/658-41-63. (46790)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ

радови, мајстори из Кова-

чице. 060/066-08-60. (СМС)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА Пан-

чево, машински сечемо

влажне зидове, гаранција.

060/691-01-13. (223726)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,

уградња, одржавање воде,

канализације, кабина, сла-

вина, бојлера, котлића.

063/836-84-76. 

(226093)

МОЛЕРСКИ радови, ква-

литетно, цена по договору.

Мајстор Неша. 069/444-

23-76. (227233)

ПОПРАВКЕ једноручних

чесми, санитарија, брзо,

одговорно. Тел. 065/221-

72-24. (227174)

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, изда-

вање 10 евра дан, позови-

те. 064/235-08-

15.(227135)

ДИМНИЧАР, чишћење

димњака, котлова и каље-

вих пећи. 

063/155-85-95. 

(226995)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско

прање намештаја, аутомо-

била. Наташа, 361-474,

060/361-47-41, 066/361-474.

МАТЕМАТИКА, часови,

(основци, средњошколци).

Искусна дипломирана

профессорка математике.

Повољно. 343-370. 

МОЛЕРАЈ, глетовање, кре-

чење, фарбање столарије,

фасаде, пензионерима по-

пуст. 013/235-78-82,

065/557-81-42. (227323)
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ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фарбање столарије, чисто,
квалитетно, повољно.
063/864-67-16, Влада.
(227321)

КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање стабала, бетони-
рања, чишћења тавана,
подрума, итд. 064/122-69-
78. (227322)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, бето-
нирања, ископи, утовари
шута, однос ствари, оба-
рање стабала, кошење
траве. 060/035-47-40.
(227322)

ЗАМЕНА црепа, поправка
крова, продајем бибер
цреп. 065/535-24-56.
(227328)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-
летне, венецијанери, ко-
марници, уграђујем, по-
прављам гуртне. 064/181-
25-00. (227386)

РАЗНЕ физичке послове
радимо: ископи, шут,  бе-
тонирања и остало.
065/600-05-30. (2273879

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера, шпо-
рета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (227574)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: адап-
тације купатила, одгуше-
ња, замена, поправке, вен-
тили. 013/331-657,
064/495-77-59, 063/777-
18-21. (227376)

ТРАЖИМ жену за негу
старе особе у Немачкој.
063/194-19-18. (227362)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, 22
године искуства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(227364)

ТВ и сателитске анене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20-70.
(227368)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници, венеци-

јанери, тракасте завесе,

уграђујем, поправљам.

063/882-25-09. (227339)

ПАРКЕТ: хобловање, лаки-

рање и фуговање, дугого-

дишње искуство, повољно.

064/190-96-74. (227346)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-

правка старе, уградња но-

ве инсталације, машинска

одгушења санитарија.

062/382-394. 

(227341)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ре-

новирање купатила, слави-

не, одгушење канализаци-

је одмах. Тел. 063/269-

173. (227411)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако др-

во које вам смета.

063/369-846. (227410)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством, тра-
жи посао. 064/120-77-64. 

БРАВАРСКО-ЗАВАРИ-
ВАЧКИ радови, монтажа
капија, ограда, надстре-
шница, застакљивање те-
раса. 062/816-33-84.
(227459)

СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, израда
кошуљице, уградња лами-
ната, столарије. 062/816-
33-84. (227459)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање пар-
кета. 064/341-79-60,
065/543-21-53. (227437)

ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских ра-
дова. 064/866-25-76,
013/361-601. (227445)

КОМБИЈЕМ превозим ро-
бу, ствари, селидбе и све
остало, најповољније.
065/361-13-13. (227448)

НЕГОВАТЕЉИЦА пружа
сваки вид неге старим, бо-
лесним, на сат. 060/366-
63-69. (227449)

МЕДИЦИНСКЕ сестре, да-
вање терапије, купање и
нега болесника. 063/737-
59-60. (227417)

РЕНОВИРАЊЕ кровова,
зидање, малтерисање, бе-
тонирање, извлачење ко-
шуљице са европским ква-
литетом. 063/865-80-49.
(227412)

ЧАСОВИ математике,
основцима. 060/676-36-
37. (227466)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израде инсталација, инди-
катори, бојлери, купатила,
ТА. 062/271-661, 061/132-
85-43. (227468)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, де-
мит фасаде, гипсарски ра-
дови, повољно, пензионе-
рима попуст. 061/626-54-
06. (227469)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-20-
03. (227488)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
ефикасно, повољно.
063/318-780. (227517)

ЕЛЕКТРИЧАР, ради инста-
лације и остале поправке,
повољно. 060/521-93-40.
(226528)

СЕРВИС, допуна, уградња
клима. 064/520-48-80,
063/740-83-98. (227542)

КЕРАМИЧАР, повољан и
квалитетан и молер, тражи
посао. 061/203-70-87.
(227736)

КОШЕЊЕ траве, дворишта
и воћњака, тримером. Мо-
гућност одвоза траве.
061/612-14-50. 
(227767)

ПРЕВОЗ тамићем кипером
до 2 кубика, песак, шљу-
нак, шут, остало. 061/612-
14-50. (227767)

ЧАСОВИ енглеског језика,
повољно, професор енгле-
ског. Тел. 066/934-47-36.
(227732)

ШАМОТИРАМ шпорете за
ложење, пећи, чистим ка-
љеве пећи, димњаке.
064/437-64-33. (227720)

РАДИМО грађевинске по-
слове, зидање, малтериса-
ње, реновирање крова.
064/138-68-13, 372-799.
(227724)

КОШЕЊЕ и крчење, сече-
ње дрвећа, вађење пање-
ва, фрезирање баште.
064/196-17-32. ( 227726)

РАДИМО све физикалије,
утовар, истовар, бетони-
рање, цепање, имамо ка-
мион. 061/165-06-18.
(227731)

ЧАСОВИ енлеског, за све
узрасте, припрема за FCE.
063/875-88-83. (227710)

РЕЛАКС и медицинска ма-
сажа, естетски и медицин-
ски педикир, Јасмина.
013/351-907, 061/308-95-
86. (227666)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, преводи, сигу-
ран успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (227641)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, фасаде, чисто, пе-
дантно. 061/288-20-19.
(227640)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
месечно плаћање, профе-
сор. Центар, 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-
94. (227599)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до 2 кубика. 065/334-
23-38. (227593)

БРАВАРИЈА, ограде, капи-
је, надстрешнице, врата,
решетке, рукохвати, ситне
преправке, врло повољно.
060/140-54-44, Дуле.
(227576)

АЛУ и ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, монта-
жа и демонтажа. 063/801-
84-76. (2276119

МАШИНСКО бушење рупа

за стубове, за ограду, за

винограде, воћњаке, мон-

тажа ограде, ограђивање

плацева, дворишта... 

Дејан, 

065/440-97-00. 

(227597)

СВЕ врсте физичких по-

слова: утовар, истовар, се-

лидбе, сечење/цепање др-

ва, копање, одвоз шута,

непотребног намештаја,

чишћење подрума, тавана,

шупа и слични послови.

Дејан, 065/440-97-00,

061/626-14-50, 

341-571. 

(227759)

ВЛАГА. Решите се влаге
заувек. Машинско сечење
зидова, постављање изола-
ције, гаранција 100%. Тел.
062/427-614.  (СМС)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим и вели-
ким кипером. 064/664-85-
31, 013/342-338. (СМС)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Ср-
бији с комбијима, камио-
нима, екипа радника, ку-
тије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Беспла-
тан долазак и процена по-
сла. Плаћање могуће че-
ковима 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 . (4679)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. (4679) 

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –

Борис – комбијима, ками-

онима, професионално,

екипа радника, све рела-

ције по Србији, откуп на-

мештаја.  013/352-536,

063/253-028, 064/444-66-

74. (4679)

СЕЛИДБЕ и превоз робе

„Бомбончић” – Борис –

комбијима, камионима,

екипа радника, монтажа,

демонтажа, паковање

ствари, кутије за пакова-

ње, фолија за заштиту на-

мештаја. Селите 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 . (4679)

УТОВАР и одвоз шута, ис-

коп канала до 30 цм, пар-

кинзи. Мини багер.

063/225-245, 

064/245-93-48. (227531)

10 КУБИКА, шљунак, пе-

сак, превоз 2.000 динара.

064/245-93-48. 

(227531)

ШЉУНАК, песак, цемент,

креч, сејанац, ризла, црна

земља. Велики камион.

063/225-245 

(227531)

ШЉУНАК, песак, ризла,
сејанац, црна земља, мали
камион. 064/245-93-48.
(227531)

РОЈАЛ МГ, ролетне, ко-
марници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-
врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351-
498. (227534)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из Де-
бељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. 

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (223422)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаран-
ција. www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (225465)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут, утовар.
063/246-368. 
(227167)
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„TERMOMONTELEKTRO” DOO
BAVANIŠTANSKI PUT 247

PANČEVO

POTREBNI RADNICI SLEDEĆIH PROFILA:
– SERVISERI BELE TEHNIKE
– FRIGOMEHANIČARI
– MONTERI CENTRALNOG GREJANJA
– MAŠINSKI INŽENJER (TERMOTEHNIKA)

KONTAKT TELEFON: 013/ 215-54-44; 013/377-477

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-

шења судопере, купатила,

адаптације, поправке, за-

мене. 013/331-657,

063/777-18-21, 064/495-

77-59. (232611)

ПОВОЉНО, превоз робе и

селидбе, комбијем, цена по

договору. 064/147-14-77,

013/311-514. (226506)

СЕЛИДБЕ, превоз робе ка-

мионом, радници, повољ-

но. Вук. 064/176-91-85,

063/278-117, 013/365-051.

(226633)

СЕЛИДБЕ комбијем и ка-

мионом, Војводина, Срби-

ја, са или без радника. Нај-

повољније. Иван. 063/107-

78-66. (4679)

СЕЛИДБЕ робе и ствари

комбијем и камионом, про-

фесионално, екипа радни-

ка, све релације по Србији,

откуп намештаја. Иван.

063/107-78-66. (4679)

ПОВОЉНО! Превоз робе,

селидбе комбијем, цена по

договору. 064/147-14-77,

013/311-514. (227327)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,

металне подупираче, ме-

шалице за бетон. 064/351-

11-73. (227347)

СЕРВИС телевизора, про-

даја половних, електричар,

уградња ауто-радија. Де-

јан, 063/800-01-96.

(227372)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-

шење судопере, купатила,

адаптације, поправке, за-

мена. 013/331-657,

063/777-18-21, 064/495-

77-59. (227376)

ДНЕВНИ одмор, 5 евра по

особи, преноћиште 10 евра

по особи. Немаљина 8, хо-

тел „Гостел”. 064/201-18-

39. (227382)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-

шење купатила и канализа-

ције, водоводне адаптаци-

је, замена вирбли, батери-

ја, вентила и санитарија,

све за воду, 0-24, пензио-

нерима екстра попуст, до-

лазим одмах. 013/348-139,

064/493-44-63, 061/317-

26-33. (227400)

ДУБИНСКО прање наме-

штаја, у вашем стану. Пра-

ње тепиха, одвоз, довоз.

066/001-050, 063/329-464.

(227747)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови и фасаде. 061/283-

66-41, 064/317-10-05. 

СЕЛИДБЕ и превоз робе

камионом и комбијем већ

од 1.500 динара. 0-24 сата.

Ми смо ту због вас.

064/334-85-64, 063/811-

98-32, Поповић. (227721)

ПРЕВОЗ песка, шљунка,

сејанца, ризле, мањим и

већим камионом. 064/648-

24-50. (227659)

УТОВАР и превоз шута, ру-

шење објеката, најповољ-

није у граду. 064/648-24-

50. (227659)

ГРАЂЕВИНСКА радња,

Славиша Илиевски, изводи

све врсте грађевинских ра-

дова. Кровови, зидање, бе-

тонирање, адаптације, ста-

нова, итд. 062/894-37-18,

064/183-16-36. (227644)

РАДИМО зидање, бетони-

рање, оправка старих, но-

вих кровова, разне фаса-

де. 013/664-491, 063/162-

53-89. (227651)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-

СКИ радови, гипс, лами-

нат, повољно. Проверите.

061/141-38-02, 063/177-

69-74. (227636)

КИРБИ дубинско усисава-

ње и прање намештаја и

тепиха. Сервис „Гоша”.

064/338-49-78. (227578)

ПРЕВОЗИМ кипером, по-

вољно, сејанац, песак,

шљунак, ризла, одвозим

шут. 064/354-69-94.

(227595)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево, даље, Цена

договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (227617)

ЛИМАРСКИ радови, олу-

ци, окапнице, лајсне, кро-

вопокривачки радови, са-

нације цурења, термо и хи-

дроизлације равних крово-

ва и тераса. Најјефтинији

алпинистички радови.

064/903-39-23. (2275969

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе,

шпорете, бојлере, попра-

вљамо квалитетно са га-

ранцијом. „Фриготехник”,

361-361, 064/122-68-05. 

СЕЛИДБЕ 1.000, попуст

ванградске, радници.

064/482-65-53. (227653)

МУШКАРАЦ, 57 година,

упознао би слободну жен-

ску особу, од 35 до 50 го-

дина. 064/475-84-25.

(227564)

ИНВ. ПЕНЗИОНЕР, 1968,

тражи жену, озбиљну, без

обавеза, ради брака.

065/672-87-01. (227482)

ПЕНЗИОНЕРИ! Стручно

саветовање, доживотно из-

државање, куповина стана

са плодоужитком, смештај

у стамбене заједнице за

пензионере. „Елпис”,

061/324-40-85, Мите Топа-

ловића 6. (227494)

ОГЛАШАВАМ неважећом

годишњу пензионерску

карту издату од АТП-а на

име Стеван Малајмаре. 

ПОТРЕБНА слободна жена

за заједнички одмор у ба-

њи. 064/372-9471. 

НЕМАЧКИ пензионер, 69

година, тражи жену за за-

једнички живот (слободну

жену без обавеза, од 55 –

60 година). 064/501-91-05,

013/236-72-95. (227693)

МУШКАРАЦ, 55 година,

материјално обезбеђен

жели да упозна жену или

девојку до 40 година, ради

дружења, излазака. Звати

од 21 сат. 013/352-203. 

БАЊА ВРУЈЦИ, повољно

апартман и собе. 064/616-

33-83. (225434)

СОКОБАЊА, издајем сме-

штај, центар, борићи, ка-

бловска, паркинг, 600 ди-

нара по особи. 063/485-

829. (и)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ апартмане

на Златибору, центар, пар-

кинг, КТВ, грејање, ново.

