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Село
Доловачка штрудла
ШЕСНАЕСТ ДАНА АКТИВИЗМА ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА

НЕ СМЕ ДА СЕ ДЕСИ, НЕ СМЕ ДА СЕ ТРПИ
Против најтежег вида
кршења људских права
гласно ће се говорити
од 25. новембра
до 10. децембра
Свака жена и свака девојчица има
право на живот без насиља. Ипак, ово
кршење људских права у различитим
видовима јавља се у свакој заједници,
а посебно погађа оне најмаргинализованије и најугроженије. Широм света више од трећине жена доживело је
током свог живота физичко и/или
сексуално насиље; 750 милиона жена
ступило је у брак пре навршених осамнаест година, а више од 250 милиона
њих подвргнуто је сакаћењу гениталија.
Град Панчево се и ове године прикљу чио међу на род ној кам па њи
„Шеснаест дана активизма против
насиља над женама”, која траје од 25.
новембра до 10. децембра.
Наранџасти музеј
Тим поводом је зграда Народног музеја осветљена наранџастом бојом, као
што је то учињено и с бројним знаменитостима широм света. Наранџаста
је званична боја кампање и симболизује светлу и оптимистичну будућност
у којој нема насиља над женама и
девојчицама.
Како је поводом почетка кампање
„Шеснаест дана активизма против
насиља над женама” најавила Милица Тодоровић, председница Савета за
родну равноправност Скупштине града Панчева, то тело ће не само у оквиру кампање већ и након 10. децембра
организовати низ активности у сврху
подизања свести јавности о родно
заснованом насиљу.

– Насиље над женама је углавном
неви дљи во, све до оног тре нут ка
када се деси трагичан исход какав
се недавно десио у нашем граду. О
томе да постоји насиље, треба да
говоримо стално, као што треба и
да подижемо свест људи о томе да
насиље не сме да се дешава. Статистике кажу да насиље над женама
најчешће врше њихови партнери, а
да жене трпе насиље из разних разлога – можда пре свега због тога
што не знају шта је тачно насиље и
што не умеју да га препознају, потом
и зато што не знају коме треба да се
обрате, а често и због тога што друштво дискриминише жену која трпи

насиље – објаснила је Милица Тодоровић.
Женска библиотека
Она је подсетила и на то да Град Панчево, Савет за родну равноправност
Скупштине града и Женска одборничка мрежа већ дуги низ година указују
на насиље као најтежи вид дискриминације људских права и закључила да
је све што је досад урађено ипак недовољно, те да се у наредном периоду том
темом треба још озбиљније бавити.
– Током ових шеснаест дана активизма покушаћемо да подигнемо свест
о дефиницији и облицима насиља.
Говорићемо о томе да насиље не треба трпети и да смо сви обавезни да га

пријавимо, уместо да ћутимо и да га
толеришемо. Панчево је на трећем
месту по броју пријављених случајева насиља у породици, а убиство жене
које се, на огромну жалост свих нас,
десило 21. новембра, потврђује мрачну статистику карактеристичну за наш
град. Управо то и јесте један од разлога што је пре пет година отворено
Прихватилиште за жене и децу жртве
насиља у породици и што је покренут
рад СОС телефона. Позивам све оне
жене које трпе насиље или пак оне
које нису сигурне да ли им се оно
дешава, да позову број 0800/100-113,
где ће добити потребне одговоре, као
и сигурну, праву и добронамерну подршку – нагласила је Тодоровићева.
Планирано је да у оквиру овогодишње кампање представници Савета
за родну равноправност у основним
школама истакну плакате који говоре о томе како препознати насиље и
како се заштитити. Поред тога, Унија
жена Српске напредне странке одржаће трибину на којој ће грађанке
моћи да чују нешто више о овој теми.
Завршна акција биће реализована 9.
децембра, уочи обележавања Међународног дана људских права, у Градској библиотеци, где ће бити отворено посебно одељење намењено женама. Ту ће се наћи стотинак публикација које су прикупили Савет за родну
равноправност и Женска одборничка
мрежа, а које говоре о родној равноправности, људским правима и маргинализованим групама. Милица Тодоровић је најавила да ће активности
бити настављене и након 10. децембра, и то највероватније кроз поделу
флајера на тему родно заснованог
насиља, који треба да буду дистрибуирани уз рачуне за комуналије.
Д. Кожан
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Од 2010. године наше земље није било на великим фудбалским догађајима. Дочекасмо коначно и то – репрезентација Србије успела је да
се пласира на Светско првенство, које ће бити одржано у Русији наредног лета. Некако, заједно с националним „орловима”, узлетели су и
„Црвена звезда” и „Партизан”, па је Београд постао једини град на
Старом континенту који има два представника у Лиги Европе.
И таман када човек помисли да за српски фудбал ипак има какве-такве наде, јер су фудбалери и тренери поштено одрадили своје на
терену, појаве се ти квазистручњаци, којекакви председници, директори, менаџери, њихови саветници и полтрончићи, па све опет крене
низбрдо. Или дођавола! Њима је важан само профит. И своје позиције држе искључиво зарад њега.
Тек што је изборио пласман с репрезентацијом на највећи спортски догађај на планети, селектор нашег националног тима је као
награду од челника Фудбалског савеза Србије добио – отказ!? Да,
сада нам се због тога смеје фудбалски свет... Додуше, не баш цео, јер
су то урадиле и фудбалске „велесиле” попут Аустралије и још неких...
Ах, да, репрезентација Србије још увек нема селектора. Чека се потез
„стручњака” с Теразија.
Лепо каже наш народ да риба смрди од главе. Јер када је таква
ситуација у самом врху нашег фудбала, а у питању је светско надметање, шта мислите какво је стање на нашим суперлигашким или оним
још „мањим” теренима? Одговор је прост – катастрофално!
Челници „Црвене звезде” и „Партизана” су у клинчу, ратују саопштењима и оптужују једни друге да им судије несебично помажу у
домаћем такмичењу. Пљују, омаловажавају, нападају једни друге...
Ех, „вечити”, ипак сте ви далеко од Европе. Џаба вам тренутни резултати... А ФСС? Па, Фудбалски савез Србије уклештен је између њих.
И засад нема конкретних потеза.
Од најважније споредне ствари на свету прави се ријалити шоу, а
циркуских представа на суперлигашким теренима све је више. „Бубамара” је недавно поцрвенела од стида и на утакмици у Суботици
између „Спартака” и чачанског „Борца”, Фудбалски клуб „Нови Пазар”
најавио је иступање из Прве лиге због суђења на мечу у Добановцима
са „Будућношћу”, али и због чињенице да су навијачи скандирали
Ратку Младићу...
Челници ФСС-а хитно морају да предузму конкретне мере, мора
се прекинути лакрдија, јер ће поново почети да се губи поверење у
српско елитно такмичење, и то баш када је лига постала квалитетнија с повратком Савића, Крстичића, Стојковића, Тошића...
За тренутни хаос који влада у српском фудбалу морају се пронаћи
механизми како би он изашао из кризе. У Суперлиги има много екипа приближног квалитета, као на пример „Вождовац”, „Војводина”,
„Чукарички”, „Спартак”, „Раднички” из Ниша или „Напредак”. Сви
они су ту негде, у рангу с „Црвеном звездом” и „Партизаном”. У питању су тимови који сасвим сигурно могу да играју егал с вечитим ривалима, само им то треба дозволити и на терену. Е, тада на сцену ступају „људи у црном”, који одрађују унапред испланиране и договорене
послове.
Првенство би било много регуларније и неизвесније да нема судијских одлука које су по правилу у корист београдских назовивеликана.
Сличних, или готово идентичних ситуација, у којима су оштећени
они који су даље од савеза и његових челника, има и на „малим” фудбалским теренима, а у то су могли да се увере и Панчевке и Панчевци који присуствују утакмицама у нашем граду и околини.
Ако се оваква пракса настави, лако се може догодити да се многе
утакмице не заврше, да делиоци правде буду тотално небезбедни, а
да се инциденти дешавају и на утакмицама које нису у категорији
високог ризика.

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

„Бубамара” у ријалитију

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Норма за успех
је добро
Колико људи, толико и судбина.
Лепих и ружних, срећних, мање срећних, па и тотално несрећних. Нажалост, једна од таквих недавно је
испливала на површину као леш утопљеника. И то у нашем наизглед

лепом и мирном граду, када је пре
десетак дана на Содари насилно угашен један живот у пуном цвату. Бесповратно...
Сваки други исход давао би некакву наду. Јер докле год је живота, она
умире последња.
Премда је многи око нас олако
изгубе, убеде се да су упали у безизлаз и предају се а да нису ни покушали. Стога и не чуди што депресија
постаје најзаступљенија (психичка)
болест модерног доба. И све мање је
оптимистичних бораца који су победили огромне недаће.
На срећу, још увек има светлих
примера оних који су снагом воље
савладали и готово неизлечиве болести, опаке зависности или, рецимо,
гвоздени стисак трговаца људима.
Или све одједном.
Једна од последњих прича које уливају наду да је свако зло победиво,
недавно је одјекнула по многим светским медијима. У питању је Мексиканка под именом Норма; има близу
педесет, а њен живот спада у ред
„научнофантастичних” сторија.
Једва да је навршила десет година
када јој је отац умро. Остала је са
сиромашном мајком, као једно од
петоро деце. Убрзо се суочила с још
већом грозотом – силовао ју је слепи
ујак којег је дотад брижно чувала.
Будући да је веома лепа, када јој је
било деветнаест година, понуђен јој
је посао модела у Јапану. Али као што
то често бива, радило се о прљавој
превари – купила ју је једна позната
личност у Земљи излазећег сунца,
како би радила у клубу затвореног
типа. Без докумената, новца, обеле-

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

На крову Балкана.
Ових дана, у Бугарској
Снимио ПСД „Јеленак”

жена као проститутка и лишена слободе, у страном свету није имала превише шанси за бекство.
Ипак, неколико година касније, уз
помоћ људи из једног манастира,
некако је побегла, удала се и преселила у Канаду. Међутим, за време
боравка у Јапану одала се пићу, којим
је одагнавала срамоту. Убрзо јој је
брак пропао, а није успевала да задржи ниједан посао.
Прелом се догодио када је схватила да јој син болује од дегенеративне болести која води ка слепилу.
Имао је једанаест година, исто колико и она када ју је силовао слепи
ујак. Одлучила је да остави алкохол
и спас потражи у трчању. Успех је
био невероватан – за само пола године ква ли фи ко ва ла се за чуве ни
„Бостон ски мара тон”. Након тога
попела се на седам највиших врхова на свету како би прикупила новац
за истраживање болести дечјег слепила, а пре четири године, заједно с
пријатељима и истомишљеницима,
започела је борбу против трговине
људима. Како је и сама била жртва,
лако је успевала да се идентификује
са онима који су преживели те страхоте и да им неизмерно помогне. У
међувремену је трчала и на Антарктику и у пустињи, а напослетку је
оборила и Гинисов рекорд у некој
врсти три а тло на од Мек си ка до
Вашингтона. На циљу су је, поред
многих, дочекале и жртве трговине
људима. То је био крунски доказ да
је победила зло.
А норма за то је добро. Искључиво!
Све друго се не рачуна...
Ј. Ф.

Рене Декарт

НИШТА НА СВЕТУ НИЈЕ ТАКО ДОБРО РАСПОДЕЉЕНО КАО ЗДРАВ
РАЗУМ. СВИ МИСЛЕ ДА ГА ИМАЈУ ДОВОЉНО.
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ИНСТИТУТ „ТОРЛАК” ПОТВРДИО

ЈЕДАН СЛУЧАЈ МОРБИЛА У ПАНЧЕВУ
Оболела
невакцинисана жена
стара 38 година
Пацијенткиња била
у контакту с другом
зараженом особом
Пооштрен
епидемиолошки
надзор у јужном
Банату
Прошле недеље у Панчеву је
пријављен и потврђен један
слу чај обо ле ва ња од малих
богиња. Наиме, Центру за превенцију и контролу болести
Завода за јавно здравље Пан-

ђено је да се ради о пацијенткињи старој 38 година, која
није вакцинисана, а била је у
контакту с другим потврђеним
случајем морбила.
Какви су симптоми
У Заводу за јавно здравље кажу
да је на целој територији Јужнобанатског округа у току спровођење мера пооштреног епидемиолошког надзора над морбилама. До момента писања
ове информације нису забележени нови случајеви сумње на
болест или оболелих међу особама с којима је заражена жена
била у контакту.
Према последњем извештају
Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”,
од почетка октобра закључно с
21. новембром на територији

Морбиле или мале богиње
су акутно заразно вирусно (морбила вирус) обољење обично
праћено изненадном појавом
високе температуре, конјунктивитисом, цурењем из носа,
кашљем и главобољом. Након
три до седам дана јавља се
макулопапуларна оспа, и то
најпре на лицу, а потом и на
трупу и екстремитетима. Она
траје од четири до седам дана.
Резервоар болести је човек, а
богиње се преносе ваздушнокапљич ним путем или у
директном контакту са секретима из грла и носа инфицираног. Период инкубације је
од седам до осамнаест дана, а
обично је четрнаест дана. Особа је заразна нешто пре појаве
симптома и четири дана по

Нема претње од озбиљних епидемија
чево у петак, 17. новембра, са
Инфективног одељења Опште
болнице стигла је пријава сумње на морбиле.
Четири дана касније, у уторак, 21. новембра, стигла је и
лабо ра то риј ска потвр да са
Института „Торлак”. Епидемиолошким истраживањем утвр-

Републике Србије, укључујући
и територију надлежности Завода за јавно здравље Косовска
Митровица, регистрованa су
укупно 202 случаја малих богиња. Од тог броја 50 случајева је
лабораторијски потврђенo у
Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”.

избијању оспе. На болест су
осетљиви сви који нису преболели морбиле или нису успешно вакцинисани.
Мере заштите
Као што је познато, основна
мера пре вен ци је у слу ча ју
малих богиња јесте вакцинација, која се обавља у складу с

календаром обавезне имунизације лица одређеног узраста.
Прецизније, вакцина против
малих богиња, заушки и рубеола (ММР) даје се у другој и
седмој години живота детета.
У Заводу за јавно здравље подсећају на то да је вакцинација
једина поуздана и ефикасна,
законски регулисана мера у
спречавању болести, компликација болести или смрти од
одређених заразних болести. У
нашој земљи је вакцина против морбила (моновакцина)
уведена 1971. године, ММ (двова лент на, мор би ли/мумпс)
1981. године, а комбинована
ММР (морбили, мумпс, рубеоле) 1991. године, али је због
прекида у снабдевању њена конти ну и ра на при ме на поче ла
1994. године.
„Применом живе атенуиране вакцине остварује се заштитни ниво антитела у 95% случајева код деце која су вакцинисана с навршених 12 месеци,
па чак и 98% код деце вакцинисане са 15 месеци и касније.
Серолошке студије показују да
се код 99% особа које су примиле две дозе вакцине у узрасту након навршених 12 месеци живота развио адекватан
имунолошки одговор. На територији Јужнобанатског округа у 2016. години обухват вакци на ци је у дру гој годи ни
живо та ММР вак ци ном је
94,87%, a у сед мој годи ни
98,33%, што обезбеђује спречавање настанка обимних епидемија”, наводи се у саопштењу Завода.
Та установа изричито наглашава да свака особа која је била
у контакту са оболелим од морбила и има повишену температуру, макулопапуларну оспу,
кашаљ и цурење из носа, треба
без одлагања да се јави изабраном доктору ради дијагностиковања и лечења.
Д. Кожан

УСПЕХ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

Прва награда панчевачком лекару
Лекар панчевачке Опште болнице др Ненад Зец, специјализант интерне медицине, добитник је прве награде на Првом
интернационалном конгресу
Удружења коронарних јединица Србије – УКЈС 2017, одржаном 4. и 5. новембра у Београду.
Другог дана конгреса приређена је сесија под називом
„Такмичење најинтересантнијих клиничких случајева коронарних јединица Србије”, у којој
је учествовала и Коронарна

јединица овдашње болнице.
Прикази случајева бирани су
из 46 коронарних јединица, а
најбољих седам је и усмено
презентовано. По оцени жирија, који су чинили кардиолози,
про фе со ри с меди цин ских
факултета у Београду, Крагујевцу и Новом Саду, др Ненад
Зец освојио је прво место с
приказом случаја под називом
„Електрична олуја код пацијента са исхемијском кардиомиопатијом”.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ДОМА ЗДРАВЉА

Амбуланта „Горњи град”
не ради за викенд

Важно обавештење из Дома
здравља гласи да ће амбуланта „Горњи град” у Улици Светог Саве 88 у суботу и недељу,
2. и 3. децембра, бити затво-

рена због радова. Током оба
дана викенда, од 7 до 19 сати,
дежураће амбуланта „Центар”
у Змај Јовиној 10.
Д. К.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен, и
то не са мо по ми шље њу
бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карактеристика које су издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна кли-

Суботом специјалистичке
ОРЛ прегледе ради др Горан Митевски из панчевачке Опште болнице, а уролошке његов колега из исте
установе др Небојша Тасић,
док је за прегледе из области гинекологије задужен др
Јован Рудић из ГАК „Народни фронт”.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
Стога не чуди чињеница
да све већи број Панчевки
и Пан че ва ца би ра За вод
„Панчевац”, посебно онда
када је неопходно урадити

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин
УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин
Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ
Општа болница Панчево

Прегледи се врше
САМО СУБОТОМ
Заказивање

радним данима 7–14
путем телефона 013/21-90-900

ника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица Лазић из Клиничког центра Србије. Довољно је рећи да др Љубицу Лазић колеге сматрају једним од најбољих дијагностичара у нашој земљи. Ускоро ће, такође суботом, заинтересовани
моћи да ураде и све врсте
ултразвучних прегледа срца, рачунајући и преглед
сондом преко једњака (ТЕЕ).
И за ову услугу ангажован
је један од водећих стручњака у тој области – dr sc.
med. Слободан Томић, кардиолог, доктор медицинских
наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”.

прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим у вези,
треба подсетити и на то да
се у Заводу, примера ради,
све врсте лекарских уверења издају за максимално
два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а више о
томе, као и о додатним погодностима које остварују
сви они који поседују лојалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације можете добити путем телефона Завода „Панчевац” 013/2190-900 и 013/21-90-903, а ово
су уједно и бројеви путем којих се заказују прегледи. Новости можете пратити и на
сајту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Фејсбук” страници
Завода.
Д. К.

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Попуст
на протетичке услуге

Побед ни ку је уру че на и
награда – апарат за 24-сатни
холтер артеријског притиска,
који ће, по одлуци др Ненада
Зеца, припасти Кабинету за
функционалну дијагностику
кар ди о ва ску лар них боле сти
при Интер ном оде ље њу
Опште болнице. У тој установи кажу да ће постигнути
успех свима бити подстрек за
даље уна пре ђе ње ква ли те та

лечења становника Јужнобанатског округа.
Конгрес УКЈС 2017 је скуп
међународног карактера, који
окупља еминентне предаваче
из Европе и Србије и чији је
циљ унапређење и развијање
дијагностичких и терапијских
могућности у збрињавању најтежих стања из области кардиологије у складу с најновијим
достигнућима.
Д. К.

Од самог отварања,
крајем прошле године, Центар за хитну
и рестауративну стоматологију „Никодент
медик” истиче се по
квалитету услуга,
савременој опреми,
професионалном и
љубазном особљу и
пријатном амбијенту.
Осим тога, све већи
број наших суграђана одлучује се за услуге ове стоматолошке
ординације, којом руководи
др Ђорђе Николић, због атрактивних цена и могућности плаћања на одложено.
Због великог интересовања
наших суграђана и суграђанки,

у „Никоденту” су
одлучили да
поново покрену
акцију у оквиру
које сви они
којима су неопходне услуге из
области протетике остварују
право на чак
30% попуста.
Искористите
ову прилику и
закажите преглед путем телефона 064/21-75-056. Овај
савремени и модерно опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
ДОСТА ЈЕ БИЛО

Први унутарстраначки
избори
Поли тич ка орга ни за ци ја
„Доста је било” расписала је
унутарстраначке изборе за
све органе странке на свим
нивоима, а након избора у
Београду расписаће и изборе за председника странке.
Генерални секретар „Доста
је било” (ДЈБ) расписао је 27.
новембра прве изборе унутар свих општинских одбора, који ће бити одржани крајем децембра, а потом ће у

јануару уследити избори унутар свих оста лих орга на
странке и њихова потврда на
другој скупштини ДЈБ, која
ће бити одржана 10. фебруара 2018. године.
Како наводе у овој политич кој орга ни за ци ји, на
децем бар ским избо ри ма
бира ће се пред сед ни ци и
координатори свих општинских, градских, окружних и
покрајинског одбора, као и
сви делегати за Скупштину
ДЈБ, које директно бирају
општински одбори у складу
са Статутом ДЈБ.
За председника Градског
одбора „Доста је било” у Панчеву кандидат је одборник
Шан дор Ђер фи, који од
почетка овог месеца обавља
функцију в. д. председника,

након што је из стран ке
искључен с још троје одборника Никола Ћебић, који је
обављао ту функцију у претходном периоду.
Странка „Доста је било”
осно ва на је фебру а ра ове
године на оснивачкој скупштини. Странку је основао
одбор оснивача, који је и имено вао све орга не ДЈБ.
Општински одбори су формирани од чланова групе грађана „Доста је било –
Саша Радуловић”, која
је изашла на парламентар не избо ре 2016.
године и ушла у Скупштину Србије као најјача опозициона политичка организација.
У саопштењу се подсећа и да је Министарство за државну управу
и локалну самоуправу
незаконито, без икаквог
правног основа и правних аргумената, оспорило регистрацију те странке. У току је поступак пред
Управним судом за поништај
тог решења.
ДЈБ је подсетио да су на
првој скуп шти ни стран ке,
одржаној у јуну у Београду,
усвојени и сви општи акти
стран ке, који пред ви ђа ју
редов не уну тар стра нач ке
изборе сваке године и чији
је циљ константно обнављање странке и демократска
про ве ра свих иза бра них
функционера. ДЈБ има одборе у више од 80 општина и
60 канцеларија на територији целе Србије. После избора
за Скупштину града Београда, највероватније у марту
идуће године, биће расписани и избори за председника
ДЈБ – пише у саопштењу.

Ма, шта ми рече!
Мислим да ће доћи до великих промена, јер су многе
земље у свету схватиле куда то води после Каталоније и
многе земље су спустиле лопту. Каталонија иде путем
Косова. Курдистан иде путем Косова... Приштина манипулише списком земаља које су признале независност
Косова. Са две трећине, односно признањем 129 земаља
чланица УН они би постали члан на Генералној скупштини. Док је Русија на нашој страни, никада неће постати чланице УН.
(Министар спољних послова Ивица Дачић,
РТС, 28. новембар)

ПРЕДСТАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ ПРУЖАЊА УСЛУГА ГРАЂАНИМА

УВЕК МОЖЕ БОЉЕ
На седници
Покрајинске владе
саопштено да
„Систем 48” није
оправдао своју сврху
Покрајинска влада је на прошлонедељној седници анализирала рад локалних самоуправа са становишта њихове ефикасности при професионалном
пружању услуга грађанима, као
и њихове спремности за спрово ђе ње про је ка та који ма се
обезбеђује економски развој,
на основу материјала који је
припремио Покрајински секретаријат за регионални развој,
међу ре ги о нал ну сарад њу и
локалну самоуправу.
На седници је констатовано
да су канцеларије за локални
економски развој (ЛЕР) организоване у оквиру општинских
и градских управа, углавном с
високообразованим кадром, пружиле квалитетнији рад у односу на претходни период, што за
резултат има већи број припремљених и реализованих пројеката из скоро свих области из
изворног делокруга општине –
саопштава Покрајинска влада.
У већини јединица локалних
самоуправа месне канцеларије
су умрежене и информатички
повезане са општинским односно градским управама, а тако
је и у Панчеву, што је, како је
оцењено, добар пут ка приближавању електронске локалне
администрације грађанима сваког места и предуслов за ефикасно пружање услуга грађанима у месту становања.
У 36 општина и градова на
територији Војводине уведен
је стандард пружања свих услуга грађанима, као и пријем и
пружање документа на једном
месту, кроз оснивање услужних
центара, и грађани су, показала је анализа, задовољни њиховим радом. У Панчеву је Градски услужни центар отворен
2009. године.
„Систем 48” у само десет
локалних самоуправа
у Војводини
Међутим, на седници Покрајинске владе чуло се да пружање услуга „Системом 48”, односно давање одговора на захтеве у року од 48 сати, није оправ-

***
Народ на Косову очекује да Србија, на крају дијалога
Београда и Приштине, призна независност Косова. За
нас дијалог само уз то има смисла. Надаље дијалог није
имао праву суштину. Забринути смо, јер то не треба да
буде дијалог ради дијалога, већ дијалог за прогрес у
нашем друштву, у обе земље. Трудио сам се да као влада
спремимо платформу за будућу етапу дијалога и она ће
бити предложена нашој скупштини, где ће сви имати
могућност да допринесу... Игра са границама је опасна
на Балкану, ко год да се њима игра. Не верујем да су то
озбиљне приче и не бих хтео да о томе икада причам
пошто знамо шта ће следити ако се тиме играмо. Следиће трагедије којих се још увек сећамо и није паметно да
о томе причамо. Веома је опасно.
(Премијер Косова Рамуш Харадинај,
„Дојче веле”, 28. новембар)

***
Замислите да наплаћујемо Ибарску магистралу, то не би
било у реду. Концентришемо се на ауто-путеве... Још не
можемо да наплатимо ни динар за регионалне путеве,
због тога имамо затворен систем наплате путарине. Не
би било коректно према грађанима да наплаћујемо регионалне путеве.
(Министарка саобраћаја Зорана Михајловић,
„Танјуг”, 28. новембар)

***
Мислим да су те инвестиције важне, тешко би ми било да
кажем које су најважније од њих... Али сваки пројекат је
на свој начин важан у својој сфери. Дошли смо у Будимпешту припремљени за пројекте из разних сектора.
(Председница Владе Ана Брнабић, РТС, 27. новембар)
***
Жао ми је што у таквом лидерском систему немамо
ниједног угледног председника државе од увођења вишестраначја. Сви су се компромитовали.
(Новинарка Сања Кљајић, Н1, 28. новембар)
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дало своју сврху. Наиме, овај
систем је уведен у 35 јединица
локалне самоуправе, али функционише само у десет, међу
којима и панчевачка.
„Разлози некоришћења су
незаинтересованост грађана за
коришћење понуђених услуга,
као и техничке природе, што
поставља питање одговорности
локалних самоуправа које су
за увођење овог пројекта добиле средства из буџета Покрајине”, саопштено је после седнице.
У Панчеву „Систем 48” сати
функционише од 2011. године
и Градска управа је у више
наврата саопштавала да Панчевци користе могућност пријављивања комуналних проблема. Градска управа је овог лета
представила и мобилну апликацију која је израђена као
надоградња постојећег „Система 48”, с циљем омасовљења
његове употребе. То је било прво
целовито решење за андроид

апли ка ци је „Систе ма 48” у
Србији.
Паралелно са овом покрајинском анализом, у Београду су
резултате истраживања на сличну тему, ове недеље, представили Европски покрет у Србији
(ЕПуС) и Центар за европске
политике (ЦЕП), уз подршку
Америчке агенције за међународни развој (USAID) и у сарадњи са још 12 партнерских организација из различитих градова и општина у Србији.
И даље потребне две или три
посете шалтеру
Ово истраживање је показало, на
пример, да су брза услуга и љубазност особља за грађане најважнији аспекти административних услуга које пружају полиција или градски услужни центри
приликом издавања докумената. „Три четвртине испитаних
наводе да су биле потребне и
даље две или три посете шалтеру како би добили сва тражена
документа”, стоји у анализи.

Истра жи ва ња и кам па ња
спроведени су у оквиру двогоди шњег про јек та „Парт нер ством до добре јавне управе” с
циљем да се надлежним институцијама и доносиоцима одлука представе најчешћи и највећи изазови с којима се грађани суочавају приликом коришћења јавних услуга, али и
добри примери и праксе које
треба даље преносити и примењивати.
Обе анализе рађене су ради
креирања и спровођења политике у области реформе јавне
управе, која треба више да одговара на потребе грађана и да
унапреди одговорност надлежних институција за квалитет
услуга које пружа.
На крају, остаје и питање
како ће остале локалне самоуправе промовисати „Систем 48”
и натерати старију популацију
да га користи. Љубазност и лепа
реч шалтерског службеника се
подразумева.

ПРОМОВИСАНА МОНОГРАФИЈА

О соколском покрету у Панчеву
Монографија „Споменица соколског покрета у Панчеву”
представљена је прошле недеље у Градској библиотеци.
Аутор тог дела је Слободан
Петровски, а на промоцији су
поред њега говорили и Срђан
Божовић, историчар, и проф.
др Владан М. Вукашиновић.
Како су посетиоци могли да
чују, соколски покрет настао
је у Чешкој у другој половини
19. века и врло брзо се идеја
соколства проширила међу словенским народима и у осталим
земљама, са основним циљем
да кроз телесно вежбање развију физички здраву, моралну
и интелектуално развијену
омладину. Неговали су родољубива осећања и патриотски
дух. У Панчеву је соколски
покрет настао 1911. године, а
с обзиром на то да о историји
тог покрета до сада није писано, аутор монографије Слободан Петровски две и по године
је прикупљао историјски и
архивски материјал за ову
монографију.
– Соколски покрети су феномен по томе што су, поред телесног вежбања, пружали и културне садржаје и организовали
разне манифестације, игранке,

забаве и излете, а увек је до изражаја долазио њихов патриотски
карактер, нарочито у оба светска рата. У Панчеву је било доста
чланова, могу рећи да се на слету 1929. године на улицама
нашег града окупило око 7.000
људи, а с обзиром на то да је
Панчево тада имало 30.000 становника, то је импозантан број
– рекао је Слободан Петровски,
аутор монографије „Споменица
соколског покрета у Панчеву”.

Историчар Срђан Божовић
рекао је и да су многи виђенији
Панчевци тада били чланови
Соколског друштва. Посебан
значај та организација имала је
баш између два светска рата.
– Соколски покрет је дефинитивно оставио снажан траг
на историју града и уопште
на атмосферу која је владала
у Панчеву између Првог и
Другог светског рата. Многи
угледни Панчевци били су

чланови тог покрета, па ћу
поменути старешину града
Николу Драгићевића, који је
био један од најугледнијих
лекара у Панчеву, затим
Миховила Томандла, познатог историчара, Дуду Бошковића, угледног панчевачког
адвоката, Олгу Сковран и многе друге. Чланови тог покрета били су и Јован Јовановић
Змај и Михајло Пупин. Најбољи податак је тај да је пре
Другог светског рата било чак
400.000 чланова соколског
покрета на територији Југославије – рекао је Срђан Божовић, историчар.
Соколски покрети у комунистичкој Југославији укинути су
након Другог светског рата и
због патриотизма који је гајен.
Идеја соколства обнавља се у
претходне две деценије. На
територији града Панчева већ
неколико година постоје два
соколска друштва: „Соколови
013” и „Панчево”.

Страну
припремила

Марина
Димитрић
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ПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ОБИШАО ОПШТУ БОЛНИЦУ

РЕНОВИРАЊЕ ИНТЕРНИСТИЧКОГ БЛОКА САН КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈЕ
Сви апарати у здравственом
систему Војводине раде –
рекао је Мировић

како теку завршни радови на изградњи фабрике за прераду пијаће воде.
Покрајина је уложила, само у трећу
фазу радова, више од 40 милиона
динара.
Мировић је нагласио да је најважније имати здраву пијаћу воду, што
у Ковачици није био случај. Финални
радови на фабрици треба да буду окончани у наредних неколико недеља,
после чега ће она бити пуштена у
пробни рад. Њен капацитет је такав
да ће моћи водом да опскрби, поред
Ковачице, још два села.

У буџетској 2017. години
Покрајина издвојила
преко 700 милиона динара
за инвестиције у Панчеву
Поводом радова на реконструкцији
Интернистичког блока Опште болнице, у Панчеву је у уторак, 28. новембра, боравио Игор Мировић, председник Покрајинске владе. Он је у пратњи градоначелника Саше Павлова и
директора болнице др Слободана Овуке обишао градилиште, а потом је
одржао конференцију за новинаре.
У овај велики посао Покрајина је
уложила око 500 милиона динара.
Има новца за здравство
Игор Мировић је новинарима најпре
рекао да је задовољан оним што је
видео, као и темпом радова, и додао
да ће Покрајинска влада и следећих
година улагати у здравство.
– Циљ нам је да у наредних од пет
до седам година потпуно реконструишемо здравствени систем у Војводини, и то тако да после тога преостане
да се само нормално одржава. Такође, желимо да имамо квалитетне дијагностичке апарате, који ће у сваком
моменту бити доступни грађанима. За
кратко време смо померили ствари из
расула какво нам је остављено када

смо преузели одговорност за вођење
државе и стигли до нормалног стања,
какво грађани заслужују. Има средстава да се одржавају објекти и поправљају апарати! Моментално сви апарати у здравственом систему Војводине раде – казао је Мировић.
Градоначелник Саша Павлов подвукао је да је Покрајина, први пут,
издвојила више од 700 милиона само

у буџетској 2017. години за инвестиције у Панчеву и додао:
– Реновирање Интернистичког блока било је сан свих Панчеваца, који
се сада остварује у сарадњи с Покрајинском и Републичком владом. Ово
је најважнији пројекат, у који је уложено више од 500 милиона динара.
Покрајински секретаријат за здравство издвојио је новац и за прилаго-

МОНТАЖНЕ КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА

Нови почетак после две деценије

Циљ нам је да у наредних
од пет до седам година
потпуно реконструишемо
здравствени систем
у Војводини.

ђавање пројектне документације. Она
коју смо наследили била је надувана,
сада је сведена на оно што је реално.
Директор Опште болнице др Слободан Овука казао је да се на реконструкцију Интернистичког блока дуго
чекало, па је без обзира на рад у отежа ним окол но сти ма рас по ло же ње
међу медицинским радницима добро.
– Смањени су капацитети других
одељења како би се сместили пацијенти. Ипак, сви смо срећни, јер ћемо
за осам месеци добити услове достојне и пацијената и особља. У блоку
који се ради остали су само пацијенти на хемодијализи, јер их је много и
нисмо имали могућности да их преселимо – рекао је Овука.
Конструктивни договори
У окви ру оби ла ска нашег окру га,
покрајински премијер је из Панчева
отишао у Ковачицу, где је упућен у то

Он је рекао да је у 2017. години
војвођанска влада, трудећи се да превазиђе наслеђене проблеме, у неке
градове и општине у покрајини уложила више од милијарду динара.
– То ћемо наставити да радимо и
током наредне године. У Панчеву смо
имали конструктивне договоре у вези
с решавањем многих проблема који
јако дуго, већ деценијама, муче грађане. Разговарали смо и разговараћемо и убудуће и са челницима других
градова и општина. Пошто усвојимо
буџет за 2018. годину како га планирамо, још већа средства ћемо издвојити за подизање квалитета живота
грађана – најавио је Игор Мировић.
Он је закључио да Војводина напредује у економском смислу, што је очигледно, јер постоји сталан тренд смањења броја незапослених.
С. Трајковић

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СЕ УЗДРЖАВАТЕ ОД КУПОВИНЕ?

Трошење новца само по потреби

Збринуте четири породице
У различите пројекте
досад уложено близу 85
милиона динара
За избегличке породице Рула, Андић,
Мандић и Тркуља 23. новембар ове
године остаће вероватно упамћен као
посебан датум у њиховим животима.
Тог дана у Зеленом салону Градске
управе градоначелник Саша Павлов
уручио им је кључеве монтажних кућа,
чиме је после више од две деценије
за њих завршена етапа подстанарског
живота.
Додела ових кућа реализована је у
оквиру два потпројекта Регионалног
програма стамбеног збрињавања у
Републици Србији. Примопредаји кључева присуствовали су и Миленко
Чучковић, члан Градског већа задужен за рад, запошљавање и социјална питања, Драган Катуца, в. д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору Београд, као и
извођачи радова и координатори овог
пројекта.
– Град Панчево се, заједно са својим Повереништвом за избеглице, али
и Комесаријатом за избеглице и међународним организацијамa, максимално трудио да током протеклих година изађе у сусрет људима који су као
избегличка популација и интерно расељена лица дошли у наш град, а њих је
око дванаест хиљада. Кроз програме
и пројекте намењене избеглицама реализовано је близу 85 милиона динара, пре свега кроз обезбеђење стамбених јединица и потребног грађевин-

ског материјала, те монтажних кућа,
затим кроз откуп сеоских домаћинстава и кроз различите врсте хуманитарне помоћи. Део инвестиција односи се и на економско оснаживање
ових људи кроз доделу средстава и
материјала за рад. Надам се да смо
на овај начин у доброј мери обезбедили услове за што квалитетнију интеграцију избеглих лица у нашу средину. Ми ћемо наставити реализацију
овог пројекта, мада је наш циљ, а то
је пражњење Центра за избеглице,
близу свог остварења – истакао је градоначелник.
Све четири породице са узбуђењем
и сузама радосницама преузеле су
кључеве својих нових кућа. Једна од
њих, она која ће припасти породици
Мандић, налази се у Пелистерској
улици и има 57 квадрата.
– Јако сам узбуђена и драго ми је
што смо баш ми после више од две
деценије успели да решимо стамбено
питање. Захваљујем свима – донаторима, Комесаријату, извођачу радова
и Граду Панчеву што су нам помогли
у томе. Дошли смо 1995. године из
Босанског Грахова и подстанари смо
већ 22 године. Нисмо били корисници ниједног програма до сада. Имамо двоје деце. Било је тешко, али на
крају смо успели. Ово је велики и
значајан дан и нови почетак за све
нас – рекла је Јованка Мандић приликом примопредаје кључева.
Како је најавио градоначелник Саша
Павлов, требало би да до краја ове
године и у првом кварталу наредне
буде обезбеђено још осам монтажних
кућа за исту намену.
Д. К.

З. ЈОВАНОВИЋ

М. АРЕЖИНА

Сваког 27. новембра, већ двадесет година, обележава се Међународни дан
уздржавања од куповине. Тог дана симболично се скреће пажња јавности на
негативне последице потрошачког
друштва. Акција коју је покренуо Тед
Дејв у Ванкуверу 1997. године спроводи се у више од шездесет пет земаља
широм света, а представља својеврсну опозицију Црном петку (Black
Friday), комерцијалном празнику који
се практикује четвртог петка у новембру, када су у тржним центрима огромни попусти.
Дан уздржавања од куповине не подразумева само избегавање куповине,
већ и окупљања на јавним местима
ради размене добара. Поред критике
потрошачког друштва, идеја је и да се
створи алтернатива капиталистичкој
логици да ништа није бесплатно. Један
од циљева је и скретање пажње трговцима и произвођачима да профит не
треба да буде једини мотив, али и да
су купци они од којих зависе.
Овим поводом питали смо наше
суграђане колико се они уздржавају
од куповине, да ли верују у попусте и
колико често имају прилику да приуште нешто себи.
ЗИЗА ЈОВАНОВИЋ, пензионерка:
– Пратим попусте у тржном центру, али морам рећи да су углавном
лажни. Дешава се да је цена иста с

Д. ВРАНИЋ

М. ЛАЗАРЕВИЋ

С. АЛЕКСИЋ

Д. НИКОЛИЋ

попустом као што је била и пре њега.
Иначе, купујем прехрамбене производе када су цене снижене, али водим
рачуна о датуму производње. Куповина ме опушта, волим да се прошетам и погледам шта је у понуди, али
ретко купујем гардеробу.

у куповини без везе, већ када имам
потребу за нечим, тада искористим
време. То ми је остало из периода када
сам радила, због мањка времена, па
сам наставила да функционишем тако
и у овим мирним пензионерским данима. Држим се тог правила.

МАЈА АРЕЖИНА, незапослена:
– Верујем попустима када се уверим колика је разлика у цени пре и
после снижења. Највише волим да
купујем обућу, али не трошим новац
само на себе, већ волим да обрадујем
и друге људе. То ме чини срећном.

САША АЛЕКСИЋ, трговац:
– Одлазим у куповину када ми
нешто треба. У принципу не пратим
трендове, већ приуштим себи нешто
када имам новца. Не верујем у попусте, јер осећам да се цену подигну за
двадесет одсто, па се онда за време
попуста спусте исто толико. Понекад ми куповина представља релаксацију, а уме и да ми поправи расположење.

