
– Наси ље над жена ма је углав ном
неви дљи во, све до оног тре нут ка
када се деси тра ги чан исход какав
се недав но десио у нашем гра ду. О
томе да посто ји наси ље, тре ба да
гово ри мо стал но, као што тре ба и
да поди же мо свест људи о томе да
наси ље не сме да се деша ва. Ста ти -
сти ке кажу да наси ље над жена ма
нај че шће врше њихо ви парт не ри, а
да жене трпе наси ље из разних раз -
ло га – можда пре све га због тога
што не зна ју шта је тач но наси ље и
што не уме ју да га пре по зна ју, потом
и зато што не зна ју коме тре ба да се
обра те, а често и због тога што дру -
штво дис кри ми ни ше жену која трпи

наси ље – обја сни ла је Мили ца Тодо -
ро вић.

Жен ска библи о те ка
Она је под се ти ла и на то да Град Пан -
че во, Савет за род ну рав но прав ност
Скуп шти не гра да и Жен ска одбор нич -
ка мре жа већ дуги низ годи на ука зу ју
на наси ље као нај те жи вид дис кри ми -
на ци је људ ских пра ва и закљу чи ла да
је све што је досад ура ђе но ипак недо -
вољ но, те да се у наред ном пери о ду том
темом тре ба још озбиљ ни је бави ти.

– Током ових шесна ест дана акти -
ви зма поку ша ће мо да подиг не мо свест
о дефи ни ци ји и обли ци ма наси ља.
Гово ри ће мо о томе да наси ље не тре -
ба трпе ти и да смо сви оба ве зни да га

Друштво
Чије је оно што

имамо на

мрежама

» страна 6

цена 40 динара
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Про тив нај те жег вида
крше ња људ ских пра ва
гла сно ће се гово ри ти 
од 25. новем бра 
до 10. децем бра

Сва ка жена и сва ка девој чи ца има
пра во на живот без наси ља. Ипак, ово
крше ње људ ских пра ва у раз ли чи тим
видо ви ма јавља се у сва кој зајед ни ци,
а посеб но пога ђа оне нај мар ги на ли -
зо ва ни је и нај у гро же ни је. Широм све -
та више од тре ћи не жена дожи ве ло је
током свог живо та физич ко и/или
сек су ал но наси ље; 750 мили о на жена
сту пи ло је у брак пре навр ше них осам -
на ест годи на, а више од 250 мили о на
њих под врг ну то је сака ће њу гени та -
ли ја.

Град Пан че во се и ове годи не при -
кљу чио међу на род ној кам па њи
„Шесна ест дана акти ви зма про тив
наси ља над жена ма”, која тра је од 25.
новем бра до 10. децем бра.

Наран џа сти музеј
Тим пово дом је згра да Народ ног музе -
ја осве тље на наран џа стом бојом, као
што је то учи ње но и с број ним зна ме -
ни то сти ма широм све та. Наран џа ста
је зва нич на боја кам па ње и сим бо ли -
зу је све тлу и опти ми стич ну будућ ност
у којој нема наси ља над жена ма и
девој чи ца ма.

Како је пово дом почет ка кам па ње
„Шесна ест дана акти ви зма про тив
наси ља над жена ма” наја ви ла Мили -
ца Тодо ро вић, пред сед ни ца Саве та за
род ну рав но прав ност Скуп шти не гра -
да Пан че ва, то тело ће не само у окви -
ру кам па ње већ и након 10. децем бра
орга ни зо ва ти низ актив но сти у свр ху
поди за ња све сти јав но сти о род но
засно ва ном наси љу.

ШЕСНА ЕСТ ДАНА АКТИ ВИ ЗМА ПРО ТИВ НАСИ ЉА НАД ЖЕНА МА

НЕ СМЕ ДА СЕ ДЕСИ, НЕ СМЕ ДА СЕ ТРПИ
при ја ви мо, уме сто да ћути мо и да га
толе ри ше мо. Пан че во је на тре ћем
месту по бро ју при ја вље них слу ча је -
ва наси ља у поро ди ци, а уби ство жене
које се, на огром ну жалост свих нас,
деси ло 21. новем бра, потвр ђу је мрач -
ну ста ти сти ку карак те ри стич ну за наш
град. Упра во то и јесте један од раз -
ло га што је пре пет годи на отво ре но
При хва ти ли ште за жене и децу жртве
наси ља у поро ди ци и што је покре нут
рад СОС теле фо на. Пози вам све оне
жене које трпе наси ље или пак оне
које нису сигур не да ли им се оно
деша ва, да позо ву број 0800/100-113,
где ће доби ти потреб не одго во ре, као
и сигур ну, пра ву и добро на мер ну подр -
шку – нагла си ла је Тодо ро ви ће ва.

Пла ни ра но је да у окви ру ово го ди -
шње кам па ње пред став ни ци Саве та
за род ну рав но прав ност у основ ним
шко ла ма истак ну пла ка те који гово -
ре о томе како пре по зна ти наси ље и
како се зашти ти ти. Поред тога, Уни ја
жена Срп ске напред не стран ке одр -
жа ће три би ну на којој ће гра ђан ке
моћи да чују нешто више о овој теми.
Завр шна акци ја биће реа ли зо ва на 9.
децем бра, уочи обе ле жа ва ња Међу -
на род ног дана људ ских пра ва, у Град -
ској библи о те ци, где ће бити отво ре -
но посеб но оде ље ње наме ње но жена -
ма. Ту ће се наћи сто ти нак публи ка -
ци ја које су при ку пи ли Савет за род ну
рав но прав ност и Жен ска одбор нич ка
мре жа, а које гово ре о род ној рав но -
прав но сти, људ ским пра ви ма и мар -
ги на ли зо ва ним гру па ма. Мили ца Тодо -
ро вић је наја ви ла да ће актив но сти
бити наста вље не и након 10. децем -
бра, и то нај ве ро ват ни је кроз поде лу
фла је ра на тему род но засно ва ног
наси ља, који тре ба да буду дистри бу -
и ра ни уз рачу не за кому на ли је.