063/759-98-77. (227694)

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

На осно ву чла на 137. став 1. тач ка 15 . За ко на о спор ту(„Сл.гла сник РС бр.24/2011 и 99/2011), чла на 18. ста ва 2. али не ја 16.и чла -

на 45. Ста ту та Јав но ко му нал ног пред у зе ћа за уре ђе ње и одр жа ва ње спорт ских те ра на и обје ка та „Мла дост” Пан че во, („Сл.лист

гра да Пан че ва” број 9/2013, и  Од лу ке о бу џе ту гра да Пан че ва за 2016. Го ди ну(„Сл .лист гра да Пан че ва, број 37/15, 3/16, 4/16-ис -

прав ка, 19/16),  вд ди рек тор ЈКП „Мла дост” Пан че ва рас пи су је

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за до де лу тер ми на и ста за на за тво ре ном ба зе ну Спорт ско ре кре а тив ног цен тра „Стре ли ште”

Јав но ко му нал ног пред у зе ћа „Мла дост” Пан че во за пе ри од 01.10.2016.-15.06.2017. го ди не
       

ЈКП „Мла дост” Пан че во по зи ва све за и те ре со ва не спорт ске ор га ни за ци је и дру га прав на  и фи зич ка ли ца да под не су при ја ве за

до де лу тер ми на и ста за на за тво ре ном ба зе ну, суб вен ци о ни са них сред стви ма из бу џе та гра да Пан че ва за 2016. Го ди ну, као и сред -

стви ма у скла ду са Од лу ком о бу џе ту гра да Пан че ва за 2017. го ди ну.

1. Оп шти усло ви 
·       да има свој ство прав ног ли ца са се ди штем на те ри то ри ји гра да Пан че ва

·       да по сто ји и ра ди нај ма ње го ди ну да на 

·       да ни је у по ступ ку ли кви да ци је,сте ча ја и под при вре ме ном за бра ном оба вља ња де лат но сти,да  не ма бло ка ду по слов ног ра чу -

на,по ре ске ду го ве или ду го ве пре ма ор га ни за ци ја ма со ци јал ног оси гу ра ња и да ни је у по след ње две го ди не пра во сна жном од лу -

ком ка жња ван за пре кр шај или при вред ни по сту пак у ве зи са ње ном де лат но шћу

·      да је ис пу нио сво је уго во ре не и дру ге оба ве зе пре ма уста но ва ма, јав ним и јав но ко му нал ним пред у зе ћи ма,чи ји је осни вач

град Пан че во,за кључ но са 31.12.2015. год

·       да има ју ис ку ства у ре а ли за ци ји де лат но сти ко јом се ба ве

·       да су еви ден ти ра ни у ма тич ним спорт ским са ве зи ма на ни воу Ре пу бли ке Ср би је

2. По себ ни усло ви 
·       да је рад спорт ске ор га ни за ци је пре по знат и фи на си ран кроз бу џет гра да Пан че ва

·       да је спорт ска ор га ни за ви ја члан  Спорт ског са ве за гра да Пан чев

3. КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ДО ДЕ ЛУ ТЕР МИ НА И СТА ЗА НА ЗА ТВО РЕ НОМ БА ЗЕ НУ Спорт ског цен тар „Стре ли ште” ЈКП „Мла -
дост” Пан че во
1.    Ка те го ри за ци ја спор то ва по Пра вил ни ку о на ци о нал ној ка те го ри за ци ји спор то ва

Ка те го ри ја      I -10 бо до ва

Ка те го ри ја      II- 8 бо до ва

Ка те го ри ја      III- 6 бо до ва

Ка те го ри ја      IV-4 бо да

Ка те го ри ја      V-  2 бо да

оста ло               -  0 бо до ва 

2.    Ма сов ност (0-20 бо до ва)

·       Шко ла  и мла ђи пи о ни ри

до  20 рег. Чла но ва (2 бо да),пре ко 20 чла но ва (4 бо да)

·       Пи о ни ри

до 20 рег. Чла но ва (2 бо да) ,пре ко 20 чла но ва (4 бо да)

·     Ка де ти

до 15 рег. чла но ва (2 бо да),пр ко 15 чла но ва (4 бо да) 

·     Ју ни о ри

до 15 рег. чла но ва (2 бо да),пре ко 15 чла но ва (4 бо да)

·       Се ни о ри  (4 бо да)

3.  Ре зул та ти за ју ни ре,ка де те и се ни о ре у се зо ни 2014/2015    (0-10)

4.  Струч ност тре нер ског ка дра (број тре не ра ,ли цен ца, школ ска спре ма, до са да шња ис ку ство тр ене ра ...)  (0-10)

5. Пред ло же ни план и про грам ра да клуб у на ред них 3 го ди не  (0-20)

СУБ ВЕН ЦИ О НИ СА НИ  ТЕР МИ НИ ЗА ЗА ТВО РЕ НИ ПЛИ ВАЧ КИ БА ЗЕН

КАН ДИ ДА ТИ ИМА ЈУ ОБА ВЕ ЗУ ДА ДО СТА ВЕ СЛЕ ДЕ ЋУ  ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈУ:

·      До каз о ре зул та ти ма за 2016. го ди ну (по твр да ма тич ног са ве за Ре пу бли ке Ср би је)

·      Ко пи ја ди пло ма и ли цен ци тре не ра

·      Спи скак чла но ва клу ба по се лек ци ја ма 

·      при ја ва на Јав ни по зив

При ја ве се под но се   у  ЈКП-у  „Мла дост” Пан че во  на адре су: Пан че во, Ма са ри ко ва 1а, дру ги спрат са на зна ком „ЗА ЈАВ -

НИ ПО ЗИВ ЗА РАС ПО ДЕ ЛУ ТЕР МИ НА ЗА ЗА ТВО РЕ НИ БА ЗЕН- НЕ ОТВА РАЈ”.

       Од лу ку о до де ли тер ми на до но си ди рек тор ЈКП ‘’Мла дост’’ Пан че во на пред лог Ко ми си је за рас по де лу тер ми на  ЈКП „Мла -

дост” Пан че во, а уз са гла сност Ко ми си је за спорт гра да Пан че ва.

       Ли ста одо бре них спорт ских ор га ни за ци ја ко је ће би ти ко ри сни ци по ме ну тих  суб вен ци о ни ра них тер ми на на за тво ре ном ба -

зе ну  об ја ви ће се на сај ту www.jkpmladost.rs. .

       Под но си о ци при ја ва  има ју пра во уви да у под не те при ја ве и при ло же ну до ку мен та ци ју, као и пра во при го во ра на ли сту, у ро -

ку од 3 да на од да на об ја вљи ва ња ли сте на по ме ну том ин тер нет сај ту.

       Ко нач ну од лу ку по при го во ру до но си ди рек тор ЈКП „Мла дост” Пан че во,на пред лог Ко ми си је за рас по де лу тер ми на  ЈКП „Мла -

дост” Пан че во и уз са гла сност Ко ми си је за спорт гра да Пан че ва и иста се об ја вљу је на по ме ну том сај ту.

       Пред ла га чи чи ја при ја ва бу де ко нач но при хва ће на и одо бре на за до би ја ње суб вен ци о ни ра них тер ми на на за тво ре ном ба зе -

ну, за кљу чу ју уго вор са ди рек то ром ЈКП „Мла дост” Пан че во, ко јим се ре гу ли шу ме ђу соб на пра ва и оба ве зе уго вор них стра на.

Не бла го вре ме не и не пот пу не при ја ве не ће се раз ма тра ти.

Јав ни по зив ће се об ја ви ти на ин тер нет стра ни ЈКП „Мла дост” и ли сту „Пан че вац” са ро ком за под но ше ње при ја ва од 8

да на од да на об ја вљи ва ња у ли сту „Пан че вац” .

       

Све ин фор ма ци је у ве зи са јав ним по зи вом мо гу се до би ти на Е-ма ил:opstiposlovi@jkpmladost.rs, или те ле фон

013/354-178. 

Термини Период (сат) Број стаза на базену

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

7 СТАЗА

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

16-17

17-18
2 СТАЗЕ

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-24

24-01

8 СТАЗА

СУБОТА 

НЕДЕЉА

7-8

8-9

9-10

10-11

8 СТАЗА
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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.

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.

      По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 20. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) 

ОГЛА ША ВА
јав ни увид сту ди је о про це ни ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну

     Но си лац про јек та Wellbury - Bela Anta д.о.о., Ули -

ца Иг ман ска бр. 15, из Бе о гра да, под нео je зах тев за

да ва ње са гла сно сти на сту ди ју о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК ТА Ин фра струк тур ног ком -

плек са за ве тро ге не ра тор ско по ље Bela Anta у До ло ву.

По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та

мо гу се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10 до 14 са -

ти у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за ур -

ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла

Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39)

и у про сто ри ја ма Град ске упра ве гра да Пан че ва, ули -

ца Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, до 10. 10. 2016. го ди не.

За вре ме тра ја ња јав ног уви да за ин те ре со ва на јав ност

мо же у пи сме ном об ли ку под не ти при мед бе и ми шље -

ња на из ло же ну сту ди ју о про це ни ути ца ја на адре су

Се кре та ри ја та.

      Јав на рас пра ва и пре зен та ци ја одр жа ће се 11.10.

2016. го ди не у згра ди Вла де АП Вој во ди не (при зе мље,

кан це ла ри ја бр. 39) у 14 са ти.

„Stari Tamiš” a.d. Pančevo, 

raspisuje konkurs za radna mesta:
·      poljoprivredni tehničar

·      traktoristа/kombajner

·      kuvar

              Mail adresa na koju možete slati biografiju je:

zaposlenje@staritamis.rs.

Ili poštom na adresu: „Stari Tamiš” a.d. Pančevo, 

Kestenova 004

26000 Pančevo

sa naznakom:

ZAPOSLENjE

      Konkurs je otvoren do 30. 09. 2016. godine.

На осно ву чла на 26 Ста ту та Ин сти ту та за про у ча ва ње

ле ко ви тог би ља „Др Јо сиф Пан чић” Бе о град, ди рек тор

Ин сти ту та је 12. 09. 2 016. го ди не рас пи сао

КОН КУРС
ЗА ДО БИ ЈА ЊЕ НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈЕ ПО НУ ДЕ 

ЗА ПРЕ ВОЗ ЗА ПО СЛЕ НИХ

I

У ло кал ном ли сту „Пан че вац” об ја вљу је се КОН КУРС

за до би ја ње нај по вољ ни је по ну де за пре воз за по сле -

них рад ни ка Ин сти ту та, на ре ла ци ји Град Пан че во -

Сек тор про из вод ње, Ба ва ни штан ски пут 277. ( на пу -

ту за Ко вин).

II 

Пре воз се вр ши за око 50 за по сле них, а оба вља се сва -

ког рад ног да на од по не дељ ка до пет ка.

III

Пре воз се оба вља у вре ме ну од 6.20 до 6.50, ују тро, за

до ла зак на по сао, и по за вр шет ку рад ног вре ме на од

15 до 15.50 са ти. У ме ђу вре ме ну во зи ло и во зач су

сло бод ни.

IV

Пре воз за по сле них оба вља се са два во зи ла, по 25

рад ни ка у во зи лу, и иде се кроз по је ди не де ло ве гра -

да Пан че ва. ка ко сле ди:

Смер во зи ла бр.1 пре ма фир ми Ин сти тут би ља „Јо -

сиф Пан чић”

6.30

1. ста ни ца – Жар ка Зре ња ни на (код Сто ма то ло шког

фа кул те та)

2. ста ни ца – угао Жар ка Зре ња ни на и Кра ље ви ћа

Мар ка

3. ста ни ца – Ж. Зре ња ни на код бр. 47 (Со да ра)

4. ста ни ца – Ж. Зре ња ни на код бр. 3 (пе ка ра „Хер мес”)

5. ста ни ца – Све тог Са ве бр.2 (код глав не ау то бу ске

ста ни це)

6. ста ни ца – Све тог Са ве бр. 54

7. ста ни ца – Мо ше Пи ја де бр. 120 (из ме ђу Ко те жа 1 и

Ко те жа 2)

8. ста ни ца – Сте ва на Шу пљик ца бр. 83 (над во жњак)

9. ста ни ца – угао Ми хај ла Обре но ви ћа и Ми ло ша

Обре но ви ћа (Те сла)

10. ста ни ца – Сек тор про из вод ње, Ба ва ни штан ски пут

бр. 277 - зад ње од ре ди ште у 6.50

Смер во зи ла бр. 2 пре ма фир ми Ин сти тут Би ља „Јо -

сиф Пан чић”

6.35

1. ста ни ца – Стре ли ште, Ду ша на Пе тро ви ћа Ша не та

2. ста ни ца – Стре ли ште, Цви ји ће ва

3. ста ни ца – Сте ва на Срем ца бр. 32

4. ста ни ца – ста ри бу вљак, Ба ва ни штан ски пут 30

5. ста ни ца – Ба ва ни штан ски пут код вој ске (ка сар не

„Сте ви ца Јо ва но вић”).

6. ста ни ца – Ба ва ни штан ски пут - Но во гро бље

7. ста ни ца – Сек тор про из вод ње, Ба ва ни штан ски пут

бр. 277 - зад ње од ре ди ште у 6.50

ПО ВРА ТАК за по сле них с по сла, оба вља се од 15 са -

ти, обр ну тим прав цем кре та ња, и тра је до 15.50 са -

ти.

V

На кон курс, ко ји је отво рен 8 да на, мо гу се ја ви ти фи -

зич ка и прав на ли ца, ре ги стро ва на за пре воз пут ни ка,

и ко ја при ло же до каз да по се ду ју во зи ла од го ва ра ју ћег

ква ли те та и стан дар да на ме ње ног за пре воз за по сле -

них (да по се ду ју чист и уре дан ау то бус са кли ма уре -

ђа ји ма, тех нич ки ис пра ван и по де сан за укљу чи ва ње у

јав ни са о бра ћај, да обез бе де во за ча са по треб ним ис -

ку ством.

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

АЛЕК САН ДРУ БА БИ ЋУ
1971–2016.

Ау то сер вис „Па па до пу лос”

(70/ф)

По след њи по здрав

СА ЛЕ ТУ

Од ко лек ти ва Штам па ри је „Алек сан дар”

(85/227582)

По след њи по здрав

СА ЛЕ ТУ

од МА РИ ЈЕ и ОЛИ ВЕ РЕ „Back office”

(62/227512)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

АЛЕК САН ДРУ БА БИ ЋУ

Ка фе-Пи це ри ја „Ку ла”

(134/227715)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми ну ла је на ша

ЉИ ЉА НА БОЈ КОВ СКИ
1967–2016.

На ша во ље на пре ми ну ла је 13. сеп тем бра 2016. 

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(92/227605)

Нај чу ве ни јој глу ми ци,

дра гој

МИ РИ  
СТУ ПИ ЦИ

1923–2016.
Оти шли глум ци до би ја -
ју нај бо љу по став ку.
Тра ја ће те увек, на да у
су срет. До ви ђе ња. 