ДУШАН ВРАНИЋ, пензионер:
– Купујем када добијем пензију.
Иначе, свакодневно пазарим неопходне намирнице. Попусти су углавном маркетиншка игра; ја углавном
купујем када ми је нешто неопходно
без обзира на снижења. Себи ретко
могу нешто да приуштим, јер док се
плате комуналије и купи храна, мало
остане.
МАРИЦА ЛАЗАРЕВИЋ,
економски техничар у пензији:
– Не привлаче ме многи попусти,
јер често та цена врло мало варира у
односу на стандардну. Мада, не могу
да кажем да немам поверења, већ ретко нешто приуштим за своје домаћинство. Обазрива сам. Не проводим време

ДАРКО НИКОЛИЋ, продавац:
– Не верујем у попусте, јер је то
ствар маркетинга. Подигнуте цене се
враћају на реалну. Мада, пратим снижења у прехрамбеним радњама, па
купујемо артикле који су на акцији.
Немам превише новца за претерано
трошење. Пазарим када ми је нешто
заиста неопходно. Куповина ми више
изазива тензију него што ме опушта.
Себи лично успем да приуштим нешто
веће око два пута годишње, јер новац
углавном иде на храну и комуналије.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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ЕДУКАЦИЈА О ОСНОВАМА ИНТЕРНЕТ ПОСЛОВАЊА

ЧИЈЕ ЈЕ ОНО ШТО ИМАМО НА МРЕЖАМА
Информативни,
промотивни,
продајни и
комбиновани садржај

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Упорни, али и
лековити корови
Одре ђе ни број чита ла ца
контактирао је с нама у вези
с текстом објављеним у претходном броју, пре свега због
изношења појединих података о амброзији, биљци што
производи велику количину полена који изазива јаку
алергијску реакцију. У овом
тексту ћемо поменути неке
од „упорних” корова на рудералним стаништима који се
тешко сузбијају, а користе
се као лек.
Један од њих је кисељак
или штавељ (Rumex spp.).
То је вишегодишња зељаста
биљка, која може да нарасте и до 100 цм, с листовима стреластог облика. Многобројни ситни црвенкасти
цветови сложени су у метласту цваст при врху стабљике. Цвета од маја до јула, а
каткад и други пут у јесен.
У време цветања може да
буде изузетно непријатан
алерген. Поменули смо да
само једна биљка кисељака
донесе 393 милиона поленових зрна, што је чини једним од највећих алергена.
У народу се лист користи за
израду пита, сармица и чорби. У нашим крајевима људи
који сакупљају кисељак, скидају лишће с рудералних
станишта у којима има јако
много резидуа, насталих пре
свега од аерозагађења.
Дивља купина (Rubus fruticosus) више го ди шња је
зељаста биљка с бодљикавом пузавом брзорастућом

стабљиком. Шири се путем
столона и семена. Сузбијање се врши редовном косидбом или применом тоталног хербицида у количини
10–12 л/ха уз утрошак 300–
400 л/ха воде у фази кад
дивља купина има формиране бобице. Најповољнији
период за сузбијање дивље
купине је крај августа односно поче так сеп тем бра.
Симптоми деловања хербицида су видљиви након 10–
15 дана. Интересантно је да
се као лековити део биљке
користи осушен лист (Rubi
fruticosi folium), који се препоручује код акутних пролива и за испирање код упала слузокоже усне дупље.
Услед стимулисања лучења

инсулина благо делује и на
снижење нивоа шећера у
крви и побољ ша ње рада
бубрега. Апсурдно је да се
ова биљка, упоран коров,
као заштићена биљна врста
налази у Уредби о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре
и фауне.
Пире ви на (Agropyrum
repens) надалеко је позната
коровска биљка која у великом броју случајева настањује различита рудерална
ста ни шта. Пире ви на се
тешко сузбија пре свега због
велике регенеративне моћи
њеног подземног дела, тзв.
ризома. Уколико се третира тоталним хербицидима,
потребно га је применити у
количини од шест до осам
л/ха уз утрошак 300–400
л/ха воде у фази цветања
пире ви не. Леко ви ти део
пиревине је њен ризом (Graminis rhizoma). Ризом због
својих добрих својстава улази у чајну мешавину бр. 101
– чај за регулисање повишеног холестерола, коју производи Институт за проучавање лековитог биља „Др
Јосиф Пан чић”. Пома же
одстрањивању вишка билирубина, код упала бубрега и
мокраћног увећања простате, избацивања камена, упала хемороида, избацивања
мокраћне киселине код гихта, упала коже и слузокоже,
упала жучи и јетре.
Маслачак (Taraxacum officinale) вишегодишња је биљка с белим млечним соком.
Размножава се из било ког
дела главног корена и преко белих папуса (тзв. падобранци). Као лековити део
биљке користе се: осушен
лист (Taraxaci folium) и осушен корен (Taraxaci radix).
Користи се као горко средство за подстицање апетита и лучења жучи. Подиже
имунитет, регулише холестерол, подстиче излучивање мокраће, олакшава пражњење црева (лаксатив) и
чисти јетру од различитих
нечистоћа. Користи се код
упале жучне кесе, камена у
жучи, побољшања циркулације крви, поремећаја варења, мишићног реуматизма
и као састојак у препаратима за лечење вирусног хепатитиса. Свежи листови розете младог маслачка скупљени у пролеће пре цветања
биљке користе се за припремање салате, а пржен
самлевен корен маслачка
може бити замена или додатак кафи. Много се користи за чишћење организма.
У последње време све више
студија указује на његову
ефикасност у лечењу рака.
Неке од мера за контролу ових корова јесу механичко сузбијање кошењем
или пламеном. У пракси се
ипак највише користе тотални хербициди, и то у већим
количинама.

Фондација „Регистар националног интернет домена” (РНИДС),
Регионална развојна агенција
„Јужни Банат” и ком па ни ја
„MadNet” у сарадњи с Регионалном привредном комором
Јужнобанатског управног округа спровеле су 28. новембра једнодневну бесплатну едукацију
о основама интернет пословања за привреднике из Панчева
и околине. Овај догађај је још
један у низу које Фондација
РНИДС организује широм Србије, а домаћин овог скупа био је
„MadNet”, овлашћени регистар
националних интернет домена,
испред кога је присутне поздравио Ненад Орлић, власник и
директор компаније.
Око 80 предузетника и заинтересованих појединаца имало је прилику да на четири предавања сазна који су потенцијали интернета и како им он
може помоћи да покрену нове
послове или развију постојеће.
Брисање без најаве
Предраг Милићевић, руководилац Сектора маркетинга и
комуникација у РНИДС-у, започео је предавање оригиналним
речима:
– Они који мисле да је то
што имају на друштвеним мрежама њихово – дубоко се варају. Свако ко поверује да је нешто
на адреси facebook.com његово, нек провери ко је власник
тог домена. Јер власник домена је и власник оног што је на
њему. Свака друштвена мрежа
има свог власника, који у сваком тренутку може да промени услове коришћења и да, због
тога, поносни „власник” фан
странице остане без ичега на
интернету.
Милићевић је подсетио на
пример једног писца и уметника из Америке који је остао

без свега на чему је радио четрнаест година, када му је „Гугл”
без икакве најаве избрисао блог
и лични налог. Додао је да је
право време за регистрацију
домена тренутак у ком човеку
пословна идеја падне на памет,
а да све након тога може бити
касно.
Да пословни веб-сајт треба
да буде основа нечијег пословања на интернету, нагласио је
и Дра ган Вара гић, бло гер,
онлајн стратег, професионални предавач и консултант из
обла сти послов не при ме не
интернета.
– Најчешћа грешка привредни ка је да ско ро сав новац
потроше на израду сајтова и
забораве да је тај сајт потребно
и промовисати како би га људи
посећивали не би ли се путем
њега остваривала продаја. Техничка израда сајта и почетно
креирање садржаја не треба да
чине више од 30 одсто укупног
буџета за сајт! Преостало треба уложити у промоцију и маркетинг – рекао је Варагић.
Посебно је нагласио важност
садржаја и истакао да се он
може поде ли ти на чети ри
основна типа: информативни,

промотивни, продајни и комбиновани. Зависно од тога шта
су циљеви нечијег пословања,
треба примењивати (или комбиновати) ове типoве садржаја
на пословним сајтовима.
Пажња траје осам секунди
Милоје Секулић, оснивач и власник агенције „Homepage” и
члан УО РНИДС-а, сложио се
да је садржај важан за нечије
пословање, али подсетио је на
то да га треба објављивати и на
друштвеним мрежама.
– На улици и у кафићима се
дружимо – па тако и на друштвеним мрежама. У канцеларијама радимо, а у радњама
купујемо – па тако и на нашим
веб-сајтовима. Људи на друштвеним мрежама јесу, а на
сајтове долазе. Наша ужа и
шира породица, друштво из
средње школе, колеге с посла
– све су то неке наше микро
друштвене мреже. Управо то
нас подсећа да су њихова основа људи и да у пословању најпре треба бринути о људима и
њиховим потребама, а затим о
технологији – рекао је он.
Управо је брига о људима
најтежи део када су промоција
бизниса и оглашавање на интер-

нету у питању. Јелена Ожеговић, сарадница за маркетинг и
комуникације у РНИДС-у, објаснила је то на следећи начин:
– Веома је тешко привући
пажњу потенцијалних купаца
у мору информација којима су
људи свакодневно изложени.
Посебно ако имамо у виду да
је про сеч но тра ја ње људ ске
пажње једва осам секунди, што
је краће и од пажње златне
рибице. Током једне секунде
на интернету обави се више од
40.000 „Гугл” претрага и чак
15 одсто њих је потпуно ново.
Постоји пут одлучивања који
купци пролазе од момента када
схвате да им одређени производ или услуга треба, па до
саме онлајн или офлајн куповине. У свакој од ових фаза с
купцем је могуће комуницирати на различите начине. Зато
је постављање циљева и планирање можда и најважнији
део свих промотивних активности једног бизниса.
Програм предавања који је
одржан у Панчеву, током 2017.
године имали су прилику да
чују и привредници из Бора,
Лесковца и Врњачке Бање.
С. Трајковић

ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

О филозофији религије
Мала сала Градске библиотеке била је прошлог уторка испуњена до последњег места на
промоцији књиге „Увод у филозофију религије” (издавач
„Досије студио”, Београд, 2016).
О овом универзитетском уџбенику говорили су рецензент др
Маринко Лолић, научни сарадник Института друштвених наука, и аутор, наш суграђанин,
др Зоран Кинђић, професор
филозофије на Факултету политичких наука у Београду.
Говорећи о садржају књиге,
Лолић је нагласио да се ово дело
професора Кинђића, једног од
водећих српских филозофа средње генерације, бави одређењем
суштине и основних појмова
филозофије религије, да представља уџбеник намењен студентима основних, мастер и докторских студија и да је јединствено дело те врсте код нас.

На 390 страна аутор је објаснио предмет филозофије религије, појам, суштину и порекло религије, однос религије и

филозофије, однос религије и
морала, однос мистике и теологије, а потом је представио
основне религијске облике и

појмове (монизам и монотеизам, агностицизам и атеизам,
докази за постојање бога, стварање света и човека, грех и
покајање, просветљење и обожење...).
Након излагања рецензента и аутора књиге присутни
су у једночасовном разговору
инсистирали на додатним
објашњењима у вези с духовним животом и религијском
праксом. Одговарајући на
питање о односу филозофа
религије према религији, аутор
је напоменуо да је препоручљиво да филозоф религије
буде религиозан, али и да је
неопходно да задржи критичку дистанцу према религији,
јер ако те дистанце нема,
постоји опасност да буде
искључив и да не уважава друге форме религије.
С. Т.

ПОЗИВ ИЗ НСЗ-а

Учествујте у „Анкети послодаваца”
Национална служба за запошљавање (НСЗ) од 22. новембра спроводи истраживање
„Анкета послодаваца 2017” и
позива све компаније које
послују у Србији да учествују у
њему, с циљем континуираног
праћења потреба тржишта рада.
Овогодишња анкета је седма заредом и њоме ће бити
обухваћено око 5.000 послодаваца из свих области рада.

Анкетари НСЗ-а интервјуисаће у наредних месец дана
послодавце широм Србије о
њиховим плановима запошљавања и о неопходним вештинама и знањима која потенцијални запослени треба да
поседују. Као и у случају претходних анкета, резултати ће
се користити за процењивање
ситуације на тржишту рада, за
усклађивање услуга и мера које

пружа НСЗ с потребама привреде, као и за побољшање
квалитета услуга саме Националне службе.
„Сврха ’Анкете послодаваца’
је и идентификација дефицитарних занимања – у свим регионима, као и по привредним
секторима. Добијене информације биће од значаја за НСЗ,
образовне институције и за саме
послодавце. Висок ниво учешћа

компанија у истраживању је од
кључног значаја. Без сарадње
малих, средњих и великих компанија са НСЗ амбициозни
резултати, који су од користи за
цело друштво, можда неће бити
постигнути. Само заједничким
радом допринећемо сагледавању реалних потреба и даљем
развоју тржишта рада у Србији”, наводи се у саопштењу
Нaционалне службе.
Д. К.

Többnyelvű melléklet a hetilapban / Мултијезички додатак у недељнику

magyar nyelven / на мађарском језику
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TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ
HERTELENDYFALVÁN
» II oldal

A HERTELENDYFALVI REFORMÁTUS EGYHÁZBAN ÚJ LELKÉSZT SZENTELTEK FEL

TÖBB MINT EGY ÉVSZÁZADOT VÁRTAK A NAGY ÜNNEPSÉGRE
November 3-án Szilágyi Zoltán sze-

mélyében új lelkésszel gazdagodott a
Szerbiai Református Keresztyén Egyház.
A lelkipásztorok impozáns közössége
a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspökével, Halász Bélával az élen,
valamint a hívők nagy száma tárt karokkal és szívvel fogadta be lelkészei
soraiba ezt az ijút.
A lelkészszentelés valóban fontos pillanat volt az egyház életében, tekintettel
arra, hogy a hertelendyfalvi református
templom 115 éves fennállása óta ez volt
az első alkalom, hogy ebbe a vallási közösségbe felszenteléssel kerül be egy új
lelkész. A hertelendyfalvi hívők első alkalommal hallották az ünnepélyes eskütételt felcsendülni a templom falai
között. A meghívásnak eleget tettek a
református lelkészek egész Vajdaság területéről, de a katolikus és evangélikus
lelkészek is Pancsováról és más településekről.
A történelmi esemény Hertelendyfalván volt a délelőtt 10 órai kezdettel megtartott ünnepi istentisztelet keretében a
templomban, ahol felszentelték Szilágyi
Zoltán ijú lelkészt, aki két évvel ezelőtt
érkezett e közösségbe, mint püspöki segédlelkész Erdélyből, Olthévízről. Ebben
az időszakban megnyerte az egyházközösség tagjainak megbecsülését, és Hertelendyfalva és Pancsova magyar polgárainak tiszteletét. Tekintettel arra, hogy
feleségével, Judittal a városközpontban
levő református egyház parókiáján él,
önállóan tartja az igehírdetéseket és istentiszteleteket majd minden vasárnap
az ottani gyülekezetben, akárcsak szombatonként a belgrádi templomban. Mint
püspöki segédlelkész, ugyancsak végez
szolgálatot a környező településeken,
amennyiben a püspök elfoglaltsága miatt
ezt nem tudja maga megtenni.
Az istentisztelet kezdetén az igét Szegedi László, romániai - kőhalmi lelkipásztor, a Brassói Református Egyházmegye esperese hírdette, aki Szilágyi
Zoltán ijú lelkész tanára is volt. Az
igehírdetés alatt az egész gyülekezetben
szólt, akárcsak Szilágyi Zoltánhoz jó
tanácsokkal és ajánlásokkal, hogyan legyen igazságos és tisztességes képviselője

e vallási közösségnek. Megdícsérte eddigi
odaadó lelkészi munkáját és azt kívánta
neki, hogy életét munkájának szentelje
ebben a vallási szolgálatban.
Az eskütétel szertartását Halász Béla,
a Szerbiai Református Keresztyén Egyház
püspöke végezte el, majd a jelenlevő református, katolikus és evangélikus lelkészek áldásukat adták az ijú lelkészre
rövid bibliai idézettel.
Az ünnepséget fokozta a helyi református egyház kórusának szolgálata
egyházi énekek előadásával. Ezmellett
szavalatok hangzottak el és egy csokorravaló népdal, majd a jelenlevők
felköszöntötték az ifjú lelkészt és gratuláltak neki.
A legvégén Szilágyi Zoltán köszönőszavakkal fordult az összegyűlt kollégáihoz és hívőkhöz.
A templomi szertartást követően az
újonnan felszentelt ijú lelkész kijelentette, hogy elbűvölték a szép szavak,
amelyeket feléje intéztek és hálás, amiért
e fontos pillanatban szeretettel volt átölelve, amit felismert a jelenlevő arcokon,
és hogy folyton a könnyeivel küszködött,
amelyekről azt vallja, hogy valójában

nem mind keserűk, mert ezek örömkönnyek voltak. Azt mondta el, hogy
hálás mindenkinek, aki eljött hogy támogassa és reményét fejezte ki, hogy
bárcsak meg tudná majd tartani tetteiben
az elhangzott dícséreteknek legalább a
felét. Különösen boldog volt, hogy ezekben a pillanatokban mellette volt az
édesanyja és nővére a családjával, akik
Romániából érkeztek.
Szilágyi Etelka, Zoltán édesanyja kijelentette, hogy végtelenül boldog és
hálás Istennek, amiért kilenc évi tanulás
és munka után, amint mondta “a gyümölcs megért és jó helyre hullott le”.
Örül, amiért együtt van az egész család,
mivel ritkán találkoznak a nagy távolság
miatt. Romániából vele együtt érkeztek
Zoltán nővére, sógora és a gyerekek,
valamint az esperese, aki tanította kicsi
korától a vallásóráktól kezdve, a gimnáziumon át a mai napig. Kihasználta
az alkalmat, hogy szívből köszönetet és
áldást mondjon a püspökre és Hertelendyfalva gyülekezetére, amely szeretettel fogadta be iát.
Szegedi László Zoltánt gyerekkorától
ismeri. Tanítványa volt a gimnázium-

ban, ahol már látható volt az ifjú hajlandósága és lelkülete, akkor már tudta,
hogy valóban jó lelkész lesz belőle.
Zoltán elhatározta magát és minden
erővel küzdött, hogy az legyen. Nemcsak ő tanította a leendő lelkészt, hanem felesége is, aki matematikát tanított neki. Ezt a két tant, a vallásoktatást és a matematikát nem egyszerű
dolog egymás mellé tenni, de mindez
oda vezette Zoltánt, hogy Vajdaságban
egy jó lelkész legyen. Szegedi lelkész
kijelentette, hogy az erdélyiek nehéz
szívvel engedik el fiaikat, tekintettel
arra, hogy ott is sok az aratni való és
kevés a munkás, de Zoltánt Isten akarata vezérelte ide, és sok szerencsét
kívánt neki azzal a megjegyzéssel,
hogy otthonról hazajött. Azt kívánta
neki, hogy itt találja meg a munka
örömét, a családi boldogságot és sok
sikert.
Halász Béla, a Szerbiai Református
Keresztyén Egyház püspöke kijelentette,
hogy ez az esemény nagy megtiszteltetés
volt, tekintettel arra, hogy ez volt az
első lelkészszentelés a templomban Hertelendyfalván, valamint az ő első lelkészszentelése is a püspökké avatása
óta. Elmondta azt is, hogy az ünnepség
előtti beszélgetése során Zoltánnal megállapította, hogy nem tudni kettőjük
közül ki izgult jobban. Különösen hálás,
amiért ez az esemény az 500 éves reformáció megünneplésének évében
történt meg. Az ilyen ünnepség nagyon
ritka alkalom Vajdaság e részén, mert
itt a református közösség nagyon kicsi.
Györi Sándor, a hertelendyfalvi református egyház gondnoka szerint a
székely-magyarok idetelepítése óta ebben a közösségben nőtt fel jövendőbeli
lelkész, de ez volt az első alkalom, hogy
egy itt legyen felszentelve.
Az egyházközösség gyülekezeti tagjai
és a szorgos kezű kézimunkázó, hagyományos székelyvarrottast ápoló asszonyok
nevében Szilágyi Zoltán lelkésznek egy
értékes ajándékot nyújtottak át, kézzel
varrott kispárnát székely motívummal
és a nagy ünnepséget megörökítő keltezéssel.
Biszak Karolina
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ŐSZI TALÁLKOZÓ SZÉKELYKEVÉN

ELŐADÁS NÉPI HANGSZEREKRŐL, NÉPDALOKRÓL ÉS NÉPTÁNCOKRÓL

MAGYAR KONYHA NAPJAI

TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ HERTELENDYFALVÁN
A hertelendyfalvi Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egyesület székházában, a Temető ut.
24 alatt november 8-án a délutáni
órákban táncházat szerveztek Serketánc cím alatt.

Székelykevén október első
hétvégéjén immár 10. alkalommal tartották meg a Magyar
Konyha Napjai rendezvényt.
A Žarko Zrenjanin Általános
Iskola tanulói, az előző évekhez
hasonlóan, képzőművészeti alkotásokat készítettek a témakörben, a nyertes 8. osztályos
tanuló alkotása lett egyben az
idei rendezvény védjele is.
Pénteken este az egybegyűlteket a szervezők nevében Szatmári Mihály, a SZMECISZ elnöke köszöntötte, majd Kovács
Mária, a Helyi Közösség Tanácsának elnöknője is üdvözölte
a vendégeket és a jelenlevőket.
A nyertes alkotók díjkiosztóját
a testvértelepülésekről érkezett
képviselők köszöntője előzte
meg és bemutatkozott Dr. Nyisztor Tinka néprajzkutató, aki
első alkalommal látogatott Székelykevére a távoli Csángóföldről, Pusztinából. A művelődési
műsorban a helyi óvodások mutatkoztak be, majd a Szalmaszál

IME asszonykórusa lakodalmas
dalokat adott elő.
Szombaton már a kora délelőtti órákban benépesedett Székelykeve központja. 42 üstben
készült magyar jellegű étel, de
azon kívül nagyon sok sütemény, ínyenc falat kínáltatta
magát. A helybeli és a környező
településekről érkező főzőcskézők és fogyasztók mellett külföldi vendégek, hazatérő székelykeveiek is együtt szórakoztak, ismerkedtek egymással. Alkalom volt ez betekinteni néprajzosként is az Al-dunai bukovinai székelyek gasztronómiai
világába.
Fényképek által az ételek csábító illata és a helyszíni vidám
hangulat ugyan nem észlelhető
élethűen, de bízunk benne, hogy
felkeltik az érdeklődők igyelmét
a Magyar Konyha Napjai rendezvény iránt Székelykevén,
amelyet remélhetőleg jövőre is
megszerveznek.
Lőcsei Ilona

FOLYTATÓDIK A SZÉP HAGYOMÁNY

HETVENÉVESEK TALÁLKOZÓJA

A szervezés kezdeményezője
Nyitrai Marianna volt, aki szeptember óta a magyarországi Petői
Sándor Program ösztöndíjasaként
tevékenykedik az Al-dunai székely
településeken és arra törekszik,
hogy oktassa a gyerekeket és segítsen nekik a néptánc, népdal
és a magyar nyelv megőrzésében.
Ezért a hertelendyfalvi gyerekek
mellett a táncháztalálkozón sándoregyháziak és székelykeveiek
is részt vettek.
A műsor 14 órakor kezdődött
néptánctanulással, amelyhez a
zenét magyarországi zenészek
biztosították, a Somogy megyei,
szennai Zselic Általános Művészeti Iskola tanárai és tanulói.
Onnan érkeztek a táncoktatók
is, akik moldvai, felcsíki és gyimesi táncok lépéseit tanították a
táncház résztvevőinek.
Kirch Zoltán néptáncoktató
első alkalommal járt Hertelendyfalván, eddig csak Újvidékig látogatott el. Sok barátja van Vajdaságban, akikkel nagyon jó a
kapcsolata. A műsor első felében
bukovinai néptáncok lépéseit mutatta meg, egyszerű módon, hogy
a legkissebb gyerekek is játékosan
be tudjanak kapcsolódni. Olyan
érzése volt, hogy a gyerekek jól
szórakoznak, akárcsak ő is az
egyes tánclépések bemutatása alkalmával. A szakmája: néptáncoktató a művészeti iskolában, különböző korosztályú gyerekekkel
foglalkozik óvodás kortól az általános iskola befejeztéig, de felnőtteket is tanít több csoportban,
összesen mintegy 200-250 embert.
A tánctanulás mellett énektanulás és olyan népi hangszerekkel
való ismerkedés is programon
volt, amelyekkel a gyerekek nem
találkoznak mindennap.
A Karácsony család, anya és
két ia, a zenekar tagjai. Éva előadó a Zselic Általános Művészeti

Iskolában, Áron és András pedig
ugyanazon iskola tanulói. Mindhárman több hangszeren is játszanak. Hertelendyfalvára Nyitrai
Marianna meghívására érkeztek,
akivel baráti kapcsolatban vannak.
Évát a hangszerről kérdeztük,
amelyen moldvai dalokat muzsikált.
- Ez egy nem mindennapos
hangszer, koboz, vagy kobza a
neve, még csak a moldvai csángóknál található. Elsősorban kísérő hangszer, de vezérdallam
muzsikálására is alkalmas. – válaszolta.
Megtudtuk tőle, hogy ő is első
alkalommal van Vajdaság ezen
tájain, eddig csak Szabadkáig jutott el, ahol az Interetno Fesztiválon a szennai néptáncegyüttessel lépett fel.
A rendezvényen a négytagú
zenekar egy kis hangversenyt
adott, amely során bemutattak
egyenként minden hangszert. Érdekes volt hallgatni a különböző
dallamokat más-más furulyán

előadva, a koboz és a dob kíséretében, valamint népdalokat furulya és citera közös hangzásában.
A gyerekek igyelemmel kísérték
a programot és szinte szívták
magukba a tudnivalókat a hangszerekről, amelyeket talán később
az iskolában is felhasználhatnak
majd.
Dóra Áron is meghívásra érkezett Hertelendyfalvára, mint
zenész.
- Pásztorfurulyákon játszom. A
moldvai csángó zenében a furulyának tánckísérő szerepe volt.
Köztudott, hogy a bukovinai székelyek zenéjében a táncot vonósok kísérték, de a régebbi korokban a furulya nagyon fontos
hangszer volt ezen a vidékeken
is. Egy nagy időutazást teszünk
azzal, hogy itt a furulya lesz a
zene egyik alapja, amit ritmushangszerekkel kísérünk – mondta
el Dóra Áron.
Mint néprajzos, Áron már járt
Vajdaságban több ízben, bejárta
Bácskát és Bánátot, eljutott egé-

szen a szerémségi Maradékig is,
de Hertelendyfalván eddig még
nem fordult meg. Népzenét tanít
művészeti iskolákban már több
éve. Budapesten született és ott
is dolgozott, feleségével nemrégen
költözött Somogy megyébe,
ahonnan az ismeretség is ered
és így került sor a meghívásra
erre az alkalomra.
A moldvai táncok után a jelenlevőknek alkalmuk volt megtanulni a felcsíki táncok lépéseit,
amelyek jelentősen különböznek
az eddig tanult táncoktól. Mindannyian szorgosan igyekeztek
kísérni Kirch Zoltán néptáncoktató utasításait, hogy bekapcsolódhassanak a munkába.
A közel 5 órán át tartó foglalkozásnak szórakoztató és egyben
oktató jellege is volt, hiszen a
résztvevők közül sokan először
vettek részt táncházban, de
ugyanakkor a szervezők is új tapasztalatokkal gazdagodtak a nap
folyamán.
Lőcsei Ilona

JELENTŐS ÉVFORDULÓ MEGÜNNEPLÉSE
Az ős z minden évben az az

időszak, amikor több igyelmet
szentelünk az idősebbeknek,
akik életük “harmadik időszakában” vannak. Talán ez volt
az indítéka a több mint egy évtizedes kezdeményezésnek a
hertelendyfalvi református
templomban, hogy megszervezzék mindazok találkozóját,
akik az év folyamán töltik be
hetvenedik életévüket.
Így jött létre a hagyomány,
hogy október utolsó vasárnapján
összegyűljenek a 70 évesek, akik
valamikor régen együtt ültek az
iskolapadokban, közösen konirmálódtak, majd később úgy
eltávolodtak egymástól, hogy
sokan több évtizeden át az életük
során nem találkoztak.

A hagyományos találkozót
idén október 29-én tartották
meg. A hetvenévesek a református templomban a 10 órakor
kezdődő istentiszteleten gyűltek
össze. Azt követően egy közös
fényképezkedés után a helyi
Tamási Áron Székely-Magyar
Művelődési Egyesület kistermében folytatták a társalgást.
A szervezők, Györfi Lászlóval
az élen, kellemes vendégfogadásban részesítették kortársaikat, akikkel több órát töltöttek
el kellemes hangulatban, miközben felidézték emlékeiket
és megemlékeztek régi barátaikról, akik közül – sajnos,
már sokan nem lehetnek közöttük.
Lőcsei Ilona

A HOSSZAN TARTÓ “ARANY ŐSZ”
A Zla tna jesen (Arany Ősz)
Nyugdíjas Egyesület kórusa Pancsován november 23-án jelentős
évfordulót ünnepelt: a 35 éves
fennállását. Szerényen, kellemes
hangulatban, ahogyan az már
náluk megszokott, az egyesület
helyiségében várták be a meghívott vendégeket, hogy közösen
emlékezzenek vissza fennállásuk
elmúlt éveire és mindazokra, akik
tevékenységükkel hozzájárultak
a kórus ennyi éves fennmaradásához és sikeres munkájához.
Az egybegyűltekhez elsőként
Pavlović Miroslav úr, a Zlatna
jesen Nyugdíjas Egyesület jelenlegi elnöke szólt. Tőle tudtuk
meg, hogy a kórust 1982. december 6-án alapították a Pan-

A REFORMÁTUS EGYHÁZ KÓRUSÁNAK FELLÉPÉSE

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT ÚJVIDÉKEN

A hertelendyfalvi református

egyház kórusa meghívást kapott
egy újvidéki vendégszereplésre,
egy jótékonysági koncertre, amelyet
november 19-én tartottak meg a
Vajdasági RTV M Stúdiójában.
Az egész estet betöltő programban kórusok, énekcsoportok
és zenekarok vettek részt egyházi
zenével és énekekkel, a történelmi
egyházak és hitközösségek képviselői: a Szlovák Evangélikus
Egyház, a Szerbiai Református
Keresztyén Egyház, a Római Katolikus Egyház, az Iszlám közösség, a Zsidó hitközség, valamint
a Szerb Ortodox Egyház.

A jótékonysági koncert bevételét a Zemlja živih Pszichoszociális Rehabilitációs és Reszocializációs Központnak adományozták, amely Újvidék területén
működik és amely eredményesen
gyógyítja a különböző függőségi

betegségeket. A központ már 12
éve létezik, legnagyobb támogatói
a vallási közösségek és a Kovilj
kolostor, amelynek védnöksége
alatt működik.
Lőcsei Ilona
Halász Zsuzsanna

csovai Nyugdíjas Egyesület keretében. Kezdetben ez egy 36
tagú női kórus volt, amely 1984ben alakult át vegyes karrá, időközben pedig zenekar is társult
hozzá. Ilyen összetételben működnek napjainkban is a pancsovai Zlatna Jesen Nyugdíjas
Egyesületen belül.
2014-ben a kórus és a zenekar
vezetését Stejić Tomislav építészmérnök vette át, aki szívben –
lélekben zenész és aki az ünnepségen röviden, de tömören számolt be a kórus tevékenységéről
és a tervekről. Büszkén emelte
ki, hogy a Zlatna Jesen Városi
Együttes már 35 éve terjeszti sikeresen a zenei kultúrát és a kul-

túrát általában, valamint a tagságának a szocializálását. Elmondta, hogy a vegyeskar, mint
az együttes egyik alosztálya 21
tagot számlál, nyolc szólistája
van, harmadik alosztályként pedig a zenekar működik 6 zenészszel, akik kísérik a vegyes kart
és szólistákat.
Tekintettel arra, hogy Pancsova
multinacionális közösség, a Zlatna Jesen Városi Együttesnek a
műsorán a városunkban élő
minden nép és nemzetiség dalai
szerepelnek. Egyaránt énekelnek
szerb, magyar, szlovák, olasz,
orosz, görög, macedón és montenegrói dalokat, összesen közel
200 zeneszámot népdaltól, szer-

zői joggal rendelkező daloktól,
műdaloktól a szórakoztató és
kórusdalokon át a balladákig,
táncdalokig. A kórus és a zenekar, valamint a szólisták is
rendszeres résztvevői a városi
rendezvényeknek, minden évben
részt vesznek a vajdasági Nyugdíjasok Kórusainak Találkozóján
is. Együttműködnek a pancsovai
Petői Sándor MME-vel, a Tamási
Áron SZMME-vel és a „Djetvan“
SZME-tel Pancsován, amelyekkel
vannak közös tagjaik, valamint
a Pancsovai Össznyugdíjasok Városi Egyesületével.
A Zlatna Jesen Együttes művészeti vezetője beszédét azzal
fejezte be, hogy köszönetet mondott a kórus és zenekar összes
volt és jelenlegi tagjának, a vezető személyeknek és a Végrehajtó Bizottság tagságának, valamint az összes barátnak, rokonnak és rajongónak, akiktől
támogatást kapnak és segítséget
a fennmaradáshoz és további
munkához.
A köszöntőbeszédeket követően
a kórus és a zenekar meghitt, kellemes hangulatot teremtve együttesen mutatkozott be a vendégeknek néhány zeneszámmal. Habár
a fellépés után rövid időre a zenészek is lerakták hangszereiket és a
teljes tagság társult a vendégekhez
a szerény, de sok szeretettel készített
fogadáson, az est továbbra is énekszó mellett folytatódott, éppúgy
mint a próbák és rendezvények
után, mert szeretik idejüket közösen tölteni hasznos, szép barátkozásban.
Lőcsei Ilona
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РЕФОР МАТСКА ЦРКВА У ВОЈЛОВИЦИ ОСВЕШТАЛА НОВОГ СВЕШТЕНИКА

ВИШЕ ОД ЈЕДНОГ ВЕКА ЧЕКАЊА НА ВЕЛИКУ СВЕЧАНОСТ
Р е ф орматска хришћанска црква у
Србији је ове године постала богатија, јер је 3. новембра Золтан Силађи
постао нови свештеник те верске заједнице. Импозантан скуп свештених
лица, с бискупом Реформатске хришћанске цркве у Србији Белом Халасом на челу, као и велики број верника прихватили су овог младог човека у своје редове отвореног срца.
Био је то заиста важан тренутак, с
обзиром на то да је за 115 година
постојања реформатске цркве у Војловици ово био први пут да се под
окриље те верске заједнице освештењем доводи ново свештено лице. Верници у Војловици су први пут чули
свечану заклетву како одзвања унутар зидова цркве, а позиву су се одазвали свештеници како реформатске
верске заједнице из целе Војводине,
тако и свештеници католичке и евангеличке цркве из Панчева и других
места.
Овај историјски догађај збио се у
оквиру преподневног богослужења,
у 10 сати, у реформатској цркви у
Војловици, где је освештан млади
свештеник Золтан Силађи, који је
пре више од две године стигао у ову
заједницу, као помоћник бискупа из
трансилванијског места Олтхевиза.
За то време задобио је поштовање
како чланова црквене заједнице, тако
и мађарског дела становништва Војловице и Панчева. Будући да са супругом Јудит живи у црквеном дому при
реформатској цркви у центру града,
само стал но одр жа ва про по ве ди и
богослужења скоро сваке недеље у
тој цркви, као и суботом у црквeној
заједници и у Београду. Као помоћник бискупа држи проповеди и по
околним местима, када је бискуп
спречен да то сам уради.
Током ове свечаности божју реч је
проповедао Ласло Сегеди, реформатски свештеник из места Кехалма у
Румунији, декан реформатске црквене жупаније Брашов, који је био и
професор и ментор младог свештеника. Током богослужења обратио се
целокупној заједници, као и Золтану

Силађију саветима и препорукама
како да буде правичан и поштен представник ове верске заједнице. Похвалио је досадашњи предани рад свештеника и пожелео му да живот посвети свом раду у овој верској служби.
Свечану заклетву одржао је Бела
Халас, бискуп Реформатске хришћанске цркве у Србији, а након тога су сви
присутни реформатски, католички и
евангелички свештеници дали свој благослов младом свештенику, уз кратке
цитате из Библије.
Свечаност су увеличали чланови хора
месне реформатске цркве певањем
црквених песама. Поред тога, изведено је и неколико рецитација и отпеван
је сплет народних песама, а затим су
присутни свештеници поздравили младог свештеника и честитали му.
На самом крају се и Золтан Силађи
обратио својим окупљеним колегама
и верницима, уз речи захвалности.
Након црквеног обреда новопостављени млади свештеник изјавио је да
је очаран лепим речима које су му
упућене и да је захвалан што је у овом
важном тренутку био окружен љубављу, коју је видео на лицима присутних, као и да је све време задржавао

сузе у очима, за које каже да уистину
нису све горке, већ да су ово биле сузе
радоснице. Казао је да је захвалан свима који су дошли да га подрже и изразио наду да ће бар половину похвала
које је чуо моћи да одржи у својим
делима. Посебно је био срећан што су
у овим тренуцима крај њега биле мајка и сестра с породицом, које су допутовале из Румуније.
Етелка Силађи, Золтанова мајка,
изјавила је да је неизмерно срећна и
да захваљује Богу што је након девет
година студирања и рада, како каже,
„воће сазрело и пало на добро место”.
Радосна је што је цела породица на
окупу, јер се ретко виђају с обзиром
на велику удаљеност. С њом су из
Румуније допутовали Золтанова сестра
и зет с децом и професор који га је
водио одмалена, од часова веронауке, преко гимназије, до овог тренутка. Искористила је прилику да од срца
захвали и благослови бискупа и грађане Војловице, који су с љубављу
прихватили њеног сина.
Ласло Сегеди познаје Золтана одмалена. Био му је ученик у гимназији,
где је већ тада видео спремност и дух
у младићу и знао је да ће заиста бити

добар свештеник. Золтан се одлучио
и борио се свим снагама да то и постане. Није само он обучавао будућег свештеника, већ и његова супруга, која је
предавала математику. Ове две науке, верско образовање и математика,
тешко се могу ставити једна уз другу,
али све то је допринело да Золтан
постане свештеник у Војводини. Свештеник Сегеди је изјавио да се житељи Ердеља у Румунији тешка срца
одвајају од секељанских синова, с обзиром на то да и тамо има пуно посла, а
мало радника, али је Золтана божја
воља послала овамо, па му је он пожелео сву срећу, уз констатацију да је из
једног дома дошао у други. Пожелео
му је да овде пронађе задовољство у
раду, срећу у својој породици и много
успеха.
Бискуп Реформатске хришћанске
цркве у Србији Бела Халас изјавио је
да је ово била велика част, с обзиром
на то да је ово било прво освештење
свештеника и у цркви у Војловици,
као и његово прво освештење од када
је на позицији бискупа. Такође је
рекао да је у разговору са Золтаном
пре свечаности констатовао да не
може одредити ко је од њих двојице
био нервознији. Посебно је захвалан
што се овај догађај збио у години
прославе 500. годишњице реформације. Оваква свечаност је велика реткост у овом делу Војводине, јер реформатска верска заједница у овим крајевима није велика.
Према речима Шандора Ђерфија,
економа у реформатској цркви у Војловици, откако су се Секељ-Мађари
овде населили, у овом селу су одрастали будући свештеници, али је ово
први пут да је овде један и освештан.
У име верске заједнице ове цркве
свештенику Золтану Силађију уручен је вредан поклон – ручно извезен
јастук са секељанским мотивима и
датумом ове велике свечаности, рад
жена вештих руку које одржавају традиционалан вез у животу.
Каролина Бисак
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ЈЕСЕ ЊИ СУСРЕТ У СКО РЕ НОВ ЦУ

ЕДУ КА ЦИ ЈА О НАРОД НИМ МУЗИЧ КИМ ИНСТРУ МЕН ТИ МА, ПЕСМАМА И ИГРАМА

ФОЛ КЛОРНИ ДАН У ВОЈЛОВИЦИ

ДАНИ МАЂАРСКЕ КУХИЊЕ

У седишту Мађарског културно-уметничког друштва „Тамаши Арон” у Војловици, у Гробљанској 24, у поподневним
сатима 18. новембра одржан је
фолклорни дан под називом
„Шеркетанц”.