Д. Кожан
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Мултијезички додатак у недељнику на мађарском језику 
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лепом и мир ном гра ду, када је пре
десе так дана на Сода ри насил но уга -
шен један живот у пуном цва ту. Бес -
по врат но...

Сва ки дру ги исход давао би нека -
кву наду. Јер докле год је живо та, она
уми ре послед ња.

Прем да је мно ги око нас ола ко
изгу бе, убе де се да су упа ли у без из -
лаз и пре да ју се а да нису ни поку ша -
ли. Сто га и не чуди што депре си ја
поста је нај за сту пље ни ја (пси хич ка)
болест модер ног доба. И све мање је
опти ми стич них бора ца који су побе -
ди ли огром не неда ће.

На сре ћу, још увек има све тлих
при ме ра оних који су сна гом воље
савла да ли и гото во неиз ле чи ве боле -
сти, опа ке зави сно сти или, реци мо,
гво зде ни сти сак трго ва ца људи ма.
Или све одјед ном.

Јед на од послед њих при ча које ули -
ва ју наду да је сва ко зло побе ди во,
недав но је одјек ну ла по мно гим свет -
ским меди ји ма. У пита њу је Мек си -
кан ка под име ном Нор ма; има бли зу
педе сет, а њен живот спа да у ред
„науч но фан та стич них” сто ри ја.

Једва да је навр ши ла десет годи на
када јој је отац умро. Оста ла је са
сиро ма шном мај ком, као јед но од
пето ро деце. Убр зо се суо чи ла с још
већом гро зо том – сило вао ју је сле пи
ујак којег је дотад бри жно чува ла.
Буду ћи да је вео ма лепа, када јој је
било девет на ест годи на, пону ђен јој
је посао моде ла у Јапа ну. Али као што
то често бива, ради ло се о прља вој
пре ва ри – купи ла ју је јед на позна та
лич ност у Земљи изла зе ћег сун ца,
како би ради ла у клу бу затво ре ног
типа. Без доку ме на та, нов ца, обе ле -

же на као про сти тут ка и лише на сло -
бо де, у стра ном све ту није има ла пре -
ви ше шан си за бек ство.

Ипак, неко ли ко годи на касни је, уз
помоћ људи из јед ног мана сти ра,
нека ко је побе гла, уда ла се и пре се -
ли ла у Кана ду. Међу тим, за вре ме
борав ка у Јапа ну ода ла се пићу, којим
је ода гна ва ла сра мо ту. Убр зо јој је
брак про пао, а није успе ва ла да задр -
жи није дан посао.

Пре лом се дого дио када је схва -
ти ла да јој син болу је од деге не ра -
тив не боле сти која води ка сле пи лу.
Имао је једа на ест годи на, исто коли -
ко и она када ју је сило вао сле пи
ујак. Одлу чи ла је да оста ви алко хол
и спас потра жи у трча њу. Успех је
био неве ро ва тан – за само пола годи -
не ква ли фи ко ва ла се за чуве ни
„Бостон ски мара тон”. Након тога
попе ла се на седам нај ви ших врхо -
ва на све ту како би при ку пи ла новац
за истра жи ва ње боле сти деч јег сле -
пи ла, а пре чети ри годи не, зајед но с
при ја те љи ма и исто ми шље ни ци ма,
запо че ла је бор бу про тив трго ви не
људи ма. Како је и сама била жртва,
лако је успе ва ла да се иден ти фи ку је
са они ма који су пре жи ве ли те стра -
хо те и да им неиз мер но помог не. У
међу вре ме ну је трча ла и на Антарк -
ти ку и у пусти њи, а напо слет ку је
обо ри ла и Гини сов рекорд у некој
врсти три а тло на од Мек си ка до
Вашинг то на. На циљу су је, поред
мно гих, доче ка ле и жртве трго ви не
људи ма. То је био крун ски доказ да
је побе ди ла зло.

А нор ма за то је добро. Искљу чи во!
Све дру го се не рачу на...

Ј. Ф.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

На крову Балкана.

Ових дана, у Бугарској

Снимио ПСД „Јеленак”

Петак, 1. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Рене Декарт

„Буба ма ра” у рија ли ти ју
Од 2010. годи не наше земље није било на вели ким фуд бал ским дога -
ђа ји ма. Доче ка смо конач но и то – репре зен та ци ја Срби је успе ла је да
се пла си ра на Свет ско првен ство, које ће бити одр жа но у Руси ји наред -
ног лета. Нека ко, зајед но с наци о нал ним „орло ви ма”, узле те ли су и
„Црве на зве зда” и „Пар ти зан”, па је Бео град постао једи ни град на
Ста ром кон ти нен ту који има два пред став ни ка у Лиги Евро пе.

И таман када човек поми сли да за срп ски фуд бал ипак има какве-
-такве наде, јер су фуд ба ле ри и тре не ри поште но одра ди ли сво је на
тере ну, поја ве се ти ква зи струч ња ци, које ка кви пред сед ни ци, дирек -
то ри, мена џе ри, њихо ви савет ни ци и пол трон чи ћи, па све опет кре не
низ бр до. Или дођа во ла! Њима је важан само про фит. И сво је пози -
ци је држе искљу чи во зарад њега.