По што ва лац ДУ ШАН
МИ ЈИЋ, 32 го ди не

(142/227752)

По след њи по здрав

ПЕ ТРУ ВУ ЈИ ЋУ

од стри не ЗА ГОР КЕ 

и се стре ЛА РЕ

(16/227393)

По след њи по здрав

СА ЛЕ ТУ
БИ ЉА, МИ О НА

и СЛАВ КО

(53/227480)

По след њи по здрав дра -

гом

СА ЛЕ ТУ

МА ТЕ ЈА, БИ ЉА 

и ДЕ ЈАН

(104/227623)

По след њи по здрав

ку му СА ЛЕ ТУ

КВА РИ - ИГРА, 

РЕ ЉИ ЦА, СВЕ ТЛА НА 

и МИ ЛУ ТИН

„Ни кад ви ше на екс кур -

зи ју”

(105/227627)

По след њи по здрав 

чи ка СА ЛЕ ТУ

БА НЕ  и ГОЈ КО

(136/

По след њи по здрав дра-

гом пријатељу 

АЛЕК САН ДРУ

БА БИ ЋУ

„Резервни план”

(136/

АЛЕК САН ДАР БА БИЋ
По след њи по здрав Са ле ту штам па ру, од ко лекти ва

„Ау то ре монт Пи ва ше вић”

(51/ф)

АЛЕК САН ДАР
БА БИЋ

За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.
По ро ди ца ЧО ЛА КО ВИЋ

(30/227423)

БРА ШО

По след њи по здрав од ко лек ти ва АМЦ „Ста ри град”

(38/227444)

По след њи по здрав

АЛЕК САН ДРУ БА БИ ЋУ

„МК  СИ РИ УС”

(82/2127558)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Тво је ме сто ни ко и ни ка да не мо же да за ме ни

АЛЕК САН ДАР БА БИЋ
1971–2016.

Увек са то бом „Good  Company”
(67/ф)

По след њи по зрав дра гом при ај те љу

АЛЕК САН ДРУ БА БИ ЋУ
1971–2016.

Ко лек тив Сто ва ри шта „То пли дом”

(68/ф)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

АЛЕК САН ДРУ БА БИ ЋУ
1971–2016.

„Amadeus Band”

(69/ф)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

АЛЕК САН ДРУ БА БИ ЋУ
1971–2016.

„Бра лекс КО”

(71/ф)

АЛЕК САН ДАР

БА БИЋ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ста на ри згра де Иг ња та

Ба ра јев ца 2

(73/227526)

АЛЕК САН ДАР

БА БИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

ЈУ ЦА 

и ПЕ РА ВА СИЛ ЧИН

(74/2275269

АЛЕК САН ДАР БА БИЋ
1971–2016.

По но сни на сва ку тво ју ми сао, реч и де ло.

Улеп шао си нам жи во те.

Тво ји: НО ВАК, МИ ЛИ ЦА и ОЉА с по ро ди цом

(86/227587)

АЛЕК САН ДАР БА БИЋ
1971–2016.

Са лен це наш до бри,

ти си на ша ду ша

а ми тво ји пи ли ћи.

За у век НО ЛЕ и МИ ЦА
(87/227588)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Не ма мо ре чи за хвла но сти за све приј ате ље

и род би ну ко ји су нам пру жи ли по моћ и

уте ху у на шем бо лу за на шим Алек сан дром

Ба би ћем.

По ро ди це БА БИЋ и ПА ПИЋ
(88/227589)

АЛЕК САН ДАР

БА БИЋ

Од ма рај, хва ла ти за

све!!!

Тво ји ку ми ћи:

чи ку ЛА КИ 

и чи ку СР КИ

(135/227722)

АЛЕК САН ДАР БА БИЋ

По след њи по здрав при ја те љу и ве ли ком

бра ту Са ле ту од MC COYOТ

(49/Ф)

По след њи по здрав Но ле то вом та ти

АЛЕК САН ДРУ БА БИ ЋУ

Оде ље ње VII-3 са раз ред ним ста ре ши ном, ОШ

„Јо ван Јо ва но вић Змај” Пан че во
(44/337458)

АЛЕК САН ДАР БА БИЋ

Са ле... бра те... не ка ти нај сјај ни је зве зде оба сја -

ва ју не бе ске пу те ве...

СТАН КО П АУ НО ВИЋ и НИ КО ЛА ПИ ВА ШЕ ВИЋ

с по ро ди ца ма
(50/ф)

АЛЕК САН ДАР БА БИЋ

По след њи по здрав дра гом и во ље ном зе ту и те -

чи.

Тво ји БЕ ЛИ ЋИ
(89/227594)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

АЛЕК САН ДРУ БА БИ ЋУ

По ро ди це ЈА ЛО ВИ и СР БЉА НИН

(45/227462)

Наш

БРА ШО

Ре чи не мо гу опи са ти

на шу ту гу.

Дру штво из га ра же:

БИ БЕР, СПИ ДИ, 

ЖИ КА, МИ МИ, 

МИ КИ ЦА СИН, 

МИ ЛЕН КО 

и ВЛА ДА НИ НИЋ

(37/227444)

Дра ги наш Бра шо

АЛЕК САН ДАР

БА БИЋ

1971–2016.

За у век ће мо те пам ти ти.

Тво ји омла дин ци: 

ЋОМ ПЕ, ТА ЛЕ, ЦР НИ,

ЗЕ КА и ТА ША

(65/227519)

По след њи по здрав дру -

гу

АЛЕК САН ДРУ

БА БИ ЋУ

СЕ НАД и ЈЕ ЛЕ НА

(113/227659)

АЛЕК САН ДАР

БА БИЋ

По след њи по здрав од

АН ЂЕ ЛЕ, ХЕ ЛЕ НЕ, 

ТА ЊЕ и НЕ БОЈ ШЕ 

КО СИЋ

(116/227661)

АЛЕК САН ДАР

БА БИЋ

Дра ги наш ку ме, по чи -

вај у ми ру, не ка те ан ђе -

ли чу ва ју.

Тво ји СУ ЧЕ ВИ ЋИ

(125/227639)
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9. сеп тем бра 2016. опро сти ли смо се од на шег

дра гог

ДРА ГО ЉУ БА ЋИ РИ ЋА ЋИ РЕ

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: син МО МИР, сна ја АЛЕК САН ДРА

и унук ФИ ЛИП
(12/227365)

По след њи по здрав дра -

гом ко ле ги

БО ГДА НУ 

ПА ВЛО ВИ ЋУ

Ин сти тут Др „Јо сиф

Пан чић” - сек тор 

про звод ње Пан че во

(14/ф)

11. сеп тем бра 2016. го ди не пре ми нуо је

наш во ље ни су пруг, отац и де да

БОГ ДАН ПА ВЛО ВИЋ
1958–2016.

По след њи по здрав од су пру ге ЛЕН КЕ 

и си но ва БО ЈА НА и СР ЂА НА 

с по ро ди ца ма

(19/227401)

По след њи по здрав 

БОГ ДА НУ 

ПА ВЛО ВИ ЋУ

По чи вај у ми ру, ме ђу

ан ђе ли ма, јер си то и за -

слу жио.

По ро ди це КНЕ ЖЕ ВИЋ

и КА РА ЊАЦ

(18/227399)

По след њи по здрав при ја те љу

БОГ ДА НУ 
ПА ВЛО ВИ ЋУ

од при ја те ља ПЕТ КА 
НО ВА КО ВИ ЋА

(20/227401)

По след њи по здрав на шем раз ред ном ста ре ши ни

НИ КО ЛИ МИ ЛО ВА НО ВУ ГУ ЛИ ВЕ РУ
Уче ни ци VIII-3: СТО ЛЕ, ЛИ ЛА, ВЕ СНА, НЕ НА, 

ЈА ЦА и ВЕ СНА

(22/227407)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

БОГ ДА НУ 

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Брат ТО ДОР, сна ја

МИР ЈА НА, бра та ни це

ЈА ДРАН КА и БРАН КА. 

(23/227409)

12. сеп тем бра 2016. пре ми нуо је наш дра ги

ЖИВ КО ПО ПО ВИЋ
1946–2016.

Ожа ло шће ни: су пу га КО СА, син СА ША,

ћер ка ЖИ ВА НА с по ро ди цом, брат 

МИ ЛО РАД и се стре ВЕ СЕ ЛА и ЖИВ КА 

с по ро ди ца ма

(24/227413)

С ту гом се опра шта мо

од на шег зе та

БОГ ДА НА 

ПА ВЛО ВИ ЋА

Жао нам је што си нас

та ко ра но на пу стио.

МИ ЛАН и БРАН КА

(35/227435)

По след њи по здрав дра -

гом де ве ру и стри цу

БО ЖУ  

ВОЈ ВО ДИ ЋУ

од БИ СЕ и МИ ЛО ША

ВОЈ ВО ДИ ЋА 

с по ро ди цом

(33/227430)

По след њи по здрав дра гом стри цу

БО ЖУ ВОЈ ВО ДИ ЋУ

од ДРА ГА НА, МИ ЛА НА и ДРА ГИ ЊЕ с по ро ди ца ма

(32/227429)

БО ЖО ВОЈ ВО ДИЋ
1921–2016.

Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма.

Тво је уну ке БО ЈА НА и БРАН КИ ЦА с по ро ди ца ма

(39/227446)

По след њи по здрав дра -

гом

БОГ ДА НУ 

ПА ВЛО ВИ ЋУ

По чи вај у ми ру. Не ка те

ан ђе ли чу ва ју.

Од ЉУ БИ ЦЕ, РА ДИ ШЕ,

МИ КЕ и ДРА ГА НА

(55/227490)

По след њи по здрав 

БО ЖИ 
ВОЈ ВО ДИ ЋУ

Од по ро ди це 
ВЕН ЧЕ ВИЋ

(58/227504)

По след њи по здрав

ДУ ШАН КИ МАР КОВ
1934–2016.

Веч но ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: по ро ди ца МАР КОВ
(75/2275309

Још јед но име ма ње у мом те ле фон ском име ни ку

ДРА ГО ЉУБ ЋИ РИЋ
Сви ко ји смо те по зна ва ли пам ти ће мо те по пред у сре -
тљи во сти, а ја и по па жњи и по што ва њу.
Хва ла ти.

ЗО РИ ЦА
(80/227549)

По след њи по здрав ком -

ши ји

БОГ ДА НУ 

ПА ВЛО ВИ ЋУ

од ЧЕ ДЕ, ДО БРИ ЈЕ, 

ГО ЦЕ и ОЛ ГЕ 

с по ро ди ца ма

(108/227643)

По след њи по здрав сна ји

ЗА ГОР КИ ИГ ЊИ ГО РИ
од по ро ди ца УС ПЕН СКИ, ГУ ТЕ ША, ЂОР ЂЕ ВИЋ, 

ПА НИЋ  и ГЕР МА НАЦ

(93/227609)

По след њи по здрав се -

стри и тет ки

ЗА ГОР КИ 

ИГ ЊИ

од ње не се стре СЛА ЂЕ,

ОЉЕ и ДА НИ ЈЕ ЛЕ 

с по ро ди ца ма

(127/227691)

8. сеп тем бра 2016, у 71. го ди ни пре ми нуо је наш

во ље ни

ДРА ГАН КР ЧА ДИ НАЦ
1945–2016.

За вр шио се је дан ча стан жи вот. Знај да те во ли -
мо и чу ва мо у на шим ср ци ма за у век. По чи вај у
ми ру.

Ожа ло шће ни: су пру га МИР ЈА НА, син 
АЛЕК САН ДАР, сна ја ЖЕЉ КА и унук СТЕ ФАН

(81/2275579

У су бо ту, 10. сеп тем бра за у век нас је на пу сти ла
на ша дра га

МА РИ ЦА ДО БРЕ СКОВ
1934–2016.

Са мо ми зна мо ко ли ко нам не до ста јеш. Би ћеш
увек ме ђу на ма и ни ка да не ћеш би ти за бо ра вље на.
Не ка те ан ђе ли чу ва ју.
Ожа ло шће ни: си но ви ДРА ГАН и АЛЕК САН ДАР,

сна је МИ ЛАН КА и ЈА ДРАН КА, унук ДАР КО,
уну ке ТА МА РА, АЛЕК САН ДРА и ТИ ЈА НА

с по ро ди ца ма
(137/227337)

У су бо ту, за у век је ста ло

ср це мо је ба ке

МА РИ ЦЕ 

ДО БРЕ СКОВ

Хва ла ти за сву љу бав

ко ју си нам не се бич но

пру жа ла. Чу ва ће мо те

од за бо ра ва. 

Тво ји: унук ДАР КО, 

ВА СИ ЛИ ЈА

и ВА СИ ЛИ ЈЕ

(138/227737)

По след њи по здрав ку ми

МА РИ ЦИ 

ДО БРЕ СКОВ
од КА ТЕ с по ро ди цом

(139/227738)

По след њи по здрав ку ми

МА РИ ЦИ 

ДО БРЕ СКОВ

Ку мо ви ДУ ШИ ЦА 

и ЗО РАН

(72/227524)

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.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СО ФИ ЈА ИЛИЋ
1941–2015.

21. сеп тем бра на вр ша ва се го ди на от ка ко ни је
ви ше с на ма на ша дра га су пру га, мај ка, ба ка,
све кр ва и та шта.
Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће се го -
ди шњи по мен одр жа ти на Ка то лич ком гро бљу,
17. сеп тем бра, у 11 са ти. 
Веч но ће жи ве ти у на шим ср ци ма.

По ро ди ца
(3/227326)

17. сеп тем бра 2016. го -

ди не, у 11 са ти, на Но -

вом гро бљу Пан че во,

да ва ће мо ше сто ме сеч -

ни по мен

ПЕ РО ГА ГИЋ

1950–2016.

Не ка те у ти ши ни ве чи -

тог ми ра пра ти на ша

љу бав ја ча од вре ме на и

за бо ра ва.

Тво ја по ро ди ца

(109/2276509

ПЕ РО ГА ГИЋ

Мо ја ту га, бол и су зе ће

не ста ти оног да на ка да

те опет за гр лим и бу де -

мо за јед но.

Су пру га НА ДА

(110/227650)

ПЕ РО ГА ГИЋ

За бо рав и уте ха не по -

сто ји за нас ко ји те во -

ли мо.

Твој МОМ ЧИ ЛО 

с ма мом, та том и ба ком

МИ ЛИ ЦОМ

(111/227650)

ПЕ РО ГА ГИЋ

Хва ла ти што сам те

имао за оца ,и што си за

со бом оста вио то ли ко

успо ме на да си увек у

на шим ми сли ма.

Тво ји: син ДАР КО, 

сна ја ТА ТЈА НА и унук

ФИ ЛИП

(112/227650)

18. сеп тем бра 2016. на вр ша ва се пет го ди на од

смр ти на ше дра ге

ВЕ СНЕ ЈЕ РЕ МИЋ
1958–2011.

Сва ке го ди не нам све ви ше не до ста јеш.

Во ле те нај ви ше: СЛАВ КО, СЛА ЂА и БИ ЉА
(118/227668)

17. сеп тем бра на вр ша ва ју се три го ди не од смр -

ти на шег во ље ног

ДРА ГА НА БО ЖИ ЋА
2013–2016.

Имао си ве ли ко ср це пре пу но до бро те, био си

на ша сна га. Оста ла нам је бол и ту га. Во ли мо те

и у ср цу чу ва мо.

Тво ја су пру га АН КИ ЦА и си но ви ГОЈ КО

и БО ЈАН
(124/227678)

17. сеп тем бра на вр ша -

ва ју се три го ди не од

смр ти на шег во ље ног

ДРА ГА НА 

БО ЖИ ЋА

2013–2016.

Не ма уте хе за нас, са мо

су зе и ду бо ка ту га и

пра зни на.