У Скореновцу су овогодишњи „Дани мађарске кухиње”
приређени првог викенда у
октобру, већ десети пут.
Учени ци Основне шко ле
„Жарко Зрењанин” припремили су, као и претходних
година, ликовне радове на
задату тему, а победнички рад
ученика осмог разреда постао
је уједно и симбол овогодишње манифестације.
У петак увече, у име организатора, окупљене је поздравио
Михаљ Сатмари, председник
Савеза скореновачких културних друштава и цивилних организација, а затим је Марија
Ковач, председница Савета
Месне заједнице, поздравила
госте и све присутне. Пре поделе награда победничким ствараоцима уследили су поздравни говори представника збратимљених насеља, а представила се и др Тинка Њистор, етнолог, из Пустине, места у Румунији. која је сада први пут посетила Скореновац. У културном
програму су учествовала деца
из забавишта, а женски хор Кул-

турног друштва „Салмасал”
извео је веселе, свадбарске песме.
У суботу већ у раним препо днев ним сати ма цен тар
Ско ре нов ца био је пре пун
људи. У 42 казана кувало се
мађарско традиционално јело,
а уз то посетиоцима је понуђено мноштво разних колача
и финих залогаја. Поред кувара и потрошача из места и
оних који су стигли из околних насеља, било је и гостију
из иностранства и Скореновчана – повратника, који су се
заједно веселили и међусобно се упознавали. Била је то
прилика да и етнолози стекну увид у гастрономски свет
буковинских Секељ-Мађара
на овим просторима.
Примамљив мирис хране и
весела атмосфера догађаја не
могу се живописно дочарати
фотографијама, али верујемо
да ће пробудити пажњу заинтересованих за манифестацију „Дани мађарске кухиње” у
Скореновцу која ће, надамо
се, и догодине бити организована.
И. Лечеи

НАСТА ВЉА СЕ ЛЕПА ТРА ДИ ЦИ ЈА

СУСРЕТ СЕДАМДЕСЕТОГОДИШЊАКА

Иницијатор овог догађаја била
је Мариана Њитраи, која од
септембра ради у секељанским
насељима крај доњег тока Дунава као стипендиста програма
„Петефи Шандор” из Мађарске, трудећи се да подучава
децу и помог не у очу ва њу
народ них ига ра, песа ма и
мађарског језика. Зато су, поред
деце из Војловице, на фолклорном дану били и учесници из
Иванова и Скореновца.
Програм је почео у 14 сати
учењем народних игара, за које
су музику обезбедили музичари из Мађарске, наставници и
ученици Основне уметничке
школе „Желиц” из Сене, жупаније Шомођ. Одатле су стигли
и учитељи који су показивали и
кораке народних игара из Молдавије, Фелчика и Ђимеша онима који су желели да их науче.
Золтан Кирх, наставник фолклора, први пут је у Војловици.
До сада је долазио само до
Новог Сада и има много пријатеља у Војводини с којима је у
добрим односима. У првом делу
програма показивао је кораке
буковинских игара, на једноставан начин, како би и најмања деца кроз игру могла да се
укључе. Стекао је утисак да се
деца добро забављају, као што
је и он уживао у представљању
појединих фолклорних корака.
По струци је наставник фолклора у уметничкој школи, учи
децу разног узраста, од забавишта до омладинаца, па и одрасле, у више група, од двеста до
двеста педесеторо људи.
Поред учења корака игре, на
програму је било и учење текстова народних песама и упознавање с народним инструментима, с којима се деца не
сусрећу свакодневно.

Породица Карачоњ – мајка
са два сина – члан је оркестра.
Ева предаје у Основној уметничкој школи „Желиц”, а Арон
и Андраш су ученици те школе. Све тро је сви ра ју више
инструмената, а у Војловицу су
дошли на позив Мари а не
Њитраи, с којом су у пријатељским односима.
Еву смо питали о инструменту на којем је свирала молдавске песме.
– Ово је несва ки да шњи
инструмент, зове се кобоз или
кобза, а постоји још само код
молдавских Чанго-Мађара. Пре
свега је пратећи инструмент,
али се може користити и за
свирање мелодија – одговорила је Ева.
Сазнали смо од ње да је и
она први пут на овим просторима Војводине и да је до сада
била само у Суботици, на Интеретно фестивалу, с фолклорним
ансамблом из Сене.
Четворочлани оркестар је
извео мали концерт, током којег

су децу и присутне одрасле упознавали појединачно са сваким
инструментом. Било је интересантно слушати мелодије изведене на различитим фрулама у
пратњи кобзе и бубњева, као и
песме у заједничком извођењу
фруле и цитре. Деца су пажљиво пратила програм и прикупљала знања о инструментима
које ће можда касније моћи да
употребе и у школама.
Арон Дора се такође одазвао
позиву, стигао је у Војловицу
као музичар.
– Свирам на пастирским фрулама, а у молдавским играма
фрула је пратећи инструмент.
Познато је да је у буковинским
секељ ма ђар ским народ ним
песмама виолина била водећи
инструмент, али у још ранијем периоду и фрула је била
веома важан инструмент и у
тим пределима. Сада ћемо учинити велики времеплов, када
ћемо на древним инструментима пратити игре – испричао
је Арон Дора.

Као етнолог Арон је већ долазио у Војводину у више наврата, обишао је Бачку и Банат,
стигао је и до Марадика, али у
Војловици још није био. Предаје музичко васпитање у уметнич ким шко ла ма већ више
година. Рођен је и радио је у
Будимпешти, а са супругом се
недавно доселио у жупанију
Шомођ, одакле су и познанства од којих је потекао позив
за ову прилику.
Након мол дав ских ига ра
присутни су могли да науче и
кораке игара из Фелчика, које
се битно разликују од већ знаних игара. Сви су се трудили
да прате инструкције Золтана
Кирха и да се уклопе у рад.
Фолклорни дан је трајао близу пет сати и имао је забавни и
едукативни карактер, пошто су
многи од присутних први пут
учествовали на оваквој забави,
а истовремено су и организатори постали богатији за нова
искуства.
Илона Лечеи

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ЗНА ЧАЈ НОГ ЈУБИ ЛЕ ЈА

„ЗЛАТНА ЈЕСЕН” ДУГО ТРАЈЕ
Јесен је период када се више
пажње посвећује особама у
трећем добу. Можда је то био
повод пре више од једне деценије у реформатској цркви у
Војловици да се организује
сусрет свих оних који у току
једне године пуне седамдесет
година.
Тако је настала традиција
да се последње недеље у октобру окупе седамдесетогодишњаци, који су некада давно
заједно седели у школским
клупама, причестили се, а
након тога се разишли и неки
од њих се више деце ни ја
током живота нису срели.

Традиционални сусрет је
одржан и ове године, 29. октобра. Седамдесетогодишњаци
су се окупили у реформатској
цркви на богослужењу, које је
почело у 10 сати. Након заједничког фотографисања дружење су наставили у малој сали
МКУД-а „Тамаши Арон”. Организатори, с Ласлом Ђерфијем
на челу, указали су гостопримство својим вршњацима, с којима су више сати провели у пријатној атмосфери док су евоцирали своје успомене и присећали се старих пријатеља, од
којих многи, нажалост, више
нису с њима.
И. Лечеи

Хор Удружења пензионера
„Златна јесен” у Панчеву прославио је 23. новембра значајан јубилеј – 35 година постоја ња. Скром но, у при јат ној
атмосфери, као што је код њих
уоби ча је но, у про сто ри ја ма
удружења дочекали су позване
госте да се заједно подсете на
све претходне године постојања и све оне који су својим
радом допринели да хор толико година опстане и успешно
ради.
Окупљенима се прво обратио садашњи председник Удружења пензионера „Златна јесен”
Мирослав Павловић. Од њега
смо сазнали да је хор основан
6. децембра 1982. године у

НАСТУП РЕФОРМАТСКОГ ЦРКВЕНОГ ХОРА

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ У НОВОМ САДУ
Хор реформатске цркве у
Војловици добио је позив да
гостује у Новом Саду на хуманитарном концерту који је одржан 19. новембра у Студију М
РТВ Војводине.
У целовечерњем програму учествовали су хорови, певачке групе и оркестри који изводе верску музику и црквено појање,
представници традиционалних
црквених и верских заједница:
Словачке евангеличке цркве,
Реформатске хришћанске цркве
у Србији, Римокатоличке цркве,
Исламске заједнице, Јеврејске
верске заједнице, као и Српске

православне цркве. Приход од
хуманитарног концерта намењен је Центру за психосоцијалну рехабилитацију и ресоцијализацију „Земља живих”, који
се налази у Новом Саду и успешно се бави лечењем болести

зависности. Центар постоји већ
дванаест година, а највећу подршку има од верских заједница и
манастира Ковиљ, под чијим
покровитељством ради.
И. Лечеи
Ж. Халас

оквиру Удружења пензионера
Панчева. У почетку је то био
женски хор састављен од 36
чланица. Године 1984. формиран је мешовити хор, а у међувремену им се придружио и
оркестар, и тако постоје и данас
у окриљу Удружења пензионера „Златна јесен” Панчево.
Од 2014. године хор и оркестар води Томислав Стејић,
дипл. архитекта и музичар у
срцу и души, који је поднео
кратак, али сажет извештај о
раду хора и о будућим плановима. Он је с поносом истакао
да градски ансамбл „Златна
јесен” већ 35 година успешно
шири музичку културу и културу уопште и доприноси соци-

јализацији својих чланова. Предочио је да мешовити хор, као
један од секција ансамбла, има
двадесет једног члана, вокалних солиста је осморо, а као
трећа секција постоји оркестар
од шесторице музичара који су
заједнички музичка подлога
мешовитом хору и солистима.
С обзиром на то да је Панчево мултинационална средина,
на репертоару градског ансамбла „Златна јесен” налазе се
песме свих народа и народности који живе у нашем граду.
Подједнако се певају српске,
мађарске, словачке, италијанске, руске, грчке, македонске
и црногорске песме, укупно око
200 нуме ра – од народ них,

ауторских или компонованих
песама, преко староградских,
забавних и хорских песама, до
бала да, роман си и пле сних
нумера. Хор и оркестар, као и
солисти, редовни су учесници
манифестација у граду, као и
на смотрама хорова пензионера Вој во ди не сва ке годи не.
Сарађују с културно-уметничким друштвима „Петефи Шандор”, „Тамаши Арон” и „Ђетван”
из Панчева, с којима имају
заједничке чланове, као и с
Градским удружењем свих пензионера Панчева.
Умет нич ки руко во ди лац
ансамбла „Златна јесен” завршио је своје обраћање изразом
захвалности свим бившим и
садашњим члановима хора и
оркестра, руководиоцима и члановима Управног одбора, као
и свим пријатељима, рођацима и симпатизерима, од којих
добијају подршку и помоћ за
опстанак и даљи рад.
Након поздравних говора хор
и оркестар су се заједно представили гостима с неколико
нумера и на тај начин створили присну, пријатну атмосферу. После наступа музичари су
за кратко време одложили своје инструменте и сви су се придружили гостима у скромном,
али с пуно љубави и пажње
при пре мље ном послу же њу.
Вече се наставило у весељу уз
песме, као што то чине често и
након редовних, обавезних проба, јер воле да време проводе
заједно у корисном и лепом
дружењу.
И. Лечеи
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ЧЛАНОВИ САВЕЗА „КИНИЖИ” ОБИШЛИ МАЂАРСКА НАСЕЉА У РУМУНИЈИ

АКТИВНОСТИ ЖЕНСКИХ УДРУЖЕЊА

САВЕЗ КОЈИ НЕ ЗАБОРАВЉА ИСТОРИЈУ
СЕКЕЉ-МАЂАРА

ПОЈАВИТИ СЕ НА СВАКОМ МЕСТУ

Чланови Савеза „Кинижи” из
Панчева, Скореновца, као и из
Нађважоња у Мађарској посетили су ове јесени место Чернакерестур у општини Дева у
Румунији. Разлог ове посете
била је годишњица Битке на
Хлебном пољу, која се одиграла 13. октобра 1479. године, а
након које је више од сто хиљада људи населило Банат. Тим
поводом положили су и венце
на споменик Палу Кинижију,
који је водио битку.
Савез „Кини жи” осно ван је
2016. године у Нађважоњу у
Мађарској и бави се удруживањем свих градова и насеља
који су повезани са историјом,
животом и смрћу Пала Кинижија. У ова насеља, с Нађважоњем на челу, као места где је
Пал Кињижи провео већи део
живота, убрајају се и Панчево
и Скореновац, где је он боравио. Свим градовима је заједничко то да су насељени буковинским Секељ-Мађарима. Пал
Кинижи је свој крај дочекао
јужно од насеља Скореновац,
недалеко од Панчева.
Чернакерестур у Румунији је
насеље које су чланови овог
савеза посетили у октобру. Ту
су крајем 19. и почетком 20.
века, као и у Банату, насељени
Секељ-Мађари из Буковине. На
двадесетак километара од тог
места десила се велика битка
– Бит ка на Хлеб ном пољу,
током које је заустављена турска инвазија на овај део Европе. Захваљујући тој бици Ердељ
је остао слободан.
Циљ овог савеза је одржавање успомене на великог војсковођу и чување од заборава
његове улоге у ослобађању Ердеља од Турака. Савез има партнере у Мађарској који помажу
рад чланова на разне начине и
већина тих партнера има корене у овом делу Румуније. Баве

се и рушењем граница када су
у питању Секељ-Мађари, који
насељавају делове Војводине,
Румуније и Мађарске, јер сматрају да је то једна нација и да
не би требало дозволити да границе раздвајају овај народ, те
да без обзира на то где се налазе, Секељ-Мађари успевају да
помажу једни другима у одржавању традиције, учењу историје, упознавању нових људи и
очувању пријатељстава.
Чланови Савеза су неколико
дана провели у овом делу Румуније. Положили су венце на споменик Палу Кинижију, који се
налази на месту где се одиграла
Битка на Хлебном пољу и који
обилазе већ више од петнаест
година. Посетили су град Алба
Јулија, чији је стари назив Ердељ-

ски Београд, где су одали почаст
Арону Мартону, бискупу ердељске католичке цркве, који је одиграо велику улогу у мађарској
историји. Такође, одали су почаст
Јаношу Хуњадију и његовом сину
Ласлу Хуњадију, којима је на
том месту постављена споменплоча иако се не зна тачно где
су сахрањени, а они су се такође борили против Османлијског
царства. Посетили су и реформатски колегијум где се већ
неколико векова одржава настава од забавишта до краја основне школе.
Кад год се нађу у том делу
Румуније, исто тако им је важно
да обиђу град Деву, где се налази мађарско сиротиште под
окри љем фон да ци је „Сент
Ференц”, чији је оснивач фра-

њевачки свештеник Чаба Бејте. Сврха те организације је
удомљавање сирочади и деце
која одрастају у сиромаштву и
нехуманим условима у Трансилванији. Тренутно је реновирани манастир у Деви дом
за више од 2.500 деце свих
узраста. У тај дом су чланови
Саве за „Кињи жи” одне ли
поклоне и донације.
Овај савез има циљ да у
наредним годинама настави да
јача и да под своје окриље доведе што више Мађара који су
потекли из Ердеља, а тренутно
се налазе по целом свету. Чланови савеза се надају да ће на
тај начин учврстити везе и пријатељство народа који је расељен пре више од једног века.
Каролина Бисак

БРАЧНИ ПАР КОЈИ ЛЕЧИ УЗ ПОМОЋ СВОЈИХ ШАКА И СНАГЕ У ЊИМА

МАСАЖОМ ДО ЗДРАВЉА
У овом модерном времену све
су ређи људи који раде и стварају са своје две веште руке.
Брачни пар Јанош и Ирена
Вебер ствара својој породици
живот управо и буквално тако.
Јанош је одлучио да се окуша
као физиотерапеут, те је након
стицања цертификата за масера
почео да се бави тим послом када
је проналазио слободно време.
Као сваки почетак, и његов је био
тежак. Да би водили нормалан
породични живот, Јанош је радио
као грађевинац, молер и кратко
време при болници у Ковину као
терапеут, али је захваљујући упорности и умећу стицао све више и
више муштерија код куће. Жеља
му је била да се бави послом
којим ће помоћи људима да живе
квалитетније. Иако је ово изузетно тежак физички посао, захвалност клијената је све што му је
потребно да се осећа испуњеним.
Како би развили посао, морали су да прибаве новац. Продајом имовине која им није
била преко потребна сакупили
су довољно новца да купе столове за масажу и реновирају
део куће, који су преобратили
у студио за масажу.
Мало-помало, током седам
година, Јанош је привукао довољно муштерија да је могао себи
да дозволи да напусти посао и
посвети се искључиво масирању и физикалној терапији.
У овом послу му се придружила и супруга Ирена, која, иако
је запослена при цркви, проналази времена и за овај позив.

Јанош за њу каже да је изузетно
талентована и да има осећај за
овај посао. Масажу, покрете и
анатомију тела научила је од
њега, тако да она сада има своју
клијентелу. Претежно ради
релаксационе масаже и тако
помаже људима око себе. Њен
супруг тврди да она тај посао
ради много боље од њега.
С обзиром на то да им долазе
људи из целог Баната, Јанош је
на себе преузео третирање ишчашења и физичких повреда, као
и медицинске масаже, јер су
физички захтевније, иако је и
он у почетку радио релаксационе масаже. С временом, уз искуство и вољу за учењем нових
ствари у вези са овим радом,

научио је да лечи повреде и
помаже људима и на тај начин.
Никако не може да упореди
почетак и тренутно знање, као
што не може да каже колико ће
му знање о људском телу бити
за десетак година. Сваки дан и
свака муштерија су му нови изазов. Напредак не види толико
на себи, колико код супруге, на
коју је неизмерно поносан.
Како је у овим пределима
све мање особа које се баве
овим видом помоћи људима,
број клијената им расте из дана
у дан. Имају радно време на
којем им нико не би позавидео, с обзиром на то да раде
шест дана у недељи по десет
сати дневно. Људи им се јавља-

ју са све већих раздаљина и
никоме није тешко да дође до
овог села надомак Ковина како
би им ово двоје талентованих
младих људи помогло да се
ослободе разних болова, ишчашења и повреда. Ове четири
златне руке заиста доносе олакшање свима који их посете.
Њихов мото је да се баве
хуманим послом; то је рад који
долази из срца. Никад нису
радили из материјалне користи и тврде да када човек нешто
чини из љубави, то не може
бити бизнис.
Брачни пар Вебер за свој рад
бива награђен осмесима људи
којима су донели олакшање.
К. Бисак

Почетком јесени јужнобанатска женска удружења, друштва
и гру пе вези ља поста ли су
активнији, иако су радили преко целе године, па и током
лета.
Везиље су вредно учествовале на најразличитијим изложбама продајног карактера организованим у околним насељима и у граду, а недавно су биле

се забављају и размене искуства. Кажу да је добар осећај
бити заједно, јер више њих живи
усамљено, а на овај начин ће
скратити дуге зимске вечери.
Чланице мађарског друштва
су 7. новембра већ узвратиле
посе ту вези ља ма СКПД-а
„Ђетван”, када су у просторијама месне организације Матице словачке могле да се диве

присутне и на сајму који промовише стваралаштво сеоских
жена у Бачкој Паланци.
Полако долази период израде ручних радова, који у сваком насе љу с мађар ским
живљем почиње чајанкама на
којима чланови групе везиља
угосте једни друге, друже се и
раз ме њу ју иску ства. Таквих
прилика је већ било у Дебељачи, Иванову и Скореновцу, а у
Војловици је такав скуп приређен 5. новембра, када су се
окупљени у веселој атмосфери
радовали сусрету.
То је уједно било и свечано
отварање сезоне прела, пошто
ће се везиље од сада сваке среде увече окупљати у просторијама Друштва, где ће, поред
израде ручних радова, моћи да

првој само стал ној изло жби
радова словачке уметнице Зузе
Чрјепок. Пажљиво су прегледале предмете израђене разним
техникама ручног рада, уз пријатно дружење.
Женско удружење „Пипач”
из Дебељаче 10. октобра је у
Ходмезевашархеју, заједно с
тамошњим члановима Друштва
власника башта у насељу ЕрегКишхомок, приредило богату
изложбу ручних радова, на којој
је приказано више од сто радова. Ова два друштва већ седам
година одржавају другарске,
партнерске односе. Изложба је
била отворена до 14. октобра.
О овом догађају је известио
Имре Мар ти нек, банат ски
дописник недељника „Хет нап”.
И. Лечеи

ПОСЕТА АМЕРИЧКИХ СВЕШТЕНИКА ВОЈЛОВИЦИ

БИТНО ЈЕ УПОЗНАТИ СЕ
Вој ло ви цу су у сеп тем бру
2017. године посетили необични гости. Војни свештеници
врховне команде Војске Србије угостили су војне свештенике националне гарде државе
Охајо из САД. Свештеници који
служе у војсци имају задатак

– Ми смо стигли из Охаја.
Дошли смо у посету Војсци
Србије у оквиру програма партнерства и ту смо да учимо једни од других, заједно са свештеницима, да се надограђујемо и међусобно се развијамо.
Ово су свештеници национал-

да се у војним јединицама баве
духовним светом. Гости из Америке заједно са својим домаћинима из Србије посетили су
еван ге лич ку и рефор мат ску
цркву у Војловици, интересујући се за овдашње протестантске заједнице.
Након обиласка цркава гости
су учествовали на скромном
при је му у месном МКУД-у
„Тамаши Арон”.
Америчке госте је предводио генерал Andrew Aquino,
који је дао изјаву о посети, уз
превођење Золтана Силађија,
свештеника:

не гарде. Многа браћа свештеници служе и у црквама, а током
недеље баве се духовним светом војника и разговарају с
њима. Мени је ово прва посета
Србији, тачније Београду. Родила су се веома добра пријатељства овде у Србији, међу православним и католичким свештеницима и с муфтијом. Значи, партнерство је важно, зато
смо ту, да помогнемо рад свештеника у оквиру војске.
Ова интересантна сарадња,
по свој прилици, догодине ће
имати наставак у САД.
Ж. Халас
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Петак, 1. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ЦЕЛОДНЕВНО ДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ ВОЈЛОВЧАНА С ВРШЊАЦИМА ИЗ ЦЕЛЕ ВОЈВОДИНЕ

ОКУПЉАЊЕ ОМЛАДИНЕ

Реформатска црква у Панчеву-Војловици
у сарадњи с црквом у Марадику и у
Фекетићу овог октобра је организовала
дружење тинејџера из целе Војводине.
Млади свештеници Золтан Силађи и
Даниел Халас, уз несебичну помоћ Шамуела Халаса из Фекетића, обезбедили су
средства и програм како би омладину
реформатске вероисповести приближили цркви.
У разговору са свештеником Даниелом
Халасом из Марадика, који је иначе
одрастао у Војловици, сазнали смо да
су за реформатску цркву омладински
сусрети од изузетне важности. С обзиром на то да се у већини реформатских
заједница у Војводини не одржавају
посебни часови Библије за младе и не
постоје посебна дружења и радионице
за омладину, ови млади људи преузели
су иницијативу да то исправе.
Реформатска црква у Марадику затражи ла је спон зор ство од фон да ци је
„Бетлен Габор”, која сваке године додељује средства за рад са омладином и
тај новац се улаже у посебне омладинске сусрете при реформатској цркви.
Ови сусрети се организују у различитим градовима и одржавају се отприлике два пута месечно.
Крајем октобра су стигли и до Војловице. Свештеник Халас изјавио је како
сматра да је важно да се млади састају
и друже. С обзиром на то да при заједници нема посебних прилика за њихове сусрете, овде могу да разговарају о
темама које су и њима занимљиве. Како
се ове године прославља 500 година
реформације, то је једна од главних
тема на предавањима, те како млади
гледају на ову годишњицу и како се
можемо променити као људи пред Богом.
Омладина долази из целе Војводине,
свештеник Халас је довео децу из Марадика, било је деце из Бачке, Баната, као
и домаћина из Војловице, укупно тридесетак омладинаца, али било је прилика када их је било много више.
Преподневни програм је обухватао
предавања и разговоре на тему 500 годи-

ДАН ЗА РУКОТВОРИНЕ И УЧЕЊЕ

ФЕЊЕРИ ОД БУНДЕВЕ
У МКУД-у „Тамаши Арон” у Војловици већ неколико година крајем октобра, када се свуда око нас прославља тзв. Halloween, окупљају се деца, чланови тог друштва и њихови учитељи да се забаве
и понешто стварају. Тако је било и ове године, 28. октобра.

на реформације, разне игре и дружења,
како унутар молитвеног дома реформатске цркве у Војловици, тако и у дворишту, с обзиром на то да им је време
дозволило да се забављају на сунцу.
Након овога омладини и волонтерима,
члановима црквене заједнице, послужен је ручак, после којег су прошетали
до војловачког парка и обишли мађарску реформатску цркву, где им се обратио бискуп Бела Халас. Упознали су и
словачку евангеличку цркву. У духу
модерног времена, касне поподневне
часове свештеници и волонтери су војловачке тинејџере и њихове госте одвели до „Авив парка”, како би обишли и
ту знаменитост Панчева.
Организација ових дружења је прилично сложена. Свештеник из места где
се скуп одржава је домаћин, који држи
проповед и предавање, а то је у овом

случају био новопостављени свештеник
Золтан Силађи из Панчева. Целокупан
програм осмислио је Шамуел Халас,
који се бави радом са омладином у Суботици и Фекетићу, а организатор је свештеник Даниел Халас из Марадика, чији
је посао да обезбеди новац за путовање
омладине, као и храну, пиће и све остало што би тинејџери пожелели.
Пре неколико месеци успешно је организовано дружење у Дебељачи, где су
присуствовала и деца из Панчева и Војловице. Омладински сусрети одржавају
се током целе године широм Војводине, али је ово први пут да се овако нешто
одржава у Војловици, захваљујући младим и изузетно посвећеним свештеним
лицима, која гаје наду да ће следеће
дружење бити у скоријој будућности с
много више учесника.
Каролина Бисак

Деца су стигла већ припремљена за ову прилику, пошто су претходног викенда заједно са организаторима направила излет у
Народну башту, где су сакупљали у корпе пожутело, опало лишће,
кестење и још много тога што симболизује јесен.
Израда ручних радова – разних украсних предмета могла је да
почне. С њима је била и Мариана Њитраи, стипендиста програма
„Петефи Шандор” из Мађарске, која као етнолог и певач народних песама борави у овој заједници и својим радом помаже рад
цивилних удружења. Уз рад и разоноду, она је деци кроз кратку
причу разјаснила шта је заправо Halloween и шта људи славе тог
дана.

ПРЕДСТАВНИЦИ МАЂАРСКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ИЗ ЈУЖНОГ БАНАТА
ПОНОВО ЗАЈЕДНО

НАКНАДНО САВЕТОВАЊЕ
У Дебељачи су се 4. новембра поново сусрели представници мађарских културно-уметничких друштава из
јужног Баната – из Дебељаче,
Скореновца, Ковина, Иванова, Вој ло ви це, Пан че ва,
Шушаре и Добрићева, као и
председник Културног савеза војвођанских Мађара Арон
Шутуш, да би се договорили
о пла но ви ма про гра ма за
наредну годину и могућностима њиховог финансирања.
Арон Шутуш је обавестио
присутне да ће Национални
савет мађарске националне
заједнице финансирати три најважније јужнобанатске манифестације ван конкурса, на
основу захтева друштва – организатора, и то: Смотру јужнобанатских мађарских КУД-ова,
„Сусрет божићних обичаја и
витлејемских игара”, као и
новооснован Дечји камп за
неговање народних игара и
песама, матерњег језика и јачање заједништва, који је летос
први пут одржан у Шушари.
Јене Хајнал, председник
Националног савета мађарске националне заједнице, на
саветовању одржаном током
смотре у септембру обратио
се руководиоцима друштава
са захтевом да свако од њих
представи макар једну самосталну манифестацију која је
од значаја, са описом и детаљним планом трошкова. За те
манифестације друштва ће
морати да конкуришу код
разних фондација и других
извора финансирања, али ће
Национални савет на основу
унапред прикупљених података моћи да обезбеди финансирање захтева у одређеној

По њеној причи, древни келтски народи, па тако и данашње
англосаксонске земље негују традицију која има циљ да дочара
зле духове сумрака и мрака у периоду када почиње астрономска
јесен. По њиховом веровању, 31. октобра је дан вештица, демона и
злих ликова који плаше људе. Изрезбарене бундеве и светлост у
њима представљају по један такав лик. Источноевропске земље су
под утицајем глобализације преузеле више англосаксонских обичаја и моду, међу којима су и Halloween журке, као и резбарење
бундева. Али то се и овде може повезати с празничним данима –
1. новембром, Даном свих светих, односно 2. новембром, Даном
мртвих.

мери. Овом при ли ком су
представници друштава удовољили том захтеву.
Било је и других важних
договора. Наиме, председник
Културног савеза војвођанских Мађа ра пону дио је
помоћ за решавање одређених проблема при конкурисању, као што је регистрација код Фон да ци је „Бетлен
Габор”, или при подношењу
финансијских извештаја, уколико се укаже потреба за тим.
Истовремено је председник МКУД-а „Ади Ендре” из
Шушаре, овогодишњи домаћин божићног сусрета, саоп-

штио да ће дан сусрета бити
16. децембар, а програм се
планира за 17 сати.
Била је то добра прилика
за нову размену мишљења и
за детаљан разговор о јужноба нат ским деша ва њи ма, а
предочене су и листе резултата програма „Чори Шан-

дор” из Мађарске поводом
донација које се односе на
рад војвођанских народних
хорова и фолклорних ансамбала. Представници друштава су са задовољством прихватили чињеницу да је више
друштава из јужног Баната
добило донације.

Након неколико пријатно проведених сати настали су лепи
украси за врата и столове, светиљке од бундеве и лампиони, које
су учесници поносно понели својим кућама.
Моника Нађ

Д.О.О. „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
• Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић
• Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић • Уредник
додатка и преводилац: Илона Лечеи • Технички уредник:
Александар Милошевић • Фотографије: Петар Василчин, Габор
Штањо, Шамуел Халас Моника Нађ, Мариана Њитраи, Мартон
Бисак, Золтан Силађи, Иван Андрејевић и Божидар Гајан • Лектор
и коректор: Јулијана Јовић (српски), Јулиана Балаша (мађарски)

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
A projektum társfinanszírozója
Pancsova város
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A KINIZSI SZÖ VETSÉG TAGJAI MAGYARLAKTA TELEPÜLÉSEKET LÁTO GATTAK MEG RO MÁNIÁBAN

SZÖ VETSÉG, AMELY NEM FELEDI A
SZÉKELY-MAGYAROK TÖRTÉNELMÉT

A Kinizsi Szövetség tagjai Pancsováról, Székelykevéről, valamint
a magyarországi Nagyvázsonyból
az ősz folyamán meglátogatták
Csernakeresztúrt Déva községben,
Romániában. A látogatás célja a
több mint százezer ember Bánátba
telepedését előidéző 1479. október
13-ai Kenyérmezei csata évfordulójára való emlékezés volt. Ez alkalomból megkoszorúzták Kinizsi
Pál szobrát, aki vezette ezt a csatát.
A Kinizsi Szövetséget 2016-ban
alapították Nagyvázsonyban, Magyarországon. Tevékenységének
célja, hogy összekösse mindazokat
a városokat és falvakat, amelyek
kapcsolatban vannak Kinizsi Pál
történetével, életével és halálával.
Nagyvázsony mellett, ahol Kinizsi
Pál az élete nagy részét töltötte,
ezen települések közé tartozik
Pancsova és Székelykeve is, ahol
élete folyamán ugyancsak megfordult. E települések közös vonása az, hogy bukovinai székelymagyarokkal van betelepítve. Kinizsi Pált a halála Székelykeve településtől délre érte, Pancsovától
nem messze.
A romániai Csernakeresztúrra,
amelyet a Szövetség tagjai meglátogattak októberben, a XIX.
század végén és a XX. század elején székely-magyarokat telepítettek Bukovinából. Ettől a településtől mintegy 20 kilométerre
volt a nagy csata színhelye. A
Kenyérmezei csata során megállították a török inváziót Európa
felé és ennek köszönhetően maradhatott Erdély szabadnak.
A szövetség célja a legendás
hadvezér, Kinizsi Pál szellemiségének ápolása és menteni a
feledéstől a szerepét, amelyet
Erdély felszabadításában töltött
be a törökök ellen.
A szövetségnek vannak Magyarországi partnerszervezetei,
amelyek különböző módon segítik
a tagság munkáját, és eme partnerek többségének Románia ezen

részéhez kötődnek gyökereik. A
határok megszüntetésével is foglalkoznak, azon székely-magyarok
között akik Vajdaság, Románia
és Magyarország különböző részein élnek. Szerintük ez egy nemzet és nem kellene megengedni,
hogy határok válasszák el e népet.
Függetlenül attól, hogy hol élnek
a székely-magyarok, sikeresen támogatják egymást a hagyományőrzés különböző formáiban, a
történelem tanításában, új emberekkel való ismerkedésben és
a barátságok fenntartásában.
A szövetség tagjai néhány napot
töltöttek el Románia e részén. Koszorút helyeztek el Kinizsi Pál szobránál, amely a Kenyérmezei csata
színhelyén áll és amelyet már több
mint 15 éve rendszeresen felkeresnek. Meglátogatták Gyulafehér-

vár városát is, régi nevén Erdélyi
Belgrádot, ahol Márton Áron erdélyi katolikus püspök emléke előtt
tisztelegtek, akinek szintén nagy
szerepe volt a magyar történelemben. Kegyelettel adóztak Hunyadi
János- és ia, Hunyadi László emléktáblája előtt is, amelyek ott
állnak, annak ellenére, hogy nem
tudni pontosan hol vannak eltemetve és akik ugyancsak az Oszmán birodalom ellen harcoltak.
Meglátogatták a református kollégiumot is, ahol már néhány évszázada folyik oktatás ovódától
az általános iskola befejeztéig.
Bármikor Románia ezen részén
megfordulnak, fontosnak tartják
meglátogatni Déva városát, ahol
létezik egy magyar árvaház, amely
a Szent Ferenc Alap támogatásával
működik. Az Alapot Böjte Csaba

ferences rendi szerzetes alapította,
amelynek célja, hogy otthont adjon
az árváknak, valamint a szegény
és hátrányos helyzetben élő gyerekeknek Erdélyben. Pillanatnyilag
a Déván felújított kolostor több
mint 2.500 több korosztályú gyermeknek az otthona. Ebbe az otthonba vittek ajándékokat és támogatást a Kinizsi Szövetség tagjai.
Ennek a Szövetségnek célja,
hogy az elkövetkező években erősödjön és soraiba toborozzon minnél több erdélyi származású magyart, akik jelenleg szerte a nagyvilágban élnek. Remélik, hogy ilymódon megerősítik a kapcsolatot
és a barátságot az akár több
mint egy évszázada kivándorolt
és a szülőföldön maradt székelymagyarok között.
Biszak Karolina

EGY HÁZASPÁR, AMELY SAJÁT TENYERÉVEL ÉS A BENNE LÉVŐ ERŐ VEL GYÓ GYÍT

MASSZÁZZSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT
A mai modern világban egyre
kevesebb olyan ember van, aki
saját szorgos két kezének munkájával tememti meg a szükséges
anyagiakat. A Véber házaspár,
János és Irén a szó szoros értelemben éppen ezt teszik.
János, miután megszerezte a
képesítést e szakmában, úgy döntött, hogy gyógytornászként próbálkozik meg. Eleinte csak akkor
foglalkozott a gyógyítás e módjával, amikor szabad ideje volt
rá. Mint minden kezdet, az ővé
is nehéz volt. Hogy normális családi életet élhessenek, János dolgozott mint építész, szobafestő.
Rövid ideig szakterületének megfelelően gyógytornászként a kevevárai kórházban vállalt munkát,
de kitartásával és tehetségével
elérte, hogy egyre többen jelentkezzenek nála odahaza is. Vágya
az volt, hogy olyan munkával
foglalkozzon, amellyel segíteni
tudja az embereket, hogy jobb
minőségű életet folytassanak.
Annak ellenére, hogy ez igencsak
nehéz izikai munka, a hozzá fordulók hálája minden, amire szüksége van, hogy elégedett legyen.
Ahhoz, hogy fejleszthessék a
tevékenységet, pénzre kellett szert
tenniük. Vagyonuk nélkülözhető
részének eladásával elegendő
pénzt gyűjtöttek össze, hogy megvásárolják a masszázsasztalokat
és a ház egy részét átalakítsák
masszázsstúdiónak.
Lépésről lépésre, hét éven át
János annyi gyógyulni vágyó
ügyfelet vonzott magához, hogy
megengdehette magának a más

munkahelyek feladását és kimondottan a masszázzsal és a gyógytornával – izikoterápiával való
foglalkozást.
Ebben a munkában a felesége
is társult hozzá, aki habár az egyház szolgálatában áll, talál időt e
hivatásnak is. János azt mondja
róla, hogy kivételesen tehetséges
és jó érzéke van ehhez a munkához. A masszázst, a mozdulatokat
és a test anatómiáját férjétől tanulta el, így most már neki saját
klientúrája - felhasználóköre van.
Elsődlegesen relaxmasszázzsal
foglalkozik, ilymódon segít az
embereknek maga körül. Férje

azt állítja, hogy azt a munkát
még nála is sokkal jobban végzi.
Tekintettel arra, hogy az emberek Bánát minden tájáról jönnek hozzájuk, János magáravállalta a icamodásokkal, izikai
sérülésekkel való foglalkozást és
az egészségügyi masszázst, vagyis
mindazt, ami izikai erőt igényel,
habár ő is kezdetben a relaxmasszázzsal foglalkozott. Idővel,
tapasztalattal és a munkához kötődő új módszerek elsajátítása
iránti akarattal, megtanulta gyógyítani a sérüléseket és ilymódon
segíteni embertársain. Szerinte
nem lehet összehasonlítani a kez-

deteket a jelenlegi tudásával, ahogyan azt sem tudja előlátni, hogy
az emberi test ismerete mennyire
fejlődik a következő tíz évben.
Számukra minden nap és minden
ember egy újabb kihívás. Előrehaladást nem tapasztal annyira
sajátmagán, mint a feleségén,
akire roppant büszke.
Mivel ebben a térségben egyre
kevesebb személy van, aki a segélynyújtásnak ezzel a formájával
foglalkozik, napról napra nő a
munkájukat igénylők száma.
Olyan munkaidejük van, amilyenre senki sem irigykedhet,
mivel hat napon át napi tíz órát
dolgoznak. Az emberek egyre
nagyobb távolságokból keresik
meg őket és senkinek nem esik
nehezére, hogy ellátogasson e kis
faluba Kevevára közelében azért,
hogy e két tehetséges iatal segítséget nyújtson megszabadulni
a különböző fájdalmaktól, icamodásoktól és sérülésektől. Ez a
négy aranyat érő kéz valóban
könnyítést hoz mindenkinek, aki
felkeresi őket.
Az ő mottójuk, hogy ők emberbaráti munkát végeznek, számukra ez egy szívből jövő tevékenység. Munkájukat soha nem
anyagi érdekekből végezték és
azt állítják, ha az ember valamit
szeretettel csinál, az nem lehet
üzleti vállalkozás.
A Véber házaspár áldásos
munkájáért a jutalom azon emberek mosolya, akiknek fájdalmait enyhítették, életminőségén
javítottak.
Biszak Karolina

NŐ I EGYESÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

MINDENHOL MEGJELENNI
Az őszi idény beálltával a Dél-

bánáti nőszervezetek, egyesületek,
kézimunkacsoportok ismét aktívabbak lettek, habár egész éven
át, így a nyár folyamán is, tevékenykedtek.
Szorgalmasan részt vettek a
környező településeken és a városban megrendezett legkülönfélébb, elárusítással egybekötött
kiállításokon, rendezvényeken,

mellett szórakoznak és tapasztalatot cserélnek. Azt mondják,
hogy jó együtt lenni, mert többen
magányosan élik mindennapjaikat, ily módon pedig rövidebbek
lesznek a hosszú téli esték.
November 7-én a Tamási Áron
SzMME kézimunkázói máris viszonozták a látogatást a helyi
Matica Slovačka helyiségeiben,
ahol a szlovák Zuza Črjepok mű-

sőt a közelmúltban a vidéki nők
tevékenységét népszerűsítő kiállításon is jelen voltak Palánkán.
A kézimunkázás időszaka lassan beköszönt. Az idény minden
magyarlakta településen teadélutánnal kezdődik, amelyen a csoportok tagjai megvendégelik egymást, barátkoznak és tapasztalatot
cserélnek. Ilyen alkalom volt már
Torontálvásárhelyen, Sándoregyházán és Székelykevén. Hertelendyfalván november 5-én tartották meg a közkedvelt rendezvényt, ahol vidám hangulatban
örvendeztek a találkozásnak.
A teadélután egyben évadnyitó
ünnepségnek is számít, hiszen
ez után már minden szerdán este
találkoznak az asszonyok a guzsalyasban, ahol a kézimunkázás

vésznő első önalló kiállításában
gyönyörködhettek. A vendégek
a sokoldalú kézimunkázási technikával kidolgozott tárgyakat vették szeműgyre kellemes társalgás
közben.
A torontálvásárhelyi Pipacs
Nőegylet tagjai október 10 - én
Hódmezővásárhelyen, az ottani
Öreg-kishomoki Kerttulajdonosok Egyesületének tagjaival karöltve készítettek gazdag kiállítást,
amelyen több mint 100 kézimunka került bemutatásra. A két
egyesület hét éve tart baráti,
együttműködő kapcsolatot. A kiállítás október 14-ig volt megtekinthető. Erről az eseményről
Martinek Imre, a Hét Nap bánáti
tudósítója értesítette lapunkat.
Lőcsei Ilona

AMERIKAI TÁBO RI LELKÉSZEK LÁTO GATÁSA
HERTELENDYFALVÁN

FONTOS AZ ISMERKEDÉS
Különleges vendégek érkeztek

Hertelendyfalvára 2017 szeptemberében. A szerbiai hadsereg vezérkarának tábori lelkészei vendégül látták az Amerikai Egyesült
Államok Ohio állama nemzeti
gárdájának tábori lelkészeit. A tábori lelkészek a hadseregben szolgáló lelkészek, akinek az a feladata,

– Ohio-ból vagyunk. Partnerprogram keretén belül látogattunk
el a szerbiai hadsereghez és azért
vagyunk itt, hogy tanuljunk egymástól, a lelkészekkel együtt építsük és fejlesszük egymást. A lelkészek a nemzeti gárda lelkészei.
Sok lelkipásztorterstvérem templomban is szolgál, hét közben

hogy lelkigondozói szolgálatot végezzenek a katonai egységekben.
Az amerikai vendégek a szerbiai
vendégfogadókkal együtt látogatást tettek a hertelendyfalvi evangélikus és református templomban,
érdeklődve az itteni protestáns
közösségek iránt.
A templomok megtekintése
után a vendégek a helyi Tamási
Áron Székely-Magyar Művelődési
Egyesületben egy szerény fogadáson vettek részt.
Az amerikai vendégeket Andrju
Aquino tábornok vezette, aki nyilatkozott a látogatásról, Szilágyi
Zoltán segédlelkész közvetítésével.

pedig lelki-gondozást nyújt a katonáknak és beszélget velük.
Igazából nekem ez az első látogatásom ide, Szerbiába, pontosabban Belgrádba. Nagyon jó
barátságok születtek itt, a szerbiai
katonai ortodox lelkészekkel, a
katolikus papokkal és a muzulmán mutival. Tehát a partnerség
a fontos, azért vagyunk itt, hogy
segítsük a lelkészek munkáját a
hadseregen belül.
Ennek az érdekes együttműködésnek előreláthatólag folytatása lesz jövőre az Egyesület Államokban.
Halász Zsuzsanna
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A HERTELENDYFALVI IFJAK EGYNAPOS BARÁTKOZÁSA VAJDASÁGI KORTÁRSAIKKAL

AZ IFJÚSÁG ÖSSZEJÖVETELE

TÖKLÁMPÁSOK
A hertelendyfalvi Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egye-

A pancsovai-hertelendyfalvi református
egyház a maradéki és a bácsfeketehegyi feketicsi református egyházzal közösen ez
év októberében vajdasági ijúsági találkozót
szervezett. Szilágyi Zoltán és Halász Dániel
ijú lelkészek a feketicsi Halász Sámuel önzetlen segítségével biztosították az anyagi
támogatást és olyan programot állítottak
össze, amely a református vallású ijakat
közelebb hozza az egyházhoz.
A különben Hertelendyfalván nevelkedett,
maradéki Halász Dániel lelkésszel való beszélgetésből megtudtuk, hogy a református
egyház részére az ijúsági találkozók rendkívül fontosak. Tekintettel arra, hogy a vajdasági református közösségek többségében
nem tartanak külön ijúsági bibliaórákat
és nem léteznek külön ijúsági társalgások,
sem műhelyek, ezek a iatalemberek kezdeményezték, hogy változtassanak ezen.
A maradéki református egyház idén is
támogatást kért a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt-től, amely minden évben támogatja az
ijúsággal való foglalkozást, és ezeket az eszközöket külön a református egyház ijúsági
találkozóira fordítják. Ezeket az összejöveteleket különböző helységekben szervezik
és átlagosan havonta kétszer tartják meg.
A hertelendyfalvi találkozóra október
végén került sor. Halász Dániel tiszteletes
úr véleménye szerint fontos az ijúság találkozása és barátkozása, hiszen így annak
ellenére, hogy a közösségekben nincs külön
alkalom az együttlétre, itt beszélgethetnek
olyan témákról, amelyek számukra is érdekesek. Mivel idén ünnepeljük az 500
éves reformációt, az előadásokon a fő témák egyike is ez volt, és főleg az, hogy ők
ijú szemmel hogyan tekintenek erre az
évfordulóra és hogyan tudunk emberként
megváltozni Isten előtt. A résztvevők egész
Vajdaság területéről érkeztek. Halász tiszteletes úr Maradékról hozott gyerekeket,
de voltak ijak Bácskából, Bánát többi részéről, természetesen, a hertelendyfalvi
vendéglátók kíséretében, összesen mintegy
harmincan. Volt hogy sokkal többen is
összegyűltek, ez a létszám mindig változó.
A délelőtti program az 500 éves reformációról való előadás és a témához kap-

KÉZMŰVESSÉG ÉS TANULÁS EGY NAPON

sületben már néhány évre visszamenőleg október végén, amikor körülöttünk mindenhol az ú.n. Halloween ünnepet tartják, egybegyűlnek
az egyesület gyerektagjai és oktatóik szórakozásra és némi tevékenykedésre. Így volt ez idén is, október 28-án.

csolódó beszélgetés volt. Ezután különböző
játékokra és barátkozásra nyílt lehetőség
mind a hertelendyfalvi református imaház
termében, mind az udvarán, tekintettel
arra, hogy a napos időjárás kedvezett a
szórakozáshoz. Ezt követően az ijúságnak
és az önkénteseknek, az egyháztagoknak
ebéddel szolgáltak. Ebéd után elsétáltak a
helyi parkba és meglátogatták a református
templomot, ahol Halász Béla püspök fogadta őket. Alkalmuk volt megismerni a
szlovák evangélikus templomot is. A modern világ szellemében a késő délutáni
órákat a lelkészek és önkéntesek a hertelendyfalvi ijúságot és vendégeiket az Aviv
parkba vezették el, hogy megismerjék Pancsova e nevezetességét is.
Az ilyen találkozások szervezése eléggé
összetett. A házigazda rendszerint a találkozó helyszínéhez tartozó lelkész, aki igehírdetést és előadást tart. Ez esetben ez az

újonnan felszentelt pancsovai lelkész, Szilágyi Zoltán volt. A teljes programot Halász
Sámuel tervezte, akinek a munkaköre az
ijakkal való foglalkozás Szabadkán és Feketicsen. A szervezők közé tartozott még
a maradéki lelkész, Halász Dániel is, akinek
a feladata az ijúság utaztatásához és ellátásához szükséges anyagiak biztosítása
volt.
Néhány hónappal ezelőtt Torontálvásárhelyen szervezték meg nagy sikerrel a
találkozót, amelyen hertelendyfalvi és pancsovai gyerekek is részt vettek.
Az ijúsági találkozókat egész éven át
szervezik Vajdaságszerte. Hertelendyfalván
első ízben került sor egy ilyen rendezvényre,
az ijú és rendkívül elkötelezett lelkészeknek
köszönhetően, akik reményüket fejezték
ki, hogy a következő találkozáson a közeljövőben sokkal több résztvevőt köszönthetnek.