Тек што је избо рио пла сман с репре зен та ци јом на нај ве ћи спорт -
ски дога ђај на пла не ти, селек тор нашег наци о нал ног тима је као
награ ду од чел ни ка Фуд бал ског саве за Срби је добио – отказ!? Да,
сада нам се због тога сме је фуд бал ски свет... Доду ше, не баш цео, јер
су то ура ди ле и фуд бал ске „веле си ле” попут Аустра ли је и још неких...
Ах, да, репре зен та ци ја Срби је још увек нема селек то ра. Чека се потез
„струч ња ка” с Тера зи ја.

Лепо каже наш народ да риба смр ди од гла ве. Јер када је таква
ситу а ци ја у самом врху нашег фуд ба ла, а у пита њу је свет ско над ме -
та ње, шта мисли те какво је ста ње на нашим супер ли га шким или оним
још „мањим” тере ни ма? Одго вор је прост – ката стро фал но!

Чел ни ци „Црве не зве зде” и „Пар ти за на” су у клин чу, рату ју саоп -
ште њи ма и опту жу ју јед ни дру ге да им суди је несе бич но пома жу у
дома ћем так ми че њу. Пљу ју, ома ло ва жа ва ју, напа да ју јед ни дру ге...
Ех, „вечи ти”, ипак сте ви дале ко од Евро пе. Џаба вам тре нут ни резул -
та ти... А ФСС? Па, Фуд бал ски савез Срби је укле штен је изме ђу њих.
И засад нема кон крет них поте за.

Од нај ва жни је спо ред не ства ри на све ту пра ви се рија ли ти шоу, а
цир ку ских пред ста ва на супер ли га шким тере ни ма све је више. „Буба -
ма ра” је недав но поцр ве не ла од сти да и на утак ми ци у Субо ти ци
изме ђу „Спар та ка” и чачан ског „Бор ца”, Фуд бал ски клуб „Нови Пазар”
наја вио је исту па ње из Прве лиге због суђе ња на мечу у Доба нов ци ма
са „Будућ но шћу”, али и због чиње ни це да су нави ја чи скан ди ра ли
Рат ку Мла ди ћу...

Чел ни ци ФСС-а хит но мора ју да пре ду зму кон крет не мере, мора
се пре ки ну ти лакр ди ја, јер ће поно во поче ти да се губи пове ре ње у
срп ско елит но так ми че ње, и то баш када је лига поста ла ква ли тет ни -
ја с поврат ком Сави ћа, Крсти чи ћа, Стој ко ви ћа, Тоши ћа...

За тре нут ни хаос који вла да у срп ском фуд ба лу мора ју се про на ћи
меха ни зми како би он иза шао из кри зе. У Супер ли ги има мно го еки -
па при бли жног ква ли те та, као на при мер „Вождо вац”, „Вој во ди на”,
„Чука рич ки”, „Спар так”, „Рад нич ки” из Ниша или „Напре дак”. Сви
они су ту негде, у ран гу с „Црве ном зве здом” и „Пар ти за ном”. У пита -
њу су тимо ви који сасвим сигур но могу да игра ју егал с вечи тим рива -
ли ма, само им то тре ба дозво ли ти и на тере ну. Е, тада на сце ну сту па -
ју „људи у црном”, који одра ђу ју уна пред испла ни ра не и дого во ре не
посло ве.

Првен ство би било мно го регу лар ни је и неиз ве сни је да нема судиј -
ских одлу ка које су по пра ви лу у корист бео град ских назо ви ве ли ка на.

Слич них, или гото во иден тич них ситу а ци ја, у који ма су оште ће ни
они који су даље од саве за и њего вих чел ни ка, има и на „малим” фуд -
бал ским тере ни ма, а у то су могли да се уве ре и Пан чев ке и Пан чев -
ци који при су ству ју утак ми ца ма у нашем гра ду и око ли ни.

Ако се ова ква прак са наста ви, лако се може дого ди ти да се мно ге
утак ми це не завр ше, да дели о ци прав де буду тотал но небе збед ни, а
да се инци ден ти деша ва ју и на утак ми ца ма које нису у кате го ри ји
висо ког ризи ка.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић

Нор ма за успех
је добро

Коли ко људи, толи ко и суд би на.
Лепих и ружних, срећ них, мање срећ -
них, па и тотал но несрећ них. Нажа -
лост, јед на од таквих недав но је
испли ва ла на повр ши ну као леш уто -
пље ни ка. И то у нашем наиз глед

НИШТА НА СВЕТУ НИЈЕ ТАКО ДОБРО РАСПОДЕЉЕНО КАО ЗДРАВ
РАЗУМ. СВИ МИСЛЕ ДА ГА ИМАЈУ ДОВОЉНО.



За вод за здрав стве ну за -
шти ту рад ни ка „Пан че вац”,
пр ва и је ди на уста но ва тог
ти па у Вој во ди ни, кон стант -
но ра ди на про ши ре њу бо -
га тог спек тра сво јих услу -
га, због чи јег ква ли те та је
већ по стао не пре ва зи ђен, и
то не са мо по ми шље њу
број них Пан че ва ца и Пан -
чев ки већ и ста нов ни ка чи -
та вог ју жног Ба на та.

Са вре ме ни уре ђа ји, љу ба -
зно осо бље, при ја тан ам би -
јент, бр за и про фе си о нал на
услу га, све ве ћи број пре -
гле да ко ји се у на шем гра -
ду не ра де ни на јед ном дру -
гом ме сту – са мо су не ке од
ка рак те ри сти ка ко је су из -
дво ји ли за до вољ ни кли јен -
ти За во да „Пан че вац”.

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на кли -

ни ка у Пан че ву, За вод ши -
ри и свој струч ни тим, па
су се са да у ње му на шли и
не ки од нај це ње ни јих струч -
ња ка из Кли нич ког цен тра
Ср би је и са Ин сти ту та „Де -
ди ње” у Бе о гра ду.