Тво ји: мај ка 

АПО ЛО НИ ЈА, брат 

НЕ НАД и се стра 

ДУ ШАН КА 

с по ро ди ца ма

(126/227685)

СЕ ЋА ЊЕ

БО ЖИ ДАР 

ПЕ РО ВА НО ВИЋ

19. IX 2015 – 19. IX 2016.

Уну ка АНА, ћер ка 

ВЛА ДА НА  и зет БА НЕ

(140/227746)

НО ВИ ЦА 

НИ КО ЛИЋ

И по сле пет го ди на, не -

до ста јеш нам.

ЈЕ ЛИ ЦА, ДА НИ ЈЕ ЛА 

и АЛЕК САН ДАР

(143/227753)

СЕ ЋА ЊЕ

БРАН КО 

СА ВИЋ

2006–2016.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Тво ји СА ВИ ЋИ

(144/227755)

По след њи по здрав бра ту

МИ ЛЕН КУ СЛА ДО ЈЕ ВИ ЋУ

од бра та ЉУ БИ СА ВА
(94/227613)

По след њи по здрав бра -

ту

МИ ЛЕН КУ 

од бра та БРА НЕ 

с по ро ди цом

(95/227613)

По след њи по здрав 

чи ка 

МИ ЛЕН КУ

од си но ви це ЉИ ЉА НЕ

с по ро ди цом

(96/227613)

По след њи по здрав при -

ја те љу

МИ ЛЕН КУ 

од при ја те ља

СТА НИ МИ РА 

с по ро ди цом

(97/227613)

По след њи по здрав  

МИ ЛЕН КУ

од си на ДУ ШКА, сна је

ОЛИ ВИ ЈЕ и уну ка 

ПЕ ТРА

(98/227613)

По след њи по здрав бра ту

МИ ЛЕН КУ

од се стре ЈЕ ЛИ ЦЕ 

с по ро ди цом

(99/227613)

По след њи по здрав су пру гу, оцу, де ди и све кру

МИ ЛЕН КУ СЛА ДО ЈЕ ВИ ЋУ
Хва ла ти што си по сто јао, та кав ка кав је си.

Тво ји нај ми ли ји

(100/227613)

МИ ЛЕН КО

СЛА ДО ЈЕ ВИЋ

По след њи по здрав на -

шем де ди и пра де ди ко -

ји нам је ис пу нио  де -

тињ ство и од ра ста ње

ле пим тре ну ци ма и због

то га га ни ка да не ће мо

за бо ра ви ти. 

Ње го ви: ЛЕ ЛА, 

НИ КО ЛА, АН ДРИ ЈА 

и ДА ВИД

(101/227613)

Мој др aги кум 

RAY CAMERON

пре ми нуо је у Ци ри ху, 7.

сеп тем бра.

С по што ва њем и ту гом

ку ма ОЛ ГА

(141/227750)

По след њи по здрав

ВЕ РИ РИ СТИЋ
1940–2016.

По ро ди ца ИЛИЋ

(119/227671)

По след њи по здрав на -

шој

ВЕ РИ

од ВЕН КЕ, БРАН КА,

СО ЊЕ и ДИ ЈА НЕ

(120/227672)

12. сеп тем бра 2016, пре ста ло је да ку ца ве ли ко ср це на ше мај ке и

ба ке

ВЕ РЕ РИ СТИЋ
1940–2016.

Хва ла на љу ба ви ко ју си де ли ла на ма.

Твој син ДРА ГО СЛАВ, сна ја МИ РО СЛА ВА, унук ДУ ШАН, ћер ка

ЈО ВА НА, зет АЛЕК САН ДАР и уну ке ЈА НА и ЛЕН КА

(121/227672)

По след њи по здрав по што ва ној

ВЕ РИ РИ СТИЋ

По ро ди ца МР ШИЋ
(122/227672)

По след њи по здрав сво јој дру га ри ци

ВЕР КИ
По чи вај у ми ру.

ЈО ВАН КА и ЛА ЗА

(123/227612)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

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.

Дра гом те чи

ВЛА ДИ МИ РУ
ЛУ КИ ЋУ

Ни ка да не ћеш би ти за -
бо ра вљен.

По ро ди ца ТО ШИЋ

(42/227454)

Че тр де сет је да на од смр ти во ље ног оца

МИ ЛУ ТИ НА ВУ ЈО ВИ ЋА
Дра ги та та!

Исти на је те шка,

ту га и пра зни на у мом ср цу ве ли ка

Бо ла је пре ви ше,

а ре чи пре ма ло да ка жем ко ли ко ми не до ста јеш.

Од смр ти те ни сам мо гао са чу ва ти,

али од за бо ра ва мо гу.

Тво ју бес крај ну па жњу, љу бав и до бро ту но си ћу у ср цу.

Син МИ ЛОШ с по ро ди цом

(76/227537)

На вр ша ва се че тр де сет да на од смр ти мог су пру га

МИ ЛУ ТИ НА ВУ ЈО ВИ ЋА
Те шко је по ми ри ти се са суд би ном

да ви ше ни си сам ном.

Оти шао си ти хо али бол но,

без ре чи и по здра ва.

Све што бих ка за ла би ло би ма ло,

за ту гу ко ју осе ћам без те бе.

Био си ми при мјер ка ко жи ве ти по ште но и ча сно.

али ми ни си ка зао ка ко да ље без те бе.

По но сна што сам те та квог има ла,

ту жна што ви ше ни си сам ном.

Пам тит ћу те и по ми ња ти оно ли ко ко ли ко сам те во ље ла,

бес крај но и за у вјек.

По чи вај у ми ру.

Су пру га МИР ЈА НА ВУ ЈО ВИЋ
(77/227537)

20. сеп тем бра на вр ша ва се пет на ест го ди на

откао ни је с на ма на ша дра га су пру га, мај ка, ба -

ка и пра ба ка

ОЛ ГА ПА ВЛО ВИЋ

По ро ди ца ПА ВЛО ВИЋ
(36/227438)

У че твр так, 22. сеп тем бра 2016. го ди не, у 11 са -

ти, обе ле жи ће мо че тр де се то днев ни по мен на -

шој во ље ној

ДА НИ ЦИ ТА РА ЈИЋ

Док је нас, жи ве ће и се ћа ње на те бе.

По ро ди ца ТА РА ЈИЋ
(52/22

У су бо ту, 17. сеп тем бра, у 11 са ти, обе ле жа ва мо

го ди ну да на от ка ко нас је на пу стио

ВЛА ДИ МИР ЛУ КИЋ

Не до ста је твој по глед, са вет, раз го вор са то бом.

Хва ла за по жр тво ва ност и љу бав.

Син СТЕ ВАН и сна ја БРАН КА
(106/227635)

15. сеп тем бра је 11. го -

ди шњи ца

ЈЕ ЛЕ НИ 
ЛЕН КИ
рођ. 1921.

Дра гој пра ба ки ко ја за
ме не стал но тра је, као
да је ту. 

Пра у нук ДУ ШАН 
МИ ЈИЋ

(107/227637)

АЛЕК САН ДАР БИ САК

Са мо ја знам ка ко је жи ве ти без те бе, без

твог гла са и осме ха. Ја знам ко ли ко ми не -

до ста јеш.

Твој та та

(129/227708)

АЛЕК САН ДАР БИ САК

Да ни про ла зе, а бол у ср цу за то бом оста је.

Сва ког да на, ча са и ми ну та си са мном.

Мно го ми не до ста јеш.

Тво ја МИ КА

(130/227708)

АЛЕК САН ДАР

БИ САК

Ба ки, веч но ћеш жи ве -

ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: ба ба МА РИ ШКА

и де да ЖИВ КО

(131/227708)

АЛЕК САН ДАР

БИ САК

Увек ћеш ћи ве ти у на -

шим ми сли ма и ср ци ма.

Таст ГРА ДИ МИР, та шта

БРАН КА и сва сти ка

ИВА НА

(132/227708)

СА ША

За свих ових шест ме се -

ци не по сто је речи уте -

хе, по сто је са мо су зе бо -

ла и ту ге.

Мир но по чи вај ан ђе ле

наш. 

Во ле те ма ма, се стра 

и ИЛИ ЈА

(83/227566)

21. сеп тем бра на вр ша ва ју се две го ди не от ка ко ни је с на ма на ша

дра га мај ка

ДА РИН КА СТА НИ ШИЋ

С по но сом и љу ба вљу у ср цу чу ва мо те од за бо ра ва.

Тво ја де ца: ЉУ БО, СЛАВ КО и ЦИ ЦА с по ро ди ца ма

(133/ф-1552)

17. сеп тем бра 2016. на -

вр ша ва се се пет го ди на

от кад ни је с на ма наш

дра ги

РА ДИЧ 
ЦВЕТ КО ВИЋ

Тво ји нај ми ли ји: 
су пру га ЈА ГО ДА, 

син МИ ЛАН и ћер ка
МА РИ ЈА с по ро ди ца ма

(7/227350)

ПО МЕН

ДА МЈАН

РА МЈА НАЦ

1927–1998.

Увек си с на ма.

Су пру га МА РИ ЈА 

и ћер ка ЕМИ ЛИ ЈА 

с по ро ди цом

(10/227358)

19. сеп тем бра на вр ша ва

се де вет го ди на от ка ко

ни је с на ма

ЂУ РИ ЦА 

МО ДО ША НОВ

2007–2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(43/227456)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

РА ДИЧ 

ЦВЕТ КО ВИЋ

2011–2016.

За у век у на шим ср ци ма

и ми сли ма.

Брат СТО ЈАН 

с по ро ди цом

(47/227473)
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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

ВА СА ЈЕФ ТИЋ
7. VII 1939 – 21. IX 2013.

… до ђе вре ме ка да се ћа ње поч не да бле ди...
Али ти ни си се ћа ње, ти си део нас.

Тво ји: ША РИ КА, ИВА НА и ЖИ ЛЕ

(13/227366)

17. сеп тем бра 2016, у 11 са ти обе ле жи ће мо дво го ди шњи по мен

МИ ЛА НУ СА ВИ ЋУ
17. IX 2014 – 17. IX 2016.

Во ље ни не уми ру док жи ве они ко ји их во ле!

Тво ја по ро ди ца

(15/227381)

17. сеп тем бра на вр ша -

ва ју се че ти ри го ди не

от ка да нас је из не на да

на пу сти ла на ша

МИ РА 

БОЈ КО ВИЋ

1953–2012.

Оста ви ла си нам му -

дрост, де ла и ре чи, и то

је сми сао на шег жи во -

та. Те шко нам је без те -

бе, али... мо ра мо.

Тво ји: су пруг 

СЛО БО ДАН и ћер ка

ЉИ ЉА НА с по ро ди цом

(46/227465)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗВЕ ЗДА НА

СТО ЈА ДИ НОВ

ЦИ ЦА
18. IX 2015 – 18. IX 2016.

Чу ва мо ле пе успо ме не

и се ћа ња на те бе.

Ћер ка ДУ ШАН КА, 

уну ка ЈО ВА НА 

и зет МИ ША

(48/227477)

НИ КО ЛА ЈО КО ВИЋ ПИ ЏА
1965–2015.

Вре ме бр зо про ла зи...

Тво ја по ро ди ца

(54/ф)

У су бо ту, 17. сеп тем бра, у 10.30, на гро бљу Ко теж да је мо по лу го ди -

шњи по мен на шем во ље ном

ПА ВЛУ ВА СИ ЛИ ЈУ
1947–2016.

Се ћа ње, ту га и за хвал ност за све што је чи нио за нас стал но су при -

сут ни. Мно го нам не до ста је.

Су пру га ЉИ ЉА НА и си но ви ПРЕ ДРАГ и МИ ЛОШ с по ро ди цом

(56/227500)

ПИ ЏО

За у век ћеш оста ти у на шим ми сли ма.

Ко лек тив „MS Auto”
(57/ф)

ДРА ГО ЉУ БУ 
ЋИ РИ ЋУ

Чу ва ће те од за бо ра ва:
БУ ДА и ВЕ СНА

с по ро ди цом

(59/227509)

НИ КО ЛА 

ЈО КО ВИЋ
2015–2016.

Стал но си у на шим ср -

ци ма.

Тет ка НА ДА, те ча 

ВЛА ДА, се стре СИЛ ВИ -

ЈА и СЛА ВИ ЦА, 

зет ДРА ГАН и се стрић

МИ ЛОШ

(66/227521)

Про шле су три ту жне го ди не ка ко нас је на пу -

стио наш дра ги су пруг, отац и де да

ВЛА ДИ МИР МА ЛИЋ
27. I 1959 – 16. IX 2013.

Не по сто ји вре ме да ума њи ту гу, ни су зе да ис пе -

ру бол!

Увек оста јеш у на шим ср ци ма.

Тво је: НА ТА ЛИ ЈА, ДА НИ ЈЕ ЛА, МИ ЈО НА 

и МА ША
(78/227538)

Се ћа ње на на ше дра ге

СТО ЈА НОВ

БРА НИ СЛА ВА   ДРА ГИ ША
2012–2016.             2013–2016.

С љу ба вљу и ту гом по ро ди ца
(79/227543)

17. сеп тем бра, у 11 са ти, на Ка то лич ком

гро бљу, да ва ће мо го ди шњи по мен мо јој

мај ци

ЗВЕ ЗДА НИ СТО ЈА ДИ НОВ

ЦИ ЦИ
6. IX 1938 – 18. IX 2015.

Ћер ка ОЛИ ВЕ РА

(84/227567)

НИ КО ЛА ЈО КО ВИЋ

По до бро ти те пам тим, с по но сом по ми њем и од

за бо ра ва чу вам...

Жи вот је трен...

Успо ме не и се ћа ња веч ни...

Тво ја ЦЕ ЦА
(90/227603) 

НИ КО ЛА ЈО КО ВИЋ

Про шла је го ди на...

Те шко је из гу бље но прав да ти суд би ном, а још

те же бо ли и ту гу ле чи ти вре ме ном...

Не до ста јеш ми...

Тво ја ЈА СА
(91/227603)

Ћа ле

Јед на го ди на је про -

шла...

Твој син УРОШ

(114/227654)

НИ КО ЛА

Сре шће мо се опет...

МА ЛЕ НА

(115/227654)

МИ ЛИ ВО ЈЕ

МИТ КО ВИЋ

21. IX 2008 – 21. IX 2016.

С љу ба вљу 

и по што ва њем 

тво ји нај ми ли ји

(117/227664)

ЈЕ ЛЕ НА ЦВЕТ КО ВИЋ 
рођ. Ци цуљ

Рођ. 5. I 1949 – 10. IX 2016.
Док жи ви мо оста ћеш у на шим ср ци ма.

По ро ди ца КО РО ЛИ ЈА

(2/227324)

СЕ ЋА ЊЕ

20. сеп тем бар 2016.

МИ ЛО ВАН 

ПР ВУЉ

1950–1995.

МИР КО, ДРА ГА НА

и ЈЕ ЛЕ НА

(11/227361)
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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.

ДЕ ЈАН ЈО КО ВИЋ
Пре де сет го ди на си нас из не на да на пу стио, а оста ло је

пи та ње за што.

Тво ја ма ма и твој ба та

(1/227319)

Се ћа ње на дра ге

ПО ПОВ
из Омо љи це

ЛА ЗАР         СА ВА        ДА НИ ЦА
2008–2016.          2012–2016.          2016–2016.