Erre az eseményre a gyerekek már felkészülve jöttek, hiszen az
előző hétvégén a szervezőkkel együtt kirándulást tettek a Népkertbe,
ahol a kosarakba megsárgult faleveleket, gesztenyét és sok minden
más, őszt jelképező dolgot gyűjtöttek össze.
Így hát kezdődhetett a kézimunka, a különféle dísztárgyak elkészítése.
Velük volt Nyitrai Marianna, a magyarországi Petői Sándor Program
ösztöndíjasa is, aki mint néprajzos és népdalénekes tartózkodik e közösségben, hogy munkájával segítse a civilszervezetek tevékenységét.
Ő a gyerekeknek szórakozás és ügyeskedés közben érthetőbbé tette ,
mi is valójában a Halloween, és mit ünnepelnek az emberek azon a
napon.

ISMÉT EGYÜTT A DÉL-BÁNÁTI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETEK KÉPVISELŐI

UTÓTANÁCSKOZÁS
Torontá lv á s á rhe ly e nnovember 4-én délután ismét találkoztak a Dél-bánáti magyar
művelődési egyesületek képviselői Torontálvásárhelyről, Székelykevéről, Keveváráról, Sándoregyházáról, Hertelendyfalváról, Pancsováról, Fejértelepről
és Udvarszállásról. A találkozón
részt vett Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke, hogy megbeszéljék a jövő évi programterveket
és azok támogatási lehetőségeit.
Sutus Áron elnök közölte a
jelenlevőkkel a Magyar Nemzeti Tanács döntését, amely
szerint kiemelt jelentőségű Délbánsági rendezvénnyé nyilvánítják vidékünk három rendezvényét: a Dél-Bánáti Magyar
Művelődési Egyesületek Szemléjét, a Karácsonyi Szokások és
Betlehemes Játékok Találkozóját
és az újabban létrehozott Délbánsági hagyományőrző, anyanyelvápoló, közösségépítő, néptánc és népzenei tábort. E három rendezvényt pályázaton
kívül, a szervező egyesület kérelme alapján támogatják. Ezen
kívül megkülönböztetett figyelemmel kísérik az egyesületek egyéb pályázatainak elbírálását.
A szeptemberben megtartott
szemle tanácskozásán az MNT
elnöke, Hajnal Jenő kéréssel
fordult az egyesületek vezetőihez, hogy minden egyesület
terjessze elő legalább egy önálló,
számára fontos rendezvény leírását és annak költségvetését.
Ezekre a rendezvényekre az
egyesületeknek pályázniuk kell
különböző alapítványoknál, forrásoknál, de az MNT az előre
begyűjtött adatok alapján bizonyos mértékben biztosítani
tudja a kérelmek támogatását.

Elbeszélése szerint az ősi kelták, így a mai angolszász országok
népei egy olyan hagyományt ápoltak, amely a csillagászati ősz beálltával
a sötétedés, a sötétség rossz szellemeit hivatott megidézni. Hitük
szerint október 31- én a boszorkányok, démonok, ártó lények "napja"
van, ezek ijesztgetik az embereket. A faragott tök, és benne a világosság
egy-egy ilyen ijesztő lényt "jelenít meg". A keleteurópai országok a
globalizálódás hatására sok angolszász "szokást", divatot vettek át,
ilyen a halloween "bulizás", tökfaragás is. Ez a szokás azonban itt is
kötődhet a november elsejei Mindenszentek, és a november másodikai
Halottak napja ünnepköréhez.

Ez alkalommal ennek a kérésnek tettek eleget az egyesületek
képviselői.
Más fontos megállapodások
is születtek, hiszen a VMMSZ
elnöke a szervezet segítségét
ajánlotta fel a pályázatokkal
kapcsolatos tennivalók megoldásához, mint amilyen a regisztrálás a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt-nél, valamint a
pályázatok elszámolásánál,
amennyiben erre igény van, illetve lesz rá igény.
Ugyanakkor a Karácsonyi
Találkozó idei szervezője, a fejértelepi Ady Endre MME elnöke közölte, hogy a találkozó

időpontja december 16-a lesz,
a műsort 17 órai kezdettel tervezik.
Jó alkalom volt ez egy újabb
eszmecserére, a dél-bánsági események részletes megvitatására
is, és nem utolsó sorban fény
derült az anyaországi Csoóri
Sándor Program döntési listá-

jára a vajdasági népzeneoktatás
és a néptáncegyüttesek működésére vonatkozó támogatások
kapcsán. Az egyesületek képviselői örömmel vehették tudomásul, hogy számos dél-bánáti egyesület részesült támogatásban.

Néhány kellemesen eltöltött óra után a gyerekek ügyessége nyomán
sok szép ajtó- és asztaldísz, mécses és töklámpás született, amelyekkel
otthonaikba hazatérve boldogan dicsekedhettek.
Nagy Mónika

Lőcsei Ilona

Д.О.О. „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
• Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић
• Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић • Уредник
додатка и преводилац: Илона Лечеи • Технички уредник:
Александар Милошевић • Фотографије: Петар Василчин, Габор
Штањо, Шамуел Халас Моника Нађ, Мариана Њитраи, Мартон
Бисак, Золтан Силађи, Иван Андрејевић и Божидар Гајан • Лектор
и коректор: Јулијана Јовић (српски), Јулиана Балаша (мађарски)

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
A projektum társfinanszírozója
Pancsova város
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ДЕЛЕГАЦИЈА НАФТНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ

ПОМОЋ ДОМУ У ЗВЕЧАНСКОЈ
Менаџмент компаније
удвостручио средства
Дугогодишња
традиција на
иницијативу запослених
Ком па ни ја НИС је про шле
недеље уручила донацију од
око милион и сто хиљада динара Центру за заштиту одојчади,
деце и омладине у Звечанској у
Београду, једној од најзначајнијих установа за незбринуту
децу у нашој земљи. Новац су
прикупили запослени у НИС-у,
а компанија је удвостручила
средства која су донирали запосле ни. Хума ни тар на помоћ
биће искоришћена за куповину опреме за видео-надзор, који
ће бити инста ли ран у свих
седам објеката ове установе у
Београду, као и за куповину
намештаја, тепиха и топлих
подлога за дечје собе и матерински дом.
Ово није први пут да су радници и менаџмент компаније
издвојили новац у хуманитарне сврхе. Донација НИС-а различитим установама намењеним заштити деце представља
дугогодишњу традицију покренуту на иницијативу запослених у компанији с циљем да се
помогне и унапреди рад институција које су од виталног значаја за друштво.
– Увек се трудимо да деца
науче нешто добро од нас одра-

ДВОЈЕЗИЧНА НАСТАВА У ПАНЧЕВУ

Извештај о раду
Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, дели поклоне у Звечанској
слих, али мислим да и ми
можемо да научимо нешто од
њих: да не заборавимо да смо
јачи и бољи када смо заједно.
НИС-ова велика породица, на
срећу, то још увек зна. Ова
донација није била одлука или
налог менаџмента, ово су заиста срцем и прилозима учинили многи запослени у НИСу, заједно с нама који водимо
компанију. И желим да знате
да нећемо заборавити да смо
потребни једни другима: ми
да будемо ту кад је потребно,
ви да нас подсећате да смо,

када смо с вама, и бољи и срећнији – изјавио је Кирил Тјурде њев, гене рал ни дирек тор
НИС-а, при ли ком уру че ња
донације.
У делегацији која је посетила дом у Звечанској био је и
Александар Антић, министар
рударства и енергетике у Влади Србије. Он је том приликом честитао Међународни дан
детета штићеницима Центра и
захвалио запосленима и руководству НИС-а на акцији за
прикупљање средстава за ту
установу.

У свом поздравном говору
Зоран Милачић, директор Центра за заштиту одојчади, деце
и омладине, подсетио је присутне да сарадња НИС-а и те
установе траје годинама и да
је већ традиционална и захвалио запосленима у компанији
на исказаној иницијативи.
Свечаном уручењу донације
су, поред руководства компаније и министра Александра
Антића, присуствовали штићеници Центра и запослени у
НИС-у, који су малишанима
уручили пакетиће.

ДАН „ЗМАЈЕВЕ ШКОЛЕ”

Пет свечаних дана и једна мегаприредба
Основна школа „Јован Јовановић Змај” вероватно је једина
образовна установа у граду која
свој дан обележава током читаве радне седмице. Бројне активности посвећене чика Јови Змају почеле су и ове године неколико дана пред 24. новембар,
рођендан великог песника и
уједно дан ове школе.
Од понедељка до петка ученици свих разреда дали су све
од себе да прошлу недељу учине заиста посебном. Приредили су изложбу цвећа, учествовали су у школском такмичењу у информатици и у квизу
знања, креирали су изложбу

Змајевих књига, рецитовали су
његове песме, организовали су
пројекцију филма о Змају, над-

метали су се на полигону спретности и у фудбалу, а имали су
и прилику да изводе и посма-

трају занимљиве хемијске експерименте.
Посебну атракцију приредили су у четвртак, 23. новембра,
ученици нижих разреда, који
су ветровит дан искористили
да на платоу испред школе
пуштају змајеве. У петак, 24.
новембра, у препуној дворани
Културног центра одржана је
и велика школска приредба, а
ђаци и наставници који су је
припремили и ове године су
показали да су ненадмашни у
свим уметностима, а посебно
у оној најважнијој од свих – у
другарству.
Д. К.

Чланови Тима за координацију активности на увођењу
двојезичне наставе на српском и енглеском језику у ПУ
„Дечја радост” Панчево и у
основним и средњим школама на територији града Панче ва одр жа ли су саста нак
којем је председавала координаторка тог тима мр Татјана Божић, чланица Градског
већа за област образовања, у
петак, 24. новембра, у Градској управи.

Представници ОШ „Свети
Сава” и ПУ „Дечја радост”,
установа у којима се шест
година реализује двојезична
настава, упознали су чланове
тима са импле мен та ци јом
двојезичне наставе за школску 2016/17. годи ну и на
почетку 2017/18. године. Чланови су једногласно прихватили извештаје установа и у
наредном периоду ова информација биће прослеђена Градском већу.

ПОКРАЈИНСКА АКЦИЈА

Афирмација правих
вредности
Прошле недеље у Покрајинској влади је приређена свечаност поводом завршетка
овогодишње акције „Учим +
Знам = Вредим”, у којој је
учествовало више од 200 најбољих ученика и ученичких
тимова широм Војводине. У
име владе Војводине госте је
поздра вио пот пред сед ник
Ђорђе Милићевић, који је

и подржали овај, како је рекао,
изузетно важан пројекат и
омогућили да се на билбордима широм Војводине представе ови млади, вредни и
талентовани људи.
С друге стране, потпредседник Удружења за промоцију друштвене одговорности
Александар Савановић рекао
је да данас у АП Војводини

истакао да су школа и образовање изузетно важни, а да
пројекат „Учим + Знам = Вредим”, који афирмише развој
правих вредности, представља важан аспект свеобухватног циља Покрајинске владе
када је реч о развоју друштва.
Он је додао да је реафирмација правих вредности процес који не може да се заустави и који ће имати све већу
подршку и поузданог партнера у Покрајинској влади.
Потпредседник Покрајинске
вла де посеб но је захва лио
представницима друштвено
одговорних компанија и појединцима који су се укључили

има 60 билборда на којима
се промовише више од 200
ученика основних и средњих
школа који су својим успесима завредели да буду особе
за пример грађанима Војводине. Како је рекао, циљ пројекта „Учим + Знам = Вредим” јесте промоција најбољих уче ни ка и уче нич ких
тимова основних и средњих
школа у АП Војводини који
су остварили награде на републичким и међународним такмичењима у области науке и
уметности.
На крају су најбољим ђацима уручене захвалнице и пригодни поклони.

КОНКУРС АП ВОЈВОДИНЕ

Подршка васпитању и образовању
Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу
и националне мањине – националне заједнице расписао је
кон курс за финан си ра ње и
суфинансирање набавке опреме установа основног и средњег образовања и васпитања,
ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине. Из буџета је издво је но 10.100.000
динара и новац ће бити распоређен тако да основне школе могу максимално добити
4.000.000 дина ра, сред ње
700.000, установе ученичког
стандарда 1.400.000, а вртићи 4.000.000 динара. Набавка опреме се односи на куповину неопходних наставних
средстава, уређаја за надзор,
рачунара, справа за физичко
васпитање, опреме за ликовну уметност и музичку културу, намештаја, кухињске опреме итд.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

На ова средства право полажу основне и средње школе,
ученички домови и предшколске уста но ве на тери то ри ји
Аутономне Покрајине Војводине чији je оснивач Република Србија. Надлежни у Секретаријату истичу да ће предност имати пројекти који ће
допринети повећању безбедно сти уче ни ка, настав ни ка,
одно сно деце, вас пи та ча и
запослених који користе објекте, као и они чија ће реализација омогућити квалитетније
услове за боравак и извођење
вас пит но-обра зов ног рада.

Како кажу, сви пројекти морају по својој природи да буду

одрживи и да су од локалног
или регионалног значаја.

АКТИВНОСТИ ПД-а „ЈЕЛЕНАК”

Освојен највиши врх на Балкану
Чланови Планинарског друштва „Јеле нак” осво ји ли су
највиши врх Балканског полуострва прошлог викенда. Панче вач ка екс пе ди ци ја саста вљена од 19 планинара упутила се ка планини Рили с
једним циљем – да се попне
на Мусалу.

Највиши врх у Бугарској
достиже 2.925 метара надморске висине, а сами успони и поједине деонице веома су захтевни. Панчевце су на Рили дочекали снег, мраз и ветар. Према
речима учесника овог похода,
успон на Мусалу у зимским условима је физички још захтевнији.

Пред планинарима је био изазов дуг 25 километара. Уз употребу зимске опреме експедиција се пробијала кроз снег и
лед и успешно је савладала 1.600
метара надморске висине. Вреди истаћи да су већи део групе
чиниле жене, које су без проблема издржале све напоре.
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ХРОНИКА
Х И Т НА ПО МО Ћ

Време је мозак

Пише:
др Мирослав Тепшић
Учесталост можданог удара
и степен инвалидности који
он често изазива више су него
довољни разлози да се подсетимо симптома и знакова
који указују на то стање. Често
ћете чути узречице „време је
срце” и „време је мозак”, које
указују на изузетну важност
раног препознавања срчаног
и можданог удара. Нажалост,
још увек можемо да констатујемо да су резултати ургентног третмана срчаног удара
у нашој земљи много бољи
од резултата ургентног третмана можданог удара. О разлозима можемо да претпостављамо и расправљамо, а
последице су веома видљиве
и штетне, како у здравственом, тако и у економском
смислу. Податак да је мождани удар први по стопи инвалидности, а да четрдесет процената пацијената који су га
преживели у одређеној мери
зависи од туђе неге и помоћи, довољно говори о друштвеном значају можданог
удара. Још више забрињава
чињеница да 45 процената
пацијената с можданим ударом припада најпродуктивнијој животној доби – од 45.
до 59. године живота.
Статистика јасно говори да
повишен крвни притисак осам

пута пове ћава уче ста лост
можданог удара, а треперење
срчаних преткомора тај ризик
увећава за шест пута. Пушење, недовољна физичка активност и калорична храна с
високим процентом засићених масти додатно доприносе ризику од можданог удара. То су фактори на које
можемо да утичемо, али има
и оних везаних за генетику,
пол и расну припадност, за
које је доказано да увећавају
ризик. У сваком случају важи
правило да су величина и
последице можданог удара
мање уколико раније потражимо помоћ лекара. Такозвани временски прозор је период до четири и по сата када
се примењује терапија која
разбија тромб.
Изненадна једнострана утрнулост, слабост или одузетост лица, руке или ноге
карактеристични су знаци
можданог удара. На пацијенту се обично запажа пад једне стране усне или отежано
подизање екстремитета. Особа погођена можданим ударом може осетити изненадне тешкоће у говору, размишљању и разумевању говора.
Може доћи до пот пу ног
губитка вида на оба ока, једном оку или појаве нејасних
и дуплих слика. Услед једностране слабости тела угрожени су ход и равнотежа, уз
могуће вртоглавице и јаку
главобољу. Отежаном препозна ва њу можда ног уда ра
може допри не ти поне кад
успорен развој симптома и
знакова. Особе које имају
мигрену, поред главобоље,
могу имати трњења и поремећаје вида, што понекад
буди сумњу на мождани удар.
Било како било, помоћ лекара је неопходна по питању
дијагностике и терапије.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Пудер и акне

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Чест разлог због којег нема
помака у лечењу акни, јесте
коришћење неодговарајућег
пудера. Зато се девојке морају едуковати који пудер могу
да користе и како правилно
да га уклоне с лица.
Прво за чиме припаднице
женског пола посежу, јесу
коректори, који се наносе на
мале површине. Они садрже
висо ке кон цен тра ци је покривних супстанци као што
су титан-диоксид, цинк-оксид
и каолин. Ти састојци не доводе до погоршања у случају
масне коже, али про блем
настаје јер се додају још и
минерална уља и воскови,
пошто они иритирају масну
кожу и запушавају поре. То
доводи до нове упале, те се
ови производи, из очигледних

разлога, не смеју користити.
Једи ни корек то ри које је
дозво ље но упо тре бља ва ти,
јесу они с назнаком „за масну
кожу”, који у себи садрже
салицилну киселину, пантенол, резорцинол, бисаболол...
Течни пудери никако нису
погодни за акнозну и масну
кожу, јер сигурно доводе до
погоршања тена. Постоје специјално израђени облици течног пудера у водено-геластој
структури који на кожи остављају танак провидан филм,
али ни њих не би требало дуго
држати на лицу. Најбоља опција су транспарентни пудери у
праху, компакт-пудери или
минерални пудери у праху.
Користе се тако што се, након
одговарајуће креме, мала
количина пудера циљано нанесе на несавршености, затим
се сачека неколико секунди и
онда се чистим тупфером
нанесе пудер на цело лице.
Пудер се обавезно мора
добро скинути. Најбоље је то
учинити прво мицеларном
водом, потом одговарајућим
сапуном или пеном за лице
и онда тоником док год тупфер не буде апсолутно чист.
Тада сте тек сигурни да је
кожа добро очишћена. Потом
треба нанети одговарајућу
крему.

www.pancevac-online.rs

Петак, 1. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ

ДИЈАГНОЗА (ВИШЕ) НИЈЕ ОСУДА НА СМРТ
У Србији с ХИВ-ом
живе 2.344 особе
Бесплатно тестирање
у Заводу за јавно
здравље
Низ акција
у организацији
КОМПАС-а
Подаци Завода за јавно здравље
Панчево потврђују да је у Јужнобанатском округу од 1986. године до данас 105 особа сазнало да
живи с ХИВ-ом и да су од сиде
оболеле 44, а умрле 24 особе.
Највећи број особа које живе
с ХИВ-ом у нашем округу је с
тери то ри је гра да Пан че ва
(55,23%), а затим редом следе
Вршац, Ковин, Ковачица, Бела
Црква и Опово, те Пландиште
и Алибунар.
Важно је да знаш
У 2017. години Заводу су пријављене четири ХИВ позитивне особе и једна особа оболела
од AIDS-а које су откривене
током 2016. године и још осам
ХИВ пози тив них осо ба код
којих је дијагноза постављена
ове године. Од 1. јануара до
данас кроз добровољно поверљиво саветовање и тестирање у
Заводу за јавно здравље тестиране су 74 особе.
У Србији је, према подацима Института за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић
Батут”, од 1985. године до краја јуна 2017. регистровано 3.555
особа инфицираних ХИВ-ом,
од којих је 1.867 особа оболело од AIDS-а, док је 1.211 ХИВ
позитивних особа умрло (1.100
од AIDS-а), тако да су крајем
јуна 2017. у Србији с ХИВ-ом
живеле 2.344 особе.
Ово го ди шња наци о нал на
кампања којом се наша држава
при дру жу је обе ле жа ва њу 1.
децембра, Светског дана борбе
про тив AIDS-а, има слоган
„Тестирај се на ХИВ, јер је важно
да знаш”. Активности су започете још у понедељак, 27. новембра, и трају до петка, 1. децембра. У том периоду, сваког дана
од 10 до 12 сати, сви заинтересовани суграђани могу отићи
на саветовање и тестирање у

Симбол подршке и солидарности
Завод за јавно здравље. Важно
је подсетити да се просторије
Завода, због реконструкције
Интерног одељења Опште болнице, садналазе у згради бивше
Железничке амбуланте у Улици Вука Караџића 8. Тестирање
на ХИВ је анонимно, бесплатно, није потребан упут, не заказује се, а они који долазе обавезно треба да прескоче доручак.
Додатне информације могу се
добити путем телефона 310-466.
Бирај прави потез
Обележавању овог дана придружио се и Креативни центар
за борбу против сиде КОМПАС.
Активисти тог удружења сваког 1. децембра оките центар
града црвеним тракама, које су
симбол солидарности с људима који живе с ХИВ-ом/сидом,
али и својеврсни подсетници
на то колико је ова болест распрострањена.
Ако сте свој примерак „Панчевца” купили у четвртак или
у петак ујутру, имате времена
да се прошетате до Музичке
школе, испред које ће, од 12
до 15 сати, бити одржана централна улична манифестација
КОМ ПАС-а, под сло га ном
„КондоМАТирај – бирај прави
потез”. Пролазници ће тада
имати прилику да добију бесплатне кондоме, да се угреју
уз чај и да се информишу о

превенцији и заштити од заразе ХИВ-ом, те да учествују у
разним игрицама које је КОМПАС припремио.
Део активности овог омладинског центра јесте и трибина на тему ХИВ-а и сиде која
ће бити одржана 1. децембра
од 20 сати у Градској библиотеци. Заинтересовани ће имати прилику да сазнају новости
које се тичу лекова и терапије
против сиде, а биће речи и о
томе како овај вирус утиче на
социјални живот инфицираних
и колико је важно укинути дискриминацију и стигматизацију припадника ове популације.
Недопустива несвесност
Кампање које се сваке године
широм планете покрећу поводом Светског дана борбе против AIDS-а имају циљ да скрену пажњу јавности на значај
превенције и раног откривања
инфекције узроковане ХИВ-ом.
Напредак у развоју терапије
током прет ход них три де сет

година преобратио је дијагнозу ХИВ инфекције од осуде на
смрт у хронично медицинско
стање. Већина особа инфицираних ХИВ-ом сада може да
има дуг и квалитетан живот
уколико им се инфекција рано
дијагностикује и ако редовно
користе прописану антиретровирусну терапију.
Ипак, ХИВ је и даље велики
про блем за јав но здра вље.
Неприхватљива је чињеница да
у Европи, од процењених 1,2
милиона особа инфицираних
ХИВ-ом, најмање 25% њих није
ни свесно да има инфекцију, а
да се чак код половине инфицираних болест дијагностикује у тренутку када им је имунолошки систем већ знатно
нарушен, што изазива бројне
здравствене компликације и
лошији одговор на терапију.
Иако је ХИВ присутан у нашој
земљи више од тридесет година, процењује се да још увек
око хиљаду особа не зна да је
инфицирано тим вирусом.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Кестење из рерне

ИСПИТИВАЊЕ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА

(Не)задовољство
здравственим установама
Министарство здравља Републи ке Срби је и ове годи не
наставља активности у вези с
праћењем унапређења квалитета рада здравствених установа на територији Републике
Србије.
Испи ти ва ње задо вољ ства
корисника услугама здравствене службе, као један од елемената квалитета рада здравствених установа, спроведено
је у домовима здравља у понедељак, 27. новембра, док је у
стационарним здравственим
установамa тра ја ло од 27.
новембра до 1. децембра. У
домовима здравља су оцењиване све службе, осим хитне
помоћи, а у болницама су изузети одељење психијатрије, дечје одељење и дневна болница.
Истра жи ва ње задо вољ ства
корисника специјалистичком
слу жбом интер не меди ци не
спро ве де но је 27. новем бра
у при мар ној, а 1. децем бра
у секун дар ној здрав ственој

Страну
припремила
Драгана

Кожан

заштити. Корисници су у среду, 29. новембра, имали прилику да искажу и своје мишљење о фармацеутским услугама у апо те ка ма Репу бли ке
Србије.
Испитива ње задо вољ ства
запослених у области здравствене заштите биће спроведено 4.
децембра од 7 до 20 сати, а у
општим и специјалним болницама трајаће од 7 сати 4. децембра до 7 сати 5. децембра. Истог
дана, 4. децембра, истраживање ће бити спроведено и у свим
осталим здравственим установама током трајања њиховог
радног времена.
Како се наводи у саопштењу Министарства здравља, квали тет здрав стве не зашти те
процењује се на основу одговарајућих показатеља који се
односе на обезбеђеност становништва здравственим радницима, капацитет здравствених установа, опрему, процес
и резултате рада и исход по
здра вље ста нов ни штва. Ова
процена заснива се и на истраживању задовољства корисника (паци је на та) и рад ни ка
запо сле них у здрав стве ним
установама.

Кестен је намирница карактеристичног мириса и благог, слат ка стог уку са са
широком применом у кулинарству и кондиторству.
Због висо ке енер гет ске
вредности посебно се препоручује деци, спортистима, трудницама и старијим
особама, а због малог садржаја масти и високог процен та скро ба, про те и на,
вита ми на и мине рал них
соли обавезан је у дијетоте-

рапији. Кестен не садржи
глутен, због чега је погодан
за безглутенску исхрану. У
кулинарству се од кестена
припремају разне супе, чорбе, пиреи и посластице, а
због велике количине скроба од њега се добија и брашно.
Мирис пече ног
кестена неодољиво подсећа
на градске улице у јесен.
Пренесите ту дивну атмосферу у свој дом и испеците
кестење сами.

Потребно: 500 грама питомог свежег кестена. По жељи: мед,
цимет, црна чоколада, рум...
Припрема: кестен ставити у хладну воду и кувати до тачке кључања. Процедити. Зарезати кору у облику слова X. Ређати на плех
обложен папиром за печење. Пећи 30 минута у рерни загрејаној на
220 степени. Увити у крпу и оставити да се прохлади. Ољуштити
кору. По жељи кестење умакати у отопљену чоколаду, прелити
медом, циметом или румом.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ВИШЕГОДИШЊА МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

РАДИОНИЦА МОЗАИКА
ЗА КИНЕСКЕ СТУДЕНТЕ
Четрдесет петоро
младих уметника
направило
заједнички рад
Панчевачка уметница Снежана Јовчић Олђа одржала је у
првој половини новембра радионицу мозаика у Си’ану, у централној Кини.
Факултет ликовних уметности у Београду, на којем је Снежа на Олђа запо сле на као
доцент на предмету Зидно сликарство – мозаик, годинама
негује међународну сарадњу са
Академијом уметности у Си’ану кроз размену професора и
студената у настави. У том својству је представљала ФЛУ, који
ове године обележава осамдесет година постојања, као и
наставне принципе и методологију рада на предмету који
предаје. Академија ликовних
и при ме ње них умет но сти у
Си’ану дуго постоји и има дванаест одсека и преко шест хиљада студената. Мозаик се не изучава као предмет на овој високој школи и прилична је непознаница и професорима и студентима, као техника која је
више везана за европску уметност и традицију. Радионица

Кора је робиња на плантажи
памука у Џорџији. Живот је
пакао свим робовима, но
посебно је тежак Кори. Одбачена чак и од својих Африканаца, на прагу је зрелости,
где је чекају још веће муке.
Кад јој Цезар, недавно стигао из Вирџиније, исприча
за подземну железницу, њих
двоје реше да се изложе страшној опасности и побегну.
Не иде све по плану – Кора
убија белог дечака који покушава да је ухвати. Иако успевају да пронађу станицу и
оду на север, потера их гони.
По Вајтхедовој генијалној
замисли, подземна железница није само метафора –
машиновође и кондуктери
раде у тајној мрежи пруге и
тунела под јужњачким тлом.
Корина и Цезарова прва ста-

ница је у Јужној Каролини,
граду који им се испрва чини
као безбедна лука. Но испод
мирне површине крије се подмукао план за црне житеље.
А што је још горе – за петама
им је Риџвеј, злогласни и неумољиви ловац на робове.

Два читаоца који до среде, 6. децембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Која је ваша
омиљена славска храна?”, наградићемо по једним примерком књиге „Подземна железница” Колсона Вајтхеда. Најбоље одговоре
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
је одржана на одсеку за примењену уметност.
– Био је велики изазов радити у групи са четрдесет петоро
сту де на та који ника да нису
радили мозаик, и то у најтежој
форми – од природног камена,
у импровизованој радионици,
која је за врло кратко време

опремљена професионалним
алатима и материјалима. Представљен је индиректни метод
ства ра ња моза и ка, са свим
фазама: од цртежа и израде
мозаика од природног камена,
до изливања у бетону и постављања на изложби – рекла је
Снежана Јовчић Олђа.
С обзиром на то да је курс трајао кратко, а како би сви активно учествовали, направљен је
један заједнички мозаик с натписом на ком су се нашли лого
и назив Академије у кинеском
калиграфском и енглеском
писму. Током завршне фазе стварања овог мозаика представљен
је директни метод израде мозаика, у којем су студенти извели
своје прве самосталне радове.
– Фантастична је размена знања, искустава и енергија, јер се
ради, наравно, о суштински различитим културама и традицијама. Размена професора показује да је сарадња од обостране
користи и интереса. Академија

уметности у Си’ану схвата значај оваквог повезивања и негује
сарадњу с великим бројем уметничких академија у Европи. У
сваком тренутку на њој гостује
по неколико професора из Европе, а када се одржавају међународне радионице, тај број је много већи. Непосредно пре мог
доласка тридесет професора из
Европе и Кине учествовало је
на међународној графичкој радионици, завршно с великом изложбом у дивном излагачком простору Академије. Након завршене радионице морам да изразим огромно задовољство, јер се
један заиста велики заједнички
труд показао вредним и оправданим – истакла је панчевачка
уметница.
У време док је боравила у
Кини, Снежана Јовчић Олђа
добила је прву награду на 47.
Салону уметности Панчева за
мозаик „Пањ”, који је откупила
Галерија савремене уметности.
М. Марић Величковић

КОНФЕРЕНЦИЈА О АНТИМИКРОБНОЈ РЕЗИСТЕНЦИЈИ

Панчевачки лекар у Европском парламенту
Познати лекар др Душан Дуда
Стојић, хирург у панчевачкој
Општој бол ни ци, једи ни је
представник не само нашег града и наше државе већ и читаве
југоисточне Европе који је био
позван да 22. новембра учествује на конференцији о антимикробној резистенцији, одржаној у Европском парламенту у Бриселу.
Овај стручни скуп, чији су
домаћини били Соледад Кабезон Руиз, чланица Европског
парламента задужена за здравство, и Паскал Гарел, извршни
директор европске федерације
„Hope” (European Hospital and
Healthcare Federation), окупио
је велики број учесника из бројних земаља чланица Европске
уније. О антимикробној резистенцији, односно отпорности
бактерија на антибиотике, као
свакодневном проблему који
изазива најопасније инфекције у болницама широм Европе,
гово ри ли су пре да ва чи из
Европске комисије, Европског
парламента, као и из реномираних здравствених институција из Белгије и Холандије.
Позив за др Душана Стојића
стигао је од организатора, који
су сагледали значај његовог
досадашњег рада у панчевачкој болници, с којим су добро
упознати будући да је Стојић
већ раније сарађивао са организацијом „Hope”.
– Изузетно сам поносан на
то што сам добио позив да учествујем на овој конференцији.

„Подземна железница”
Колсона Вајтхеда

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Запамти моје име” Меган Абот
Колико далеко сте спремни
да идете да бисте остварили
своје снове? Управо то питање чувени тренер поставља
Кејти и Ерику Нокс након
што је видео њихову кћерку
Девон да се такмичи. За Ноксове не постоје границе, они су
посветили живот свом детету,
гимнастичарки са чудесним
талентом, новој олимпијској
нади. Али када насилна смрт
угрози блиско повезану гимнастичарску заједницу само
недељу дана пре важног такмичења, све за шта су напорно радили одједном је доведено у питање.
Кејти очајнички покушава
да задржи породицу на окупу, док неминовно и сама све
дубље тоне у мрачне делове
сопствене подсвести. Гласине круже међу родитељима,

откривајући скривене савезе
и злобне интриге. У животима ових сасвим обичних људи
комешају се бурна осећања и
скривене амбиције, а ускоро
ће сви сазнати да и лепота, и
таленат, и светла будућност
имају своју тамну сенку.

Два читаоца који до среде, 6. децембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Када почињете да купујете новогодишње украсе?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Запамти моје име” Меган Абот. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Повољно глумим будалу

Поносан сам на себе лично и
на своју породицу, али и на свој
град и на болницу из које долазим. Сматрам да је Општој болници, као регионалној установи, указана велика част тиме
што је један њен представник
уврштен међу учеснике тако
великог и важног скупа. На конференцији се говорило о превенцији и контроли болничких
инфекција изазваних антимикробном резистенцијом и изнети су примери држава које с
овим проблемом далеко успешније излазе на крај поштујући све препоруке и упутства о

правилној употреби антибиотика. Са задовољством могу да
истакнем да се принципи борбе против резистенција успешно примењују и у панчевачкој болници – рекао је Стојић.
О томе колико је антимикробна резистенција велики
проблем у Европи и читавом
све ту, све до чи ста ти стич ки
податак да је око 25.000 смртних случајева годишње у ЕУ
повезано са инфекцијама узрокованим бактеријама отпорним на антибиотике. Такође,
процењује се да ће до 2050.
године око десет милиона људи

умрети од бактеријских инфекција за које неће постојати адекватан антибиотик. Стога је
борба против антимикробне
отпорности постала глобални
изазов за јавно здравље.
Један од кључних циљева
Европ ске коми си је јесте да
помогне државама чланицама
ЕУ да успоставе, примењују и
надгледају своје националне
акционе планове који се тичу
спречавања антимикробне резистенције, а који су донети по
препоруци Светске здравствене организације 2015. године.
Д. К.

У прошлом броју нашег листа
питали смо вас који је ваш
омиљени јесењи колач. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Гнездо” Синтије д’Апри
Свини за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Кад у касну јесен у вечерњим сатима прошетам градом и у хладном ваздуху осетим опојни мирис печеног
кестења, знам да је време да
у својој кухињи спојим чаробни укус кестена с румом, орасима и чоколадом у раскошне, а тако посебне кестен
коцке.” 066/3525...
„Омиљени јесењи колач ми
је онај који се прави од две
коре хлеба између којих иде
ред чварака, ред лука и ред
сира.” 064/3656...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање шта раде када пада киша.
Они ће освојити по један примерак књиге „Тајни живот
дрвећа” Петера Волебена. То
издање моћи ће да у књижари „Иси до ра Секу лић” у
„Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Кад пада киша, или се
одмарам, или спавам, или
читам ’Панчевац’.” 061/7225...
„Кад пада киша, ја истрчим на улицу и изведем свој
чуве ни кишни плес. Увек
успем да насмејем пролазнике, колико год да је дан тмуран. И нека мисле да сам
будала, вредно је њиховог
осмеха!” 069/2366...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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ПОЖАР У СТАРЧЕВУ

УСКОРО ПРОМЕНЕ У СТАТУСУ ПРИПАДНИКА МУП-а

Страдала жена

ОЛАКШИЦЕ, АЛИ И ВЕЋА
ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОЛИЦИЈУ
Запослени
у Министарству
унутрашњих послова
моћи ће да раде
два посла
Имаће право
на покриће путних
трошкова и новац из
фонда солидарности

У недељу, 26. новембра, у
4.30, у Старчеву је страдала
Милица М., стара деведесет
једну годину. Она је изгубила живот у пожару који је
избио у кући у Улици Матије Гупца у којој је живела.
Иако су ватро га сци брзо
локализовали пожар и угасили ватру, нису могли да
помог ну несрећ ној жени,
која се највероватније угу-

шила од угљен-моноксида.
Још увек није утврђено шта
је био узрок пожара. Претпоставља се да је ватра избила због грејалице која је упали ла комад наме шта ја.
Поводом овог пожара ватрогасци су упозорили да им је
почетак сваке грејне сезоне
ризичан период због грађана који нестручно рукују грејалицама.