Та ко са да ко ри сни ци услу -
га За во да „Пан че вац” има ју
при ли ку да су бо том ура де
ул тра звуч ни пре глед аб до -
ме на и ма ле кар ли це, ко ји
оба вља ра ди о лог др Љу би -
ца Ла зић из Кли нич ког цен -
тра Ср би је. До вољ но је ре -
ћи да др Љу би цу Ла зић ко -
ле ге сма тра ју јед ним од нај -
бо љих ди јаг но сти ча ра у на -
шој зе мљи. Уско ро ће, та ко -
ђе су бо том, за ин те ре со ва ни
мо ћи да ура де и све вр сте
ул тра звуч них пре гле да ср -
ца, ра чу на ју ћи и пре глед
сон дом пре ко јед ња ка (ТЕЕ).
И за ову услу гу ан га жо ван
је је дан од во де ћих струч -
ња ка у тој обла сти – dr sc.
med. Сло бо дан То мић, кар -
ди о лог, док тор ме ди цин ских
на у ка и ма ги стар кар ди о ло -
ги је са Ин сти ту та „Де ди ње”.

Су бо том спе ци ја ли стич ке
ОРЛ пре гле де ра ди др Го -
ран Ми тев ски из пан че вач -
ке Оп ште бол ни це, а уро ло -
шке ње гов ко ле га из исте
уста но ве др Не бој ша Та сић,
док је за пре гле де из обла -
сти ги не ко ло ги је за ду жен др
Јо ван Ру дић из ГАК „На род -
ни фронт”.

По ред све га на ве де ног,
За вод „Пан че вац” из два ја се
и по то ме што у хе ма то ло -
шко-би о хе миј ској ла бо ра -
то ри ји те уста но ве па ци јен -
ти ве ћи ну ве ри фи ко ва них,
кон тро ли са них и су ми ра -
них ре зул та та мо гу до би ти
за све га сат вре ме на.

Сто га не чу ди чи ње ни ца
да све ве ћи број Пан чев ки
и Пан че ва ца би ра За вод
„Пан че вац”, по себ но он да
ка да је нео п ход но ура ди ти

пре гле де и ана ли зе на јед -
ном ме сту и до би ти ре зул -
та те што пре. С тим у ве зи,
тре ба под се ти ти и на то да
се у За во ду, при ме ра ра ди,
све вр сте ле кар ских уве ре -
ња из да ју за мак си мал но
два са та.

Као и увек до са да, и овог
ме се ца су у За во ду за кли -
јен те осми шље ни и но ви па -
ке ти услу га по из у зет но по -
вољ ним це на ма, а ви ше о
то ме, као и о до дат ним по -
год но сти ма ко је оства ру ју
сви они ко ји по се ду ју ло -
јал ти кар ти це Ау то-цен тра
„Зо ки”, по гле дај те на ре -
клам ним стра на ма ак ту ел -
ног бро ја на шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је мо -
же те до би ти пу тем те ле фо -
на За во да „Пан че вац” 013/21-
90-900 и 013/21-90-903, а ово
су ујед но и бро је ви пу тем ко -
јих се за ка зу ју пре гле ди. Но -
во сти мо же те пра ти ти и на
сај ту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Феј сбук” стра ни ци
За во да.

Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 1. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Обо ле ла 
невак ци ни са на жена
ста ра 38 годи на

Паци јент ки ња била 
у кон так ту с дру гом
зара же ном осо бом

Поо штрен 
епи де ми о ло шки 
над зор у јужном
Бана ту

Про шле неде ље у Пан че ву је
при ја вљен и потвр ђен један
слу чај обо ле ва ња од малих
боги ња. Наи ме, Цен тру за пре -
вен ци ју и кон тро лу боле сти
Заво да за јав но здра вље Пан -

ђе но је да се ради о паци јент -
ки њи ста рој 38 годи на, која
није вак ци ни са на, а била је у
кон так ту с дру гим потвр ђе ним
слу ча јем мор би ла.

Какви су симп то ми
У Заво ду за јав но здра вље кажу
да је на целој тери то ри ји Јужно -
ба нат ског окру га у току спро -
во ђе ње мера поо штре ног епи -
де ми о ло шког над зо ра над мор -
би ла ма. До момен та писа ња
ове инфор ма ци је нису забе ле -
же ни нови слу ча је ви сум ње на
болест или обо ле лих међу осо -
ба ма с који ма је зара же на жена
била у кон так ту.

Пре ма послед њем изве шта ју
Инсти ту та за јав но здра вље Срби -
је „Др Милан Јова но вић Батут”,
од почет ка окто бра закључ но с
21. новем бром на тери то ри ји

Мор би ле или мале боги ње
су акут но зара зно виру сно (мор -
би ла вирус) обо ље ње обич но
пра ће но изне над ном поја вом
висо ке тем пе ра ту ре, кон јунк -
ти ви ти сом, цуре њем из носа,
кашљем и гла во бо љом. Након
три до седам дана јавља се
маку ло па пу лар на оспа, и то
нај пре на лицу, а потом и на
тру пу и екс тре ми те ти ма. Она
тра је од чети ри до седам дана.
Резер во ар боле сти је човек, а
боги ње се пре но се вазду шно-
капљич ним путем или у
директ ном кон так ту са секре -
ти ма из грла и носа инфи ци -
ра ног. Пери од инку ба ци је је
од седам до осам на ест дана, а
обич но је четр на ест дана. Осо -
ба је зара зна нешто пре поја ве
симп то ма и чети ри дана по

кален да ром оба ве зне иму ни за -
ци је лица одре ђе ног узра ста.
Пре ци зни је, вак ци на про тив
малих боги ња, зау шки и рубе -
о ла (ММР) даје се у дру гој и
сед мој годи ни живо та дете та.
У Заво ду за јав но здра вље под -
се ћа ју на то да је вак ци на ци ја
једи на поу зда на и ефи ка сна,
закон ски регу ли са на мера у
спре ча ва њу боле сти, ком пли -
ка ци ја боле сти или смр ти од
одре ђе них зара зних боле сти. У
нашој земљи је вак ци на про -
тив мор би ла (моно вак ци на)
уве де на 1971. годи не, ММ (дво -
ва лент на, мор би ли/мумпс)
1981. годи не, а ком би но ва на
ММР (мор би ли, мумпс, рубе о -
ле) 1991. годи не, али је због
пре ки да у снаб де ва њу њена кон -
ти ну и ра на при ме на поче ла
1994. годи не.