Њи хо ви: ВЛА ДИ МИР, ЛА ЗАР и ТА ЊА
(4/227330)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО СИФ ЈАН КО ВИЋ
1997–2016.

Успо ме на на пле ме ни тог чо ве ка, див ног 

су пру га, бри жног и не жног оца, оста је трај но 

у ср ци ма ње го вих нај ми ли јих: 

ЛЕ ЛЕ, НА ДЕ и НЕ НА ДА
(5/227333)

СА ЊА ША ЈИН

2004–2016.

Два на ест го ди на про ђе

и пре ко хи ља де и хи ља -

де да на, ни је дан без те -

бе у ми сли ма. А бол и

туга су све ве ћи.

Тво ји нај ми ли ји

(6/227345)

СЕ ЋА ЊЕ

ДЕ ЈАН 

ЂА КО ВИЋ

Про шло је де сет го ди на

от ка ко ни си с на ма. С

ту гом и бо лом у ср цу чу -

ва мо те од за бо ра ва.

Твој уј ка, на на и ба та 

с по ро ди цом

(8/227351)

Про шла је ту жна два де сет че твр та го ди на од ра -

стан ка с на шом мај ком и ба ком, и на шим уја ком

и де дом

ЉУ БИ ЦА             ЂУ РИ ЦА 
ВУ КО БРАТ              ИЛИЋ

рођ. Илић                        1943–1993.
1939–1992.

Ни ка да их не ћу за бо ра ви ти.
Син и се стрић НИ КО ЛА с де цом

(9/227354)

17. сеп тем бра 2016, у 11

са ти, на вр ша ва се го ди -

на от ка ко не ма во ље не

МА РИ ЈЕ 

МИ ЛО СА ВЉЕВ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Ћер ка ВЕ РА ИЛИ ЈИН 

с по ро ди цом

(17/227398)

Го ди на да на, као да је би ло ју че

МИ КИ

Увек ћеш би ти с на ма.

Ку мо ви ГЛИ ГО РИ ЋИ
(21/227405)

У не де љу, 18. сеп тем -
бра, у 11.30, да ва ће мо
че тр де се то днев ни по -
мен на шој

ЕМИ ЛИ ЈИ 
РАЈ КО ВИЋ
Не ће те за бо ра ви ти

тво ји си но ви: ДРА ГАН
и ЗЛАТ КО 

с по ро ди ца ма 
и се стра ВА НА

(25/227414)

СЕ ЋА ЊЕ

ДЕ ЈО

17. IX 2006 – 17. IX 2016.

Кад ср це и ду ша бо ле,

вре ме ни је лек.

ТЕ ТИ ЈА и РА ДИ ША 

с де цом

(26/227415)

СЕ ЋА ЊЕ

НЕ НАД 

НИ КО ЛИЋ

2012–2016.

Ни смо те за бо ра ви ли.

Су пру га МА РИ ЈА и син

ЗО РАН

(27/2274169

17. сеп тем бра, у 11 са ти, на гро бљу у Омо љи ци,

обе ле жи ће мо по лу го ди шњи по мен

МИ ЛА НУ СТА НО ЈЕ ВИ ЋУ
1930–2016.

Ту гу ју за њим: су пру га ВЕ ЛИН КА, си но ви 

ВЛА ДА и ВО ЈА с по ро ди цом
(28/227419)

СЕ ЋА ЊЕ

СТО ЈАН КА 

ТУ ЦИЋ
2008–2016.

Кад сун це гре је, мај ка

је си ну хлад, кад снег

ве је мај ка си на гре је.

Не до ста јеш ми увек, и

сад.

Син БА ТА

(29/227422)

МИ ЛАН ПЕ КЕЧ

МИ ЈО

Го ди не про ла зе, се ћа ња

оста ју.

Фа ми ли ја НОВ КО ВИЋ

(31/227427)

15. сеп тем бра на вр ша ва

се пет го ди на од смр ти

МИ ЛО РА ДА

КО ВА ЧЕ ВИ ЋА

Го ди не про ла зе, а бол и

ту га оста ју. Веч но ћеш

жи ве ти у на шим ср ци -

ма.

Тво ји нај ми ли ји

(34/227434)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БИ ЦА 

ЈОВ ЧИЋ БУ БА

Тво ја се стра МИ РА 

с по ро ди цом

(40/227451)

Ми ли наш

РА ДЕ

Про шла је ова ту жна го -

ди на!

Увек си у на шим ср ци ма.

Тво ји: ИРЕ НА, ИВИ ЦА,

РАТ КО, ЗЛАТ КО, МА ЈА

и ЈА ДРАН КА

(41/

4. ок то бра 2016. на вр ша ва се го ди ну да на од

смр ти на шег дра гог

ДУ ША НА МИ ШКО ВИ ЋА

Без те бе ви ше ни је и не ће би ти исто као пре.

Оста ла је ту га и пра зни на. 

По мен да је мо 19. сеп тем бра 2016, у 10 са ти.

За у век ожа ло шће на тво ја по ро ди ца
(60/227510)

ПО МЕН

ДУ ШАН 

МИ ШКО ВИЋ

Жи ве ћеш у на шем се ћа -

њу веч но.

Шу рак ЖИВ КО, 

сва сти ка ЈЕЛ КА 

и БО ЖА НА  

с по ро ди ца ма

(61/227511)

СЕ ЋА ЊЕ

НЕ ДЕЉ КО 

МИ ЛИ КИЋ

2014–2016.

Тво ја по ро ди ца

(63/227513)

Дванаестогодишњи по -

мен

НА ДА ДУ КИЋ

Ожа ло шће ни: су пруг

ЈО ВО и си но ви 

МИ ЛО МИР 

и МИ О ДРАГ

(64/227515)

Про шло је де сет ту жних го ди на от ка да

ни је с на ма наш

ДЕ ЈА

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји: ЦА КА, СМОЛ ЧА и СТОЈ КЕ 

(103/227620)

Два на е сто го ди шњи по -

мен

НА ДА ДУ КИЋ

2004–2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Син МИ ЛО МИР 

с по ро ди цом

(128/227691)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо

17.сеп тем бра 2016, у 11 са ти, на Ста ром пра во -

слав ном гро бљу да ва ти ше сто ме сеч ни по мен

ЈЕ ЛЕ НИ ЈО ВА НОВ

Ње ни нај ми ли ји: су пруг ЈО ВАН, си но ви 

МИ ЛОШ и МАР КО с по ро ди цом
(102/227616)
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ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Мно ги Ов но ви мо ра ће бр зо да
ре а гу ју и да до но се од лу ке у хо ду,
али још увек ни је пра во вре ме да
на пу шта те по сао. Па зи те шта
пот пи су је те и ко ме се по ве ра ва -
те. По ка жи те ко ли ко вам је ста ло
до во ље не осо бе, не до зво ли те да
нер во за до не се раз дор.

Ове не де ље оче куј те по зив или
по вољ ну вест: до би ће те и ви ше
не го што сте оче ки ва ли. Ка кве
год не до у ми це и стра хо ве да сте
има ли, за бо ра ви те, све се са мо
од се бе ре ша ва. Парт нер вас по -
др жа ва и то је оно нај бит ни је у
овом тре нут ку.

По слов но не бо се по ла ко по -
пра вља. Но вац ко ји че ка те већ
ду же вре ме сти же и де лу је на вас
као лек. Па зи те ко ме по ма же те,
ма кар то био и не ко ко вас је не -
ка да за ду жио, да не би сте упа ли
у не по треб не про бле ме.

Не де ља пред ва ма је при лич но
бур на. Про сто не ће те има ти вре -
ме на да по диг не те гла ву од по -
сла, али не ће би ти на гра де за
уло же ни труд. Парт нер ски од но -
си по ла ко ула зе у фа зу ка да сле -
ди ве ли ко раш чи шћа ва ње. Успо -
ри те или ће те оста ти са ми.

По моћ при ја те ља, па чак и ан га -
жо ва ње бли жих са рад ни ка у овом
тре нут ку су вам нео п ход ни да би -
сте би ли за до вољ ни. Пре ви ше
при ча те, пре ви ше сте за је дљи ви,
та ко да љу ди по чи њу по ла ко да
вас из бе га ва ју. Ни је парт нер из -
вор ва шег не за до вољ ства.

На сме ја ни сте, ши ри те по зи тив -
ну енер ги ју, а у ства ри сте вул кан
пред еруп ци јом. Не иде све ка ко
сте пла ни ра ли. Не стр пље ње мо -
же до ве сти до гу бит ка не ког ва -
жног по сла и по ква ри ти вам све
пла но ве. Не обе ћа вај те парт не ру
оно у шта ни сте си гур ни.

Све пре ви ше при ма те к ср цу,
чак и до бро на мер не кри ти ке.
Тен зи ја и сит не под ва ле ко ле га
су нор мал ни на по слу, а ви се не -
мој те тру ди ти да бу де те у ми ров -
ној ми си ји. Љу бав до ла зи са мо
ако се отво ри ср це, у про тив ном
све оста је са мо на ре чи ма.

Кра јем не де ље за по чи ње те
озбиљ не пре го во ре о по слу ко ји
пла ни ра те са стран ци ма, па ће те
би ти мир ни ји, јер ре ша ва те пи та ње
фи нан сиј ске ста бил но сти на ду жи
пе ри од. Мо гућ из не над ни пут у ино -
стран ство. Оба ве зно иди те. Љу бав:
сум ња те, али са мо сум ња те.

Са мо тре ба успо ри ти и па жљи во
иза бра ти са рад ни ке ко ји мо гу да
пра те ва ше за ми сли и ваш тем -
по. По ја ча на нер во за мо же да
за у ста ви не ке већ за по че те по -
слов не про јек те, да оте ра парт не -
ра и да вас до ве де у су коб са
око ли ном, па чак и са за ко ном.

По зив од при ја те ља ко ји вам је пре
не ко ли ко го ди на ну дио не ки по слов -
ни ан га жман по но во је ак ту е лан.
Раз ми сли те до бро, да то не бу де са -
мо го луб на гра ни. Не пру жај те при -
ли ку сви ма за то што сте у ма њи ни,
јер вам се то мо же оби ти о гла ву.
Укљу чи те парт не ра у свој жи вот.

Кре а тив ни сте, пу ни иде ја, али
са мо ка да би... Е, то „ка да би” је
ваш глав ни про блем. Као да се бо -
ји те да пре ду зме те кон крет не ко ра -
ке, да се не би сте раз о ча ра ли у не -
ко га ко ме ве ру је те. Пре се ци те ту
му ку, за тра жи те по моћ и зна ће те
ко ли ко је то чвр сто при ја тељ ство.

Стр пи те се још ма ло, јер је не -
де ља пред ва ма до ста тур бу лент -
на, с по не ком стре сном си ту а ци -
јом. Ма где да ра ди те, при ла го -
ди те се. Они ко ји тра же по сао, не
тре ба да бу ду баш из бир љи ви.
Је ди но до бро је по ја ча на страст у
ве зи.

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. ав гу ста: Хе ле ну – Зо ри ца Ми ку лаш и Ан дреј Он дре је вић Ми ку лаш; 21. ав гу ста:

Ана ста си ју – Љи ља на и Са ва Ни ка; 25. ав гу ста: Да ру – Ма ја Цвет ко вић и Ра дан

Жив ко вић; 29. ав гу ста: Те о до ру –  Кри сти на и Пе тар Ко стић, Ди ја ну – Ла Ло ја Да -

ћи ја на Дра жи лов и Јо ван Дра жи лов; 31. ав гу ста: Ану – Је ле на и Мар ко Трај ко вић;

1. сеп тем бра: Ми ли цу – Гор да на и Де јан Гон ди, Не ве ну – Ана и Дар ко Ри ста но вић;

2. сеп тем бра: Ја ну – Ива на Ни ко лић и Го ран До дић, Миу – Је ле на и Ср ђан Ра да -

ко вић, Ни ко ли ну – Је ле на и Пе тар Ву ко је вић; 3. сеп тем бра: Ми ли цу – Је ле на Кер -

кез и Алек сан дар Ко ва че вић, Ду њу – Дра га на и Игор Ар се ни је вић, Не ве ну – Еми -

ли ја Бор бан ди и Са ша Сте вић, Ни ко ли ну – Ју ли ја на и Дра ган Смиљ кић, Ле ну – Не -

да и Дра ган Пу ти ца; 5. сеп тем бра: На та ли ју – Мир ја на Мар че тић и Сте фан Кр стић.

До би ли си на
16. ав гу ста: Ни ко лу – Алек сан дра Ћир ков и Ни ко ла Фир ло вић; 18. ав гу ста: Бо шка

– Сне жа на Алек сић и Да ли бор Ја ко вље вић; 21. ав гу ста: Уро ша – Ксе ни ја и Де јан

Ми тро вић; 24. ав гу ста: Да ни ла – Ма ри на Сто ја но вић и Ми лош Ву ко вић; 27. ав гу -

ста: Или ју – Кри сти на и Не над Бо шњак; 29. ав гу ста: Сте фа на – Ире на и Го ран Штр -

бач ки; 30. ав гу ста: Ог ње на – Јо ва на и Дар ко Би лец ки, Не ма њу – Са не ла и Игор Де -

чер мић; 31. ав гу ста: Ми хај ла – Ти ја на и Зо ран Мо до ша нов; 1. сеп тем бра: Алек са

– На та ша и Вла ди мир Дех, Јо ва на – Ма ри не ла Љу бић То до ран и Кри сти ан То до ран,

То до ра – Ти ја на и Жељ ко Јан ко вић; 2. сеп тем бра: Јо ва на – Ве ра и До рин Ста ме на,

Сте фа на – Дра га на и Ла зар Те пић, Алек се ја – Ма ри ја Ден чић и Де јан Пе тро вић.

ВЕН ЧА НИ

3. сеп тем бра: Ми ле на Стој ко вић и Игор Кр ња јић, Ма ри ја Сто јић и Бо јан Га ври -

ло вић, Ва лен ти на Кр стић и Јо ван Пур ко вић, Та тја на Ра да нов и Дра ган Стој чић,

Ре ка Ми ло ва но вић и Игор Ке ре кеш, Ива на По љак и Вла ди мир Га шић, Ма ја То -

ко вић и Бо јан Пет ко вић, Мо ни ка Кер екеш и Алек сан дар Ву јић; 4. сеп тем бра:

Сан дра Цвет ко вић и Не над Ђо ков ски, Еми на Јо ва но вић и Не ма ња Ћук, Алек сан -

дра Ор ло вић и Сте фан Ста но је вић; 8. сеп тем бра: На та ли ја Сто кић и Вук Ста но -

је вић, Ти ја на Ко ла рић и Да мир Сплајт.

УМР ЛИ

2. сеп тем бра: Бе ла Пап (1955), Јан Лен харт (1982), Цвет ко Мар ко ски (1941),

Ђу ри ца Кел ча (1947); 3. сеп тем бра: Јо ван Дра гој лов (1960), Дра ги ња Јо ва -

нић (1932), Зла то је Ку куљ (1940), Са ва Кру нић (1928), Јо жеф Се ме њеи (1951),

Жи ван Фи ли пов (1949), Зор ка Та сић (1930); 4. сеп тем бра: Мар тин Лен харт

(1950), Са ва Гру јин (1950);  Ми ћа Пе тро вић (1962), Јан ко Дој чи нов ски (1941);

5. сеп тем бра: Ми ле на Бор ко вић (1939), Слав ка Мак си мо вић (1931), Сло бо -

дан Илић (1956); 6. сеп тем бра: Ан ти ца Шикл (1937), Јул ка Тур ншек (1932),

Ни ко ла Ми ло ва нов (1936); 7. сеп тем бра: Ђор ђе Пе тро вић (1962). Вла ди ир

Ге цин (1928); 8. сеп тем бра: Дом ни ка По по вић (1939).