ВАЖНИ СЕМИНАРИ ЗА ПОЛИЦИЈУ

Сачувати трагове
после насиља

У оквиру сарадње полиције
Шведске и нашег Министарства унутрашњих послова у
полицијским управама широм
Србије одржавају се семинари „Форензички третман лица
места код насиља у породици
и кривичних дела из области
полних слобода”.
Учесници имају прилику да
чују како се у таквим ситуацијама проналазе, фиксирају,
пакују и транспортују откривени трагови, као и које се све

мере примењују како би се они
заштитили и били валидни за
доказивање у даљем кривичном поступку. Помоћник
директора полиције Звездан
Радојковић изјавио је да је семинар до сада одржан у деветнаест полицијских управа.
– Пошто су у питању кривична дела која се врло тешко
доказују, веома је важно на
пра ви начин форен зич ки
обрадити лице места – додао
је Радојковић.

Пооштравају се мере
контроле којима ће
бити подвргнути
„Ради примене полицијских
овлашћења, откривања и расветљавања прекршаја и кривичних дела, као и контроле и анализе обављања послова, полици ја може врши ти аудио и
видео снимање поступака својих припадника”, пише између
осталог у Предлогу закона о
измена и допунама Закона о
полицији, који је недавно ушао
у скупштинску процедуру.
Уколико посланици парламента изгласају усвајање овог
прав ног акта, запо сле ни у
Мини стар ству уну тра шњих
послова добиће низ олакшица
које до сада нису имали, али
ће с друге стране морати да се
навикну на пооштрене контроле у обављању посла.
Када је реч о олакшицама,
врх МУП-а је уважио све захтеве полицијских синдиката у
вези са исплатама путних трошкова, пензионисањем, обезбеђивањем сталне психолошке
помоћи, као и радним статусом запослених против којих
су поднете кривичне пријаве.
За кога је фонд солидарности?
Новина је и то да ће Министарство унутрашњих послова
основати фонд солидарности
из којег ће се додељивати новац
запосленима који постану родитељи, као и онима који се разболе од неке теже болести.
На новац из тог фонда моћи
ће да рачунају и запослени у
МУП-у у случају смрти члана
уже породице, њихови најближи у случају њихове смрти, као
и припадници полиције који
су рање ни током оба вља ња

дужности. Њима ће бити покривени сви трошкови које буду
имали током рехабилитације
за набавку лекова и ортопедских помагала.
Деца припадника МУП-а који
су погинули или су рањени
током обављања дужности биће
стипендирана за све време школовања и касније, док не наврше 26 година живота. Министарство унутрашњих послова
помагаће и чланове ужих породица својих погинулих и рањених припадника који нису стално

месту, неће моћи да раде
послове којима би могли да
угрозе угрозе непристрасност
и да дођу у сукоб интереса.
Док обављају додатне послове, неће смети да се позивају
на то да су стално запослени у
Мини стар ству уну тра шњих
послова, нити да користе службене значке, легитимације и
пиштоље које су задужили.
Важно је напоменути да рад
за додатну плату неће моћи да
почну док им то не одобре надлежни руководиоци. Они ће

тим, ако се то догоди, добиће
новчану накнаду.
Припадници МУП-а којима
се убудуће одреди притвор, биће
привремено удаљени с посла,
али ће за то време добијати
четвртину плате ако живе сами,
или трећину ако издржавају
друга лица у породици.
При вре ме но уда ља ва ње с
посла је мера која ће се одређивати и у случају наредбе за
спровођење истраге за кривично дело које се гони по службеној дужности и покретања

запослени и не могу самостално да обезбеђују новац за живот,
а морају да плаћају кирије за
становање или да враћају кредите које су преминули или
тешко повређени припадници
МУП-а узели.
Предуслов за допунске
послове
Уко ли ко Пред лог изме на и
допуна Закона о полицији добије зелено светло у Скупштини
Србије, запосленима у МУП-у
биће дозвољено да обављају и
допунске послове, али само
уколико претходно задовоље
одре ђе не усло ве. На првом

имати право и да им нареде
да прекину допунски рад уколико за то буде било потребе,
због повећаног обима посла у
организационим јединицама
МУП-а у којима су стално запослени.
Битно је истаћи и да уколико полицајци док буду обављали допунске послове чују да је
негде почињено кривично дело
или да постоји основана сумња да би то могло да се деси,
не смеју о томе да ћуте и да
затварају очи. То обавезно морају што пре да пријаве надлежном руководиоцу.
Када се раскида радни однос
у полицији?
На зах тев руко во ди ла ца у
МУП-у, њихо ви под ре ђе ни
моћи ће да буду подвргнути
ванредном тестирању на алкохол и дроге. Те провере ће се
обављати у одређеним цивилним здравственим установама
или у акредитованој лабораторији МУП-а.
Предлог измена и допуна
Закона о полицији прописује
и када може да буде раскинут
радни однос припаднику МУПа. Та мера може бити донета
ако је он правоснажно осуђен
на казну затвора од најмање
шест месеци за трговину утицајем, примање и давање мита,
насиље у породици, одавање
слу жбе не тај не, про не ве ру,
злоупотребу службеног положа ја и одби ја ње лече ња од
болести зависности. На раскидање радног односа моћи
ће да рачунају и полицајци
који су два пута уза стоп но
оце ње ни годи шњом оце ном
„недовољан, 1”.
У члану 35 Нацрта закона о
изменама и допунама Закона
о полицији пише да ће запосленима у МУП-у моћи да буде
прекинуто коришћење годишњег одмора, као и да ће моћи
да им се одложи његов почетак уколико то, према проценама њихових руководилаца,
налажу потребе службе. Међу-

дисциплинског поступка због
теже повреде службене дужности. Онима који дођу под удар
тих одредби такође ће до окончања поступака бити исплаћиван део личних доходака. Полицајцима који буду били привремено удаљени с посла, биће
одузимани пиштољи, легитимације и значке.
Пријављивање промена
имовинског стања
Нацртом измена и допуна Закона о полицији предвиђено је и
да ће руководиоци у МУП-у и
запослени на високоризичним
радним местима морати да пријављују сваку промену имовинског стања. Свако од њих имаће лични имовински картон, а
ти картони ће бити депоновани у Сектору унутрашње контроле.
Што се тиче запослених у
МУП-у на нижим нивоима, они
ће моћи да буду подвргавани
тестовима о томе да ли би друга лица ван те службе могла
да их подмићују. Таква тестирања обављаће други запослени у полицији без најаве, а они
ће имати право да снимају своје колеге које буду тестирали
и њихове реакције када им се
понуди новац. Ти тестови могу
бити позитивни или негативни. Лош резултат на тесту биће
повод за покретање одговорности. За тестирање полицајаца на то да ли би могли да
буду корумпирани биће задужени припадници Сектора за
унутрашњу контролу, „полиције у полицији”. Занимљиво
је то да ће и њихов рад бити
стално праћен и да ће, у случају да не буде позитивно оцењен, уговори о њиховом сталном радном односу бити раскинути.

НЕДЕЉУ ДАНА ПОСЛЕ ТРАГЕДИЈЕ НА СОДАРИ

Убица још месец дана у притвору
Синиша Радованчев, наш педесетогодишњи суграђанин који
је 21. новембра ударцем ножем
у груди убио супругу Биљану
Мијатовић (30) након што су
заједнички прославили њен
рођендан у присуству гостију,
остаће још тридесет дана у притвору.
Тако је одлучило Више јавно тужилаштво у Панчеву, а та
одлука је образложена узнемирењем јавности које је изазвао
кривичним делом које је починио, као и могућношћу да би,
да је пуштен да се брани са
слободе, утицао на сведоке, или
починио неко друго кривично
дело.
При доношењу ове одлуке
Више јавно тужилаштво узело је
у обзир и то да је Синиша Радованчев већ био осуђен за кривично дело са елементима насиља. Пре него што се доселио у
Панчево, живео је у Иланџи, где
је имао земљу и више возила.
Тада се наводно сукобио с неким
људима који су му претили, након
чега им се он осветио тако што
је ангажовао друге особе да их
претуку. Због тога му је изречена казна кућног притвора уз
ношење наногице.

Медијима је саопштено и да
ће Радо ван чев у наред ном
периоду бити подвргнут неуропсихијатријским вештаче-

њима како би се утврдио степен његове урачунљивости у
тренутку убиства. Налаз вештака биће изузетно значајан и

утицаће на правну квалификацију онога што је учинио у
стану на Содари.
Биљана Мијатовић је сахрањена 23. новембра на Новом
гробљу, у присуству чланова
породице, родбине и пријатеља.
Поједини београдски дневни листови објавили су да је
беба убијене Биљане Мијатовић привремено смештена у
хранитељску породицу, јер је
оцењено да је то за њу најбоље
могуће решење, а да ће стручња ци у наред ном пери о ду
интензивно радити с Биљанином 12-годишњом ћерком, која
је била сведок убиства.
О овом догађају извештавали су сви медији у Србији, али
и у Босни и Хрватској. У текстовима и прилозима неких од
њих поново је било непотребног сензационализма, па је тако
објављено да чланови Биљанине породице хоће да се освете
Синиши Радованчеву и да ће
га убити. Њен отац Милован је
то демантовао.
Он је најавио да ће чланови
његове породице активно учествовати у суђењу убици његове
ћерке и да ће тражити да одговара за оно што је урадио.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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НАСТАВЉЕН НИЗ УСПЕХА ПАНЧЕВАЧКОГ УДРУЖЕЊА ЖЕНА

ДОЛОВАЧКА ШТРУДЛА ПОНОВО
НАЈБОЉА НА ЕТНО-САЈМУ
Осма победа на
еминентном избору
за традиционални
колач
Добијен и важан
сајамски цертификат
за робну марку
На дванаестом Етно-сајму хране и пића, одржаном протекле
недеље на београдском сајмишту, поново се с великим успехом представило и Удружење
жена „Доловке”. Вредне даме
из овог панчевачког села излагале су своје производе сва четири дана на штанду Регионалне
привредне коморе Јужнобанатског управног округа и за то
време освојиле два признања.
Најпре су у категорији робна група – хлеб, пециво, тестенине, колачи и слично – за своју чуве ну штру длу доби ле
диплому за робну марку из
Србије.
С тим њиховим најпрепознатљивијим производом су
последњег, четвртог дана Сајма (25. новем бра) поно во
заблистале и на Ревији торти
и колача, у организацији породичног часописа „Практика”,
и осво ји ле још јед но прво

Месне актуелности
Банат ски Бре сто вац: ЈКП
„Зеленило” започело је садњу младица тополе око Парка природе Поњавица. Радници ЈКП-а „Комбрест” спремили су терен око игралишта на улазу у село, па ће
ускоро и они тамо засадити
брезе.
Банатско Ново Село: Дом културе је у фази припрема проје ка та за наред ну годи ну.
Оркестар те установе завршава снимање компакт-диска.
Хуманитарна журка у организацији удружења „Феникс”
за изградњу куће породици
Крајњан биће уприличена у
суботу, 2. децембра, од 20
сати, у кафеу МОЗ.

место у категорији под називом традиционални колач. Том
приликом Доловке су као узорак приложиле четири проверене врсте штрудле – од мака,
рогача, ораха и вишања, а пета
је била помало експериментал на – сла на, са сиром и
маслинама. Вреди истаћи да
је одлу ку донео еми нент ни
жири сачи њен врхун ских
струч ња ка, а покро ви тељ је
било Министарство пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде. Иначе, оне од почетка
учествују на поменутом такмичењу, а од тога, закључно
са овом годином, у веома јакој
кон ку рен ци ји, све у куп но су
победиле осам пута, док су
још три пута биле другопласиране и једанпут треће.
Одговорно лице поменутог
удружења Драгана Марић не
крије да за њих ова признања
имају изузетан значај.
– Презадовољне смо настављеним низом успеха у пре-

стижној категорији традиционални колач. И сајамски цертификат за робну марку веома
нам импонује, јер представља
документ којим смо брендирали производ. Руку на срце, и
само учешће на овогодишњем
Етно-сајму хране и пића сасвим
је довољно признање за наш
рад, с обзиром на то да смо
једино удружење из Јужнобанатског округа које се на њему
представило – рекла је Драгана Марић.

ЕДУКАТИВНА ТРИБИНА ОДРЖАНА У ЈАБУЦИ

Спортом против наркоманије
Ради поспешења борбе против
једног од највећих зала данашњице, у петак, 24. новембра,
у великој сали Дома културе у
Јабуци одржана је едукативна
трибина под називом „Спортом против наркоманије”.
Овај веома посећени скуп
заједнички су организовали
Месна заједница и Удружење
спортиста и љубитеља спорта
„Срп ска Спар та”, и то под
покровитељством Града Панчева, а логистичку подршку су
им пружиле Основна школа
„Гоце Делчев” и поменута културна установа „Кочо Рацин”.
На самом почетку емитован
је пригодан филм о „Српској
Спарти”, а трибину је у својству
домаћина отворио председник

Скупштине Месне заједнице Јабука Слободан Илић, након чега је
све присутне поздравио градоначелник Панчева Саша Павлов.
О начелима и активностима те организације у кратким
цртама говорио је њен први
човек Зоран Рајачић. Потом је
др Тања Мрђан скренула пажњу
на то које све врсте дрога постоје и какав је њихов утицај на
људски живот, а правница Зорица Драгојерац, бивши судија и
адвокат, објаснила је законске
последице дистрибиурања и
коришћења наркотика.
Напослетку је Милош Павић,
некадашњи рукометаш, а садашњи тренер млађих категорија у тој дисциплини говорио о
важности бављења спортом.

Доло во: Удру же ње жена
„Доловке” осми пут је освојило прво место на београдском Сајму етно-хране и пића
у категорији традиционални
колач. Вече влашке и румун-

ске музике одржано је у петак,
24. новембра, у Дому културе. На истом месту су КУД
„Банатски вез”, црквени хор
и петнаестак певача народне
музике у среду, 29. новембра,
направили концерт ради прику пља ња нов ца за лече ње
Ненада Гаве, а тим поводом
у петак, 1. децембра, од 22
сата, биће одржана хуманитарна журка у дискотеци Дома
културе.
Глогоњ: Почели су радови на
изградњи паркинга испред
поште и тро то а ра поред
Месне зајед ни це. Теа тар
„Талија” извео је дечју представу под називом „Ко се боји
вука још?” у петак, 24. новембра, у Дому културе. На истом
месту су два сата касни је

полазницима курса румунског језика уручене дипломе.
Иваново: Хуманитарна приредба поводом прикупљања
помоћи за лечење петогодишње Сање Јелисијевић, тешко
оболеле од тумора на плућима, одржана је у суботу, 25.
новембра. Том приликом су,
са истим циљем, продавани
ручни радови ученика ОШ
„Моша Пијаде”.
Јабука: ЈКП „Вод-ком” поново је очистио сеоску депонију. Трибина „Спортом против
наркоманије” одржана је у
петак, 24. новембра, у Дому
културе, у организацији те
установе, Месне заједнице,
Град ске упра ве и „Срп ске
Спарте”, а учествовали су и
школа и спортисти из Јабуке.
Качарево: Комунално предузеће је поправило булдожер,
па уређење депоније сада тече
несметано. Голубарско друштво СС-79 приредило је традиционалан бал у суботу, 25.
новембра.
Омољица: Дом културе изложио је у библиотеци двеста
педесет нових наслова набављених на последњем сајму
књига. У великој сали поменуте установе у недељу, 3.
децембра, од 18 сати, биће
одржан хуманитарни концерт
групе „Амбасадори”; улаз се
наплаћује двеста динара, а сав
приход намењен је за лечење
мале Анастасије Букелић.
Старчево: КУД „Неолит” одржао је концерт у петак, 24.
новембра, у Културном центру
Панчева. „Причу о свемиру”
Предраг Станковић је испричао у четвртак, 23. новембра, у
Креативном културном клубу.
У том простору наредног викенда, 2. и 3. децембра, од 13 сати,
Српско етномузиколошко друштво одржаће радионицу свирања на гајдама, а у петак и
суботу, 8. и 9. децембра, од 20
сати, биће приређен дванаести
Фестивал акустичне гитаре
„Гашини акорди”.

ИНТЕРЕСАНТНА ТРИБИНА У ККК-у

Приче о свемиру

КУЛТНА ОМОЉИЧКА КАФАНА ПРОМЕНИЛА ЗАКУПЦА

Одбојкаши воде „Шаран”
Након изла ска доса да шњег
закупца култну омољичку кафану „Шаран” изнајмио је Одбојкашки клуб „Младост 1973”.
Руководство тог релативно младог спортског друштва, основаног прошле године, на такав
потез се одлучило како би покушало да обезбеди какву-такву
материјалну подлогу за улазак
у такмичарски процес.
С тим у вези, почетком новембра Удружење спортских риболоваца „Шаран” расписало је

јавни конкурс за закуп поменутог локала. Све услове испуњавао је само наведени клуб,
који је за ту намену формирао
привредно друштво, а заинте-

ресоване стране су убрзо и потписале уговор.
Пре ма речи ма Радо ва на
Панића, председника удружења „Шаран”, месечна кирија ће
и надаље бити 50.000 динара.
– Закупац је у обавези да
сачува све запослене. Наравно, и да плаћа комуналије –
струју, воду и друге услуге, као
и чишћење септичке јаме, која
нам је ранијих година, откад
смо остали без дела имовине,
представљала велики проблем.

Но сада смо, у договору с првим
комшијом, и то успешно превазишли – истиче Панић.
У току је реновирање унутрашњости угоститељског објекта, што у потпуности финансира закуподавац, а реч је пре
свега о уређењу тоалета и шанка. С тим је, наравно, сагласан
и закупац, јер му је у интересу
да подигне ниво услуга.
Отварање „умивене” кафане
„Шаран” планирано је за почетак децембра.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ О ЧУВЕНОМ НОВОСЕЉАНИНУ

О Зеги и у Београду
Књига о чувеном Новосељанину Николи Зеги након премијерне промоције у његовом родном месту недавно је представљена и у просторијама Српско-цинцарског друштва „Луњина”
у Београду.
Члановима и пријатељима
те организације обратили су се
аутор Синиша Којић и др Мирча Маран, рецензент поменутог дела. Они су у првом делу

предавања најпре говорили о
доласку Цинцара на простор
јужног Баната и у само Ново
Село, затим о највећим центрима њиховог насељавања и
знаменитим породицама, као
и о њиховом утицају на привредни, културни и политички живот у новој отаџбини.
У другом делу програма слушаоци су имали прилику да чују
важне детаље о самој књизи: о

животном путу Николе Зеге,
његовом професионалном ангажовању као учитеља цртања од
Чачка преко Ваљева до Београда, његовој склоности ка сликању и фотографисању свакодневних животних ситуација и, највише, о његовом доприносу на
унапређењу и развоју Етнографског музеја, чији је био кустос,
затим заменик управника, као
и сам управник.

Неисцрпна тема о недокучивом звезданом простору окупила је у четвртак, 23. новембра, у старчевачком Креативном културном клубу, особе
различитих старосних доба,
жељне да дознају што више о
свемиру.
При чу је уме шно водио
Предраг Станковић, један од
оних који се годинама веома
интересују за астрономију, а
покушао је да одговори на
неко ли ко интри гант них
непознаница. Он се те вечери бавио питањима као што
су: где се тренутно налазимо у бескрајном свемиру,
постоје ли цивилизације и,

уопште, живот ван наше планете, као и шта нас очекује у
далекој будућности.
Уз понеки коментар углавном најмлађих слушалаца,
предавач је зашао у веома
занимљиве детаље, тако да су
при сут ни оти шли сво јим
кућама препуни импресија о
чудноватости непрегледног
небеског свода.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

12

КУЛТУРА
Културни телекс

Тематски програм
Четвртак, 30. новембар, 19 сати, Градска библиотека: промоција књиге „Читај где се отвори” Славка Алексића и
гусларско вече.
Четвртак, 30. новембар, 20 сати, Школа цртања Дома омладине: предавање под називом „Цртеж у боји”, којe ће водити
академска сликарка Марија Николић.
Петак, 1. децембар, 19.30, Градска библиотека: промоција
књиге „Хрестоматија српског страдања” Александра Дикића.

Музика
Четвртак, 30. новембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома
омладине: „НаранЏемовање”.
Петак, 1. децембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: ЕКВ трибјут „Деца из воде”.
Субота, 2. децембар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: АСАП журка, гост Владимир Аћић.
Недеља, 3. децембар, 9.30, Музичка школа „Јован Бандур”:
такмичење младих талената „Мита Топаловић” за соло певаче.
Уторак и среда, 5. и 6. децембар, 18 сати, дворана Културног центра: концерти поводом дана Балетске школе „Димитрије Парлић” Панчево.

Представе
Субота, 2. децембар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Аладинова цицибан лампа”.
Понедељак, 4. децембар, 19 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: представа „Ромео и Јулија” у извођењу Удружења
за помоћ МНРО.
Уторак, 5. децембар, 13 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: представа „Мотори”.

Изложбе
Уторак, 5. децембар, 19 сати, Галерија савремене уметности: отварање изложбе „Нове технологије”.
Петак, 1. децембар, 19 сати, фоаје Културног центра: изложба радова ученика поводом дана Гимназије „Урош Предић”.
Понедељак, 4. децембар, Галерија Милорада Бате Михаиловића: изложба цртежа Андреја Конопека „Извлачење светлости”.

избор

МОЈ
МОЈ
Моје драге комшије
Ивана Филипов,
васпитачица
МУЗИКА: У ретким тренуцима опуштања волим да слушам Амиру Медуњанин. Та
сарајевска уметница издала
је неколико албума, а неки од
њих су „Роса”, „Silk and Stone”, „Дамар”... Обрадила је
најлепше народне песме с простора Босне и Херцеговине,
Србије и Македоније. Амира
има фантастичан глас, саткан од чисте емоције, који, уз
пратњу врсних музичара на
гитари, клавиру, хармоници,
звучи готово нестварно. Призната је и широм света због
свог јединственог стила певања. Својим обрадама успела
је да севдалинке звуче модерно, да их приближи млађим
генерацијама, а да ипак не
изгубе свој јединствени дух
севдаха. „Елено керко”, „Што
те нема”, „Емина”, „Ајде Јано”,
„Стаде се цвеће росом китити” – само су неке од прелепих песама које, захваљујући
сјајној Амири Медуњанин,
нису предате забораву.
КЊИ ГА: Роман „Твр ђа ва”
Мехмеда Меше Селимовића
представља прави драгуљ југословенске (бићу нескромна,
и светске) књижевности. Радња романа смештена је у 17.
век, али се може ставити у
контекст било ког времена,
па и данашњег. Главни јунак
романа је Ахмет Шабо, млад
човек из Босне. После страхота рата кроз које је прошао, сасвим сам покушава
да пронађе свој пут. На том
животном путу суочава се с
многим проблемима, сусреће се с разним типо ви ма
људи, које је Селимовић опи-

Петак, 1. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: СЕЛМАН ТРТОВАЦ, СЕЛЕКТОР ПРОГРАМА „НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ”

УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКЕ СВЕСТИ
Радови једанаест
уметника из Србије
и региона
Дугогодишњи програм Галерије
савремене уметности „Нове технологије” биће реализован од 5.
до 15. децембра. Идеја је производња и промоција садржаја
намењеног едуковању и информисању стручне и шире публике о развоју и иновацијама у
савременим уметничким праксама, као и њиховој популаризацији. Више о програму говори
селектор Селман Тртовац.
ПАНЧЕВАЦ: На предстојећој манифестацији „Нове технологије” биће представљена
дела једа на ест умет ни ка из
Србије и региона. С обзиром
на то да сте ви ове године селектор, реците нам како је текао
процес селекције.
СЕЛМАН ТРТОВАЦ: Паралелно, уз уметнички рад, који
ми је примаран, бавим се и
кустоским радом. Тај кустоски
рад схватам такође као облик
уметничког рада. Од 2004. године па све до данас, радећи прво
у Уметничком центру Универзитетске библиотеке у Београду, потом у Уметничкој задрузи „Трећи Београд” и на крају
у „Гете институту” у Београду,
имао сам прилику да стекнем
дета љан увид у рад мно гих
умет ни ка, одно сно у мно ге
феномене и процесе на ликовној сцени Србије и шире. То
искуство, уз заједничко размишљање и консултације с колегиницом Иваном Маркез Филиповић из панчевачке Галерије
савремене уметности, довело
је до избора ових једанаест
уметника. Сваки од њих понаособ је веома посебан и свако
на различит начин, из другачијег угла, представља нарочит пример суочавања с темом
„Технологије мишљења”.
• Мани фе ста ци ја се бави
новим технологијама и бирају
се уметници који имају иноватив не при сту пе. Шта је вас
посебно заинтригирало?
– Пошто живимо и радимо у
земљи у којој су продукцијске
могућности уметника у такозваним новим медијима, уз
коришћење high-end технологија релативно скромне, није
било изазовно размишљати о
избору уметника који би се

уклопили у ту концепцију. Оно
што мене као уметника и у
овом случају селектора више
занима, јесте шире поље, питање новог мишљења у уметности уопште, које овде можда
можемо повезати, директно и
индиректно, с новим технолошким могућностима које нам
стоје на располагању. Тако се у
наслову појавио додатак „Технологије мишљења”. Ови уметници су, дакле, изабрани не
зато што у свакој уметности
користе високу технологију,
мада има и таквих, већ пре

организован стриктно хијерархијски. Односи моћи су били
његова главна карактеристика.
Унутар новог концепта Enterprise 2.0 дошло се до закључка
да се изазови околине могу превазићи само ако систем брзо
учи, мења се и прилагођава
новим околностима – комплексан, адаптиван систем. Тиме
се тежи иде а лу дру штве ног
организма који сам реагује на
реалност, учи, спознаје, генерише ново знање и предаје га
даље. Понашање система прилагођава се новим спознајама.

зато што представљају нарочите примере „новог мишљења”.
• Шта нам откри ва назив
манифестације „Нове технологије – Технологије мишљења”?
– У истраживању поводом
текста који сам писао за каталог и размишљању о изложби
уопште „налетео” сам на интересантан појам везан за технологију, а потиче из менаџмента. У питању је тзв. Enterprise
2.0, који подразумева стратегију у коме је ново мишљење
важније од нове технологије.
У питању је концепт који се
односи на организацију социотехничких система. Друштвени систем који се раније дефинисао као Enterprise 1.0 био је

Ако кажемо да се уметност,
одавно, не може свести само
на естетску категорију, већ да
су политичка, језичка, друштвена и етичка једнако битне, онда
се ми уметници морамо суочити са уметношћу на сасвим
нов начин, ана лог но пој му
Enterprise 2.0. Потребна је нека
врста стратегије или читав низ
различитих стратегија, комплексних и адаптивних, које
уче, мењају се и прилагођавају
у контексту духа времена у коме
живимо, а зарад унапређења
људске свести уопште.
• Чиме ћете се ви представити као један од учесника?
– Представићу се радом под
називом „Пријемник-Предај-

ник/Радио”. Ради се о диптиху, две слике – један елемент
је соларна ћелија састављена
од тамноплавих кристала, који
претварају сунчеву енергију у
електричну, а други елемент је
цртеж на папиру на коме сам
користио сопствену крв и графит за цртање.
• Када сте ви почели да примењујете нове технологије у
свом раду?
– Нове технологије сам почео
да користим сасвим спонтано,
још у време студирања и учења. Мислим да уметник треба
да користи све што му је на
располагању, баш све, како би
рекао оно што мисли и осећа.
Свако време изискује специфичан и прилагођен језик уметности, а технологија нам сигурно олакшава и убрзава суочавање с питањима која су у друштву и уметности данас битна.
То су разлози због којих користим и такозване нове технологије.
• Колико су нове технологије битне за развој уметности?
– Мислим да су битне, а када
то кажем, сигурно је да нисам
открио рупу на саксији. Технологија иде руку подруку с развојем друштва и с развојем
цивилизације, а то значи и културе. Уметност у том процесу
има водећу улогу. Технологија
нам олакшава живот, омогућава нам више слободног времена, оног времена које смо раније морали да уложимо у производњу на пример. То слободно
време отвара могућност суочавања с кључним друштвеним
питањима, а и с питањима која
се отварају на плану појединца
и његове улоге. Е, ту наступа
уметност, јер уметници по природи ствари пројектују одређене моделе утопије, које су друштву егзистенцијално битне. С
друге стране технологија сама
утиче на мишљење. Канадски
публициста и новинар Клајв
Томпсон у својој књизи „Паметнији него што мислиш” каже
да је технологија заиста постала озбиљан фактор који утиче
на људско мишљење уопште.
Он тврди да нам различите технологије помажу да размишљамо на занимљив и нов начин,
да стварамо „когнитивну разноликост”. Ја се с том тезом сасвим
слажем.

ДАНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ

„Пауновић” гостовао у Русији
сао крајње реално. За главног јунака најважнији лик је
његова супруга Тијана. Њихов
однос заснива се на чистој,
есенцијалној љубави између
мушкарца и жене. Чак и кад
је ситуација безизлазна, једно из другог црпе снагу да
наставе даље. Роман „Тврђава” тера човека на самоиспитивање и пружа одговоре.
СЕРИЈА: „Моје драге комшије” је шпанска хумористичка серија која је у Србији пре ми јер но при ка за на
2009. године. Има пет сезона. Оригинални назив серије је „Aqui no hay quien viva”,
што значи „Овде се не може
живети”. Серија прати животе ста на ра јед не згра де у
Мадриду. Њихови животи су
веома испреплетени, упућени су једни на друге некад
својевољно, а некад и не баш.
Сваки лик у серији пажљиво
је изграђен, а сви они заједно чине једну веома забавну
и занимљиву причу. Ко жели
да се опусти и насмеје до
суза, ова серија ће му управо
то пружити, а можда ће у
неком од ликова препознати
сво је ком ши је. Сери ја се
може наћи и на „Јутјубу”.

Део првог извођачког ансамбла
КУД-а „Станко Пауновић НИС–
РНП” гостовао је у Русији, у
Нојабрску, од 14. до 18. новембра. Шест чланова ансамбла
„Пауновић” представило се на
предлог НИС „Гаспром њефта”,
генералног спонзора друштва, у
оквиру пројекта „Музика без граница”. Носилац пројекта и домаћин била је Музичка школа „Виктор Кох” из Нојабрска.
Гости и домаћини су се упозна ли током коре о граф ске
радионице за ученике балетске школе, одсека за народну
игру, која постоји у овом граду. На радионици је представљено неколико најтипични-

јих српских народних игара из
свих етнокореолошких области у Србији. Упознавање са
српском културом настављено
је током једночасовног концерта, одржаног у концертној дворани Музичке школе „Виктор

Кох”, уз присуство грађанства
Ноја бр ска и менаџ мен та
„Гаспром њефта”.
– На концерту смо извели
народне игре из околине Београда, источне Србије, Доње Јасенице, босилеградског Крајишта,

НАСТУПИЛИ КУД „НЕОЛИТ” И ГОСТИ

У корак с традицијом
КУД „Неолит” из Старчева приредио је, другу годину заредом,
концерт „Кораком традиције”
у петак, 24. новембра, у Културном центру Панчева.
У препуној сали КУД „Неолит” је извео игре из целе Србије, а наступили су и гости: ГКУД
„Лаза Нан чић” из Вршца и
АКУД „Бранко Крсмановић” из

Београда. Сва три ансамбла
пропраћена су аплаузом, а игре
из Понишавља и „Врањанска
свита” тражене су на бис.
– Циљ нам је да панчевачка
публика види највеће ансамбле из Србије. Такође, желимо да „Кора ком тра ди ци је”
постане фестивал, али и да
покажемо да КУД „Неолит”,

иако је из мале средине, може
поносно да се носи и с великим ансамблима – рекао је
Бранислав Живковић, уметнич ки руко во ди лац КУД-а
„Неолит”.
КУД „Нео лит” осно ван је
2011. године и броји око 150
активних чланова, који су подељени у више група.

околине Врања и пчињског краја. Представљене су и различите врсте традиционалних песама: једногласне и двогласне на
глас и на бас. Следећег дана
представници руских колектива уприличили су програм за
госте из Србије, током којег су
представили етнографско богатство и разноликост народа јамалско-ненецке области западног
Сибира – рекао је Дејан Трифуновић, уметнички директор КУД-а
„Станко Пауновић”.
Током боравка били су организовани обиласци културноисто риј ских зна ме ни то сти
Нојабрска и околине.
– Најјачи утисак на све путнике оставили су велико гостопримство наших домаћина и
одличан пријем програма који
смо припремили. Упркос великој дистанци схватили смо да
смо веома блиски и да нас повезују култура и традиција наших
народа – закључио је Трифуновић.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

13

Петак, 1. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 31. ДЕЦЕМБРА
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе
Цена: 350 динара (у цену је укључено и вађење крви)

ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА УРЕЕ цена: 90 динара
• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА цена: 90 динара
• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ цена: 90 динара
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
Т3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
TSH - цена: 450 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара, fPSA - цена: 750 динара
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара
Прегледе обавља

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

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД
др Јован Рудић
ГАК „Народни
фронт”
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

МЕРЦЕДЕС вито, 2000. годиште. 064/886-50-02.
(СМС)
НА ПРОДАЈУ голф 2, мотор 1,6, 88. годиште, четвора врата, бензин, плин,
алуминијумске фелне, боја
металик сива, цена 750
евра. 063/76 4-41-17.
(СМС)
РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 2001,
регистрован до 15. маја
2018, у одличном стању.
065/808-40-48. (251350)
ПРОДАЈЕМ рено 21, турбо
дизел, 1993. годиште.
063/430-454. (251576)
ПЕЖО 206, 1.5 ХДИ, 2003.
годиште, троје врата, регистрован до краја године,
1.650 евра.
064/866-21-09.
(251655)
ОПЕЛ астра 1.8, 2002, бензин-плин, југо 55, 2005,
атестиран плин. 064/14255-93. (251650)

КОМБИ спринтер путнички, клима, вебасто регистрован, 2003, 213 ЦДИ,
може замена.
065/665-75-10.
ШКОДА фабија 1.4, 16 В,
2003. годиште, караван.
065/453-45-65. (251826)
ПРОДАЈЕМ голф 2, бензин,
плин атестиран, у возном
стању. Тел. 063/744-08-24.
(251822)
ПРОДАЈЕМ тојоту јарис,
2003, 1.4, дизел, власник,
2.300 евра. 064/564-83-35.
(251815)
СУЗУКИ свифт 1.0, 1998,
бензин, гас, повољно.
060/311-29-64. (251796)
ПРОДАЈЕМ југо ин, 2006.
062/174-70-67. (251838)
РЕНО 4 ГТЛ, увезен из
Словеније, ПА регистрација, повољно. Комплет или у
деловима. 064/438-66-06.
(251862)
ВОЛВО 340, 1.6 дизел,
1988. годиште, неисправан, због кочница није регистрован, власник.
061/248-06-06. (251882)

ОГЛАСИ

ПЕЖО 307 sw, 1.6, бензин,
2004. годиште, 3.000 евра.
064/514-05-06. (251541)
ОПЕЛ зафира 2002. годиште, тек регистрован, пежо
307, 2004. годиште.
064/125-27-06. (251900)
КАРАВАН опел вектра,
2001, на продају. 064/18940-91. (251768)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле, стање небитно, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (251721)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 до 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (251721)
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991.
(251728)

МАШИНЕ

ГРАНДЕ пунто 1.3, мултиџет, 2006, фул опрема, петора врата, власник.
064/130-36-02. (251883)

ПОЛО 1.4, МПИ, 2001,
бензин + гас, 1.400 евра.
064/240-67-56. (251678)

ПУНТО 2, 1.9, ЈТД, 2002,
петора врата, све од опреме. 064/587-50-24.
(251883)

МЕРЦЕДЕС Ц 200, 2009,
замена за стан, уз моју доплату. 064/134-06-30.
(251691)

АСТРА 2.0 дизел, 2002, караван, клима, кука, нове
зимске гуме. 064/587-5024. (251883)

РЕНО ТВИНГО, 2001, регистрован, у одличном стању.
060/618-72-60.
(251712)

РЕНО клио, 2004, 1.5 ДЦИ,
регистрован, потпуно исправан, 1.100 евра, хитно.
064/997-79-09. (251886)

ПРОДАЈЕМ југо 55, регистрован, 350 евра.
064/445-47-50. (251717)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2007. годиште, 4.000 евра.
064/514-05-06. (251541)

ВЕШ-МАШИНА и половни
делови од веш-машина.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (251679)
СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитора, даљинских. „Плус”. Д.
Туцовића 28, 353-463.
(251709)
ТЕЛЕВИЗОР, ЛЦД (51),
JVC, јапан. фирма.
060/550-59-76. (251891)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, од 70 до
1.300 евра. 062/193-36-05.
(251721)

ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/21159-15. (251728)

ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори, петостепени мењачи, алу фелне 13, 14, 15,
16. 064/856-60-65.
(251650)

marketing@pancevac-online.rs

ТРАКТОР ИМТ 558, 1978.
годиште, 3.000 евра, механичку сејалицу за кромпир,
200 евра. 065/248-46-20.
(251670)

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈА плинских боца
од 35 кг. Договор.
064/886-50-02 (СМС)
ДОСТАВА плинских боца
на адресу. 013/347-564,
064/886-50-02 (СМС)
БУКОВ пелет биомакс краљево, форест Ивањица, Сбиом Лозница, достава на
кућну адресу. 065/234-1610. (250228)
ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење на
дрва-ражањ. 064/997-7909. (249437)
КЕСЕ свих врста, повољне
цене, производња. „Атлантис плус”, 064/255-57-86.
(249614)
ПРОДАЈЕМ кожну гарнитуру симпо и сингер машину,
исправну, са мотором.
063/301-160. (250951)
БУКОВ брикет у џаковима ,
преостали, квалитетан.
063/267-328, 063/174-7769. (251174)
СВИЊЕ дебеле, продајем,
150 – 200 кг. 064/172-4410, 372-768. (251460)
НА ПРОДАЈУ свињске полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (251357)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу
на Котежу 1. 069/409-8342. (251710)

ПРОДАЈЕМ преосталу врбу
и тополу и коцке – калдрма. 063/423-446, 061/65922-11. (251550)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Стрелишту, Цвијићева улица.
064/238-68-94. (251762)

СВИЊЕ товне, хитна продаја. Тел. 063/232-993.
(251568)

АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ пећ крека весо. 063/101-28-16.
(251569)

ТВ половни, 37, 55, 67, 72.
348-975, 066/348-975.
(251677)

КРЕКА тучана, као нова,
90 евра, замрзивач 50 х 60
х 60 са три фиоке, 2.000
динара. 064/354-69-76.
(251575)
ШТЕНАД померанаског
шпица, повољно. 060/36738-44. (251582)
ПРОДАЈЕМ нова собна
врата, котао од 24 кв, кућни биоскоп 5:1 самсунг,
PVC светларник 145 х 155
– 2 комада. 063/214-387.
(251584)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА пећи свих
кв, достава, монтажа, гаранција, повољно.
061/641-30-36. (251652)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, 2, 3, 4 и 6 кв, достава, монтажа, гаранција.
064/366-57-87, 335-930.
(251589)
ПРОДАЈЕМ тросед, двосед,
у одличном стању, повољно. Тел. 064/291-19-23.
(251590)
ОДЛИЧНА ТА пећ, 3,5 кв,
магнохром, 120 евра.
060/163-35-95, после 17
сати. (251592)
ПРОДАЈЕМ дебеле свиње.
013/631-811, 064/288-7471. (251604)
ПРОДАЈЕМ 20 м, сечених
и цепаних дрва и тучане
радијаторе. Тел. 062/18165-27. (251634)
ДРВА преостала, за огрев,
продајем. 063/868-02-06.