„При ме ном живе ате ну и ра -
не вак ци не оства ру је се заштит -
ни ниво анти те ла у 95% слу -
ча је ва код деце која су вак ци -
ни са на с навр ше них 12 месе ци,
па чак и 98% код деце вак ци -
ни са не са 15 месе ци и касни је.
Серо ло шке сту ди је пока зу ју да
се код 99% осо ба које су при -
ми ле две дозе вак ци не у узра -
сту након навр ше них 12 месе -
ци живо та раз вио аде ква тан
иму но ло шки одго вор. На тери -
то ри ји Јужно ба нат ског окру -
га у 2016. годи ни обу хват вак -
ци 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 обез бе ђу је спре -
ча ва ње настан ка обим них епи -
де ми ја”, наво ди се у саоп ште -
њу Заво да.

Та уста но ва изри чи то нагла -
ша ва да сва ка осо ба која је била
у кон так ту са обо ле лим од мор -
би ла и има пови ше ну тем пе -
ра ту ру, маку ло па пу лар ну оспу,
кашаљ и цуре ње из носа, тре ба
без одла га ња да се јави иза бра -
ном док то ру ради дијаг но сти -
ко ва ња и лече ња.

Д. Кожан

ИНСТИ ТУТ „ТОР ЛАК” ПОТВР ДИО

ЈЕДАН СЛУ ЧАЈ МОР БИ ЛА У ПАН ЧЕ ВУ

Лекар пан че вач ке Опште бол -
ни це др Ненад Зец, спе ци ја ли -
зант интер не меди ци не, добит -
ник је прве награ де на Првом
интер на ци о нал ном кон гре су
Удру же ња коро нар них једи ни -
ца Срби је – УКЈС 2017, одр жа -
ном 4. и 5. новем бра у Бео гра ду.

Дру гог дана кон гре са при -
ре ђе на је сеси ја под нази вом
„Так ми че ње нај ин те ре сант ни -
јих кли нич ких слу ча је ва коро -
нар них једи ни ца Срби је”, у којој
је уче ство ва ла и Коро нар на

једи ни ца овда шње бол ни це.
При ка зи слу ча је ва бира ни су
из 46 коро нар них једи ни ца, а
нај бо љих седам је и усме но
пре зен то ва но. По оце ни жири -
ја, који су чини ли кар ди о ло зи,
про фе со ри с меди цин ских
факул те та у Бео гра ду, Кра гу -
јев цу и Новом Саду, др Ненад
Зец осво јио је прво место с
при ка зом слу ча ја под нази вом
„Елек трич на олу ја код паци -
јен та са исхе миј ском кар ди о -
ми о па ти јом”.

Побед ни ку је уру че на и
награ да – апа рат за 24-сат ни
хол тер арте риј ског при ти ска,
који ће, по одлу ци др Нена да
Зеца, при па сти Каби не ту за
функ ци о нал ну дијаг но сти ку
кар ди о ва ску лар них боле сти
при Интер ном оде ље њу
Опште бол ни це. У тој уста -
но ви кажу да ће постиг ну ти
успех сви ма бити под стрек за
даље уна пре ђе ње ква ли те та

лече ња ста нов ни ка Јужно ба -
нат ског окру га.

Кон грес УКЈС 2017 је скуп
међу на род ног карак те ра, који
оку пља еми нент не пре да ва че
из Евро пе и Срби је и чији је
циљ уна пре ђе ње и раз ви ја ње
дијаг но стич ких и тера пиј ских
могућ но сти у збри ња ва њу нај -
те жих ста ња из обла сти кар ди -
о ло ги је у скла ду с нај но ви јим
достиг ну ћи ма. Д. К.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ДОМА ЗДРА ВЉА

Амбу лан та „Гор њи град”
не ради за викенд

Важно оба ве ште ње из Дома
здра вља гла си да ће амбу лан -
та „Гор њи град” у Ули ци Све -
тог Саве 88 у субо ту и неде љу,
2. и 3. децем бра, бити затво -

ре на због радо ва. Током оба
дана викен да, од 7 до 19 сати,
дежу ра ће амбу лан та „Цен тар”
у Змај Јови ној 10.

Д. К.

А К Ц И Ј А

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

АКЦИ ЈА У „НИКО ДЕНТ МЕДИ КУ”

Попуст 
на про те тич ке услу ге

Од самог отварања,
крајем прошле годи-
не, Центар за хитну
и рестауративну сто-
матологију „Никодент
медик” истиче се по
квалитету услуга,
савременој опреми,
професионалном и
љубазном особљу и
пријатном амбијенту.

Осим тога, све већи
број наших суграђа-
на одлучује се за услу-
ге ове стоматолошке
ординације, којом руководи
др Ђорђе Николић, због атрак-
тивних цена и могућности пла-
ћања на одложено.

Због великог интересовања
наших суграђана и суграђанки,

у „Никоденту” су
одлучили да
поново покрену
акцију у оквиру
које сви они
којима су неоп-
ходне услуге из
области проте-
тике остварују
право на чак
30% попуста.