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: светлост, Лана Жига, тиранија, ме-

наџери, штићеник, Ајнтрахт (коначно решење: Светлана

Тирменштајн). Двострука укрштеница:Приштина, ренти-

јер, Интер, ст, штеп, Ити, Тир, плач, иј, Илино, нестанак, ар-

тичока. Анаграми: (1) Владимир Штимац, (2) Немања Дан-

губић. Укрштени слогови: политеисти, лане, Вали, Арса,

сти, ономастика, кла, Раша, хора, ватра, математика.

ДВОСТРУКА УКРШТЕНИЦА

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. град на Космету, 2. особа која издаје

непокретност у закуп, 3. италијански фудбалски клуб – ауто-ознака

Старе Пазове, 4. прошивање – Спилбергов филмски ванземаљац, 5.

древни феничански град – пуштање суза, плакање, 6. суседна слова

азбуке – место у Србији код Бољевца, 7. престанак постојања нечега,

ишчезнуће, 8. јестива биљка из породице главочика.

ИСПУЊАЉКА

1

2

3

4

5

6

Речи су састављене од следећих

слогова: АЈН, ГА, ЖИ, ЈА, ЛА,

ЛОСТ, МЕ, НА, НА, НИ, НИК,

РА, РИ, СВЕТ, ТИ, ТРАХТ, ЋЕ,

ЏЕ, ШТИ.

ВОДОРАВНО: 1. зрачење које

омогућава да предмети буду ви-

дљиви, 2. бивша рукометашица

панчевачког „Динама”, 3. окрут-

на владавина, 4. особа која руко-

води предузећем или делом

предузећа, директор (мн.), 5. ли-

це под старатељством, стараник,

6. немачки фудбалски клуб из

Франкфурта на Мајни.

У посебно обележеним пољима добићете име и презиме наше по-

знате пијанисткиње руског порекла (на слици).

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

ВОДОРАВНО: 1. многобошци, 2. младунче срне – италијанска глуми-

ца (Алида), 3. име ТВ редитеља Јовановића – савезни тржишни инспек-

торат (скр.), 4. лингвистичка наука која проучава значење властитих

имена, 5. краљевска ликовна академија (скр.) – река и градић у Истри,

6. град у Грчкој на острву Самосу – пламен, огањ, 7. некима је баук у

школи.

УСПРАВНО: 1. половина – држава у САД, 2. уједначено, равномерно

(лат.) – оброци отплате зајма, 3. показна заменица – тип возила „лада”

– симбол мазуријума, 4. име глумице Штрљић – умиривати, 5. наука о

језичком и књижевном стилу – пантљика.

АНАГРАМИ

(2) „ЗВЕЗДИН”

КОШАРКАШ (O = У)

(1) „ЗВЕЗДИН”

КОШАРКАШ

НАГНАЋЕ

ЊИМА 

БОД

TВРДИМ:

ИМАШ 

ЛИЦА



За вод за за шти ту спо ме ни ка
кул ту ре је уста но ва ко ја се ста -
ра о бо га том исто риј ском на -
сле ђу на шег гра да.

То мно ги зна ју, али ни је ма ли
број оних ко ји не раз у ме ју баш
нај бо ље ка ко то функ ци о ни ше.

„Пан че вац” ће, по већ уста -
но вље ној прак си, овог пу та по -
ку ша ти сво јим чи та о ци ма да
при бли жи шта све за свој град
(и пре о ста лих се дам ју жно ба -
нат ских ме ста) чи не за по сле -
ни ко ји до бар део рад ног вре -
ме на про во де под сво до ви ма
згра де у Ули ци Жар ка Зре ња -
ни на 17.

За вод за за шти ту спо ме ни ка,
иа ко му је осни вач Град Пан -
че во, у складу с ре ше њем Ми -
ни стар ства кул ту ре, у сво јој
над ле жно сти има још се дам
ју жно ба нат ских оп шти на.

Од из да ва ња до зво ла 
до из да ва штва
Ка да је реч опи су де лат но сти,
ова уста но ва пр вен стве но се
ба ви про у ча ва њем, еви ден ти -
ра њем и за шти том кул тур них
до ба ра; од лу чу је о мо гућ но -
сти из но ше ња умет нич ких де ла
из зе мље, а на осно ву но вих
за кон ских ре ше ња об у хва ће -
на је об је ди ње ном про це ду -
ром за из да ва ње до зво ла. За -
вод ре дов но кон ку ри ше за од -
ре ђе не про гра ме код над ле -
жних ми ни стар ста ва, се кре -
та ри ја та и дру гих ор га на. Од
оста лог, тре ба из дво ји ти аси -
сти ра ње гра ђа ни ма у ве зи с
не гом и чу ва њем кул тур них
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да на су, ре ци мо, у то ку јав не
на бав ке за не ко ли ко по сло ва,
по пут са на ци је де сног све ти о -
ни ка на сли ву Та ми ша у Ду -
нав, ко ју фи нан си ра Ми ни -
стар ство кул ту ре, по про јек ту
пла ће ном нов цем По кра јин -
ског се кре та ри ја та за кул ту ру,
а ту је и ис тра жи ва ње твр ђа ве
Град у Ко ви ну. По ред то га, ра -
дим план за ре ви зи ју од лу ке о
ста ром град ском је згру – на во ди
Ве сна Пот па ра.

Ње на ко ле ги ни ца Сне жа на
Ве чан ски на до ве зу је се ин -
фор ма ци јом да је у то ку ре а -
ли за ци ја ва жног про јек та ко -
ји фи нан си ра Ми ни стар ство
кул ту ре.

– Реч је о ди ги та ли за ци ји
на ше гра ђе пре ко софт ве ра за
во ђе ње до ку мен та ци је За во да.
Уно си мо ба зу по да та ка не по -
крет них кул тур них до ба ра ко -
ја ће мо ћи да се пре тра жу је по
ра зним кри те ри ју ми ма. Ти ме
ће и стран ка ма и на ма би ти

ПРЕД СТА ВЉА МО ГРАД СКЕ УСТА НО ВЕ: ЗА ВОД ЗА ЗА ШТИ ТУ СПО МЕ НИ КА КУЛ ТУ РЕ

СВИ ТРЕ БА ДА БРИ НЕ МО О ИСТО РИЈ СКОМ НА СЛЕ ЂУ ПАН ЧЕ ВА

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

до ба ра. Струч ни са ве ти и рад
су у ве ли кој ме ри бес плат ни с
ци љем да се гра ђа ни ма по -
мог не да са чу ва ју кул тур но
до бро. Ту је и из да вач ка де -
лат ност, а једно од по след њих
из да ња је мо но гра фи ја о спо -
ме ни ци ма кул ту ре ру мун ског
и на шег де ла Ба на та као део
ИПА про јек та пре ко гра нич не
са рад ње.

За вод се фи нан си ра у јед -
ном де лу нов цем из град ског
бу џе та, а у дру гом од при хо да
ко је сам уби ра, јер без то га не
би мо гао да функ ци о ни ше.

Ка дров ска струк ту ра је на -
сле ђе на из не ких про те клих
вре ме на, а мо ра да прати но ве
окви ре по сло ва ња про ис те -
клим из за кон ских из ме на.
Ипак, не дав но је усво је на но ва
си сте ма ти за ци ја па ше сна е -
сто ро за по сле них за сад успе ва

да од го во ри но во на ста лим
оба ве за ма.

Ма ђар ска за јед ни ца 
„пре по зна ла” За вод
Мо жда је и нај оп те ре ће ни ји
део ко ји се ба ви ар хи тек ту ром
и из да ва њем ре ше ња и са гла -
сно сти. Не за о ста ју ни ар хе о -
ло зи, пре тр па ни ис тра жи вач -
ким ра дом на те ре ну, за тим
исто ри ча ри умет но сти, ет но -
ло зи са сво јим про це ду ра ма,
као и прав на слу жба и књи го -
вод ство... По ма же им че тво ро
за по сле них по уго во ру о при -
вре ме ним и по вре ме ним по -
сло ви ма, а за све је од го во ран
ди рек тор, ко ји се по ста вља на
ман дат од че ти ри го ди не. Ту
зах тев ну функ ци ју већ две го -
ди не оба вља Ми о драг Мла де -
но вић, ди пло ми ра ни ин же њер
ар хи тек ту ре.

себ ног зна ча ја, због че га у свим
на шим те ли ма има мо њи хо ве
пред став ни ке. Ре зул тат се очи -
та ва у про јек ту се кељ-ку ће у
Вој ло ви ци, ско ра шњој ре кон -
струк ци ји про сто ри ја МКУД-а
„Пе те фи Шан дор”, а у Ско ре -
нов цу смо би ли ак тив ни при -
ли ком по ста вља ња спо мен-
-обе леж ја. По ку ша ва мо да по -
мог не мо и пред став ни ци ма
дру гих на ци о нал них ма њи на,
па смо вој ло вач ким Сло ва ци ма
во ди ли над зор над об но вом па -
ро хиј ског до ма и обез бе ди ли
до на ци ју ма те ри ја ла за уре ђе ње
фа са де – на бра ја Мла де но вић.

Стран ке, од но сно гра ђа ни, у
уста но ву у Ули ци Жар ка Зре -
ња ни на 17 до ла зе с ра зним
зах те ви ма, ко ји су не рет ко не -
ре ал ни и пре ви ше лич ни. Нај -
че шће тра же не услу ге су до зво -
ле и са гла сно сти за из град њу
обје ка та, за ра до ве на са на ци -
ја ма и ре кон струк ци ја ма, као и
по ста вља њу кли ма-уре ђа ја или
лет њих ба шта.

или, пре ци зни је ре че но, ре ги о -
нал не уста но ве.

(Не) по сто ји свест гра ђа на?!
Да би у За во ду за за шти ту спо -
ме ни ка кул ту ре све функ ци о ни -
са ло на нај ви шем мо гу ћем ни -
воу, бри не два де се так за по сле -
них. У ред ан га жо ва ни јих спа -
да ју ар хи тек те кон зер ва то ри.
Јед на од њих, Ве сна Пот па ра,
во ди ра чу на о кул тур ним до бри -
ма од по чет ка до кра ја – од па -
пи ро ло ги је до из во ђе ња ра до ва.

– Уче ству је мо у пла но ви ма,
са ми пра ви мо про јек те за ко је
ми сли мо да су нео п ход ни,
оби ла зи мо те рен, пи ше мо из -
ве шта је... Ва жно је ис та ћи да
вла сни ци тре ба да бри ну о
сво јим до бри ма, а ми да их
усме ра ва мо ка ко би то чи ни ли
на пра ви на чин. Што се ак ту -
ел них ак тив но сти ти че, ових

И ди рек тор и за по сле ни за -
јед нич ки се за ла жу да по ли ти ка
За во да за за шти ту спо ме ни ка
тре ба да бу де што флек си бил -
ни ја ка да су у пи та њу ин те ре си
ин ве сти то ра, али да се ни ка ко
не сме на ру ша ва ти исто риј ско
на сле ђе.

А то овај град и те ка ко по -
се ду је, па га сви за јед но мо ра -
мо (са)чу ва ти за по ко ле ња.

знат но олак шан при ступ ба за -
ма по да та ка, ко је у не кој пер -
спек ти ви тре ба да бу ду умре -
же не с дру гим уста но ва ма
кул ту ре. С дру ге стра не, сре -
ћем се с раз ли чи тим зах те ви -
ма гра ђа на. По сто је они с ко -
ји ма је ла ко са ра ђи ва ти при -
ли ком ре кон струк ци је не ког
објек та јер има ју ви со ку свест
о вред но сти на сле ђа. Ме ђу -
тим, има и обр ну тих слу ча је -
ва: кад по је дин ци има ју па ра,
али не ма ју по ме ну ту свест и
сма тра ју да оно што је њи хо во
мо ра да бу де уре ђе но ис кљу -
чи во пре ма соп стве ним афи -
ни те ти ма – ис ти че Сне жа на
Ве чан ски.

– По не кад је љу ди ма бит но
са мо да им про ђе оно што их
лич но за ни ма и та да го то во да
не раз ми шља ју ка ко би то мо гло
да ути че на оп шти из глед гра да.
На рав но, гра ђа ни су на ши парт -
не ри и не мо же мо да функ ци о -
ни ше мо без ко му ни ка ци је и
раз у ме ва ња с њи ма. Во лео бих
да схва те ко ли ко је ва жно да по -
ди же мо вред ност на шег гра да,
јер ће та ко и вред ност сва ког по -
је ди нач ног објек та и вла сни -
штва би ва ти све ве ћа – по ру чу је
ди рек тор ове ва жне град ске

– У од но су на мно го број не по -
ста вље не за дат ке и ци ље ве, има
нас пре ма ло, па нат чо ве чан -
ским на по ри ма успе ва мо да бу -
де мо на уда ље ним ме сти ма у ју -
жно ба нат ском ре ги о ну. Ре ци мо,
тре нут но у Бе лој Цр кви за вр ша -
ва мо од лу ку о утвр ђи ва њу је згра
гра да као про стор не кул тур но-
-исто риј ске це ли не, а и у Пан -
че ву смо на ко рак да исто то
при ве де мо кра ју. Пре око две
го ди не по че ли смо да све сег -
мен те функ ци о ни са ња уба цу је -
мо у за кон ске окви ре, јер иде ја
нам је да рад За во да бу де тран -
спа рен тан. Ис та као бих и то да
нас је ма ђар ска за јед ни ца пре -
по зна ла као ин сти ту ци ју од по -

Овај град је богат споменицима културе

Завод се стара о Свилари... ... Цркви Свете Ане...

... Преображенској цркви... ... па и о заоштавштини Ђорђа Вајферта.



ИЗ ЛО ЖБА У ОШ „СТЕ ВИ ЦА ЈО ВА НО ВИЋ”

Љу бим ци свих бо ја и вр ста
По во дом Свет ског да на жи -
во ти ња, ко ји се обе ле жа ва
4. ок то бра, Основ на шко ла
„Сте ви ца Јо ва но вић” по но -
во је у са рад њи с Дру штвом
при ја те ља жи во ти ња „Љу -
бим ци” при ре ди ла из ло жбу
кућ них љу би ма ца уче ни ка
те уста но ве.

Као и сва ке го ди не, ода зва -
ло се мно го де це, а сви они су

до би ли по кло не од спон зо ра.
Во лон те ри дру штва „Љу бим -
ци” су та ко ђе на гра ди ли мно ге
уче сни ке, и то по ка те го ри ја ма

– нај чу па ви ји, нај по слу шни ји,
нај ма њи...