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ алуминијумски излог 2.15 х 3
м, томос Т 14, култиватор
хонда Ф 400, пећ на дрва
магма 10, моторче пух.
062/867-11-67. (251657)
НА ПРОДАЈУ крмача за
клање, мангулица и јарац.
065/961-92-14. (251688)
ТОВНЕ свиње и прасићи,
изразито меснате, клање и
достава. 063/812-36-04.
(251669)
ПРОДАЈЕМ пећ крека весо, 50 евра. 063/728-51-05.
(251685)
СВИЊСКЕ полутке, прасад, опрашене крмаче, назимад, могућност клања,
достава. 065/614-74-40.
(251667)
ПРОДАЈЕМ букву, храст,
цер са сечењем. 063/364310, „Топлина ММА”.
ПРОДАЈЕМ санке, бицикл
(двадесетица), грејалица.
064/954-22-75. (251795)

ПВЦ кесе свих врста, бутик
кесе, џакови, замрзивач
кесе. 064/923-07-60.
(251753)

КОТАО штадлер са бојлером, боце за аутогено, гарнитура бренера. 064/12363-65. (251780)

ЈАГЊЕ мушко витенберг,
око 35-40 кг, Старчево.
060/093-16-29. (251716)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 2 кв,
фрижидер, веш-машину.
013/346-790, 064/129-7360. (251540)

МЕСНАТА прасад на продају, услуга клања гратис.
060/444-55-03. (251726)
ПРОДАЈЕМ балирану детелину. 064/402-77-96.
(251729)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа
гратис. 061/198-81-42.
(251736)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
кухиња, 10.000 динара.
371-568, 063/773-45-97.
(251746)
ШИВАЋЕ машине паф,
равне, ендлерице, сто за
пеглање, може замена.
065/665-75-10.
(251765)

ДРВА јасен, багрем и топола, преостала. 060/035-4740. (251825)
ДРВА за огрев, багрем, јасен, топола, преостала.
064/122-69-78. (251825)
ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет,
веш-машине, фрижидери,
угаона гарнитура, орман,
двосед, тросед, фотеља,
два душека, кварцна грејалица, ТВ сто. Тел. 063/86182-66. (251819)
ПРОДАЈЕМ куниће, зечеве,
уређене и за приплод.
065/335-38-11. (251812)
ПРОДАЈЕМ вагу 500 кг,
прекрупач и машину за судове. 060/311-29-64.

Петак, 1. децембар 2017.
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ тросед, двосед,
фотељу, табуре, француски
лежај, телевизор. 063/82758-58. (251835)
ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет, женски бицикл и
тример за ограду. 064/30574-78. (251830)
ПРОДАЈЕМ веш-машину,
прање, сушење веша индесит. 063/158-27-50.
(251855)

КУПУЈЕМ старе сатове,
пенкала, новац, упаљаче,
стрипове, албуме са сличицама, пез фигурице, ЛП
плоче, фото-опрему,
играчке, ситне антиквитете, фудбалске улазнице.
064/187-56-80.
(251732)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи. 062/14849-94. (251736)

ПЛАЦ на Тесли, 11 х 7 м.
013/402-782, 063/729-7286. (251663).
ТУРСКА глава, 130 м2, 3.5
ара, за реконструкцију,
60.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (251675)
ЕЛИТНО место, мирно, 300
м2, 3.5 ара, нова, 130.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (251675)
КУЋА, два издата локала,
стан, Браће Јовановић 45б, продајем. 063/240-817.
(251674)

ПОЛОВНИ тучани казан за
топљење масти са фуруном, 6.000 динара.
065/417-45-44. (251877)
ПРОДАЈА полутки, 200 динара и прасића, услужно
клање. Борачка 1, Војловица. 064/306-87-33.
ПРОДАЈЕМ замрзивач горење, 300 литара, први
власник. 060/550-59-76.
(251891)
ЋУРКЕ на продају уређене,
10 – 15 кг, кућна достава.
064/125-27-06. (251900)
ПРАСИЋИ на продају. Мића. 064/303-28-68(251900)

КУПУЈЕМ старе сатове, новац, пенкала, разгледнице,
књиге, ситне антиквитете.
013/233-35-01, 064/26582-98. (251846)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ фрижидере, замрзиваче, старо гвожђе,
веш-машине. 064/158-4410, 063/101-11-47.
(251275)
КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи, плинске боце, старо перје. 066/90079-04. (251574)

ПРОДАЈЕМ кућу без посредника, Новосељански
пут, Панчево, 7 ари.
063/153-37-70. (251684)

ПОНУДА

ЈАБУЧКИ пут, 4 ара, добар
прилаз и ширина плаца.
069/213-97-37. (251580)
ПРОДАЈЕ се кућа у Иванову. 062/415-359.
(251585)
2

МАРГИТА, почетак, 100 м ,
1.5 ар, без улагања, усељива, 70.000. „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(251599)
ХЕКТАР грађевинског земљишта, северна зона, асфалт, струја, вода, 18.500.
063/894-84-23.

ТЕСЛА, кућа 100 + 100 м2,
4.5 ара, 53.000 – 60 + 50
м2, 5 ари, 59.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (251620)

КУПУЈЕМ ТА пећи свих величина, исправност није
битна. 063/705-18-18, 335974. (251589)

ЦЕНТАР, 140 м2, салонска,
6 ари, 65.000; шири центар, 160 м2, 5.8 ари,
75.000. „Гоца”, 063/89977-00. (251620)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, бижутерију,
старе сифон флаше, фигуре, украсне предмете, старо покућство. 335-974,
063/705-18-18. (251589)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву, нова, одмах усељива,
150 м2, без поправке, цена
по договору. За више информација 013/601-472.

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, свих величина. 064/366-57-87, 335930. (251589)

ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу у Војловици,
легализовано. 013/232-2130, 063/162-50-00.
(251649)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи свих кв,
долазак одмах, добро плаћам. 061/641-30-36.

ПЛАЦ 17 ари, Кудељарац,
уз „Техномаркет”. 013/402782, 063/729-72-86.
(251662)

ВОЈЛОВИЦА, приземна
139 м2 + локал 30 м2 на
7,29 ари, 31.000 евра.
(097), „Перфект”, 064/34805-68.(251779)
КУДЕЉАРСКИ насип, Преспанска, 88 м2, трособна,
на 4.8 ари, 35.000 евра.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (251779)

ПРОДАЈЕМ новију кућу, 5
ари, шири центра, ексклузивна, повољно. 066/93700-13. (251872)

БАВАНИШТАНСКИ, до пута, новија, 60 м2, 13,5 ари,
укњижена, 25.500. (49),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(251776)
НОВА МИСА, етажа куће,
гаража, подрум, део дворишта, 39.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(251689)
НОВА МИСА, кућа 160 м2,
подрум, I, гаража 60.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (251689)
НА ПРОДАЈУ кућа са два
посебна улаза, помоћни
објекти, продајем краве,
преостала дрва, салонит
плоче. 063/711-77-54.
(251699)
НОВЕ куће, стари Горњи
град, плацеве, ППС зона.
013/341-789, 064/126-1957. (251700)
ПРОДАЈЕМ воћњак у Јабуци. Шифра „Добра понуда”. (251706)
ВОЈЛОВИЦА, кућа 120 м2 и
65 м2 на плацу од 8 ари.
Тел. 062/185-86-73.
(251753)
НА ПРОДАЈУ два ланца земље у Качареву. Тел. 601281. (251748)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (251584)

ПРОДАЈЕМ четири ланца,
доловска међа, викендица,
воћњак, њива, 20.000 евра.
063/870-74-56. (251787)

75 АРИ уз асфалт, северна
зона. 066/354-791.
(251789)

ПРОДАЈЕМ локацију за
градњу у Ул. Бранка Ановића 8, плац 5,6 ари. Извађена информација о локацији. На плацу укњижено 260
м2, фронт 15 м. 063/70489-18. Надица. (249447)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 8 ари, Козарачки просек. 060/601-60-23.
(251184)

ЦЕНТАР, кућа лепа, 130
м2, комфорна са ајнфором, колски, грејање, власник. 258-06-47. (251774)

БАНИЈСКА, дворишна
спратна укњижена два стана, 120 м2, 29.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(251779)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ 160 ари индустријско-грађевинског земљишта. Струја, вода,
1.500 евра/ар. Близина северне зоне. 064/136-42-00.
(251554)

КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ кућу, Долово,
без посредника, 16 ари.
063/153-37-70. (251684)

САЛОНСКЕ куће, нове куће, прелепе, агенција.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (251764)

ПРОДАЈЕМ плац у Власинској улици. 069/671-156.
(251751)
БЛИЗУ центра кућа на 3,6
ара, 58.000; Миса – више
повољних кућа. „Лајф”,
061/662-91-48. (251760)
КУДЕЉАРАЦ, главна улица, кућа новија, 140 м2,
12,5 ари, 46.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.

СТАРЧЕВО, усељива, лепа
трособна, 70 м2, 6.5 ари,
21.500. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (251776)
СТАРА МИСА, 90 м2, самостална 9 ари, укњижена,
32.000. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (251776)
ПРОДАЈЕМ кућу са двориштем у Спољностарчевачкој, може и замена за стан.
062/842-48-10.
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, 80
м2, 3 ара плаца, чврста
градња, 43.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(251816)
КУЋА, Омољица, 65 м2, 6.5
ари, легализована, помоћни објекти. 064/961-00-70.
(251834)
ПЛАЦ 14,5 ари, Новосељански пут, башта, воћњак,
помоћни објекти, кућа, легализовано. Може замена
за стан, 18.000 евра.
063/870-84-05. (251842)
ТЕСЛА, кућа 110 м2, 4 ара,
55.000, договор. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (251849)
ТЕСЛА, кућа, 65 м2, 1.8
ари, 42.000, може замена.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (251849)
НОВА ПОРОДИЧНА кућа,
стара Миса, 98 м2, две
стамбене јединице, ПР + I,
29.000. (636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(251865)

ХИТНО продајем спратну
кућу, Јабука, 220 м2, са намештајем, 50.000 евра.
063/715-99-00. (251876)

СТАН, нова Миса, 39 м2,
22.000 евра, власник. Приморска 27, код школе.
063/711-41-89. (251454)

ЦЕНТАР, 58 м2, двоипособан, 40.000; 56 м2, двоипособан, нов, 38.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (251620)

СТРЕЛИШТЕ, мањи двособан, 46 м2, етажно грејање.
Тел. 064/267-71-74.
(251586)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, 55 м2, Стари Тамиш,
14.500 евра. 060/067-7333. (251621)

СТРЕЛИШТЕ, центар, трособан, 80 м2, седми спрат,
38.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251599)

МИСА, 35 м2, једноипособан, 16.500; 45 м2, двособан, 18.000; 60 м2, двоипособан, 24.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (251620)

ЦЕНТАР, 63 м2, други
спрат, новија градња,
40.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251599)

ТЕСЛА, 50 м2, двособан,
25.000; 64 м2, двоипособан, 38.000; 74 м2, трособан, 40.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (251620)

СТРЕЛИШТЕ, почетак, двособан, други спрат, тераса,
24.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251599)

КОТЕЖ 2, 63 м2, двособан,
35.000; 68 м2, двоипособан, 43.500; 80 м2, трособан, 48.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (251620)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 63
м2 + тераса, трећи спрат,
40.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251599)

МИСА, ПР, 34 м2, 16.000;
70 м2, 24.000. 063/377-835.

ПРОДАЈА плацева, Пелистерска и Кајмакчаланска,
укњижени. 063/894-88-11.
(251892)
ПРИЗЕМНИ део куће код
Гимназије, 50.000 евра.
061/114-11-34. (4741)
ТЕСЛА, кућа на плацу од 4
ара, 65.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(4741)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ плац на Јабучком
путу, минимално 15 ари.
Тел. 065/334-17-26.
(246244)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”, потребне куће на
Тесли. 064/668-89-15.
(251849)

СТАНОВИ

КОТЕЖ 1, једнособан 28
м2, пети спрат, ЦГ, 15.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (251599)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, III спрат, ЦГ, лифт, клима, власник. 064/128-0198. (251659)
МЕЊАМ два идентична
стана за кућу. 064/970-0884. (251654)

ТЕСЛА, једнособан, 33 м2,
високо приземље, ТА,
18.500. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251599)

СОДАРА, 56 м2, ЦГ, VI, није задњи, лифт, усељив,
30.000. (679), „Трем 01”,
063/740-79-95, 063/83623-83. (251675)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, ЦГ, високо приземље,
17.500. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251599)

УЖИ ЦЕНТАР, двоипособан, 57 м2, ЦГ, III, екстра
сређен, 43.500. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(251675)

ЦЕНТАР, продаја станова,
40 – 120 м2, 650 – 850
евра/квадрат, са ПДВ-ом.
063/323-584. (248462)

СОДАРА, 55 м2, двособан,
35.000; 68 м2, трособан,
35.000; 70 м2, трособан,
40.000. „Гоца”, 063/89977-00. (251620)

СОДАРА, 46 м2, ЦГ, VIII,
једноипособан, леп, добра
зграда, 30.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(251675)

МЕЊАМ стан, 40 м2, I
спрат, уређен, Борча-Ковилово, за Панчево. 063/470817. (251219)

СОДАРА, 37 м2, ЦГ, VII,
ПВЦ столарија, без улагања, 26.000.063/836-23-83,
„Трем 01” (679). (251334)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 24
м2, ЦГ, други спрат, власник, 18.500 евра. Тел.
065/200-62-24. (251672)

ПОНУДА

ТЕСЛА, продајем троипособан стан новије градње,
61 м2, ЦГ, II спрат у мирној, слепој улици са зиданом гаражом у дворишту.
Стан је одмах усељив, са
кухињом и плакаром,
45.000 евра. 060/628-4656. (СМС)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

КОТЕЖ 1, двособан, 50 м2,
ЦГ, IV, 27.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(251689)
КОТЕЖ 2, двособан стан,
65 м2, III спрат. 060/06703-11. (251380)
2

НОВА МИСА, 47 м , новија
градња, код школе, 22.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (251689)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
м2, ВП, ТА, 24.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(251689)

ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, двоипособан, I, TA, за сређивање, 28.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(251760)
СТРЕЛИШТЕ, леп 83 м2, IV,
ЦГ, 42.000; двоипособан,
изворно стање, договор.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (251760)
КОТЕЖ 2, 60 м2, VI, договор, Содара, војне, нов, надоградња, лифт, ЦГ, 72 м2,
42.000. „Лајф”, 061/66291-48. (251760)
СОДАРА, двособан, ЦГ,
30.000; двоипособан, II,
38.000 и трособан, III, са
гаражом, договор. „Лајф”,
061/662-91-48. (251760)
ХИТНО, Стрелиште, леп
двособан, 53 м2, IV, 20.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (251764)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 80
м2, VI, ЦГ, 40.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(251689)
КОТЕЖ 2, први део, двоипособан, 68 м2, III, 37.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (251689)

ОГЛАСИ

СТАН на продају.
064/290-45-09. (251735)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52
м2, VI, ЦГ, уредан, 24.500.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (251776)
КОТЕЖ 2, Кикиндска, двоипособан, 68 м2, III,
42.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (251776)
СТРЕЛИШТЕ, већи једнособан, 39 м2, III, ЦГ,
21.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (251776)
СОДАРА, већи двособан,
64 м2, III, ЦГ, уредан,
33.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (251776)
ТЕСЛА, двособан, 42 м2,
24.0000; двособан, 53 м2,
26.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (251779)

КОТЕЖ 2, двособан, 58 м2,
IV, 35.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (251764)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 59
м2, ТА, 25.000; двособан,
53 м2, 21.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(251779)

ГОРЊИ ГРАД, новији, 61
м2, III, плин, комфоран
двособан, 27.500.(49),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(251776)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 68
м2, 37.500; двособан, 60
м2, 33.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(251779)

КОТЕЖ 2, двособан, 57 м2,
квалитетно реновиран, VI,
36.000. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (251776)

МИСА, двоипособан, 63
м2, 32.000; двособан, 49
м2, 24.500; једноипособан,
40 м2, 22.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(251779)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, 16.000; двособан, 50
м2, 30.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(251779)
МАРГИТА, двоипособан,
58 м2, 34.000; једноипособан, 35 м2, 20.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(251779)

СОДАРА, двоипособан
стан, 63 м2, IV спрат, ЦГ.
Тел. 344-254. (251687)
СТАНОВИ, куће и локали.
Агенција (300) „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(251692)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан,
115 м2, центар, за мањи.
064/329-48-40. (251695)
НОВА МИСА, трособан, 85
м2, ЦГ, замена за мањи
стан. 064/134-06-30.
(251691)
НОВИ СТАНОВИ, плац,
Горњи град, плацеви у ППС
зони. 013/341-789,
064/126-19-57.
(251700)
СТРЕЛИШТЕ, стан 66 м2, I
спрат, В. Влаховића,
37.000 евра.
064/305-92-00. (251702)
ДВОСОБАН, 57 м2, Котеж,
28.000; центар, 35.000; Тесла, 29.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (251713)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
34, 21.000; двособан,
26.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(251713)
НОВА МИСА, стан 85 м2,
продајем. 063/272-594,
063/225-928. (251715)

ШИРИ ЦЕНТАР, гарсоњера, 17 м2, ТА, III, укњижена, 13.500. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(251776)
ЈЕДНОСОБАН, реновиран,
Д. Град, алу, купатило, кухиња, 22.500 евра, I спрат.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (251781)
ЈЕДНОИПОСОБАН, строги
центар, ТА, 45 м2, 20.000.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (251781)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 36 м2, близу центра,
стара градња, потпуно реновиран, приземље.
064/829-29-02. (251810)
ЈЕДНОСОБАН нов, 30 м2,
цена договор, власник. Миса. 069/333-23-25.
(251811)
ДВОСОБАН нов, 56 м2,
Миса, цена договор, власник. 069/333-23-25.
(251811)

ХИТНО продајем поткровље, 100 м2, Миса, укњижено, сива фаза са свим
прикључцима. 065/333-5525. (251785)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 м2, централно грејање, Цара Душана 38. 062/886-56-02.
(251902)

СОДАРА, 28, ЦГ, 19.000;
Котеж 2, двособан, ЦГ,
27.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (251820)

СОДАРА, једноипособан,
VI, 46 м2, ЦГ, 28.000. (320),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(251887)

СТАН, четворособан, новији, кућа, грејање, терасе
велике, плац, Котеж.
061/225-16-43.

КОД Стакларе, 60, улично,
23.000; Котеж 2, 53, ЦГ,
27.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (251447)

СТАНОВИ

ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ! Доживотно издржавање. Куповина стана или куће са вашим плодоужитком. Најповољнији услови. Пуна
правна сигурност. „Елпис”,
061/324-40-85. (251860)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан,
хитно, 28.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (251844)
СОДАРА, једноипособан,
46 м2, V, ЦГ, лифт, 30.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.

ТЕСЛА, једнособан, новији,
33 м2, 23.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (251849)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
48 м2, IX, ЦГ, усељив,
24.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (251826)

ТЕСЛА, троипособан, 79
м2, 48.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (251849)

ЦЕНТАР, једнособан, 36
м2, VII, ЦГ, сређен, 24.500.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (251826)
КОТЕЖ 2, двособан, преуређен у двоипособан, 63
м2, ВП, ЦГ, без улагања,
35.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (251826)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Ул. Хумска 23. 063/833-2988. (251555)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2,
III, ЦГ, 33.000. (320), „Премиер”, 063/800-44-30.
(251887)

СТРЕЛИШТЕ, 2.0, ЦГ, договор; Миса, 2.0, ТА, 27.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(251820)

СТРЕЛИШТЕ, 40 м2, III, ЦГ,
21.000; 64 м2, двоипособан, хитно, 29.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (251844)

КОТЕЖ 2, гарсоњера, 22
м2, IV, ЦГ, лифт, усељива,
15.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (251826)

СКУПШТИНА станара продаје неуређен тавански
простор, 140 м2, ЦГ, Содара. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (251887)
ЦЕНТАР, трособан, III, 56
м2, ЦГ, 42.000. (320), „Премиер”, 063/800-44-30.
(251887)

ЦЕНТАР, двособан, ТА,
31.000; двоипособан, ЦГ,
договор. (338), „Јанковић”,
348-025. (251820)

ДВОИПОСОБАН, сређен,
Ег, две терасе. (470), „Дива”, 345-534, 064/246-0571. (251837)

КОТЕЖ 1, двособан, 62 м2,
III, ЦГ, сређен, 35.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (251826)

СТРЕЛИШТЕ, 39 м2, једнособан, ПР, 19.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (251865)

ДВОСОБАН стан, дворишни, издајем, главни пут
Старчево, 4.000 динара.
Пензионери имају предност. 064/058-59-96.
(251576)

СТАН, шири центар, 46 м ,
ЦГ, одмах усељив.
065/882-24-04. (251823)

ДВОСОБАН, Котеж 2, ЦГ,
30.000 евра, тераса. (470),
345-534, 064/246-05-71.
(251781)

ТРОСОБАН, Београд, Мирјево, реновиран, квалитетна зграда, I/IV, ЦГ, лифт,
интерфон, 59 м2 + 6 тераса, одмах усељив. 063/87074-56. (251787)

ТЕСЛА, двоипособан, 64
м2, IV, ЕГ, усељив, без улагања, 35.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (251826)
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СТРОГИ центар, двособан,
ЦГ, војне зграде, I спрат,
усељив. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(251781)

ЈЕДНОИОПСОБАН, 40 м2,
С. Саве, новоградња,
18.000 евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(251781)
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ГОРЊИ ГРАД, једноипособан, новији, 40 м2, 25.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (251849)
ЦЕНТАР, једнособан, 36
м2, 25.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (251849)
АТРАКТИВАН дуплекс,
елитни део, повољно. Аксентија Максимовића
(макси), 115 м2, I, ЦГ,
79.900. 061/324-40-85.
(251860)
2

СТАН, 98 м , Доњи град,
III, подрум, гаража, ТА.
064/153-14-03. (251881)

СТРЕЛИШТЕ, 66 м2, двособан, IV, 30.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (251865)
СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, двособан, III, 30.000, комплет
реновиран. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (251865)

ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНИ станови свих
структура, брза исплата.
„Нишић”, 362-027, 06420655-74. (251599)

СТРЕЛИШТЕ, 39 м2, једнособан, IV, 19.500. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (251865)
СТРЕЛИШТЕ, 74 м2, трособан, III, 38.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
СТРЕЛИШТЕ, новоградња,
103 м2, V, четворособан,
75.000; 60 м2, I, двоипосоан, 47.000; 50 м2, I, двособан, 41.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (251865)
КОТЕЖ 2, трособан, II
спрат, сређен, због селидбе, повољно. 066/937-0013. (251872)
ТЕСЛА, дуплекс, 90 м2, ЦГ,
тераса, паркинг, од инвеститора, новоградња, двостран. 069/822-48-24.
ТЕСЛА, двоипособан, поткровље, тераса, гас, новоградња, усељив, паркинг,
двостран. 069/822-48-24.
(251881)

КУПУЈЕМ стан до 16.000,
дајем ауто (3.000 евра),
остало кеш. 064/134-06-30.
(251692)
КУПУЈЕМО станове и куће
свих структура, брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68. (251779)
КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (251448)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребни станови,
на Тесли, брза реализација. 064/668-89-15. (251849)
КУПУЈЕМ трособан стан,
без посредника, Тесла, Котеж 1, 2, центар. 063/87303-60. (251894)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ДВОСОБАН стан строги
центар намештен, ЦГ, на
дуже издајем. 063/772-6003. (СМС)

БЕСПЛАТНО издајем једнособан комфоран намештен стан и око 12 ари баште и воћњака на неодређено време, под условом
да корисник исте за себе
користи и одржава. За башту постоји механизација
која олакшава рад. За
остале детаље предстоји
договор. 063/219-491.
(251759)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, засебан до породичне куће. Тел.
063/812-06-89. (251832)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан у центру Панчева,
америчка зграда. 063/10223-08. (251842)
ИЗДАЈЕМ намештену кућу
у Старчеву, 65 м2. 064/30580-73. (251857)

СОДАРА, трособан, усељив, ЦГ, тераса, паркинг,
VIII, са лифтом. 069/82248-24. (251881)
СВЕТОГ САВЕ, 200 м2, пет
спаваћих, два купатила,
две гараже, гас, усељив.
069/822-48-24. (251881)
СТАН, Котеж 2, Војвођански булевар, предњи део,
68 м2, IV спрат, лифт, ЦГ,
власник,. 063/101-93-96.
(251880)
СТАРА МИСА, 4,3 ара, кућа за рушење, 19.500.
(320), „Премиер”, 063/80044-30. (251887)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли. Има вешмашину. 061/804-97-23
(СМС)
ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, 38
м2, двособан, без грејања,
ненамештен.
064/426-27-09,
064/238-09-46.
(251801)

ИЗДАЈЕМ празну кућу, етажно грејање. 066/807-1040. (251858)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
центар, ТА. 064/574-40-77.
(251890)
ИЗДАЈЕМ стан 100 м2, са
грејањем, нова Миса.
063/214-387. (251844)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ празну двособну
кућу са двориштем, на старој Миси. 061/321-70-83,
064/359-54-42. (251591)
БЕСПЛАТНО собу, кухињу,
купатило, издајем станарки
у Иванову. 064/372-94-71.
(251592)
ТЕСЛА, двособан празан,
ЦГ, 100 евра. „Нишић”,
064/206-55-74. (251599)
МАРГИТА, двособан, намештен, Куткова зграда,
130 евра. „Нишић”,
064/206-55-74. (251599)
НАМЕШТЕНА гарсоњера,
Содара, клима, интерфон,
усељива 1. децембра. Обавезан депозит. Звати од 16
до 20 сати. 013/615-448.
(251269)
ГАРСОЊЕРА, 36 м2, Котеж, полунамештена, ЦГ,
кабловска, интернет.
064/189-50-99. (251654)
ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву,
са баштом. 060/617-15-66.
(251613)
САМЦУ издајем намештену
гарсоњеру у Самачком.
Звати првог децембра, после 15 сати., 064/034-9281. (251640)
ИЗДАЈЕМ кућу намештену,
100 м2, са двориштем и гаражом. 062/504-504.
(2516209

ИЗДАЈЕМ ненамештен једнособан комфоран стан,
Котеж 2. 064/672-11-74.
(251665)

ИЗДАЈЕМ новију кућу 120
м2, са окућницом у центру
Старчева. (251690)
ИЗДАЈЕМ велики двособан
намештен стан, посебан
улаз, бројило. Карађорђева. 064/994-13-16.
(251693)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2, 74
м2, други спрат, празан.
060/488-38-15. (251711)
ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан са централним грејањем на Содари. 060/65550-77. (251742)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта, В. Влаховића
14, 16 м2, повољно.
065/966-66-61, 013/362135. (251421)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
22 м2, са зиданом гаражом,
има струју. 063/801-09-85.
(251320)

НАМЕШТЕНА гарсоњера,
18 м2, централно грејање,
Синђелићева, Панчево, на
дуже. 064/250-26-83, Ђорђе и 065/514-11-39, Борка.
(251624)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце. 064/305-73-01.
ИЗДАЈЕМ на Миси, самцу,
мањи намештен стан, грејање. 063/154-94-11,
063/171-96-16. (251675)
ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру у Самачком.
064/418-98-53. (251718)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, Котеж 1, I спрат.
063/804-15-97. (251856)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал 17 м2, нов, центар, 80
евра. 063/870-70-45.
(251787)
ИЗДАЈЕМ фризерско-козметички салон, нов, комплетно сређен, на Тесли,
200 евра. 064/514-05-06.
(251541)

ЦЕНТАР, локал 60 м2, новоградња, прометна улица,
близина три школе, два излога, магацин, паркинг, издајем. 062/222-827.

ТЕСЛА, II, ТА, једнособан,
намештен, само самцима.
060/339-04-67. (251749)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
трећи спрат, Котеж 2, Панчево. 013/334-969,
065/449-78-36. (251633)

ИЗДАЈЕМ пословни простор и магацин у центру.
064/267-72-17. (251740)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије са искуством.
063/884-22-71. (СМС)
ПОТРЕБНИ шивачи, рад на
ендлерици, равној машини,
стално запослење.
063/517-001 (СМС)

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер, може и са мање
исккуства. Тел. 316-505,
064/134-62-62. (251314)
ПОТРЕБНА радница за рад
у трговини СТР „Сњежана”.
063/833-29-88. (251555)
ПОТРЕБАН конобар или
конобарица са искуством.
060/043-52-98. (251627)

ЛОКАЛ, магацин издајем,
20 м2, Јове Максина 36.
063/191-71-16. (251797)

НАМЕШТЕНИ једнособан
+ једноипособан, новоградња, двориште, 80 евра,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (251745)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, намештену, грејање ТА, центар. 061/131-79-04.
(251766)

ИЗДАЈЕМ локал 25 м2, може магацин, Карађорђева
33. 346-448. (251767)

ПОРЕД Дома омладине, 80
м2, 18.000 евра. 061/11411-34. (4741)

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
40 м2. 062/504-504.
(251844)

ЦЕНТАР, атрактиван локал
43 м2, издајем, Светог Саве
29. 063/892-67-31.
(251190)

ИЗДАЈЕМ локал, 96 м2,
центар, бивша Лењинова
13. 064/329-48-40.
(251845)

ИЗДАЈЕМ два локала, 170
м2 и 70 м2, Јабучки, главни
пут. 063/759-12-47.
(250663)

ИЗДАЈЕМ локал, прометно,
код улаза пијаце, близина
три школе. 060/351-03-56.
(2511874)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локале од 81 и 39 м2, центар
Стрелишта. Тел. 064/26771-74. (251586)
ХАЛУ издајем, 200 м2, магацин, производња, радионица. 063/265-161.
(251588)
МАГАЦИН 200 м2, камионски прилаз, велико двориште. 061/139-28-10.
(251595)
ПРОДАЈЕМ пословну зграду у центру 500 и 1.650 м2.
060/312-90-00. (251613)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локале у центру, Цара Душана 22-а, Карађорђева 15 и
12. 064/440-20-89,
065/849-71-94. (251614)
ИЗДАЈЕМ два нова локала,
центар, један опремљен салон лепоте. 063/734-82-31.
(251714)
ЛОКАЛ, ТЦ Змај Јовина 2,
локал 1, 30 м2, 100 евра.
065/280-14-70. (251744)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал, први спрат, 18 м2, Трубач. 063/856-74-02.
(251733)

ПОТРЕБНЕ жене фирми за
чишћење, звати од 15 до
19 сати. 064/557-76-81.
(СМС)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на индустријским шиваћим
машинама.
069/238-07-65.
(251465)
ФИРМИ NEXT LOGISTICS
потребан возач Ц и Е категорије, са искуством у међународном транспорту.
Никола,
063/271-907.
(251303)

ПОТРЕБНЕ кројачице,
шнајдерке, са или без искуства за рад у фабрици текстила. 062/235-555.
(251597)
ПОТРЕБНИ возачи за доставу хлеба и пецива, превоз обезбеђен.
060/864-07-71.
(251638)
ПОТРЕБНА конобарица за
рад у кафићу. 060/362-2221. (251627)
САЛОНУ „Драгана НС” потребна фризерка. 060/71362-05. (251651)
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САЛОНУ лепоте потребне
раднице свих профила,
предност козметичар, педикир, маникир. 063/73482-31. (251714)

РЕСТОРАНУ „Банатски кутак” потребна помоћна
радница за рад у кухињи.
Тел. 060/512-59-99.
(251738)

ПОТРЕБАН радник за пекару. 063/130-75-40.
(251680)

ПОТРЕБНА куварица и помоћна радница. Тел.
062/199-39-66. (251731)

ПОТРЕБНА радница, жена
– пица мајстор. 063/13075-40. (251680)

ПОТРЕБНА девојка за рад
на Зеленој пијаци.
064/294-21-40. (251778)

ПОТРЕБНЕ искусне раднице на ендлерици у Јабуци.
063/182-30-37,
065/235-76-37,
013/235-76-37.
(251750)

ПОСАО
ПОНУДА
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ПОТРЕБНИ радници, Перионица „Пионир”.
013/258-02-17. (251754)
ПОТРЕБАН помоћни радник у кухињи и ресторану у
„Авив парку”. Тел.
013/377-230, 064/643-4122. (251805)
PAN BAU MAX д. о. о. потребни зидари и тесари.
013/403-639. (251839)
PAN BAU MAX д. о. o. Потребна радница за рад у
администрацији. 013/403639. (251839)
ПОТРЕБНИ бравари, вариоци и електричари за рад у
Немачкој. 063/893-89-66.
(251809)
ПОТРЕБНА дипломирана
медицинска сестра, неговатељица, пуно радно време,
за бригу о старој особи.
064/413-04-10. (251878)
КУВАРИЦА са искуством,
рад дневни кетеринг и сале
за прославе. 069/822-4823. (251888)
ПОТРЕБАН радник „Стакло
Зоки”. Информације,
064/131-72-85. (251888)
ПОТРЕБАН конобар и аниматор за рад у играоници
„Острво с благом” у „Авив
парку”. 062/333-502.
(251893)
РЕСТОРАНУ потребан кувар. 065/831-80-69.
(251897)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање, 10 евра дан. Позовите, 064/235-08-15.
(250298)
СЕРВИС веш-машина, ел.
пећи, бојлера, ТА пећи.
Тел. 061/667-44-48.

ВОДОИНСТАЛАТЕР, адаптације купатила, вентили,
славине, одгушење канализације одмах.
061/193-00-09.
(251356)

КОПАЊЕ канала, машински, за струју и окитен
воду. Позовите
063/311-279.
(250298)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00.
(251611)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(249868)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

СРПСКИ језик, часови,
основношколци, средњошколци, факултетски програм. Искусна професорка.
Повољно. 064/322-46-79.
(251412)
ПАРКЕТАР, хобловање, фуговање, лакирање, поставка
паркета, бродског пода, ламината. 060/476-81-55.
(251505)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(251242)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, фарбање столарије, веома повољно.
064/280-26-15. (251257)

НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица. 063/76704-51. (251666)
ЧАСОВИ енглеског и немачког за све узрасте. Преводи. Конверзацијски немачки и енглески за одрасле. 064/486-05-98.
(251686)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађевинских радова.
064/866-25-76. (251693)
ОДГОВОРНО бих водила
бригу о старијој полупокретној особи. Продавница,
апотека, дежурство.
062/826-07-99. (251698)
ПРЕВОЗ робе и ствари, селидбе, пик-апом, комбијем,
камионом, утовар-истовар,
склапање-расклапање намештаја. Дејан, 061/62614-50. (251737)
ВРШИМО све врсте физикалија, утовар/истовар, селидбе, копање, чишћење,
рушење, превоз, обарање
стабала и слични послови.
061/626-14-50. (251737)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабина, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (251257)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора, инсталација. Мића, 064/31044-88. (251327)
КОМБИ превоз робе до 1.5
тоне. 063/747-94-73.
(251566)
ПОПРАВКА бојлера, ТА пећи, шпорета, инсталације,
осветљења. Електричар
Марко. 069/174-14-78.
(251598)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац, ризла, шут, утовар. 063/246368. (250962)
РАДИМО зидање, бетонирање, поправка старих нових кровова, разне фасаде.
013/664-491, 063/162-5389. (251099
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе. Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (251153)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа радника,
повољно. Вук. 064/176-9185, 063/278-117. (250058)
ПЕРФЕКТ – демит фасаде,
зидање, малтерисање, глетовање, кречење, керамика, кров. 063/122-14-39.
СЕЛИДБА, 1.000 динара,
могућност радника.
063/174-77-69. (250194)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (251324)

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

ПОПРАВКА беле технике,
ФРЕЗИРАЊЕ баште, крчемонтажа и сервис клима
ње, кошење, вађење пањева уређаја. Овлашћени сервис
и сечење дрвећа. 064/196„Фриго Пеђа”, 013/30117-32. (251756)
300, 063/771-24-16.
(251490)
ПЕРФЕКТ – демит фасаде,
зидање, малтерисање, глетовање, кречење, керамика, кров. 063/122-14-39.

ЗАМЕНА поломљеног црепа, чишћење олука, висински радови. 065/535-24-56.
(251608)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, попавка старих, монтажа нових цеви, одгушења, монтажа санитарије. 062/382394. (251605)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало, најповољније.
065/361-13-13. (251615)
МАСЕР, 37, за жене, тражи
посао, прва гратис.
064/057-27-48. (251644)
ЧИШЋЕЊЕ и спремање
станова,педантно и квалитетно. 061/412-44-50.
(251645)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (252613)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета. 063/369846. (251625)

ЛАЛЕ – превозим кипером
повољно: песак, шљунак,
сејанац, багрем, јасен, одЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
возим шут. 064/354-69-94
долазим, јефтино, 23 годи(251547)
не, искуства. 013/251-78ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
97, 063/782-51-48.
металне подупираче, ме(251814)
шалице за бетон. 064/351ЧУВАЛА бих и неговала
11-73. (251596)
старију особу, озбиљна жеВЕШ-МАШИНЕ, фрижидена. 065/624-76-23.
ре, замрзиваче, климе,
(251818)
шпорете, бојлере, ТА пећи,
поправљамо квалитетно, са
ШЉУНАК, песак, сејанац,
гаранцијом. „Фриготеходвоз шута малим кипером ник”, 013/361-361,
до два кубика.
064/122-68-05.
065/334-23-38. (251813)
(251639)
РАДИМО све физичке послове: обарање стабала,
крчење плацева, рушења,
одношење ствари и остало.
064/122-69-78. (251825)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење канализације, нове
инсталације, поправка водокотлића, славина, вентила, бојлера, уградња када,
туш-кабина, одмах.
063/115-71-67. (251831)

ПРЕВОЗ робе, ствари, селидбе комбијем 3.5 тоне.
Јоца, 061/616-27-87.
(251656)

ЕЛЕКТРИЧАР ради нове и
поправља старе инсталације, термичке уређаје.
064/424-76-86, 063/254686. (251840)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (251656)

ДИМЉЕЊЕ меса и месних
прерађевина. 063/179-0178. (251851)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика. Часови.
Тел. 251-19-81, 063/85222-43. (251658)

ДУБИНСКО прање тепиха,
превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79.
(251873)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (251757)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. (251757)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(251757)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (251757)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе,
монтажа и демонтажа намештаја, паковање и заштита ствари, одношење
непотребних ствари са радницима и без њих, 00-24
сата. 064/047-55-55.
(251647)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замена одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (251648)
СЕРВИС телевизора ЦО 2
апарата и продаја, сервис
ауто-кључева, ремонт аку
бушилица. 063/800-01-96.
(251632)
КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог
црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима
екстра попуст. 013/235-3921, 013/404-560, 064/29045-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26.
(251735)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија,
све за воду, 0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах.
013/348-139, 064/493-4463, 061/631-51-41.
(251735)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0-24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/235-39-21,
013/404-560, 064/290-4509, 061/348-20-00,
062/845-96-26.
(251734)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498.
(251741)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. Најповољније. Иван. 063/10778-66. (251757)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији,
откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66.(251757)

РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракасте и роло-завесе, могућност плаћања и преко
жиро-рачуна.064/189-4091, 354-777. (251768)

РАЗНО

ЕСТРАДНА школа, хармоника, клавијатура, виолина,
певање. УЕУ „Балкан” Панчево. 060/632-46-90.
(251106)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
- ЛОКАЛА
Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52
м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења б.б, по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
Локал бр. 13 у ламели 1, укупне површине 10,52
м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења б.б, по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
Локал бр. Панки 2, укупне површине 16,08 м²,
на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара
Шемића б.б, по почетној цени од 2.000,00 динара
по метру квадратном.
Локал бр. 6 у ламели 9, укупне површине 68,50
м², (ОПРЕМЉЕН - ДЕЛАТНОСТ ПРОДАЈА РИБЕ) на
„Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења б.б, по почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном,
(КОНТАКТ ОСОБА: 066/345-562, Тома Глигорић).
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања Конкурса. Ближи услови Конкурса биће истакнути
на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

Петак, 1. децембар 2017.

РАЗНО

ОГЛАСИ

Општа болница Панчево, Панчево, у складу са одлуком Управног одбора број: 01-01/17-52-5т од 27.
11.2017 године, расписује

БРАЧНИ пар тражи да чува
старију особу, доживотно,
по договору.
065/643-83-04.
(251302)
ИЗДАЈЕМ/УСТУПАМ гробно
место са спомеником на
Старом православном гробљу у Панчеву.
063/364-556.
(251617)
ИНВАЛИД. ПЕНЗИОНЕР,
1968, тражи озбиљну жену
ради брака, плавушу.
065/672-87-01.
(251626)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора, повољно.
063/709-44-97.
(251291)
ИЗДАЈЕМ двособан апартман на Златибору, центар,
интернет, КТВ, паркинг, ново. Тел. 063/759-98-77.
(250812)

ОГЛАС
За продају расходованог возила путем прикупљања писмених понуда, и то:
Citroen Jumper, година производње 1998. године,
пређена километража 280.000 км, нерегистровано.
Почетна цена за возило износи 40.000 динара, без
ПДВ-а који пада на терет купца.
Рок за достављање понуда је 11. 12. 2017 године до
12 сати.
Јавно отварање понуда одржаће се дана 11. 12.
2017 године у 12.30 сати.
Понуде се достављају на адресу: Општа болница
Панчево, 26000 Панчево, Ул. Милоша Требињца бр.
11 или непосредном предајом на писарници Опште
болнице Панчево, Панчево, Ул. Милоша Требињца бр.
11, у затвореној коверти са назнаком – „понуда за куповину возила – не отварати”.
Разгледање возила је могуће 4. 12. 2017 и 5. 12.
2017. године од 10 до 12 сати на адреси Општа болница Панчево, Панчево, Милоша Требињца бр. 11.
Контакт особа је Борак Милорад, тел. 062/804-85-84.
Право учешћа и општи услови:
Право учешћа имају домаћа и страна правна и физичка лица.
Возило се продаје у виђеном стању, без права накнадних приговора.
Неблаговремене и непотпуне понуде се неће разматрати.
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Ливници у Панчеву

„BEOKOM” d. o. o. Београд
Чика Мише Ђурића 67

потребни радници – више извршилаца машинске струке

за рад у Панчеву тражи:

– Помоћни радници у производњи, брусачи, радници
у завршној обради одливака, бравари, калупари и пећари.
Пожељно млађе особе, са и без искуства, на сличним
пословима.
Пријаве на телефон: 013/370-575, 064/641-77-66

• електоинжењера – VII степен СС, 1 извршилац
• два помоћна радника у производњи са III ССС
Пријаве доставити лично од 8 до 16 сати на адресу:
Првомајска 10-а, Панчево, најкасније до 6. децембра
2017.
Информације на тел. 013/365-000

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

Последњи поздрав

Драги

ПРЕДРАГУ МАРКОВИЋУ

ПЕЦО

Нека те анђели воде до места вечитог покоја, мира и блаженства.
од колега из Тамиш Дунав
д. о. о. Панчево

Твој ујак ДРАГАН ЈАЊИЋ с породицом

(96/и)

(109/25187)

ПРЕДРАГ МАРКОВИЋ
Најгоре је кад ти недостаје неко коме то не можеш чак ни да кажеш, јер није ту.