Искористите
ову прилику и
закажите пре-
глед путем теле-

фона 064/21-75-056. Овај
савремени и модерно опре-
мљени центар налази се пре-
ко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2.

Д. К.

че во у петак, 17. новем бра, са
Инфек тив ног оде ље ња Опште
бол ни це сти гла је при ја ва сум -
ње на мор би ле.

Чети ри дана касни је, у уто -
рак, 21. новем бра, сти гла је и
лабо ра то риј ска потвр да са
Инсти ту та „Тор лак”. Епи де ми -
о ло шким истра жи ва њем утвр -

Репу бли ке Срби је, укљу чу ју ћи
и тери то ри ју над ле жно сти Заво -
да за јав но здра вље Косов ска
Митро ви ца, регистрованa су
укуп но 202 слу ча ја малих боги -
ња. Од тог бро ја 50 слу ча је ва је
лабо ра то риј ски потврђенo у
Инсти ту ту за виру со ло ги ју, вак -
ци не и серу ме „Тор лак”.

изби ја њу оспе. На болест су
осе тљи ви сви који нису пре бо -
ле ли мор би ле или нису успе -
шно вак ци ни са ни.

Мере зашти те
Као што је позна то, основ на
мера пре вен ци је у слу ча ју
малих боги ња јесте вак ци на -
ци ја, која се оба вља у скла ду с

Нема прет ње од озбиљ них епи де ми ја

УСПЕХ ОПШТЕ БОЛ НИ ЦЕ

Прва награ да пан че вач ком лека ру



Монографија „Споменица со-
колског покрета у Панчеву”
представљена је прошле неде-
ље 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 сло-
венским народима и у осталим
земљама, са основним циљем
да кроз телесно вежбање раз-
вију физички здраву, моралну
и интелектуално развијену
омладину. Неговали су родо-
љубива 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 писа-
но, аутор монографије Слобо-
дан Петровски две и по године
је прикупљао историјски и
архивски материјал за ову
монографију.

– Соколски покрети су фено-
мен по томе што су, поред теле-
сног вежбања, пружали и кул-
турне садржаје и организовали
разне манифестације, игранке,

забаве и излете, а увек је до изра-
жаја долазио њихов патриотски
карактер, нарочито у оба свет-
ска рата. У Панчеву је било доста
чланова, могу рећи да се на сле-
ту 1929. године на улицама
нашег града окупило око 7.000
људи, а с обзиром на то да је
Панчево тада имало 30.000 ста-
новника, 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 дефи-
нитивно 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, позна-
тог историчара, Дуду Бошко-
вића, угледног панчевачког
адвоката, Олгу Сковран и мно-
ге друге. Чланови тог покре-
та били су и Јован Јовановић
Змај и Михајло Пупин. Нај-
бољи податак је тај да је пре
Другог светског рата било чак
400.000 чланова соколског
покрета на територији Југо-
славије – рекао је Срђан Божо-
вић, историчар.

Соколски покрети у комуни-
стичкој 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”.

да ло сво ју свр ху. Наи ме, овај
систем је уве ден у 35 једи ни ца
локал не само у пра ве, али функ -
ци о ни ше само у десет, међу
који ма и пан че вач ка.

„Раз ло зи неко ри шће ња су
неза ин те ре со ва ност гра ђа на за
кори шће ње пону ђе них услу га,
као и тех нич ке при ро де, што
поста вља пита ње одго вор но сти
локал них само у пра ва које су
за уво ђе ње овог про јек та доби -
ле сред ства из буџе та Покра -
ји не”, саоп ште но је после сед -
ни це.

У Пан че ву „Систем 48” сати
функ ци о ни ше од 2011. годи не
и Град ска упра ва је у више
навра та саоп шта ва ла да Пан -
чев ци кори сте могућ ност при -
ја вљи ва ња кому нал них про бле -
ма. Град ска упра ва је овог лета
пред ста ви ла и мобил ну апли -
ка ци ју која је изра ђе на као
надо град ња посто је ћег „Систе -
ма 48”, с циљем ома со вље ња
њего ве упо тре бе. То је било прво
цело ви то реше ње за андро ид
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Мислим да ће доћи до вели ких про ме на, јер су мно ге
земље у све ту схва ти ле куда то води после Ката ло ни је и
мно ге земље су спу сти ле лоп ту. Ката ло ни ја иде путем
Косо ва. Кур ди стан иде путем Косо ва... При шти на мани -
пу ли ше спи ском зема ља које су при зна ле неза ви сност
Косо ва. Са две тре ћи не, одно сно при зна њем 129 зема ља
чла ни ца УН они би поста ли члан на Гене рал ној скуп -
шти ни. Док је Руси ја на нашој стра ни, ника да неће поста -
ти чла ни це УН.

(Мини стар спољ них посло ва Иви ца Дачић, 
РТС, 28. новем бар)

* * *

Народ на Косо ву оче ку је да Срби ја, на кра ју дија ло га
Бео гра да и При шти не, при зна неза ви сност Косо ва. За
нас дија лог само уз то има сми сла. Нада ље дија лог није
имао пра ву сушти ну. Забри ну ти смо, јер то не тре ба да
буде дија лог ради дија ло га, већ дија лог за про грес у
нашем дру штву, у обе земље. Тру дио сам се да као вла да
спре ми мо плат фор му за буду ћу ета пу дија ло га и она ће
бити пред ло же на нашој скуп шти ни, где ће сви има ти
могућ ност да допри не су... Игра са гра ни ца ма је опа сна
на Бал ка ну, ко год да се њима игра. Не веру јем да су то
озбиљ не при че и не бих хтео да о томе ика да при чам
пошто зна мо шта ће сле ди ти ако се тиме игра мо. Сле ди -
ће тра ге ди је којих се још увек сећа мо и није памет но да
о томе при ча мо. Вео ма је опа сно.