Ово је ујед но би ла и при ли -
ка за бо ље упо зна ва ње ђа ка са

жи во ти ња ма и њи хо вим по -
тре ба ма и на ви ка ма, као и са
оба ве за ма ко је се од но се на
од го вор но вла сни штво.

ЛЕТО У ПРИРОДИ
Петак, 16. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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по се ћен штанд, ко ји су кра си ле
ове упе ча тљи ве пти це. По ли -
гон је имао и Ер софт клуб „Со -
кол”, а јед на од нај ста ри јих
пан че вач ких ор га ни за ци ја –
Стре љач ка дру жи на „Пан че во
1813” при ре ди ла је га ђа ње.

Мо жда нај ве ће ин те ре со ва ње
вла да ло је за спорт ско пе ња ње
на ве штач кој сте ни, као и за

На тај на чин је и про мо ви -
сан глав ни про грам, одр жан у
не де љу, 11. сеп тем бра, ка да су
пр ви пут на овој ма ни фе ста -
ци ји при ре ђе на и так ми че ња.
Клуб „Two Towers” ор га ни зо вао
је тур нир у сто ном фуд ба лу,
ко ји је иза звао ве ли ко ин те ре -
со ва ње, а ни шта ма ње гу жве
ни је би ло ни на над ме та њи ма у
га ђа њу тра ди ци о нал ним и са -
вре ме ним лу ком. Циљ је, као у
ле ген ди о Ви ље му Те лу, би ла
ја бу ка – у јед ном слу ча ју би ла
је по крет на, а у дру гом фик си -
ра на за ме ту. По ме ну ту ве -
шти ну про мо ви са ли су и Стре -
ли чар ски клуб Пан че во, као и
два Јо ва на – Бо дро жић и Бје -
ла но вић.

Сред њо ве ков но ма че ва ње
Спе ци јал на бри га да Вој ске Ср -
би је де мон стри ра ла је бо ри -
лач ке ве шти не и при ка за ла део
сво је ал пи ни стич ке опре ме. Је -
ди ни ца Цр ве ног кр ста би ла је
све вре ме мо бил на и по ка зи ва -
ла раз не тех ни ке пре ви ја ња.
Удру же ње „Бе ли ор ло ви” омо -
гу ћи ло је љу би те љи ма сред њо -
ве ков них ви те зо ва да га ђа ју
тра ди ци о нал ним лу ком, ба ца ју
се ки ру и опро ба ју се у ма че ва -
лач кој шко ли. Пред ста вио се и
Кра љев ски ма че ва лач ки клуб
„Ка ра ђор ђе”, док је Удру же ње
со ко ла ра Ср би је има ло ве о ма

Тре ћи „Пан че вач ки да ни
аван ту ре” при ву кли су ве -
ли ки број су гра ђа на, пр вен -
стве но де це, али и оне ко ји
се мо гу на зва ти де цом у ду -
ши. Њи хо ве ре ак ци је би ле
су до слов це иден тич не –
би ло је за ни мљи во и уз бу -
дљи во!

На рас по ла га њу им је би -
ло мно го по ли го на, а број
уче сни ка ко ји су по ну ди ли
ра зно вр сне са др жа је ове
го ди не по пео се на се дам -
на ест.

Мо же се ре ћи да су Пан -
чев ци би ли ве о ма ра до зна -
ли и од ва жни – рет ко ко је
одо лео да се не опро ба у
адре на лин ским ак тив но -
сти ма по пут пе ња ња уз ве -
штач ку сте ну или спу шта -
ња низ зип-лајн, као и да у
сти лу ле ген дар ног Ви ље ма
Те ла по ку ша да пре по ло ви
ја бу ку.

при ка за не и сред њо ве ков не
игре, од ко јих је нај бо ље при -
хва ће на „оп са да”. Са ви се у то -
ме „су прот ста ви ла” Је ле на Ко -
ша рић, пред став ни ца Од ре да
из ви ђа ча „На дел”, ко ја је, не -
што ра ни је, за у зе ла дру го ме -
сто у сто ном фуд ба лу. Мно ги
су по ку ша ли да са вла да ва ју
елек трич но во зи ло под на зи -
вом „ва зду шни точ ко ви”, у че -
му су се мла ђи бо ље сна ла зи ли,
а јед на од оних ко ји су се од ва -
жи ли је и Уна Те о до ро вић (9).

Во лон тер ке Цр ве ног кр ста
На та ша Ву јић (14) и Ан ђе ла
По по вић (15) во ле иза зо ве, па
су се пе ња ле по ве штач кој сте -
ни и ус пе ле да пре ђу по ло ви -
ну. С дру ге стра не, Иван Ма -
рин ко вић (36), са огром ним
ис ку ством у ба вље њу ал пи ни -
змом, ни је имао ве ћих про -
бле ма у сти за њу до вр ха, док је
Ми лош Сте фа нов, ве ли ки та -
ле нат за овај од не дав но олим -
пиј ски спорт, то учи нио за не -
што ви ше од де сет се кун ди.

Не ма ди ле ме да је ова ма ни -
фе ста ци ја пра во от кро ве ње и
осве же ње у гра ду, у чи јој ре а ли -
за ци ји је Ту ри стич кој ор га ни за -
ци ји Пан че во, по ред Гра да Пан -
че ва и свих по ме ну тих уче сни -
ка, по мо гло и ЈКП „Зе ле ни ло”.

µВ. Ђурђевић

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

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.

Ма ма Би ли и ма чи ћи
Пре ле па по слу шна жен -
ка пре жи ве ла је те шку
упа лу плу ћа, ко ју је пре -
ле жа ла у град ском при -
хва ти ли шту, а на кон опо -
рав ка ре ши ла је да при -
сво ји не ко ли ко ма чи ћа
ко ји су се та мо за те кли.

Би ли је ста ра око го -
ди ну и по, а ма ле ни чу -
пав ци има ју два ме се ца
и са да сви тра же но ве до -
мо ве.

Чу ба ка
Пре слат ки ме ша нац ко ји
је про на ђен пре не ко ли ко
да на у Омо љи ци тра жи
сво је вла сни ке или по тен -
ци јал не удо ми те ље.

Овај ве се ли муж јак ве ро -
ват но је по бе гао не ко ме из
дво ри шта, до спев ши та ко у
цен тар се ла, где је и ухва ћен.
Бу ду ћи да ни је чи по ван, не -
мо гу ће је про ве ри ти код ве -
те ри на ра ко је вла сник.

Чу ба ка је стар ма ње од го ди ну да на и тре нут но се на ла зи
у слу жби „Зо о хи ги је не” у Вла син ској 1.

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.

клу ба „Со ко” пре ла зи ли су с
јед не на дру гу стра ну на на чин
ко ји је иза зи вао ди вље ње при -
сут них. Ви ше не го успе шни
„Да ни аван ту ре” за тво ре ни су
тако што је удру же ње „Пан че во
ре пре зент” де мон стри ра ло акро -
ба ци је на ро ле ри ма, би ци кли -
ма и скејт бор ду, а уве че су на -
сту пи ли ха ос-ани ма то ри и с
но вим тач ка ма до ве ли до еу фо -
ри је код нај мла ђе пу бли ке.

Ре до ви пред зип-лај ном
А кад је реч о они ма ко ји ма је
све ово на ме ње но, ни је зго рег
из дво ји ти не ке од ути са ка. Та -
ко се Урош Ја коб (14), по ред
то га што је био у ор га ни за ци ји
Стре ли чар ског клу ба, опро бао
у го то во све му, а нај ви ше му
се до па ло пе ња ње уз ве штач ку
сте ну. Исто је учи ни ла и ње го -
ва се стра Ива (9), али с не што
ма ње успе ха. Уни Ма снић (6)
ужи ва ла је у спу сту низ зип-
-лајн, као и Сте ван То ђе раш и
Фи лип Гро здић (8), ко ји су се
опро ба ли и у ма че ва њу.

Са ва Гро зда но вић, је дан од
осни ва ча „Бе лих ор ло ва”, на -
вео је да је циљ овог удру же ња
био да се де ца ани ми ра ју ма че -
ва њем, стре ли чар ством и ба -
цач ким се ки ра ма, а на њи хо -
вом штан ду су, по ред опре ме,

ПРО ТЕ КЛОГ ВИ КЕН ДА УЗ ОД ЛИ ЧАН ОД ЗИВ ПАН ЧЕ ВА ЦА

ИЗ У ЗЕТ НО ЗА НИ МЉИ ВИ И УЗ БУ ДЉИ ВИ ДА НИ АВАН ТУ РЕ

„Пан че вач ки да ни аван ту ре”
по ка за ли су да овај град и љу -
ди ко ји жи ве у ње му мо гу да
по ну де и те ка ко мно го за ни -
мљи вих са др жа ја. Све то има
по себ ну драж ка да се од и гра ва
у при род ним окру же њи ма као
што су На род на ба шта и парк
Ба ру та на.

Стре лом као Тел
Тре ће из да ње ове ма ни фе ста -
ци је одр жа но је про те клог ви -
кен да. Све је по че ло у су бо ту,
10. сеп тем бра, ка да је чла ни ца
Град ског ве ћа за ду же на за за -
шти ту жи вот не сре ди не Ка та -
ри на Ба њаи и зва нич но отво -
ри ла про грам.

На кон то га је усле ди ло са вла -
да ва ње по ли го на, ко је су за јед но
осми сли ли чла но ви Од ре да из -
ви ђа ча „На дел” и Пла ни нар ско-
-еко ло шког клу ба „Со ко”. Пре -
ко сто де це про шло је де се так
пре пре ка, као што су хо да ње по
гурт ни, пре ска ка ње пре пре ка,
из бе га ва ње мре же... Пре ма ре -
чи ма Бра ни сла ва Ров ча ни на,
ди рек то ра Ту ри стич ке ор га ни -
за ци је Пан че ва, глав ног ор га -
ни за то ра аван ту ри стич ких да -
на, ове го ди не ни је би ло ор га -
ни зо ва ног до ла ска уче ни ка, из -
у зев што су шко ла ма до ста вље -
на оба ве ште ња, па ти ме ве ли ки
број при сут не де це са мо до би ја
на зна ча ју.

спу шта ње низ зип-лајн, за ко ји
су би ли фор ми ра ни ду гач ки ре -
до ви, па се на ово адре на лин -
ско за до вољ ство че ка ло и до сат
вре ме на. Из ме ђу по ме ну те ве -
штач ке сте не и су сед ног др ве та
на пра вље на је ин ста ла ци ја ду -
гач ка де се так ме та ра. Чла но ви



Је дан од нај у спе шни јих спорт -
ских ко лек ти ва у на шем гра ду
уве ли ко се при пре ма за но ва
ис ку ше ња ко ја му пред сто је у
нај ја чој ли ги Ср би је. Жен ски
од бој ка шки клуб Ди на мо, ко ји
с мно го успе ха пред во ди тре -
нер Алек сан дар Вла ди са вљев,
за по чео је при пре ме за но ву
се зо ну у Су пер ли ги још 15. ав -
гу ста. Тре ни ра се вред но и
мно го. А по че ло је и игра ње
кон трол них утак ми ца.

Као сва ке го ди не, та ко ће и
овог пу та тим по пу лар них „ла -
ви ца” би ти са чи њен од мла дих
и не а фир ми са них од бој ка ши -
ца. Основ ни ре зул тат ски циљ
би ће оп ста нак у ели ти. Ко стур
про шло го ди шње еки пе је остао
на оку пу, па ће дрес Ди на ма и
у на ред ној се зо ни но си ти: Ни -
ко ли на Ашће рић, Ка та ри на
Си мић, Ни на Ко цић, Је ле на
Ла зић, Ања Вла ди са вљев, Ми -
ле на Спре мо, Дра га на Мар ко -

вић и Са ња Ђур ђе вић, ко ји ма
ће се при кљу чи ти и ве ли ки
број ју ни ор ки, ко је су у мла ђим
се лек ци ја ма по сти за ле од лич -
не ре зул та те.

– За сад све иде по пла ну,
али је еви дент но да мо ра мно -
го и на пор но да се ра ди. На

тре нин гу има мо и по осам на -
ест мла дих игра чи ца, ко је
има ју та ле нат и ква ли тет, те
не ма ни ка кве сум ње да су оне
бу дућ ност Ди на ма, али да би -
смо би ли кон ку рент ни у ели -
ти, мо ра мо до ве сти бар још
два по ја ча ња. Има мо вре ме на
да фор ми ра мо еки пу, а ве о ма
сам за до во љан за ла га њем де -
во ја ка на тре нин зи ма. До шле
су нам и две мла де игра чи це:
Са ра Ђа па из бе о град ског Аса
и Ва ња Си ме у но вић из Кру -
шев ца, ко ја ће би ти при кљу -
че на ју ни ор ском ти му. Као
ра ни јих се зо на, и овог пу та
ће мо по ку ша ти да афир ми -
ше мо и про мо ви ше мо мла -
дост срп ске од бој ке. Ми ли ца
Се ку лић, Да ша Ми ха и ло вић,

Џу до клуб „Ака де ми ја Јо -
чић” из Стар че ва при ре ди -
ће у су бо ту, 17. сеп тем бра,
ве ли ко оку пља ње по ле та ра -
ца и пи о ни ра, под на зи вом
„Тур нир ма лих шам пи о на”.

Оче ку је се да ће на том
так ми че њу уче ство ва ти ви -
ше од 300 ма лих бо ра ца из
три де се так срп ских клу бо -
ва, али и из зе ма ља у окру -
же њу. У на шем гра ду ће го -
сто ва ти и про сла вље на име -
на из џу до-спор та, не ка да
сјај ни асо ви, а са да успе шни

тре не ри. ЏК „Ака де ми ја Јо -
чић” ста вља ак це нат на на -
ше олим пиј це и по ку ша ва
да ука же на зна чај и вред -
ност ве ли ких шам пи о на.
Тур нир у Пан че ву ће би ти
ме сто на ко ме ће се оку пи -
ти и чел ни ци на ше га гра -
да, а сва ка ко ће би ти при -
су тан и пред сед ник Џу до
са ве за Ср би је Иван То до -
ров.

Так ми че ње ће би ти одр -
жа но у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту, од 11 са ти.

СПОРТ
Петак, 16. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сг4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Пр во ко ло – пр ва 
по бе да

Фан та стич на 
ат мос фе ра

Отво ре но је но во по гла вље
спорт ске исто ри је на ше га гра -
да. Клуб бо га те тра ди ци је, ко -
лек тив по ко ме се Пан че во
пре по зна је, вра тио се та мо где
му је и ме сто – у ели ту срп ског
ру ко ме та. У су бо ту, 10. сеп тем -
бра, РК Ди на мо је у пр вом ко -
лу Су пер ли ге, пред пре пу ним
гле да ли штем у Ха ли спор то ва
на Стре ли шту, уго стио Мо ра ву
из Ве ли ке Пла не. Био је то
пра ви пра зник спор та, на три -
би на ма је вла да ла пра ва бра -
зил ска ат мос фе ра, а на те ре ну
се во ди ла же сто ка, му шка бор -
ба, без кал ку ла ци ја и пар до -
на... Иван Пет ко вић је на те рен
из вео „рат ни ке” ко је је пред во -
дио ле ген дар ни ка пи тен Бран -
ко Ра да но вић... Сви су би ли
спрем ни за то да но ви по ход у
ели ти за поч ну на нај бо љи на -
чин. И ус пе ли су: Ди на мо
–Мо ра ва 31:25 (13:12).