Опростили смо се од нашег брата, стрица
и ујака

Напустио нас је наш драги и вољени

Јер, само можеш да се надаш да те посматра са неба и смеје се.
Почивај у миру и заувек ћеш остати у нашим мислима и у нашим
срцима.

БРАНИСЛАВ МАЛУШИЋ

Твој тата, мама и брат

1947–2017.
За растанак је увек прерано. Недостајаће нам твоја подршка и савети, позитиван дух и ведрина.
Твоји: ЉИЉА, БОКА, НЕЦА и ОГИ

(108/251870)

(105/4741)

Последњи поздрав свом
вољеном и никад незаборављеном братанцу

Последњи поздрав нашем другу

Последњи поздрав вољеном брату

БРАНИСЛАВА МАЛУШИЋА

ПЕКИ
ПРЕДРАГУ

ПРЕДРАГУ

Тетка МЕЛА
и теча МИЛЕ
(111/251870)

(112/251873)

(110/251870)

Последњи поздрав вољеном брату

Последњи поздрав вољеном брату – чичи

ПАНЧЕВАЦ

Твоја тетка ВУКИЦА

БРАНКУ МАЛУШИЋУ
од чланова Аеро-клуба „Утва”
(41/251638)

(19/251606)

Тешки су дани без тебе,
пуно бола и празнине.
Сваки нови дан доноси
све већу тугу и бол. Живећеш у нашим срцима.

С бескрајном љубављу и
тугом увек у нашим срцима. Почивај у миру и
нека те анђели чувају.
Сестра ЈАСМИНА
с породицом

Нека те анђели чувају.

Брат МИРОСЛАВ
и сестра СТОЈАНКА с породицама

ПАНЧЕВАЦ

Није се уморио само га
је на његовом путу сусрело велико време

Последњи поздрав драгом пријатељу

телефон: 013/301-150

телефон: 013/301-150
БРАНИСЛАВ
МАЛУШИЋ
Последњи поздрав

БРАНИСЛАВ
ПРЕДРАГУ

ПРЕДРАГУ

МАЛУШИЋ
Кумче, посао ти је био
да будеш близу анђела.
Отишао си њима. Нека
те чувају.
Вечна слава и хвала.
Кум БОГАЦ
(98/251847)

од породице ДРНДИЋ

Сестра ВИОЛЕТА
с породицом

Тешки су дани без тебе
и пуни бола. Заувек ћеш
остати у нашим мислима и у нашим срцима.
Почивај у миру.
Твој брат ГОРАН,
снајка и братанци ОГИ
и СТЕФАН

(73/251783)

(113/251870)

(114/251780)

Остаћеш заувек у нашим
мислима и у нашем срцу.

БРАНКУ
МАЛУШИЋУ

1947–2017.

БРАНКУ МАЛУШИЋУ

Витез авиона, небеског
плаветнила и нашег срца. Очински брижан,
одани пријатељ биће нам
увек више од сећања.

Породица ЈОКОВИЋ
(121/ф)

БОЖАНА, ЈЕЛЕНА
и ДУЊА
(104/4747)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав

Драгом сину и брату

ЗОКИЈУ
од комшије РАТКА, СНЕЖЕ, МИЛОША и АНЂЕ

ЖИВАН ЛАЗАРОВ

(67/251771)

03. VI 1946 – 19. XI 2017.
Оне ноћи када Те је неко повукао на другу
страну, за нас време је стало...
А за то време Ти си почео летети високо, високо...
На ову земљу си свратио да би оставио траг и
учинио свет лепшим и подношљивијим.
После безброј рођења и ситничавих смрти, када схватимо да све што си дисао не значи један
живот, дођи до нас дотакни нас светлошћу и
претвори у мисао, која у себи чује своје будућности глас...
Ти си сад сав од светлости створен, зато сада
када смо тужне знамо шта ће нас спасти. Видећемо још једну звезду на небу. Ноћу када гледамо у небо знаћемо да си тамо, а Ти ћеш ко
комета полетети ка земљи да нам кажеш да
још живиш и летиш ка нама....
Препознаћемо те по ћутању...
Вечни не разговарају
Да би надмудрили мудрост, однеговаћемо вештину слушања
Велики одговори сами себе отварају,
А за тебе је отворена капија раја, и ми смо
срећне што је рај богатији за још једног анђела са великим крилима, који ће нас увек чувати...
Заувек и увек у нашим срцима...
Вољеном мужу и оцу од супруге СОФИЈЕ
и ћерки ДУДЕ и ИВАНЕ

ЗОРАНУ ТОДОРОВИЋУ
1967–2017.

Последњи поздрав

У срцу ћемо те носити и од заборава чувати.

ЗОРАНУ

Мама РАТКА, тата ЗАРЕ и брат ДЕЈАН с породицом
(60/251743)

од комшија из Михајла Петровића Аласа 3
(23/251616)

Последњи поздрав драгој комшиници

Вољеном супругу и оцу

ДУШИЦИ ДУШКИ
ДАНИЛУДИС

ЗОРАНУ ТОДОРОВИЋУ
1967–2017.

од комшија МИЛОШЕВИЋ, ЂОРЂИЈЕВСКИ
и СРБУЉ
(37/

(70/251759)

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Последњи поздрав свом најдражем тати и
супругу

МИЛЕНА и ЛУКА

ПОПУСТ

(61/251743)

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

Последњи поздрав драгом колеги, пријатељу и сараднику

ДУШАНУ СЕКУЛИЋУ
1951–2017.

С бескрајном љубављу ћерка ЈЕЛЕНА
и супруга АНЂЕЛИЈА

Последњи поздрав нашој драгој мајци, свекрви,
баки и прабаки

ЉУБИНИ ПРЕДИЋ
1925–2017.

ЗОРАНУ ТОДОРОВИЋУ

Од синова ЗОРАНА и ЖАРКА, снаја МИЛИЦЕ и
РОЗЕ, унука НЕБОЈШЕ и унуке МИЛЕНЕ.
Сахрана је обављена 28. новембра 2017, на Старом православном гробљу
(90/251827)

(100/251852)

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој драгој баби, бака „Би”

Последњи поздрав драгом другу

ЗОРАНУ
ТОДОРОВИЋУ
1967–2017.
Породица РАКИЋ
(62/251743)

Последњи поздрав

Колектив „MS auto”
(122/ф)

Поштованом

ДУШАНУ СЕКУЛИЋУ
1951–2017.

ЉУБИНИ ПРЕДИЋ
1925–2017.

тетка ЉУБИНИ

од унуке МИЛЕНЕ, зета МАРКА и праунучади САВЕ
и ИЛИЈЕ

од АЦЕ
(101/251852)

(92/251827)

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој драгој баби, бака „Би”

ЗОРАНУ ТОДОРОВИЋУ
Твоју племениту доброту заувек си урезао у нашим срцима. Вечно ћеш остати у сећањима.

ЗОРАНУ ТОДОРОВИЋУ
од тетке ДОБРИНКЕ, брата ДРАГАНА, снаје
СЛАЂАНЕ, братанице ИВАНЕ и братанца НИКОЛЕ
(123/251887)

Твоји кумови: ДРАГАН, БУБА, ФИЛИП
и МЛАДЕН МИЛЕНКОВИЋ
(126/251901)

ЉУБИНИ ПРЕДИЋ
1925–2017.
од унука НЕБОЈШЕ, снаје ИВАНЕ и праунучади
ДИМИТРИЈА и ДУЊЕ
(91/251827)

од кумова АНДРЕЈКЕ
и БОЛЕТА
(93/231818)

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

Петак, 1. децембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш Слободан преминуо
23. новембра 2017. године. Сахрана је обављена 24. новембра 2017.
на Старом православном гробљу
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Последњи поздрав нашем

БОБАНУ

СЛОБОДАН ТАСОВАЦ

Последњи поздрав

2. III 1965 – 23. XI 2017.
Отишао си изненада. Остали смо неми и у
неверици...

Недостајеш нам...
Твоја МАЈА и ЈЕЛЕНА
(12/251581)

Брат БАНЕ, братичина ТЕОДОРА
и снаја САЊА
(47/251696)

ДОБРИВОЈУ ЛАЗИНУ
1961–2017.
од супруге СЛАЂАНЕ и ћерке САНДРЕ.

Последњи поздрав зету

Последњи поздрав куму

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима
да је 26. новембра 2017, у 84. години, преминула наша драга

Волимо те највише на свету.
(1/251556)

Последњи поздрав сину

СЛОБОДАНУ
ТАСОВЦУ

СЛОБОДАНУ
ТАСОВЦУ

БОРКА

ЈОЦА
и СЛАВКО ГАРГЕНТА

(14/251581)

(13/251581)

СЛОБОДАНКА КОКОВИЋ
1934–2017.
Сахрана је обављена 28. новембра 2017, у 15 сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруг МИХАЈЛО, ћерка ДАНИЦА,
син БРАТИСЛАВ, зет СТЕВАН, снаја НАДА, унуци НЕВЕНА,
ПЕТАР, СТЕФАН и МИХАЈЛО и остала родбина и пријатељи
(24/251618)

СЛОБОДАН ТАСОВАЦ БОБАН

ДОБРИВОЈУ
ЛАЗИНУ БОБИ

ДОБРИВОЈ
ЛАЗИН БОБА
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

од оца АНЂЕЛКА

Брат МИЛЕ
с породицом

(2/251561)

(3/251561)

Наш драги супруг, отац, деда и прадеда напустио нас је 23. новембра 2017. сахрањен је 24.
новембра 2017, на Новом гробљу

Заувек у нашим мислима.
ОШ „Ђура Јакшић”, VIII-4: СЛАВИЦА, ЈОВАНКА,
ГОЦА, ЖИЛЕ, ЛЕПИ, БАНЕ, ПЕДА, ЧУПА, ПАНИКА,
ВАСА и ШУЈА
(38/251660)

Последњи поздрав зету и течи

ЉУБОМИР НОВИЋЕВИЋ

БОБА

10. II 1937 – 23. XI 2017.

СЛОБОДАНУ ТАСОВЦУ
од фамилије КУРЈАЧКИ

Мили мој Љушко, после педесет четири дивних
и срећно проведених година брака смрт ми те је
отела, али те никада нећу заборавити љубави
моја.
Супруга МИРА
(55/251722)

(119/251871)

ЉУБОМИР НОВИЧЕВИЋ
1936–2017.

Радо ћемо те се сећати и
из школске клупе и са
дружења.

Сувише је тешко наћи праве речи...
Сву љубав ка теби, коју носимо у себи, нам нико
не може одузети.
Твоји: МИРА, НЕНА, БАЦКО, МИША, ЛОРА,
НИНА, АНЂЕЛА, ВЛАДО, АНДРЕА и ВУК

Пензионери
ОШ „Исидора Секулић”
Панчево
(21/251608)

(56/251723)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ СТАНКОВИЋУ

ЉУБОМИР НОВИЋЕВИЋ
1936–2017.
Последњи поздрав и вечни спокој жели ти брат
ДРАГАН с породицом

12. V 1944 – 27. XI 2017.
Обавештавамо родбину и пријатеље да је 27. новембра 2017. преминуо наш вољени Слободан.
Сахрана је обављена 29. новембра 2017, у Јабуци.
Ожалошћени: супруга, ћерке, унуци и остала
родбина

(48/251701)

(115/251867)

СЛОБОДАН

од супруге СОЊЕ и породице МИЛОШЕВИЋ
(57/251725)

СТАНКОВИЋ
27. новембра ме је напустио мој вољени тата, моја снага. Мој ослонац,
моја потпора, моје благе,
тихе и утешне речи, мој
путоказ...
Хвала ти тата за све.

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

АЛЕКСАНДРУ ЈУРИЧАНУ
1948–2017.

РУЖИЦА
(116/251867)

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

АЛЕКСАНДАР
ЈУРИЧАН

Последњи поздрав од
комшија ЛАЦИЈА
ЦВЕТИЋА, ЗОКИЈА
и ШИЉЕ
(74/251786)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

21. новембра заувек нас је напустила наша драга

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав вољеном деда Бати и тати

НИКОЛИ
ШАПОЊИЋУ

ВЕСА ЛАЗАРЕВИЋ
1943–2017.
Била си добра и племенита супруга, мајка и бака.

Био си музика која нас окупља.

Твој осмех, ведар дух, пожртвованост и несебичност остаће заувек
у нама.

Бићеш део нас заувек.

Нека те анђели чувају.

Породица
ТАНЦАБЕЛИЋ
(103/251854)

Ожалошћени: твоји унуци ЛУКА, САЛЕ, НИНА,
МАРКО, СТАША и БОРИС и ћерка ДИЈАНА

Твоји најмилији: супруг ЈОВО, ћерка РАДMИЛА, син РАДОМИР,
снаја КРИСТИНА, унука ЈОВАНА и унук МАТЕЈА

(17/251600)

(15/251583)

Напустио нас је

23. новембра 2017. престало је да куца срце нашег вољеног

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИЛКА
БОГОЈЕВИЋ

НИКОЛИ ШАПОЊИЋУ БАТИ

НИКОЛА ШАПОЊИЋ БАТА
НИКОЛЕ ШАПОЊИЋА
БАТЕ

Твојим одласком завршила се

Заувек ћемо те памтити
по великом срцу које си
не се бич но по кла ња ла
свима нама.
Захвални за љубав, нежност и доброту.

Остаћеш у нашем сећању.

Ћерка РАДМИЛА, зет
СПАСОЈЕ, унук ДЕЈАН,
унука ЈЕЛЕНА, зет
ПЕЂА и прија
ВУКОСAВА

Породице: РАСТОВИЋ, ГЛАВОНИЋ,
РАНЂЕЛОВИЋ, ПОПОВИЋ и ПЛАМЕНАЦ

једна дивна прича

(94/251829)

(80/251798)

нема Наде и Бате.
Бескрајно захвални што смо вас имали.

С неизмерном љубављу и тугом чуваћемо
успомену на тебе.
Опраштамо се од нашег драгог другара

ЉИЉА, БРАНЕ и МАЈА с породицама

Твоји најмилији

(88/251807)

(26/251622)

Последњи поздрав

Последњи опроштај од

НИКОЛЕ ШАПОЊИЋА БАТЕ

МИЛКА

С љубављу и поштовањем.
ЗЕЛЕ и НАЦА

БОГОЈЕВИЋ

(51/251707)

Бескрајна захвалност за

НИКОЛИ ШАПОЊИЋУ БАТИ

сву твоју пожртвованост,

БАТЕ ШАПОЊИЋА

љубав и доброту коју си

Остаће ми у трајној успомени.
од пријатеља НИКОЛЕ, ВЕРЕ и НЕШЕ и зета ВОЈКАНА

ЉУБО ЈАНКОВИЋ

(65/251763)

(58/251727)

нам пружала до задњег
дана.
Твоји најмилији: супруг

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој драгој мајци, баки и
прамби

МИЛКА
БОГОЈЕВИЋ

МИЛКА
БОГОЈЕВИЋ

ВЛАДА, син ЉУБОМИР,
снаја ДРАГАНА и унук
МОМЧИЛО
(81/251798)

ДРАГАНУ
МИЛЕВСКОМ
МУСИ

ДРАГАНУ
МИЛЕВСКОМ
МУСИ

од ЗОРАНА и СНЕЖЕ
с децом

од колектива
„Млазматик”

(124/251891)

(125/251896)

Последњи поздрав

ДУШАНКИ МАРЈАНОВИЋ

Увек ћеш остати у нашим срцима.

Бако и прабако, заувек
ћеш живети у нама.

Сестра АНЂА
и зет МИРОСЛАВ

МИЛИЦА, ЛАЗАР
и ЈОВАН

(82/251798)

(83/251798)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

28. I 1930 – 28. XI 2017.
Син ИЛИЈА, ћеркe ЉИЉАНА и МИРЈАНА
с породицама

28. новембра 2017, преминула је наша драга

(68/251772

Заувек ћеш нам недостајати

ШИМА САРАТЛИЈА
2. VII 1930 – 28. XI 2017.

ДРАГАНУ МИЛЕВСКОМ МУСИ

3. V 1962 – 25. XI 2017.
од мајке ЉУБИЦЕ, супруге МИРЈАНЕ, сина МАРКА
и брата СЛОБОДАНА.
Увек ћемо те волети и носити у срцу.
(102/251853)

Почивај у миру. Нека те анђели чувају.

ДУШАНКА МАРЈАНОВИЋ
1930–2017.

Ожалошћени: ћерка МАРИЈА, зет ЗОРАН, унука БОЈАНА и унук
ИВАН с породицом

Твоји: ОЉА и БАНЕ са ћеркама
(69/251773)

(79/251792)

Петак, 1. децембар 2017.

С великом тугом и болом обавештавамо
родбину и пријатеље да је преминуо наш
драги отац, свекар, дека и прадека

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

25

Почивај у миру

29. новембра 2017. навршило се осам година откако није с нама наша вољена

ЂУРЂИНА БАСТА
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

ДАНЕ ДЕРИКРАВА
29. IX 1923 – 26. XI 2017.
Сахрана је обављена 28. новембра 2017, у
14 сати, на Католичком гробљу у Панчеву.
С љубављу коју смрт не прекида и тугом
коју време не лечи заувек остајеш у нашим срцима.
Ожалошћени: ћерка ДРАГИЦА и син
БРАНКО с породицама

Твоје тетке: МИЛИЦА, ЖИВКА, РАДМИЛА
и НАДА с породицама

МИЛАДИНКА ПЕШЕВСКИ

(66/251769)

29. XI 2009 – 29. XI 2017.
Вољеној мајци

Ти постојиш и трајеш кроз најлепше успомене.
Недостајеш нам.

(30/251634)

Драги

Твоји најмилији

МИЛИЦИ МИЛЕНКОВИЋ
1926–2017.
ДАНЕ
нека те у тишино вечног мира прати наша љубав и сећање на твоју доброту.
Породице МИРИЋ и ЈЕЛОВАЦ

С љубављу, поносом и поштовањем што сам те
имала чуваћу успомене на тебе, твоју душу и љубав коју си ми даривала.
Знала си колико те волим, али никад нећеш сазнати колико ми недостајеш.
Твоја МИЛЕНИЈА с породицом

ВЕСИ
ЛАЗАРЕВИЋ

Последњи поздрав драгој мајци

У суботу, 2. децембра дава ће мо ше сто ме сеч ни
помен нашем

од ЉУБИЦЕ

Хвала ти за неизмерну брижност и топлину.
С поштовањем и љубављу син МИЛАДИН с породицом

(120/251884)

(84/251799)

МИЛАНУ КРКОВИЋУ
Његови најмилији
(89/251808)

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

НИКОЛИ МАРЈАНОВИЋУ
1950–2017.

(8/251557)

НЕБОЈШИ
МАРКОВИЋУ
Оставио си траг који се
не брише, доброту и племенитост која се не заборавља, љубав која је вечно присутна и туга која
не пролази.
Почивај у миру!
Твоји: мајка ЈОВАНКА,
отац ДРАГИША, брат
САВО, сестра НАТАША
с породицом и стриц
СЛАВИША

СЕЋАЊЕ
28. IX 2012 – 28. IX 2017.

Твоји најмилији
(86/251862)

СЕЋАЊЕ

Прошло је шест месеци
од смрти нашег брата и
ујака

ЗАРЕ
СТОЈЕВИЋ

ЈАГОДА
ТОМИЋ
Никада те нећемо заборвити.
НАДА, ДРАГАНА
и СИНИША

1. XII 2014 – 1. XII 2017.
Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Твоји: супруга ЛОЗА,
ћерке ГОЦА и СЛАЂА
и унук МАРКО

(11/251576)

(71/251776)

СВЕТЛАНА КЕБИЋ
Живећеш заувек у нашим срцима.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

2. децембра 2017, у 11.30, на Старом православном
гробљу, даваћемо годишњи помен нашој вољеној Светлани. Заувек си у нашим мислима и срцима.
Твоји најмилији
(77/251775)

ПОМЕН

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Драги тата, навршило се
шест дугих месеци без
тебе. Још увек се не могу помирити с тим да те
више нема. Бол и туга су
стално уз мене. Успомену на Тебе и твоју доброту вечно ћу чувати у
свом срцу и мислима, и с
поносом ћу те увек спомињати.
Нека те анђели чувају.
Твоја ћерка ВЕСНА
(9/251777)

(72/251782)

Прошло је три године откада није с нама

СЛАВЕ ЈАКИМОВСКИ

НИКОЛА
МАРЈАНОВИЋ

Неизмерна туга и бол, као и тог кобног 5. јуна,
када си нас изненада заувек напустио. Свакодневно си с нама у нашим мислима, срцу и сећањима.
С поносом и неизмерном љубављу супруга АНА,
ВЕСНА, ДЕЈАН и ЖЕЉКА

МИЛИЦИ МИЛЕНКОВИЋ
1926–2017.

3. децембра 2017, у 11 сати, на Новом гробљу, одржаћемо четрдесетодневни помен нашем

Шестомесечни помен

(85/251794)

(31/251634)

Последњи поздрав тетки

(106/ф)

ЗОРАН СТАНКОВИЋ
2007–2017.
Недостајеш заувек.
НЕНА, ЛИЈАНА, САША и СНЕЖАНА

НИКОЛЕ
МАРЈАНОВИЋА
1950–2017.
Отишао си тихо, без речи
и поздрава. Само ми који те волимо знамо колико нам недостајеш. У
срцу и мислима увек с тобом твоји најмилији.
Сестре МАРИЈА
и ЉУБИЦА и сестрић
ГОРАН
са својим породицама

(52/251708)

(10/251557)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА
АНТОНИАДИС
2003–2017.
Тебе дуго нема и срце
нас боли, да нас твоја љубав штити, чува, воли.
МАРИНЕЛА,
ДОНАТЕЛА,
АФРОДИТА и ЕЛЕНИ
(32/251367)

ШАТЛАН

РОСА КАРА
2. XII 2015 – 2. XII 2017.

МИЛОРАД
ТРИФКОВИЋ
2013–2017.

Заувек твоји најмилији

Увек си у нашим сећањима.
Син РАДОВАН
с породицом

(78/251793)

(76/251789)

У нашим си срцима и
успоменама.

ДЕСАНКА
2007–2017.

ДРАГАН БОШЊАК
2012–2017.

МИЛЕ
2013–2017.
Породица
(42/251676)

СИМКЕ, ПИЛЕ, ЗЛАТКО и ВУЧКО
(35/251646)
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Петак, 1. децембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Прошло је тужних шест месеци откако није с нама наша
најдража

У суботу, 2. децембра 2017. године, у 11.30, на Новом гробљу у Панчеву даваћемо годишњи помен нашем

МИЛЕНКО
УВАЛИН
4. XII 2016 – 4. XII 2017.
Прође година капетане
мој!!!

МИЛЕНКУ УВАЛИНУ
1959–2017.

ЗОРИЦА ЉЕШЊАК АВРАМОВИЋ

ИГОР с породицом
(29/251631)

У суботу, 2. децембра, у
11 сати, на гробљу у Фердину, даваћемо годишњи
помен нашој

Година прође, туга и сећање не!
Недостајеш...
Вечно ожалошћени: супруг МИЛАН, син ПЕТАР ВУК,
ћерка ЈЕЛЕНА и зет НАБИЛ

Твоји: МИЛАН, ЈОВАНА и ЈЕЛЕНА

(107/251859)

(33/251641)

БИСЕРКИ
Четрдесет дана како је преминула наша
драга

4. децембра навршава се четрдесет тужних дана
откако није с нама наша драга

Драги наш

БОКШАН
Син ДУШКО и снаја
АНДРЕЈКА
(97/251843)

МАРИЈА ТОДОРОВ БАЈКИН
1937–2017.

ДАРИНКА ПОПАДИЋ

Бескрајно хвала за све што си нам несебично
пружила, а успомену на тебе са пуно љубави и
поштовања ће чувати твоји најмилији: браћа
ПАВЛЕ, СТЕВО и ИЛИЈА, сестрићи МИТА,
ИГОР и ОБРЕН са својим породицама

МИЛЕНКО

Све више нам недостајеш.
Почивај у вечном миру.

(18/251600)

Остајеш заувек у лепом сећању.

Твоји најмилији: ћерка СНЕЖАНА,
унука ИВА, праунук ЈОВАН и зетови
ЗОРАН и МИЛАН

МИРА
ВУЈАСИНОВИЋ

Твоји: ЦОКА, ТАЊА, ИВАНА, СИНИША,
АЛЕКСА и ПЕТАР

У среду, 6. децембра 2017. године навршава се четрдесет дана откако нас је напустио наш вољени

(34/251642)

(53/251719)

3. децембра 2017. навршава се четрдесет дана
откако није с нама наша
вољена

Дани пролазе, а туга и
бол не пролазе.
Твоја ћерка БРАНКА
и унуци МАРКО
и МИЛИЦА
(27/251628)

Поводом четрдесет дана

СЕЋАЊЕ

У суботу, 2. децембра 2017, у 11 сати, одржаћемо
годишњи помен нашем драгом оцу и деди

ЉУБОМИР МИЋИЋ
Помен ће се одржати на гробљу Котеж, са почетком у 11 сати.
Ћерка ДЕЈАНА, син БРАНКО и снаја МИЛЕНА,
унуци ЈОВАН, АЛЕКСА, ЈЕЛЕНА и МИРЈАНА,
родбина и пријатељи
(87/251803)

ДРАГУТИН ЈОВИЋ ГУТЕ

ДАРИНКА ПОПАДИЋ

29. XI 2003 – 29. XI 2017.
2. децембра, у 11 сати, на Старом православном гробљу
даћемо годишњи помен нашој вољеној

Увек ће те се сећати с поштовањем СУЗАНА

Вечно ожалошћена породица

(54/251719)

(45/1251682)

ДУШАН
КОМЛУШАН
Душко мој, до краја живота чуваћу те од заборава.
Твоја РАДИЦА
(46/251694)

27. новембра напустила
нас је наша

Прошла је тужна година
откада ниси с нама

Прошло је тринаест година откако није с нама

СЕЋАЊЕ
Навршава се осам година од смрти

ЈЕЛИЦИ РАДОСАВЉЕВИЋ
рођ. Меданчић
Твоји најмилији
(64/251760)

ДУШАН
ЈОВАНОВИЋ
ПУРА
1939–2011.

ЈЕЛИСАВЕТА
МИТИЋ ВЕРА
1936–2017.

ДРАГАНЕ

МИЛАН
СИМОВИЋ

ДРАГОЉУБА
НИНКОВИЋА

ЛУКРЕЦИЈА ЕРДЕЉАН

Шест година туге без тебе, али си увек у мом срцу и мислима.
Твоја супруга
ДУШАНКА

Почивај у миру.
Твоји најмилији

Сестра СТАНКА
с породицом

Супруга са ћеркама

10. XI 1945 – 10. XII 2016.
Нема те већ годину дана. Сада си горе са анђелима, али
постојиш у нашим срцима.
Воле те твоја деца. Недостајеш нам.

(28/251619)

(99/251851)

(44/251682)

(75/251787)

(50/251704)

Чувамо те од заборава.

1929–2014.

6. XII 2009 – 6. XII 2017.
Супруга МИЛАНКА
и син ДИМИТРИЈЕ
(49/251703)

Петак, 1. децембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Нашој драгој
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Тужно сећање на драге родитеље

МИХАЈЛОВИЋ

ДРАГИЦИ ИЛИН
1931–2016.

НЕВЕНА

БОЖИДАР

2007–2017.

1978–2017.

СЕЋАЊЕ

даваћемо годишњи помен у суботу, 2. децембра 2017, у 11.30, на
Новом гробљу.
Почивајте у миру царства небеског.

Увек је у нашим мислима и сећањима, јер љубав и туга су вечни.
Њени најмилији

С поштовањем ваши најмилији

(59/251740)

(22/251610)

РУЖИЦА СТАНИМИРОВ
1930–2016.
У суботу, 25. новембра, у 11 сати, на Старом православном гробљу, одржали смо годишњи помен
нашој драгој мајци и баки.
С љубављу и тугом ћерка ЉИЉАНА с децом

2. децембра 2017. у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо
годишњи помен

(4/251395)

СЕЋАЊЕ

ГОРДАНА ПОПОВИЋ
1961–2015.
2. децембра 2017, на Новом гробљу, у 12
сати, даје се двогодишњи помен нашој
драгој Гордани.

МИЛОРАДУ БОДИРОГИ
1950–2016.

Године те никад неће избрисати, јер ти
живиш у нашим срцима.

БАЛАЖ БОНИШ
2014–2017.

Супруга МИЛИЦА, ћерке БИЉАНА и НАТАША с породицама

Твоји најмилији: мајка ЂУРЂЕВКА,
супруг ТОМИСЛАВ и синови ПРЕДРАГ
и МЛАДЕН

Ретко се рађа такав човек, а све речи су сиромашне да би описале твоју доброту и плементиост
према свима.
У вечном болу супруга ВЕРА
и ћерка КАТАРИНА

(25/251619)

(43/251681)

(36/251649)

С љубављу и поштовањем носимо те у срцу.

СЕЋАЊЕ

30. XI 1999 – 30. XI 2017.

Обавештавамо родбину и
пријатеље да ћемо у суботу, 2. децембра 2017, у
11.30, давати четрдесетодневни помен

СТОЈИЉКОВИЋ

У петак, 1. децембра 2017, у 11 сати, на гробљу у
Старчеву даваћемо четрдесетодневни помен

ЗОРАНУ КЕЉЕВИЋУ КЕЉИ

САВА ЋИРИЋ
СТОЈАДИН МИЛКА СЛОБОДАН
Увек у нашим срцима.

1930–2014.

1935–2002.

1953–2009.

Твоја породица

С љубављу и поштовањем ваши најмилији

(7/251573)

(40/251664)

Њени најмилији

Твоја племенитост и љубав је наша снага и понос
што смо те имали. Дани пролазе и не ублажавају тугу, само време пролази.
Воле те и вечно ће те се сећати твоји
најмилији: супруга БИЉАНА, ћерка ИВАНА,
унучад МАРКО, ХЕЛЕНА и СТЕФАН,
зет МИЛАН и ташта ДРАГИЦА

(117/251868)

(118/251869)

СТАНИЈИ
РАДОВИЋ

СЕЋАЊЕ

7. децембра навршава се година од смрти

СТЕВАНА КОВАЧЕВИЋА
Твоја супруга СОФИЈА

ВИНКА ПАВЛОВИЋ
2011–2017.
С љубављу од сина ВЛАДИМИРА с породицом

(39/251661)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Навршава се пет година откако није с нама наш драги

Четрдесетодневни помен
нашем вољеном

(5/251572)

Шест година је прошло откако ниси с нама

ВИНКА ПАВЛОВИЋ

НЕДЕЉКО МИЛОШЕВИЋ
Радо га се сећају: супруга КАТА, синови ДРАГИ
и ЗОРАН с породицама
(20/251607)

Живиш у нашим мислима и срцима.
Син ЗОРАН с породицом
(6/251572)

РАДОЈКА
МИХАЈЛОВ
10. XI 1930 – 5. XI 2016.
У уторак, 5. децембра
2017, навршава се година откада ниси с нама.
Нема твог осмеха, приче,
подршке, твоје љубави.
Остала су само сећања,
бол и туга.
Вољени никада не умиру.
Нека те анђели чувају.
Супруг СТЕВАН и ћерке
ВЕСНА и СНЕЖАНА
с породицама
(63/251758)

Навршава се четрдесет
дана откако нас је напустио наш

КЕКИЈУ

ЗОРАН
КЕЉЕВИЋ
КЕКИ

Увек си у нашим мислима. Тако ће и бити заувек.
Воли те брат ПРЕДРАГ
и ГОЦА са децом

Волимо те и чувамо од
заборава.
Твоји: НЕНАД,
ВИОЛЕТА и СТАША

(95/251833)

(16/251594)

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

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ
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4
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Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

Добили близанце – ћерке
4. новембра: Тамару и Софију – Сања и Костике Ника.

Добили ћерку
4. новембра: Теодору – Дејана и Бојан Куљанин; 6. новембра: Елеонору – Божана и
Адам Брезник; 8. новембра: Петру – Драгана и Милош Влатковић; 9. новембра: Софију –
Ивана и Иван Ђорђевић; 10. новембра: Уну – Јасмина Њистор и Марко Кљајић, Тару – Тамара Јанковски и Милош Влајић; 13. новембра: Андреу – Данијела и Драган Петровић,
Лару – Драгана Панић и Горан Марић; 14. новембра: Сару – Ивана Вук Николић и Немања Николић; 15. новембра: Анђелу – Јелена и Марко Павловић, Наталију – Сања Барош и
Роберт Јожа, Ању – Марина и Никола Егић.

Добили сина
3. новембра: Џастина – Љиља Новаков и Милан Недељко; 5. новембра: Вукмана –
Тамара Божић и Милан Накомчић; 6. новембра: Вукана – Tатјана Самоилов и Тихомир
Марковић; 7. новембра: Давида – Славица Павловски и Мирослав Станковски, Дамјана – Јована и Дарко Вранић; 9. новембра: Дамјана – Милица и Бојан Стојић; 10.
новембра: Вука – Јулијана Саузер и Дејан Обрадовић; 13. новембра: Стефана – Марија и Бојан Форгић; 14. новембра: Марка – Марина и Чедомир Борна, Павла – Дијана и
Марко Марковски; 15. новембра: Деспота – Данијела и Марко Стојановски, Михаила –
Татјана и Милош Ђурић, Павла – Ивана Каплар и Анђелко Божић, Вању – Бојана Главонић и Данијел Михајловски; 16. новембра: Војислава – Кристина и Сава Пешић,
Алексу – Марија и Марко Дичић; 17. новембра: Страхињу – Биљана Форгић Каналаш
и Дејан Каналаш; 18. новембра: Луку – Миломирка Ђорђевић и Милош Бабић.

ВЕНЧАНИ
18. новембра: Стефана Настић и Миодраг Вељковић, Наташа Борота и Драган
Мишчевић, Милана Вукмировић и Урош Гавриловић, Санела Лазаревић и Александар Главонић; 19. новембра: Оливера Јевтић и Мирослав Петрески, Маријана Петков и Миломир Пантић, Валентина Николић и Милан Ћалић; 23. новембра: Катарина Переги и Данијел Илијашев, Јованка Гаврилов и Стеван Стефановић; 24.
новембра: Добрила Марсенић и Жарко Живојновић.
УМРЛИ
16. новембра: Ирен Нађ (1929); 17. новембра: Милорад Шарчевић (1954); 18. новембра:
Милица Радојчић (1936), Предраг Беланчић (1951), Јулијана Бечеи (1926), Милка Витић
(1937), Пера Стаменковски (1942), Милица Шкорић (1953); 19. новембра: Живан Лазаров
(1946); 20. новембра: Миљојка Нишавић (1940), Живослав Танацковић (1941), Ана Јакаб
(1940), Петар Добрић (1952); 21. новембра: Бецена Томић (1935), Милоје Милосављевић
(1934), Мирослав Бучић (1937), Трајче Стојковски (1960), Златија Ичин (1922), Никола Јокановић (1985), Биљана Мијатовић (1987); 22. новембра: Илија Кораћ (1950), Снежана Ђурђев
(1950), Пера Катанов (1946), Вукица Жутић (1932); 23. новембра: Љубомир Новићевић
(1936), Слободан Тасовац (1965), Душица Данилудис (1958), Драгица Митровић (1946).

ЕНИГМАТСКИ
2

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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Петак, 1. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

КОКТЕЛ

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 8

6

3

Слогови: АН, ВЕ, ВИР, И, ЈА, ЈА, ЈАН, ЈЕ, ЛИ, ЛИ, ЛИ, НИ, НО, НО, ПИ, СА, ТА,
ТА, ТА, ТИН, ЦВИ, ЧАН.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. место у Бачкој код Суботице, 2. град у Турској, 3.
житељ државе на Апенинском полуострву, 4. савршено, без мане (изр.), 5. име
бившег фудбалера „Црвене звезде” Благојевића, 6. мањи клавир.

4

СПУНЕРИЗАМ

5

ВРЕЛО РЕКЕ

1
2

6

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Преоптерећени сте прошлошћу. Не мучите себе, али ни људе око себе оним што не можете
променити и исправити. Није
прави тренутак да напустите посао, без обзира на тешкоће. Више спавајте.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Нервоза нагомилана у вама може довести до лакших здравствених тешкоћа. Делујете смирено и
задовољно, али то је само затишје пред буру. Потрудите се да се
стишате бар до следеће седмице.
Мањи прилив новца.

Пазите шта и где говорите да не
бисте били ухваћени у лажи. Покажите више стрпљења у пословима и не форсирајте толико ни
себе ни друге. Новац има свој
пут, тренутно мало касни код
вас, али, као и све, стиже у последњем тренутку.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Промена времена не прија вашим плућима, па посетите лекара. Породични и љубавни односи
су стабилни. Наклоност надређених је велика и прави је тренутак
да то искористите за себе и коначно добијете оно што дуго чекате.

Време није најповољније за
тражење длаке у јајету, зато се
мало смирите. Немате много
стрпљења, али околности ће се
окренути у вашу корист. Послови
ће вам донети солидан добитак
да мирно дочекате крај године.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Будите опрезни у љубави. Не

Прави је тренутак да коначно

отварајте се превише, није злато
све што сија. Послови вам иду од
руке и успећете да се наметнете.
Ракови који се баве приватним
послом биће задовољни новчаним приливима.

ставите тачку на све оно што вас
већ дуго мучи. Прекините односе
који вас оптерећују и крените даље. Новац вам стиже. Љубавни
односи су топло-хладни, али не
будите брзоплети.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Не може све у животу да се ис-

Мењали бисте нешто, али без

планира, контролише и наметне.
Задржавање беса само вам ствара проблеме. Мањи сукоби с колегама могу прерасти у велику
свађу. Стварног разлога за то нема. Смирите се.

правог разлога. Посао вам је у
овом тренутку као омча око врата, али тврдоглавији сте него
икада и решени да све истерате
на чистац. Партнер вас подржава, пун разумевања, али не испитујте границу.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Пред вама је шаролик период.
Седмица вам почиње недостатком новца, а онда ће уследити
изненадни добитак. Трошите и
оно што немате. Обуздајте се.
Ситне чарке с партнером могу
пробудити страст, али не претерујте.

ИЗБОР ВУНЕ

Расејани сте, па ће вам се дешавати да закажете два састанка у исто време, а онда ћете заборавити на оба. Послови вам
иду прилично добро, очекујте
новчану награду. Проблеми са
желуцем.

(19. 2 – 20. 3)
Пред вама је доношење једне
велике одлуке, али пре него што
је донесете, поново све добро
анализирајте. Односи у породици су се мало закомпликовали,
али својим шармом ћете то средити. Новац полако почиње да
пристиже.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
Нушићева
Управе
комедија универзитета

Немоћан
човек,
астеник

ПРВА
Радници у
СРПСКА
матичарској
ЛЕКАРКА У
служби
УГАРСКОЈ

Други
вокал

Свештеници
у Исламу

Одводни
крвни суд
Римски бог
љубави
(мит.)

Војевање

Писар
(мађ.)

Акционари
Лична
заменица
Иницијали
Мештровића
Света (турц.)
Карташка
игра
Показна
заменица

Симбол
иридијума

Народ под
Турцима
Симбол
никла

Хемијски
елемент
Симбол
фосфора

Игра на
срећу
Врста
строја у
војсци (мн.)

Покрај Балатона
НА ЛЕТО ЈЕ ЗБОР,
тамо Пишта кани
да проведе одмор.

(3) СРЕДСТВО ЗА ЈАЧАЊЕ

ЛЕКАРКА СА
СЛИКЕ

Горки
лекови

(2) МАЂАРСКО МОРЕ

Задужбинари
Гмизавац

Предлог уз
локатив

(1) ЛУКА У ЕГИПТУ
ПАРОДИСТ je морске
пребринуо муке
допловивши бродом
до суецке луке.

Име глумца
Хариса
Притока
Јенисеја

Котлина
Преспанског
језера

Држава у
Африци

Мађарски
песник
(Ендре)

Циљ
Руда
гвожђа

Притока
Балтичког
мора

ПРОШЛА
АЛБАНСКУ
ГОЛГОТУ

Простор за
држање
гмизаваца

Стари тип
возила
„Ситроена”

Коме снага мањка
и лоше му стање,
НEКA ПЛАТИ добро
средство за јачање.