(Пре ми јер Косо ва Рамуш Хара ди нај,
„Дој че веле”, 28. новем бар)

* * *

Зами сли те да напла ћу је мо Ибар ску маги стра лу, то не би
било у реду. Кон цен три ше мо се на ауто-путе ве... Још не
може мо да напла ти мо ни динар за реги о нал не путе ве,
због тога има мо затво рен систем напла те пута ри не. Не
би било корект но пре ма гра ђа ни ма да напла ћу је мо реги -
о нал не путе ве.

(Мини стар ка сао бра ћа ја Зора на Михај ло вић,
„Тан југ”, 28. новем бар)

* * *
Мислим да су те инве сти ци је важне, тешко би ми било да
кажем које су нај ва жни је од њих... Али сва ки про је кат је
на свој начин важан у сво јој сфе ри. Дошли смо у Будим -
пе шту при пре мље ни за про јек те из разних сек то ра. 

(Пред сед ни ца Вла де Ана Брна бић, РТС, 27. новем бар)

* * *
Жао ми је што у таквом лидер ском систе му нема мо
нијед ног углед ног пред сед ни ка држа ве од уво ђе ња више -
стра нач ја. Сви су се ком про ми то ва ли.

(Нови нар ка Сања Кља јић, Н1, 28. новем бар)

Ма, шта ми ре че!

ДОСТА ЈЕ БИЛО

Први уну тар стра нач ки
избо ри

Поли тич ка орга ни за ци ја
„Доста је било” рас пи са ла је
уну тар стра нач ке избо ре за
све орга не стран ке на свим
ниво и ма, а након избо ра у
Бео гра ду рас пи са ће и избо -
ре за пред сед ни ка стран ке.

Гене рал ни секре тар „Доста
је било” (ДЈБ) рас пи сао је 27.
новем бра прве избо ре уну -
тар свих општин ских одбо -
ра, који ће бити одр жа ни кра -
јем децем бра, а потом ће у

јану а ру усле ди ти избо ри уну -
тар свих оста лих орга на
стран ке и њихо ва потвр да на
дру гој скуп шти ни ДЈБ, која
ће бити одр жа на 10. фебру а -
ра 2018. годи не.

Како наво де у овој поли -
тич кој орга ни за ци ји, на
децем бар ским избо ри ма
бира ће се пред сед ни ци и
коор ди на то ри свих општин -
ских, град ских, окру жних и
покра јин ског одбо ра, као и
сви деле га ти за Скуп шти ну
ДЈБ, које директ но бира ју
општин ски одбо ри у скла ду
са Ста ту том ДЈБ.

За пред сед ни ка Град ског
одбо ра „Доста је било” у Пан -
че ву кан ди дат је одбор ник
Шан дор Ђер фи, који од
почет ка овог месе ца оба вља
функ ци ју в. д. пред сед ни ка,

након што је из стран ке
искљу чен с још тро је одбор -
ни ка Нико ла Ћебић, који је
оба вљао ту функ ци ју у прет -
ход ном пери о ду.

Стран ка „Доста је било”
осно ва на је фебру а ра ове
годи не на осни вач кој скуп -
шти ни. Стран ку је осно вао
одбор осни ва ча, који је и име -
но вао све орга не ДЈБ.
Општин ски одбо ри су фор -
ми ра ни од чла но ва гру пе гра -

ђа на „Доста је било –
Саша Раду ло вић”, која
је иза шла на пар ла мен -
тар не избо ре 2016.
годи не и ушла у Скуп -
шти ну Срби је као нај -
ја ча опо зи ци о на поли -
тич ка орга ни за ци ја.

У саоп ште њу се под -
се ћа и да је Мини стар -
ство за држав ну упра ву
и локал ну само у пра ву
неза ко ни то, без ика квог
прав ног осно ва и прав -
них аргу ме на та, оспо -

ри ло реги стра ци ју те стран -
ке. У току је посту пак пред
Управ ним судом за пони штај
тог реше ња.

ДЈБ је под се тио да су на
првој скуп шти ни стран ке,
одр жа ној у јуну у Бео гра ду,
усво је ни и сви општи акти
стран ке, који пред ви ђа ју
редов не уну тар стра нач ке
избо ре сва ке годи не и чији
је циљ кон стант но обна вља -
ње стран ке и демо крат ска
про ве ра свих иза бра них
функ ци о не ра. ДЈБ има одбо -
ре у више од 80 општи на и
60 кан це ла ри ја на тери то ри -
ји целе Срби је. После избо ра
за Скуп шти ну гра да Бео гра -
да, нај ве ро ват ни је у мар ту
иду ће годи не, биће рас пи са -
ни и избо ри за пред сед ни ка
ДЈБ – пише у саоп ште њу.

Страну 

припремила

Марина 
Димитрић

На сед ни ци 
Покра јин ске вла де
саоп ште но да
„Систем 48” није
оправ дао сво ју свр ху

Покра јин ска вла да је на про -
шло не дељ ној сед ни ци ана ли -
зи ра ла рад локал них само у пра -
ва са ста но ви шта њихо ве ефи -
ка сно сти при про фе си о нал ном
пру жа њу услу га гра ђа ни ма, као
и њихо ве спрем но сти за спро -
во ђе ње про је ка та који ма се
обез бе ђу је еко ном ски раз вој,
на осно ву мате ри ја ла који је
при пре мио Покра јин ски секре -
та ри јат за реги о нал ни раз вој,
међу ре ги о нал ну сарад њу и
локал ну само у пра ву.