Иа ко но вај ли је у ли ги, „жу -
то-цр ни” су у овом ме чу би ли
фа во ри ти, ка ко због до ма ћег
те ре на, та ко и због до брог ти -
ма ко ји је оформ љен то ком
пре ла зног ро ка. И пу бли ка је
има ла ве ли ка оче ки ва ња...
Игра ло се чвр сто у од бра ни, од
са мог по чет ка. Ис ку сна еки па
из Ве ли ке Пла не је вр ло до бро
па ри ра ла Пан чев ци ма, а пр ви
гол је по стиг нут тек у че твр -
том ми ну ту. Го сти су по ве ли,
на ста вље на је ве ли ка бор ба на
те ре ну, про шла су још че ти ри
ми ну та, а он да је три би на у
Ха ли спор то ва бу квал но про -
кљу ча ла. Гол за Ди на мо, пр ви
у но вој се зо ни, пр ви у Су пер -
ли ги, по го дак за из јед на че ње
и под стрек по сти гао је Ср ђан
Ко мла нов.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

СУ ПЕР ЛИ ГА „ОБО ЈЕ НА” У ЖУ ТО

и то је пре су ди ло. Тре ба још
до ста то га да по пра ви мо у
сво јој игри, али че сти там
мом ци ма на по жр тво ва но сти
и же љи. Сви су игра ли и сви
су за слу жи ли ову по бе ду. Же -
лим по себ но да ис так нем да
је на ма у овој се зо ни нај ве ће
по ја ча ње то што је Бран ко
Ра да но вић од лу чио да и ове
се зо не бу де с на ма. Наш ду -
го го ди шњи ка пи тен, мо мак
ко ји је из нео це лу про шлу се -
зо ну, и овог пу та је по ка зао
ка кав је чо век. Ве ли ки спор -
ти ста и и мо жда нај ве ћи и
нај о да ни ји вој ник Ди на ма –
ре као је шеф струч ног шта -
ба „жу то-цр них” Иван Пет -
ко вић.

Иду ћег ви кен да Пан чев ци
пу ту ју у Су бо ти цу, на мег дан
са Спар та ком.

ИЗ ДИ НА МА У ЛИ ГУ ШАМ ПИ О НА

Ко ли ко се у ЖОК-у Ди на мо ква ли тет но ра ди, нај бо ље по ка -

зу је и сле де ћи по да так.

На и ме, про шло го ди шње пр во тим ке еки пе из на ше га гра -

да Сла ђа на Мир ко вић и Алек сан дра Пе тро вић оти шле су у

Ра би ту из Ба куа, ко ју тре ни ра наш су гра ђа нин и про сла вље -

ни од бој ка шки струч њак Зо ран Га јић. Клуб из Азер беј џа на

на сту па у Ли ги шам пи о на Евро пе.

Страну припремио

Александар
Живковић

Пе ти „Ве ли ко го спо јин ски тур -
нир” у ша ху одр жан је 27. ав -
гу ста у Цре па ји. Над ме та ло се
16 так ми ча ра, ко ји су од и гра -
ли се дам ко ла по швај цар -
ском си сте му.

Нај у спе шни ји је био Вук
Же га рац из Цре па је, ина -
че и омла дин ски пр вак
Вој во ди не, ко ји је осво јио

шест по е на. Дру го ме сто је
за у зео Бо жи дар Ђор ђе вић
из Пан че ва (5,5 по е на), а
тре ћи је био Бо жи дар Кра -
чу нов из Ко ва чи це (пет
по е на).

Нај у спе шни ји ша хи сти за -
слу жи ли су пе ха ре, а сви
уче сни ци су до би ли књи ге и
за хвал ни це.

У СУ БО ТУ, 17. СЕП ТЕМ БРА

ТУР НИР МА ЛИХ ШАМ ПИ О НА

ЖЕ ГА РАЦ НАЈ БО ЉИ

По сле лет ње па у зе по че ло је и
Пр вен ство Ср би је у раг би ју. На
са мом по чет ку се зо не, од свих
се лек ци ја, пр ви су стар то ва ли
ју ни о ри РК-а Ди на мо. По пу -
лар ни „ди вљи ве про ви” би ли
су го сти РК-у Рад на Ба њи ци.
Мла да еки па Ди на ма је пр ви

пут на сту пи ла у овом са ста ву и
при ка за ла је до бру игру, са
чвр стом од бра ном, али то ни је
би ло до вољ но да се за у ста ви
већ уи гра ни ју ни ор ски тим Ра -
да. До ма ћин је по бе дио са 60:5,
а по го дак за Ди на мо по сти гао
је Ан дреј Бар бул.

„ВЕ ПРИ ЋИ” ПА ЛИ НА БА ЊИ ЦИ

13:12 и ис кљу че њем игра ча
Ди на ма.

Дру го по лу вре ме је до не ло
пот пу ну до ми на ци ју „жу то-
цр них”. Иа ко број ча но сла би ји
на те ре ну, до ма ћи ру ко ме та -
ши су кре ну ли офан зив но на
ри ва ла, а он да је сев ну ла де -
сни ца Ми ља на Бу њев че ви ћа
за 14:12... По пу лар ни Бам би је
од тог мо мен та пре у зео ко -
ман ду на те ре ну. Са мо ми нут
ка сни је ре а ли зо вао је и „це пе -
лин” у са рад њи са Ср ђа ном

до нео је Бран ко Ра да но вић, а
Бам би се пре о бра зио у „ла -
ва”... Сја јан је био и „плеј меј -
кер” Јо ван Сто ја но вић, али сви
мом ци за слу жу ју по хва ле за
по бе ду. Тре нер Пет ко вић је
шан су дао свој ше сна е сто ри -
ци. Не ка оста не за бе ле же но да
су пр ву утак ми цу у но вој се зо -
ни Су пе р ли ге у дре су Ди на ма
од и гра ли: Ми ло мир Ра до ва -
но вић, Ми лош Иво ше вић (че -
ти ри го ла), Ми љан Бу њев че вић
(се дам), ка пи тен Бран ко Ра да -
но вић, Јо ван Сто ја но вић (три),
Пе тар Жу јо вић, Иван Дис тол
(три), Ср ђан Ко мла нов (три),
Алек са Га ћи но вић, Ра ду ле Ра -
ду ло вић (пет на ест од бра на, је -
дан сед ме рац), Ми лош Ба ру -
џић (два го ла), Са во Сла ву љи -
ца (три), Јо ван Кр стев ски, Ни -
ко ла Ра до ва но вић (од бра нио

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Бјан ка Пет ко вић и оста ле де -
вој чи це и је су бу дућ ност. На
њи ма, али и на на ма тре не ри -
ма је сте да ра ди мо и за јед но
стиг не мо до ци ља – ре као је
Алек сан дар Вла ди са вљев, шеф
струч ног шта ба ЖОК-а Ди на -
мо и тре нер ко ји је имао ве ли -
ке за слу ге, иа ко ни је био на
ли цу ме ста, за осва ја ње сре бр -
не ме да ље ре пре зен та ци је Ср -
би је на Олим пиј ским игра ма
у Бра зи лу.

„Ла ви це” су од и гра ле и не -
ко ли ко кон трол них утак ми ца,
у ко ји ма су са вла да ле Же ле -
зни чар из Лај ков ца и јед ну
аме рич ку еки пу, а до по чет ка
шам пи о на та у Су пер ли ги пла -
ни ра но је да се од и гра де сет до
два на ест при прем них ме че ва.
Про тив ни ци Ди на ма ће би ти и
сло ве нач ке и грч ке еки пе, као
и срп ски су пер ли га ши. У не -
де љу, 18. сеп тем бра, Пан чев ке
ће уче ство ва ти и на тра ди ци о -
нал ном тур ни ру „Сме де рев ска
је сен”.

Но ва се зо на у нај ја чем ран гу
стар ту је 15. ок то бра, ка да ће
„ла ви це” го сто ва ти у Фу то гу.

Млади такмичари ЏК-а Пан-
чево били су веома активни у
протеклих десетак дана. Уче-
ствовали су на два значајна
такмичења и са оба су се вра-
тили с трофејима.

На турниру под називом
„Дани града Суботице” уче-
ствовали су борци из Мађар-
ске, Румуније, Хрватске и
Србије, а џудисти тренера
Марка Атанасова су у веома
јакој конкуренцији постигли
запажене резултате. Немања
Нишић је освојио сребрну, а

Лазар Албијанић бронзану
медаљу.

Прошлог викенда је у нашем
главном граду одржан традици-
оналан, 33. меморијални тур-
нир „Милић Рашовић Миго”.

Милица и Немања Нишић
су се окитили сребрним меда-
љама, а бронзе су заслужили
Нина и Лазар Албијанић. Иако
су остали без трофеја, одлично
су се борили и: Марија Стој-
шић, Александар Лупулов, Ла-
зар Ваневски, Филип Паланач-
ки и Јована Милошев.

УСПЕСИ ЏУДИСТА ПАНЧЕВА

МЕДАЉЕ СА СВИХ СТРАНА

Го сти из Ве ли ке Пла не су
на ста ви ли да игра ју у свом
рит му, сре ди ном пр вог по лу -
вре ме на су има ли и два го ла
пред но сти (4:6), али Сте фан
Ша по њић и Иван Дис тол ни -
су до зво ља ва ли да на пра ве
осет ни ју раз ли ку. Ди на мо је
из јед на чио на 10:10 по сле
тајм-ау та ко ји је тра жио тре -
нер Иван Пет ко вић, за тим је
по вео са 12:10, али се на од -
мор оти шло с ре зул та том

Ко мла но вим и унео пот пу ни
не мир у од бра ну го сту ју ћег ти -
ма. По ла ко али си гур но Ди на -
мо је по ве ћа вао пред ност у го -
ло ви ма... Са во Сла ву љи ца је
из вео пра ву мај сто ри ју у са -
мом углу те ре на, Ми лош Иво -
ше вић је пра вом „бом бом” у
41. ми ну ту по ви сио на 21:16...
Го сти су ус пе ли да при пре те,
да се ма ло ре зул тат ски при -
бли же, али не и да на чи не из -
не на ђе ње. Чвр сти ну у од бра ни

је дан сед ме рац), Па вле Бан ду -
ка (је дан гол) и Сте фан Ша по -
њић (шест го ло ва).

– По ма ло нер во зно смо
ушли у овај меч, али ка ко је
утак ми ца од ми ца ла, ка да смо
се ма ло опу сти ли, по че ли смо
да игра мо сво ју игру. Мо ра ва
је ја ко ис ку сан тим чи ји
игра чи ду го игра ју за јед но,
али знао сам да у ро та ци ји не
мо гу да из др же и да нас над -
тр че. Има ли смо ду жу клу пу

ПРИ ПРЕ МЕ ЗА НО ВИ НА СТУП У ЕЛИ ТИ ПОД ВОЂ СТВОМ ТРЕ НЕ РА АЛЕК САН ДРА ВЛА ДИ СА ВЉЕ ВА

МЛА ДЕ „ЛА ВИ ЦЕ” ЧЕ КА ЈУ ПРО МО ЦИ ЈУ

ДОЛАЗИ МЕТАЛОПЛАСТИКА

У среду, 21. септембра, на програму је треће коло Суперлиге.

Биће то још један празник спорта у нашем граду.

У Хали спортова на Стрелишту, Динамо ће угостити

рукометног великана из Шапца. Утакмица почиње у 20 сати.
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Бо јан Ни ко лић, 
уче ник:
     
– За вре ме рас пу ста 
го то во ни шта ни сам ра дио,
ни куд ни сам ишао, 
а ни сам ни из ла зио.
Углав ном сам спа вао 
и од ма рао се код ку ће, 
а са да је по че ла 
но ва школ ска го ди на.

Ми лош Џа мић,
уче ник:
     
– Са да идем у шко лу,
али сам за вре ме 
рас пу ста ишао у Грч ку
на мо ре, као и у Бе лу
Цр кву на ку па ње. 
По не кад сам с 
дру штвом од ла зио 
у На род ну ба шту.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?Д. Кожан

Гла дац – ја дац
На овој сли ци је про се чан чо век. Та мо из ван ка пи је је ушмин -

кан, сре ђен, на сме јан, љу ба зан. Ово бли же су ње го ве ми сли. Го -

ми ла ђу бре та, по не што пре кри ве но да се што пре за бо ра ви, мно -

го пра зни не, си ви ла и че ме ра.

    Е, сад: два су пу та пред њим. Или ће отво ри ти кров, пу сти ти

не бо и сун це уну тра и уре ди ти врт с ове стра не ка пи је или ће на -

ста ви ти да го ми ла сме ће све док оно не по ку ља и не сру ши огра -

ду, па ко пре жи ви... Шта би сте ви ода бра ли?

На по љу не ма ни че га
Има те осе ћај да сто ји те у ме сту, да се цео свет сру шио на ва ша

пле ћа? За сво је про бле ме кри ви те др жа ву, ше фа, му жа, ком ши ју?

    По гле дај те ову згра ду. Сто ји, не мр да. Гро мо ви уда ра ју, ко ша -

ве би чу ју, ху ли га ни гра фи ти ма ле пе епи те те... Она не мо же учи -

ни ти ни шта. Сад спу сти те по глед на цве ће: ра сте, цве та, ра ду је

се жи во ту и улеп ша ва га дру ги ма. И, на шта се би ви ше ли чи те?

    Згра да фа кат ни сте, чим сте жи ви. Али цвет би сте мо гли би -

ти. Он да ка да ле по ту про на ђе те у се би, уме сто да тра га те за ло -

шим ства ри ма та мо на по љу...

Ве тар се ве зат не мо же
Ка да сте по след њи пут ура ди ли не што пр ви пут у жи во ту? Је сте

ли од оних што пле шу по ки ши или вам је бит ни је шта ће дру ги

ре ћи? Је л’ вам је си гур ни је кад се ушу шка те у ста ре на ви ке и

уве ре ња чак и кад они ра де про тив вас или се хра бро отва ра те

но вим ис ку стви ма?

    Зна те, гра ни це увек по ста вља те ви са ми. И сме шне су по пут

ове на фо то гра фи ји. Ла ко их је пре ско чи ти, за о би ћи, ис ки да ти.

Са мо ако же ли те.

Ми ли ца 
Сто ја ди но вић, 
уче ни ца:
     
– То ком рас пу ста сам
ишла у Со ко ба њу, где
сам се ле по игра ла и 
од мо ри ла. Та ко ђе, до ста
вре ме на сам про ве ла 
на по љу, у дво ри шту, а
са да сам кре ну ла у шко лу.

Наградни конкурс

Гррр... Поздрав са Калемегдана из Дино-парка.
Урош Мрчковић, Јадранска 51

„Мени мисао стално на Јадрану. Читаве године сањам море, идем улицама,
радим, разговарам са пријатељима, а – нисам ту. На мору сам.” (Мика Антић)

Поздрави од Ленке и Јелене Маринковић, Јоакима Вујића 2ј

Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију

с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 23.

септембра – награда је ваша.

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

Ленка и Јелена, 
Уроше, честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће стизати

на вашу адресу. 