РЕШЕЊА – Магични лик 6 х 8: Чантавир, Анталија, Италијан,
саливено, Цвијетин, пијанино. Стиховни анаграми: (1) Порт Саид,
(2) Блатно језеро, (3) аналептик. Скандинавка: Одра, мета, Преспа,
Ед, с, ктитори, артерија, деоничари, Марија Прита, им, амара, тач,
раја, лото, титанијум, ир, шпалири, ами. Спунеризам: извор Буне.

РОЂЕНА У
СЕЛЕУШУ

Држање
непријатеља
у обручу
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ФОТО-РЕПОРТАЖE

Петак, 1. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

„МАЛЕ” НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У ПАНЧЕВУ (3)

ПОЗИТИВАН ДУХ ЦИНЦАРА ОСЕЋА СЕ НАДАЛЕКО
И док „Панчевац” наставља да
изда је додат ке на јези ци ма
већих националних заједница
– Румуна, Мађара, Словака и
Македонаца, ова рубрика посвећу је пажњу мало број ни јим
народима са ових простора –
банатским Бугарима, Јеврејима и Цинцарима.
Своје виђење широког дијапазона тема од историјата до
актуелног тренутка даће добри
познаваоци прилика у поменутим заједницама.
У овом броју о Цинцарима
говори Светлана Николин.
Неко ко веома добро познаје
прилике када је реч о Цинцарима, као и о њиховом досељавању и битисању на овим
просторима, сасвим сигурно је
новинарка Светлана Николин.
– Реч је о романизованом
старобалканском народу, али
радије бих користила научно
усвојен термин – Аромуни. Име
Цинцари одомаћило се само у
Србији и околини; потиче од
речи „ћинћ”, која представља
број пет, па се до поменутог
назива вероватно дошло тако
што се тај израз најчешће чуо

Дани цинцарске културе у Панчеву

Светлана Николин говори о малом народу богате културе
успели да се организују у државу – почиње причу ова Панчевка цинцарске крви.
Она наводи да су Аромуни
на овим просторима готово потпуно заборављени из различитих разлога – од политичких
па до мимикрије таквих малих
етничких група које су убрзо
након формирања биле разби-

С језичких радионица

када су се бавили њима својственим трговином, угоститељством и другим услугама. С
друге стране, мало ко зна да
постоје још три групе балканских романских народа –
Истроромaни, Мегленорумуни
и убедљиво најбројнији Дакорумуни, који су захваљујући концентрацији популације једини

јене и откинуте од своје матице. Расути су свуда по Балкану, а како су источнохришћанског порекла, они су се полако
утапали у доминантно православно становништво у Грчкој,
Македонији, Бугарској и, наравно, Србији.
– Занимљиви су путеви Аромуна куда су најпре терали

огромна стада, да би постепено прелазили на трговину и
угоститељство, што је посебно
узело маха у време Отоманске
империје, када су пословали
од Дубровника до Константинопоља и стизали и до Београда. Историја Цинцара је толико комплексна и садржајна да
је за њено темељно проучавање неопходан један институт,
а несагледив је њихов допринос у свим порама друштвеног
живота на Балкану и шире –
од економије, преко политике,
до културе. Интересантно је
шта су све преживљавали откад
су почели да крајем 17. века
насељавају ове просторе. У ужој
Србији, тада делу Отоманског
царства, било их је у већем броју, али су се с временом досељавали у Аустроугарску, не само
зато што је у питању била хришћанска земља већ и због више
могућности за трговину – каже
Светлана Николин.
Према њеним речима, постојале су три цинцарске руте, а
једна је ишла кроз Панчево ка
Вршцу, Темишвару и Букурешту, тако да смо овде имали
велику групу која је дала допринос раз во ју гра да и уоп ште
јужног Баната. Велики егзодус
Цинцара догодио се крајем 18.
века, када су муслимански ратници опљачкали и срушили
Москопоље (налазило се у дана-

шњој Албанији), средиште Цинцара и један од највећих градова тада на Балкану, који је
имао преко 70.000 становника,
што је, рецимо, било дупло више
у односу на Атину и седам пута
више од Београда. Тамо је цветала трговина, постојале су високе школе, као и прва штампарија на Балкану, а производила се разна роба. С тим у вези,
готово је извесно да појам качкаваљ потиче оданде, јер каш
на аромунском значи сир, док
је кавал латински назив за коња.
У то време котурови качкаваља
превожени су на коњима...
– Аромуни су веома гостољубив народ, а веома је дирљиво то колико су повезани са
својим сународницима, поготово што су врло разбијени.
Налазе се спорадично по градовима, а у нашем окружењу,
у Новом Селу, било је чак и
руралног становништва. Али
никад се нису бавили пољопривредом, већ углавном ситном трговином, занатима или
угоститељством. Тамо су као
вео ма пле ме ни ти упам ће ни
чланови породице Зега, који су
у једном периоду елементарних непогода бесплатно делили
хлеб суграђанима. И за Панчево се везује више знаменитих
породица, пре свих Прошевски, некад Проша, затим Мандрино, имућни трговци досе-

ПАНЧЕВАЧКИ АУТОР ВЕЋ ДУГО СЕ БАВИ ЕТНОЛОШКИМ ФИЛМОМ

Ђера чува последње дахове старог Баната
Дугогодишњи панчевачки сниматељ Радован Ђерић Ђера,
тренутно запослен у Народном
музеју Панчево, већ више од
десет година бави се ауторским
доку мен тар ним фил мом. У
фокусу му је живот на селу, а
издвајају се три награђивана
остварења, која повремено прикаже у неком од панчевачких
насељених места.
Тако је пре извесног времена гостовао у Качареву, а недавно и у Дому културе у Глогоњу, када је публика могла да
види поменуте документарце.
Први Ђерин филм (из 2005.
године), под називом „Просто
ко пасуљ”, и данас се алтернативно приказује у Кустуричином Дрвенграду. У том остварењу све се врти око Трише,
који има идеју да на качаревачкој „Сланинијади” обори Гинисов рекорд тако што ће скувати
две и по хиљаде литара пасуља.
Али испоставља се да је то само
фазон на који главни јунак покушава да заради новац. Око
огромног казана окупљају се
разне персоне, чији коментари
прилично верно осликавају овдашњи менталитет.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

„Село у срцу града” прошле
године је, међу 186 конкурената, проглашено победником
двадесет петог Међународног
етнолошког фестивала у домаћој конкуренцији. Филм говори о житељима панчевачког
насеља Маргита који чувају старин ски иден ти тет. Како би
један од њих рекао – док има
коња, биће и Маргићана. Поред
осталог, приказан је и јединствен тамошњи обичај, када
хармоникаш на дан славе свира испод прозора домаћина.
Најновији Ђерин филм је
„Банатски блуз”, добитник гранприја на последњем омољичком „Жиселу”, док је пре неки
дан у Македонији, на фестивалу „Камера 300”, освојио друго
место. Прича је о томе како су
Филмско вече у Глогоњу

љени из Влахоклисуре, одакле
су повукли и кумовску фамилију Ока. Рецимо, породици
банкара и културних донатора
Мано Зиси треба дати улицу у
граду, као и Михајловићима,
међу којима су били истакнути архитекти и математичари.
Данас су мно ги ма позна ти
врсни угоститељи Џантовски
или адвокати Ћурчини. Најтипичније породице у Панчеву
нису мењале презимена, што
су сплетом околности кроз истори ју Аро му ни вео ма често
чинили, чак и по пет-шест пута.
Ипак, као што су ми многи од
њих признали, неупоредиво им
је битније то што знају ко су –
истиче панчевачка новинарка.
Она додаје да су Цинцари у
свакој средини у којој би се
нашли, били познати као изузетно позитивни и марљиви и
враћали су јој све што је било
замисливо. Тако се по Београду
могу наћи натписи о донаторима од којих је 70 одсто њиховог
порекла; у Новом Саду је Матица српска опстала захваљујући
Трандафиловићима, док је култура Сремских Карловаца почивала на донацијама Аромуна.

– Будућност Цинцара због
велике распршености није нимало блистава. Када је реч о Србији, посебно сам песимиста, јер
је дијалект потпуно нестао и
можда га користи неколико
десетина људи, али га чак ни
њихова деца не знају. Зато је
циљ језичких радионица које
смо пре неколико година организовали у Еврорегионалном
центру „Ин медијас рес” био да
се, пре свега, очува идентитет
популације, јер учење потпуно
новог језика није нимало лако.
Мислим да смо суштину постигли, а и први смо на просторима бивше Југославије почели
да радимо на промоцији Аромуна. И то се прочуло чак до
Словеније, која је имала истророманску популацију у јужним
крајевима, па је њихова национална телевизија снимила емисију с нама. Сада остаје новим
истраживачима да крену у мукотрпно „копање” по архивској
грађи, али на срећу, с друге
стране, створена је мала али
вредна група, која се и даље
бави сличним радовима у неким
другим крајевима Србије –
закључује Светлана Николин.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Дина
Ова чупава женкица појавила се
поред једног прометног пута у
нашем граду пре три месеца, али
нажалост није имала превише
среће: неколико дана касније ударио ју је аутомобил, након чега
је завршила у градском прихватилишту с преломом ноге.
Ту је повреда санирана и после дужег опоравка, за дивно
чудо, поново шета и трчи. Стерилисана је, вакцинисана и
чипована, спремна за другу шансу и нове власнике, а све
информације могу се добити на телефон 352-148.

Режисер/сниматељ у акцији
некад живели становници ове
регије и како реагују на промене. Један од протагониста је
Душан Глуваков, познати рокер,

који не крије да воли стари
Банат, али жели напред. С друге стране, отац га редовно запиткује када ће да се „унормали”,
то јест да „престане с тамбурањем гитаре и врати се земљи”.
Упечатљив лик је и локални
брица, прави живи музејски
примерак старог времена.
– Све те филмове не бих
назвао доку мен тар ним, већ
етнолошким, јер се баве баш
том материјом. Трудио сам се
да продрем у аутентичне обичаје, навике, па и карактере
једноставних малих људи који
негују дух старог Баната. Чини
ми се да то нестаје и да је сада
можда последња прилика да
се то забележи. Планирам да и
убудуће радим на истој тематици – навео је Ђера.

Стафордица
Иако их бије глас да су агресивни,
опасни, овакви или онакви, ова женка стафорда је изузетно мирна и
послушна. Пронађена је на Кудељарцу средином месеца, без чипа
или огрлице, и највероватније има
власнике, који је, нажалост, нису
тражили у служби „Зоохигијене”,
иако им је у комшилуку.
Уколико неко зна власника или
има услове и жели да удоми ову
добрицу, може се јавити на 352-148.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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СПОРТ

РУКОМЕТАШИ ДИНАМА НАСТАВЉАЈУ
ТАКМИЧЕЊЕ У СЕХА ЛИГИ

ПУТ У ЗАГРЕБ, ПА ДОЛАЗИ НЕКСЕ
Викенд пред нама доноси
почетак нових искушења за
рукометаше Динама. Момци које пред во ди тре нер
Иван Пет ко вић ула зе у
„паклени децембар”, када ће
одиграти неколико важних
мечева у регионалној СЕХА
лиги. Првог дана дванаестог
месеца панчевачки „вукови
с Тамиша” гостоваће у главном граду Хрватске.
– Загреб је и у старој Југославији био тим за поштовање, с много успеха, тако да
је излишно говорити о његовом квалитету. Имао је несрећу ове сезоне у Лиги шампиона, незаслужено је изгубио неколико утакмица, баш
као и недавно у Нанту. Загреб
је склоп кадетских, јуниорских и сениорских репрезентативаца Хрватске. Ипак, без
обзира на све што сам рекао,
на ово гостовање идемо са
жељом да играмо што боље,
да пробамо да поновимо оно
што смо радили у Скопљу.
Имали смо здравствене проблеме с Мирковићем и Жујовићем, али сигуран сам да
ћемо пут Загреба кренути
комплетни – рекао је Иван
Петковић на конференцији
за новинаре одржаној у понедељак, 27. новембра.
РК Загреб је недавно променио и тренера, па је уместо Каси ма Каме ни це за

шефа стручног штаба именован некадашњи хрватски
репре зен та ти вац Зла тан
Сарачевић.
– Загреб је сјајна екипа.
Ми вред но тре ни ра мо и
желимо да се кроз овакве
мечеве што боље припремимо за оно што нас чека у
плеј-офу српског шампионата – додао је одлични рукоме таш Дина ма Миљан
Буњевчевић.
Већ у уторак, 5. децембра,
„вукови с Тамиша” одмериће снагу с још једним хрватским клубом. У Халу спортова на Стрелишту долази
Нексе из Нашица.
– Скоро два месеца нисмо
одиграли утакмицу пред својим навијачима. Жељни смо
да покажемо свој квалитет
и да докажемо да смо конкурентни у СЕХА лиги. Паузу у такмичењу искористили смо на прави начин, јако
добро смо тренирали и верујем да ћемо приказати добру
игру. Позивам и публику да
дође у што већем броју и да
нам помогне у дуелу са екипом из Нашица – истакао је
талентовани играч Динама
Саво Славуљица.
Дакле, девето коло СЕХА
лиге, у коме се састају Динамо и Нексе, биће на програму у уторак, 5. децембра.
Утакмица почиње у 19 сати.

НАДМЕТАЊЕ СТРЕЛИЧАРА

ПАНЧЕВЦИ УВЕК У ВРХУ
У земунској хали „Пинки”
прошлог викенда одржано је
тра ди ци о нал но над ме та ње
стреличара познато под називом „Куп Земуна”. Конкуренција је била веома јака, јер су
наступили и такмичари из бивших југословенских република, а цео догађај протекао је у
добром дружењу и пријатељском расположењу.
Стреличарски клуб Панчево био је и овог пута врло запажен, јер је од 16 пријављених
такмичара у наш град стигло
чак десет медаља.

Млади стреличари Панчева
поново су били изванредни.
Златне медаље су освојили: Ива
и Урош Јакоб, Ана Велимиров
и Јован Шпехар, а Стефан Кљајић се окитио сребром. Тријумфовао је и ветеран Небојша
Стојановић у својој категорији, а сениорска екипа Панчева, која је наступила у саставу:

Драгиша Јевтић, Дејан Јакоб
и Дејан Форго, освојила је сребрно одличје. Медаљу истог
сјаја заслужио је и Стефан
Жикић, који се надметао у
гађању компаунд стилом.
За све љубитеље стреличарства у нашем граду ево још
једне лепе вести – нови члан
СК-а Панчево постала је Марија Љубинковић, најбоља такмичарка у Србији у гађању
компаунд луком.
Она се 18. и 19. новембра
надметала у Луксембургу, где
је с 570 кругова оборила соп-

ствени државни рекорд који
је прошле године поставила у
Темерину. Резултат од 570 кругова који је Марија остварила
у Луксембургу значи и да је
она испунила норму за учешће на Светском првенству,
које ће бити одржано 2018.
године у Сједињеним Америчким Државама.

ТУРНИР У ЗЕМУНУ

ШАХ ЈЕ ИМИТАЦИЈА ЖИВОТА
Надметање младих играча,
под називом „Шах је имитација живота”, одржано је прошлог викенда у Земуну. Чланови ШК-а „Аљехин” из нашег
града Ања Радмановић и Петар
Ћосић освојили су сребрне
медаље. У организацији ШК-а

Делфин, одржан је турнир трећекатегорника, на коме су се
учесници борили за освајање
друге категорије. Прво место
убедљиво је заслужио Марко
Форђарини, па је тако и званично постао шаховски другокатегорник.

Петак, 1. децембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ДИНАМО У СРПСКОЈ ЕЛИТИ
Велики успех
са својим борцима
Догодине у Суперлиги
Првен ство Прве џудо лиге
Србије одржано је у суботу, 25.
новембра, у Беочину. На том
престижном турниру надметало се седам клу бо ва, и то:
Цемент из Беочина, Безбедност
из Новог Сада, Динамо из Панчева, Омладинац из Степановићева, Партизан из Краљева,
Словен из Руме и Тутин из истоименог града.
Џудисти из нашег града у
првом мечу су одмерили снагу са Омладинцем и савладали су га са 6:4. Динамо је потом
изгубио од Партизана са 8:2,
али је већ у полуфиналу остварио сјајан тријумф, од 8:2, над
ЏК-ом Безбедност и пласирао
се у саму завршницу турнира.
У великом финалу Динамо се
поново састао с Партизаном и
усле дио је фан та сти чан
реванш. Панчевци су тријумфовали са 6:4 и окитили су се
титулом шампиона. Овај успех
још више добија на значају ако
се зна да је Динамо наступио
искључиво са својим борцима,
од којих су само тројица сениори, а остатак екипе чинили
су још три јуниора и два кадета. Тим из нашег града предводио је тренер Љубомир Станишић, а међу судијама на
турниру био је и наш суграђанин Петар Илијин.
Шампионску екипу Динама
сачињавали су: јуниори Алекса

Стојадинов (категорија до 66
кг), Филип Ринковец (до 73 кг)
и Игор Омаста (до 81 кг), кадети Никола Достић и Данијел
Маравић (до 90 кг) и сениори
Урош Ћирић, Стојан Секулић
и Немања Русо (сви у категорији преко 90 кг).
– Одувек смо желели ову
титулу. И овог пута су ми понуђени борци из других клубова
као појачања за овај турнир,
али сам све понуде одбацио,
јер сам желео да до успеха стигнемо с нашим снагама. Честитам мојим момцима, били су

сјај ни. Испо што ва ли су све
договоре, све тактичке замисли спровели су у дело. Ишли
смо на све или ништа и – освојили смо шампионски пехар.
Догодине нам предстоје надметања у Суперлиги и мечеви
с финансијски много јачим клубовима, али нећемо се предавати. Имамо квалитет и можемо да се носимо с најјачима –
рекао је Љубомир Станишић,
први тренер ЏК-а Динамо.
Док су се њихови старији
клупски другови надметали за
улазак у елиту, најмлађи борци

Динама наступили су на такмичењу под називом „Змајев
турнир” у Српском Крстуру.
Учествовало је преко 100 такмичара из 13 клубова из: БиХ,
Мађарске, Словеније и Србије.
Динамо се представио са девет
бораца, које је предводио тренер Душан Павић.
Најуспешнији је био Огњен
Ђуришић, који се окитио са две
златне медаље. Сребрна одличја су заслужили: Филип Петричић, Алекса Лехни, Ивана Коларић и Никола Митић, а бронзу
је зарадио Кристијан Лехни.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ У ФАНТАСТИЧНОЈ СЕРИЈИ
Четири узастопне
победе
У суботу гостује Беовук
Кошаркаши Тамиша остварују
фантастичну серију победа. Од
прошлонедељног текста о игри
под обручевима, на истим овим
странама, момци које предводи Бојан Јовичић нанизали су
чак три тријумфа. После победе над „клонферима” у Београду пред Тамишем су падали
Златибор, Слога у Краљеву и
Војводина.
Тамиш је најпре у среду, 22.
новем бра, на свом тере ну
постигао веома важан тријумф
над екипом Златибора. Био је
то дуел у коме су Младен Витковић и његови саиграчи „оверили” победу над ОКК Београдом, а ефикасношћу су се истакли: Савић (шеснаест поена),
Соча нац (пет на ест), Илкић
(дванаест), Смиљанић (једанаест), Кнежевић и Витковић (по
десет поена).
Прошлог викенда, у осмом
колу Кошаркашке лиге Србије, Тамиш је гостовао у Краљеву, где је одмерио снагу с домаћом Слогом. Био је то меч у
који су Панчевци, бар по пласма ну на табе ли, ушли као
фаворити.
Екипа тренера Јовичића отпутовала је у Краљево осокољена
са две „везане” победе, али ваљало је и у граду на Ибру пружити
максимум, јер је увек најтеже
победити у унапред добијеним
утакмицама. На срећу навијача из Панчева, Смиљанић и саиграчи играли су озбиљно и нису
потценили ривала: Слога–Тамиш 70:73, по четвртинама
19:19, 16:20, 20:20 и 15:14.
Најефикаснији у редовима
нашег тима био је Иван Смиљанић, који је постигао 23 поена, а истакли су се и Немања
Ђорђевић, с 13, и Стефан Савић
и Душан Кнежевић, са по десет
поена.

Утакмицама деветог кола у
уторак, 28. новембра, настављена је првенствена трка за
бодове у Кошаркашкој лиги
Србије. Тамиш је у Хали спорто ва на Стре ли шту уго стио
новосадску Војводину, а око
300 навијача надало се само
једном – наставку победничког низа. Панчевци су одлично „отворили” утакмицу, доминирали су њеним већим делом,
а онда је у финишу виђена права кошаркашка драма. На срећу љубитеља спорта у нашем
граду, све се добро завршило:
Тамиш–Војводина 81:78, по
четвртинама 25:10, 19:18, 19:23
и 18:27.
А почело је како се само
пожелети може. Поентирао је
Савић, Илкић је био прецизан
уз фаул, у стрелце се уписао и
Кнежевић... Тамиш је повео с
9:0, што је тренера Новосађана
натерало да узме тајм-аут. Уследила је „тројка” Раичевића, али
и фантастична игра Панчеваца

у одбрани, за коју Новосађани
нису имали решење. Када је
капитен Витковић погодио за
три поена, уз звук сирене која
означава крај прве четвртине,
учинило се да ће Војводина
претрпети катастрофу.
Домаћи кошаркаши играли
су добро и у другој четвртини.
Смиљанић је „тројкама” разоружавао ривала, а што је било
најважније, Тамиш је успевао
да одржи високу предност из
првог дела утакмице, па је на
одмор отишао са шеснаест поена „вишка” (44:28).
Наставак меча донео је нешто
чвршћу игру Војводине у одбрани, домаћи су мало посустали,
али су Витковић и Митровић
погађали када је било најпотребније, па је Тамиш ушао у
последњи период игре с дванаест поена предности.
А онда је дошла четвр та
четвртина и драма какву само
кошарка може приредити. Упорни гости нису се предавали, па

су нешто више од минута пре
краја стигли на 75:70, а потом
је Алекса Илкић успео с пенала да врати на 77:70, али Новосађани су били прецизни већ у
следећем нападу (77:72). Сочанац је потом погодио за 79:72,
а 44 секунде пре краја гости су
„тројком” смањили на 79:75 и
потом су још једном били прецизни за три поена – 79:78.
Осамнаест секунди пре краја
Никола Сочанац је само једном
био прецизан с линије слободних бацања (80:78), Војводина
је потом имала и напад за продужетак или победу, али Тамиш
је успео да се одбрани...
Иако су од готовог могли да
направе вересију, кошаркашима Тамиша треба честитати на
још једној победи која их је
приближила врху првенствене
табеле. У суботу, 2. децембра,
Тамиш поново игра на свом
терену. У хали на Стрелишту
гостоваће Беовук, а утакмица
почиње у 19.30.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПРВИ ТРИЈУМФ „ЛАВИЦА”

ТРОФЕЈИ ИЗ ТУЗЛЕ
Чланови Карате клуба Младост из нашег града били су
веома активни прошлог викенда. Учествовали су на два велика турнира, а што је најважније, на оба такмичења оставили
су добар утисак и освојили бројне медаље.

На надметању под називом
„Тузлански победник”, у конкуренцији 500 бораца из БиХ,
Хрватске, Црне Горе и Србије,
златне медаље у борбама освојили су сениор Милош Макитан и кадеткиња Јована Новаков. Бронзаним одличјем окитила се кадеткиња Анђелина
Јаредић, а Наталија Гавриловић изгубила је у борби за трофеј, па је морала да се задовољи четвртим местом.
У недељу, 26. новембра, млађе категорије КК-а Младост надметале су се на турниру „Пантер
опен” у Будисави. У конкуренцији 250 такмичара из 25 клубова наши млади суграђани
постигли су запажене резултате.
Најсјајнија одличја зарадиле су Наташа Пап Марковић и
Драгана Мацура, а Лука Станојковић се окитио сребром
(сви у борбама). Бронзане медаље у катама освојили су: Наташа Пап Марковић, Уна Терзић, Алекса Јанић, Сара Лепедат, Тамара Гавриловић, Тана
Ковач, Софија Стефановић и
Теодора Митровић.

ЗЛАТО АНДРИЈАНИ

Такмичари Џудо клуба Јединство из Качарева имали су много успеха прошлог викенда.
Андријана Кртенић се надметала на великом међународном турниру у Загребу, где је
освојила најсјајније одличје у
конкуренцији 700 учесника.
Златну медаљу заслужио је
и Немања Нишић, који се надметао на турниру „Војводина”
у Новом Саду.

ОДЛИЧЈА ЗА ПАНЧЕВО
Чланови Џудо клуба Панчево
настављају да нижу успехе у
јесењој сезони.
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Одбојкашице Динама
боље од Партизана
Борац у серији
победа
Љубитељи игре преко мреже у
нашем граду и околини коначно имају разлога за задовољство. Викенд за нама протекао
је у знаку победа, па се самим
тим шири и оптимизам пред
важне мечеве који предстоје
нашим одбојкашким екипама.
Сед мо коло Супер ли ге за
одбојкашице донело је и први
тријумф Динама у новој сезони. Девојке које предводи тренер Никола Јерковић у неколико последњих утакмица показале су завидан напредак у игри,
али нису имале довољно среће
и концентрације да освоје бар
неки бод. Ипак, нису губиле
веру у себе и своје могућности.
И успеле су. Труд и залагање
коначно су се исплатили. Прошлог викенда у Хали спортова
на Стрелишту савладале су београдски Партизан с 3:2, по сетовима: 25:20, 25:27, 25:20, 22:25
и 15:13.
Тренер Јерковић је поверење за овај важан меч поклонио
екипи коју су чиниле: Милица
Јова но вић, Сања Ђур ђе вић,
Сара Павло вић, Јана Ћук,
Милица Шорак, Бјанка Петковић и Драгана Марковић.
Иако су лоше „отво ри ле”
утакмицу, панчевачке „лавице” нису губиле веру да могу
остварити позитиван резултат.
Партизан је водио са 6:2 и 7:3,
али онда је Бјанка Петковић
изблокирала „један на један”,
важне поене освајала је и Милица Шорак, а Сара Павловић,
касније ће испоставити – јунак
овог сусрета, почела је да „решета” део терена који припада
рива лу... Већ на тех нич ком
тајм-ауту Динамо је имао предност (12:11), а онда је почела
игра „поен за поен”. Добре сервисе Драгане Марковић одлично је користила Милица Шорак,
водила се изједначена борба све
до самог финиша, када је Милица Јовановић са два ас-сервиса „сломила” противника

и донела велику радост домаћем тиму.
Егал утакмица одвијала се и
у другом сету. Партизан је повео
са 7:2, те је Никола Јерковић
реаговао тајм-аутом. Потом је
уследила серија Динама, па је
и стратег београдског тима био
принуђен да затражи минут
одмора. „Лавице” су успеле да
смање предност гошћи, па и
да изједначе, затим је уследио
ас-сервис Александре Петровић, наше суграђанке која брани боје Партизана, за 11:13...
Узвратила је на другој страни
Јана Ћук, али је финиш сета
припао гошћама, које су прве

већих трзавица добиле трећи
сет, повеле са 2:1 и тако освојиле први бод у новом шампионату.
Све до средине четвртог сета
„лавице” су имале иницијативу. Водиле су са 12:9 и 15:13, а
онда је почела да их издаје снага, што су гошће умеле да искористе. Ипак, и овај део меча
карак те ри са ла је узбу дљи ва
завршница, која је на крају припала „црно-белим” девојкама.
Пети сет, који многи називају и одбојкашком лутријом,
заслужено је припао играчица ма у пла вим дре со ви ма.
Сара Павловић је повратила

Своје навијаче обрадовали су
и одбојкаши Борца из Старчева, који се такмиче у Првој
лиги. Они су у седмом колу
гостовали у Јагодини, где су
одмерили снагу са истоименим
домаћином и остварили четврту победу у шампионату: Јагодина–Борац 1:3, по сетовима:
25:20, 12:25, 19:25 и 20:25.
Сам поглед на коначан исход
довољно говори о односу снага
на терену дворане ЈАССА у Јагодини. Домаћи одбојкаши су у
првом сету искористили опуштеност момака које предводи тренер Душан Јовић, а онда су „борци” додали гас, заиграли онако

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – К. МИТРОВИЦА
субота, 17 сати

Рукомет
СЕХА ЛИХА
Панчево: ДИНАМО–НЕКСЕ
уторак, 19 сати
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ДОЛОВО
субота, 19 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Дебељача: БУДУЋНОСТ – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БЕОВУК
субота, 19.30
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Футог: ФУТОГ – КРИС КРОС
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО – РУ КОШ
субота, 19 сати
Голубинци: ЈАДРАН–БНС
Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР
недеља, 16.30

Прошлонедељни
резултати
стигле до сет-лопте (21:24).
Динамо је успео да изједначи,
одговорност је преузела Сара
Павловић, али за коначни преокрет није било снаге.
Девојке из оба тима наставиле су да играју у јаком ритму и у трећем сету. Динамо су,
у одличној партији, предводиле Сара Павло вић, Мили ца
Шорак и Јана Ћук, које су освајале најважније поене. И у овом
делу сусрета Партизан је имао
почетну предност од 5:1, али
како је сет одмицао, „лавице”
су бивале све сигурније. Добар
посао у одбрани обављала је и
либеро Сања Ђурђевић, што је
давало додатну снагу њеним
саиграчицама. Панчевке су без

изгубљену снагу и поново је
била ударна игла Динама, за
чије смечеве противнице нису
има ле реше ње... Иако се и
Партизан приказао у одличном издању, овог пута се намерио на јачег и пожртвованијег ривала.
„Лавице” су успеле да забележе прву победу у првенству
и да освоје два бода. Ипак, оне
су и даље на зачељу табеле, јер
је и њихов највећи ривал за
опстанак у елити, Срем, успео
да оствари први тријумф, и то
над екипом Клека. Наредног
викенда одбојкашице Динама
путују у Суботицу на мегдан са
Спартаком, који ће у том мечу
бити апсолутни фаворит.

како умеју и доказали свој квалитет. Јагодинци нису имали ни
снаге ни знања да се супротставе „машинерији” из Старчева.
Борац је у овом мечу био
појачан повратником Сашом
Рајковићем, а поред њега, играли су и: Милан Зиндовић, Бранко Бурић, Иван Булић, Ненад
Мадић, Давор Мило ше вић,
Немања Дукић, Никола Крстић,
Бојан Познић, Стефан Владисављев, Лазар Петковић и Александар Гаврилов.
Старчевци су сада на петом
месту на табели, са скором од
четири победе и три пораза, а
наредног викенда на свом терену игра ју про тив Косов ске
Митровице.

Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН

3:2

ПРВА ЛИГА
Јагодина: ЈАГОДИНА–БОРАЦ

1:3

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Краљево: СЛОГА–ТАМИШ
Панчево: ТАМИШ–ВОЈВОДИНА

70:73
81:78

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СЛОВЕН

66:73

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Војка: ВОЈКА–ДИНАМО
С. Пазова: С. ПАЗОВА – ЈЕДИНСТВО

82:88
91:79

КК КРИС-КРОС ПРОСЛАВИО РОЂЕНДАН

Рукомет

ЧЕТВРТ ВЕКА УСПЕШНОГ РАДА
У просторијама Спортског савеза Панчева прошлог викенда
одржана је свечаност поводом
25 година рада КК-а Крис-крос
из нашег града, којој су присуство ва ли бив ши и сада шњи
играчи, тренери, чланови управе, пред став ни ци град ских
институција, Спортског савеза, гранских савеза, Кошаркашког савеза Србије и представници медија.
Званицама се у име руководства клуба обратио спортски директор Владимир Илић.
Први човек КК-а Крис-крос
поздравио је госте и изразио
им захвалност што су увелича ли јубилеј овог спортског
колектива, а потом се кратко
осврнуо на најзначајније датуме

из богате историје клуба. С
поносом су истакнути сениорски репрезентативац Немања

Дангубић и члан универзитетске селекције Алекса Николић.
Наглашено је да клуб има све

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–СИВАЦ

селекције млађих категорија,
од јуниора до мини-баскета,
као и женску секцију. Крискрос је вишеструки првак Војводине у млађим категоријама, а сениори играју у трећем
рангу такмичења – Првој српској лиги. Након тога је пројектован филм с најзначајнијим поглављима у историји клуба, што су сви гости поздравили бурним аплаузом.
Завршни део прославе протекао је у додели плакета свима који су допринели развоју
клу ба, а потом је дру же ње
настављено уз послужење, евоцирање успомена с разних такмичења, али и са жељом да се
сви окупе на неком новом јубилеју.

34:27

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ПРИГРЕВИЦА 26:20

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Б. Јарак: МЛАДОСТ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (З)

2:1
4:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – ВРШАЦ Ј.

0:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Селеуш: ВОЈВОДИНА–БОРАЦ
Б. Паланка: ДУНАВ–СЛОГА
Иваново: СТРЕЛА – ЈЕДИНСТВО (К)
Ц. Црква: ВОЈВОДИНА–ЈУГОСЛАВИЈА

0:1
2:0
4:0
5:0

ШАХОВСКИ КУТАК

Dod
Они су прошлог викенда учествовали на турниру у Новом
Саду, одакле су се вратили с
три нова трофеја.
Милица Нишић и Сара Ђурђев окитиле су се сребрним
одличјима, док је Кристијан
Балог зарадио бронзану медаљу
на свом дебитантском наступу.

Стране припремио

Александар
Живковић

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У КИК-БОКСУ

8

ЈОШ ЈЕДАН ПЕХАР ОГЊЕНУ

7

Прошлог викенда у нашем главном граду одржано је Отворено
првенство Београда у кик-боксу
за сениоре. Конкуренција је и овог
пута била веома јака, јер су се
надметали и борци из околних
земаља, а наш суграђанин Огњен
Драгојерац успео је да се окити
још једном златном медаљом.
Члан КБК-а Српска Спарта
и КБК-а Нови Београд надме-

тао се у полутешкој категорији, где је у полуфиналу савладао одличног борца Милана
Остојића с 3:0. У мечу за највреднији трофеј Огњен је убедљиво победио искусног ривала Душана Космовског.
По завршетку такмичења
проглашени су и најбољи клубови и појединци у овој сезони
кик-бокса. Пехар за најуспе-

шнији колектив припао је КБК-у
Победник, а трофеј намењен
најбољем борцу завршио је
управо у рукама Огњена Драгојерца.
Већ идућег викенда нашем
суграђанину предстоји велики интернационални турнир
у Нишу, на којем ће учествовати најбољи борци из целе
Европе.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх8)
Избор Р. Радојевић

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ДИЗЕЛКА” У ЧЕТВРТОЈ БРЗИНИ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Ковачевић у центру
пажње
„Брзи воз” стао у Бачком
Јарку
Спуштена је завеса на јесењи део шампионата у Српској лиги група „Војводина”. Љубитељи најважније споредне ствари на свету у Панчеву и околини не могу у потпуности да буду
задовољни исходом последње рунде,
јер су представници нашег града остварили половичан резултат. Железничар је убедљиво победио на свом терену, а Динамо 1945 поражен је у Бачком Јарку...
По веома хладном, правом јесењем
времену фудбалери Железничара су
на СЦ-у „Младост” савладали фаворизовани Раднички из Зрењанина са
4:1 (3:1). Од самог почетка утакмице
популарна панчевачка „дизелка” кренула је у јуриш ка противничком голу,
а да ће у овом мечу све ићи на њену
воденицу, видело се већ у другом
минуту. Јанићијевић је одлично центрирао, а Ковачевић је мајсторски
прихватио лопту и ударцем из окрета
послао ју је под пречку противничког
гола. Железничар је наставио да доминира и да ствара прилике, па је у 19.
минуту дуплирао своје вођство. Корнер је извео Спасковски, а у шеснаестерцу гостију најбоље се снашао Ковачевић, који је ударцем главом други
пут савладао голмана Радничког. Само
два минута касније гости су успели
да смање предност Железничара на
2:1, али већ у 25. минуту питање победника практично је било и одлучено.
У главној улози поново се нашао Данило Ковачевић, који је постигао и свој
трећи погодак, па је Железничар на
одмор отишао са озбиљном предношћу.

Привидно

У наставку сусрета, тачније у 65.
минуту, Ковачевић је и четврти пут
погодио мрежу Зрењанинаца и поставио коначан резултат: Железничар–
Раднички 4:1.
– Чести там мојим мом ци ма. У
одличној смо форми, озбиљно смо
ушли у овај дуел. Показали смо свој
квалитет. Драго ми је да смо се на
леп начин опростили од љубитеља
фудбала у Панчеву. Пре овог кола
Раднички из Зрењанина био је седми
на табели, а о каквој екипи је реч,
говори и податак да је у последњих
шест утакмица остварила пет победа.
Имали смо много проблема на почетку првенства, јер су нас повреде десетковале. Али издигли смо се изнад
тешкоћа. Захваљујем управи клуба,
која је имала поверења у нас и када
није ишло добро. Надам се да смо
колико-толико узвратили резултатом
– рекао је тренер Железничара Ненад
Стојчић.
„Дизелка” је последњи првенствени меч у 2017. години одиграла у
саста ву: Нико лов ски, Ђор ђе вић,
Костић, Текијашки, Аничић, Спасковски, Савков, Јанићијевић, Јовановић,
Стајчић и Ковачевић, а прилику су
добили и Трипковић, Шобат и Томашевић.
Фудбалери Динама 1945 претрпели су пораз у последњем јесењем колу.
Они су у Бачком Јарку изгубили од
домаће Младости са 2:1.
Био је то веома чудан меч. До осамдесетог минута мреже су мировале, а
онда су почели да „падају” голови.
Младост је повела голом из једанаестерца, десет минута пре краја сусрета, када су Панчевци остали и са игра-

чем мање на терену, јер је Радуловић
добио црвени картон. Ипак, само три
минута касније Динамо 1945 је изједначио, такође после пенала, а стрелац је био Младен Јованчић. И када
се учинило да ће меч ипак бити окончан без победника, домаћи су у 86.
минуту искористили грешку одбране
Панчеваца и поставили коначан резултат: Младост – Динамо 1945 2:1.
– Домаћин је у овај меч ушао врло
мотивисано и са огромном жељом за
победом. Били су борбени, срчани,
хтели су да „изгину” на терену. На
другој страни, ми смо промашили чак
пет „зицера”, а имали смо и два кикса, што је Младост казнила. Жао ми
је мојих момака, јер нисмо ову сјајну
јесен завршили победом, али идемо
даље. Бечејци су тренутно најбољи,
заслужено су лидери на табели, али
њихова предност није недостижна –
истакао је тренер Динама 1945 Александар Стевановић.
Фудбалери „брзог воза” тренираће
до средине децембра, потом иду на
заслужени одмор, а ново окупљање је
заказано за крај јануара, када ће почети припреме за пролећни део шампионата у Српској лиги „Војводина”.
Последње коло одиграно је и у Војвођанској лиги група „Исток”. Младост је у Омољици угостила Вршац
јунајтед, од кога је изгубила с 1:0.
Омољчани су тако први део шампионата завршили на седмом месту,
са 22 бода. Од петнаест утакмица,
шест пута су победили, четири пута
играли су нерешено, а претрпели су
пет пораза. Постигли су 24, а примили 18 голова.
А. Живковић

Ту су табла, обруч и мрежа.
Иза је дрвеће. Две сорте.
То је очигледно.
Зимзелена врста је начичкана птицама.
По брези се веру деца.
Високи младић закуцава лопту у кош.
То је привид.
Лепо је маштати и доцртавати, али је важно бити реалан.

Погодити
Гађати није исто што и погодити.
Потрчати је једно, а полетети друго.
Тражити је океј, пружити је предуслов за то.
Добити – е, то има везе и с давањем.
Кад се добије оно што се тражи, то је срећа.
Пошто се да, подели срећа – душа уме да буде пуна.
Дупке.
Тражите смисао? Добро дошли у клуб.

КАРАТЕ ТУРНИР У ОКИНАВИ

КОФЕР ПУН УТИСАКА
Последњи интернационални карате турнир Серије А
у 2017. години одржан је
на Окинави, јапанском
острву које је постојбина
каратеа.
На том такмичењу учествовало је и троје репрезентативаца Србије: Слободан Битевић, Урош Мијалковић и Јована Прековић.
Слободан Битевић је
наступио у својој категорији, преко 84 кг, и одлично
је стартовао са две сигурне
победе над такмичаримаа
из Јапана и Француске.
Нажалост, у трећем колу је

претрпео пораз од борца из
Тајланда, који није стигао
до финала, па тако није
било ни шансе да се кроз
реперсаж дође до медаље.
Млада Јована Прековић
направила је изузетан успех
освајањем првог места у
категорији до 61 кг.
Сви наши такмичари имали су прилику да неколико
дана тренирају с најбољим
јапанским борцима и тренерима и да се упознају с
њиховим начином рада, а
стечена искуства много ће
им значити у даљем раду.
A. Ж.

Ред
Збрка у глави ствара општи неред.
Зато је важно бити сам себи јасан.
Мозак је локомотива.
Вуче напред. Или зауставља.
Токове мисли.
Распоређене по фолдерима налик на вагоне.
Глава мора бити чиста.
У реду.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Беата Рац,
угоститељка:

Милица Влајин,
средњошколка:

Милан Хаблик,
средњошколац:

– Викенд ћу провести
радно. Можда ћу
успети и да се мало
одморим уз неки
филм или серију.

– Планирам да
учим и да изађем
с другарицама.
Вероватно ћу
ићи и на трчање.

– Провешћу време
с другарима.
Углавном учим
преко недеље,
а викенд остављам
за одмарање.
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