На сед ни ци је кон ста то ва но
да су кан це ла ри је за локал ни
еко ном ски раз вој (ЛЕР) орга -
ни зо ва не у окви ру општин ских
и град ских упра ва, углав ном с
висо ко о бра зо ва ним кадром, пру -
жи ле ква ли тет ни ји рад у одно -
су на прет ход ни пери од, што за
резул тат има већи број при пре -
мље них и реа ли зо ва них про је -
ка та из ско ро свих обла сти из
извор ног дело кру га општи не –
саоп шта ва Покра јин ска вла да.

У већи ни једи ни ца локал них
само у пра ва месне кан це ла ри је
су умре же не и инфор ма тич ки
пове за не са општин ским одно -
сно град ским упра ва ма, а тако
је и у Пан че ву, што је, како је
оце ње но, добар пут ка при бли -
жа ва њу елек трон ске локал не
адми ни стра ци је гра ђа ни ма сва -
ког места и пред у слов за ефи -
ка сно пру жа ње услу га гра ђа ни -
ма у месту ста но ва ња.

У 36 општи на и гра до ва на
тери то ри ји Вој во ди не уве ден
је стан дард пру жа ња свих услу -
га гра ђа ни ма, као и при јем и
пру жа ње доку мен та на јед ном
месту, кроз осни ва ње услу жних
цен та ра, и гра ђа ни су, пока за -
ла је ана ли за, задо вољ ни њихо -
вим радом. У Пан че ву је Град -
ски услу жни цен тар отво рен
2009. годи не.

„Систем 48” у само десет
локал них само у пра ва 
у Вој во ди ни
Међу тим, на сед ни ци Покра -
јин ске вла де чуло се да пру жа -
ње услу га „Систе мом 48”, одно -
сно дава ње одго во ра на зах те -
ве у року од 48 сати, није оправ -

ПРЕД СТА ВЉЕ НИ РЕЗУЛ ТА ТИ ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГА ГРА ЂА НИ МА

УВЕК МОЖЕ БОЉЕ

апли ка ци је „Систе ма 48” у
Срби ји.

Пара лел но са овом покра јин -
ском ана ли зом, у Бео гра ду су
резул та те истра жи ва ња на слич -
ну тему, ове неде ље, пред ста -
ви ли Европ ски покрет у Срби ји
(ЕПуС) и Цен тар за европ ске
поли ти ке (ЦЕП), уз подр шку
Аме рич ке аген ци је за међу на -
род ни раз вој (USAID) и у сарад -
њи са још 12 парт нер ских орга -
ни за ци ја из раз ли чи тих гра до -
ва и општи на у Срби ји. 

И даље потреб не две или три
посе те шал те ру
Ово истра жи ва ње је пока за ло, на
при мер, да су брза услу га и љуба -
зност осо бља за гра ђа не нај ва -
жни ји аспек ти адми ни стра тив -
них услу га које пру жа ју поли ци -
ја или град ски услу жни цен три
при ли ком изда ва ња доку ме на -
та. „Три четвр ти не испи та них
наво де да су биле потреб не и
даље две или три посе те шал те -
ру како би доби ли сва тра же на
доку мен та”, сто ји у ана ли зи.

Истра жи ва ња и кам па ња
спро ве де ни су у окви ру дво го -
ди шњег про јек та „Парт нер -
ством до добре јав не упра ве” с
циљем да се над ле жним инсти -
ту ци ја ма и доно си о ци ма одлу -
ка пред ста ве нај че шћи и нај -
ве ћи иза зо ви с који ма се гра -
ђа ни суо ча ва ју при ли ком кори -
шће ња јав них услу га, али и
добри при ме ри и прак се које
тре ба даље пре но си ти и при -
ме њи ва ти.

Обе ана ли зе рађе не су ради
кре и ра ња и спро во ђе ња поли -
ти ке у обла сти рефор ме јав не
упра ве, која тре ба више да одго -
ва ра на потре бе гра ђа на и да
уна пре ди одго вор ност над ле -
жних инсти ту ци ја за ква ли тет
услу га које пру жа.

На кра ју, оста је и пита ње
како ће оста ле локал не само у -
пра ве про мо ви са ти „Систем 48”
и нате ра ти ста ри ју попу ла ци ју
да га кори сти. Љуба зност и лепа
реч шал тер ског слу жбе ни ка се
под ра зу ме ва.

ПРОМОВИСАНА МОНОГРАФИЈА

О соколском покрету у Панчеву
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Сва ког 27. новем бра, већ два де сет годи -
на, обе ле жа ва се Међу на род ни дан
уздр жа ва ња од купо ви не. Тог дана сим -
бо лич но се скре ће пажња јав но сти на
нега тив не после ди це потро шач ког
дру штва. Акци ја коју је покре нуо Тед
Дејв у Ван ку ве ру 1997. годи не спро -
во ди се у више од шезде сет пет зема ља
широм све та, а пред ста вља сво је вр -
сну опо зи ци ју Црном пет ку (Black
Friday), комер ци јал ном пра зни ку који
се прак ти ку је четвр тог пет ка у новем -
бру, када су у тржним цен три ма огром -
ни попу сти.

Дан уздр жа ва ња од купо ви не не под -
ра зу ме ва само избе га ва ње купо ви не,
већ и оку пља ња на јав ним мести ма
ради раз ме не доба ра. Поред кри ти ке
потро шач ког дру штва, иде ја је и да се
ство ри алтер на ти ва капи та ли стич кој
логи ци да ништа није бес плат но. Један
од циље ва је и скре та ње пажње тргов -
ци ма и про из во ђа чи ма да про фит не
тре ба да буде једи ни мотив, али и да
су куп ци они од којих зави се.

Овим пово дом пита ли смо наше
сугра ђа не коли ко се они уздр жа ва ју
од купо ви не, да ли веру ју у попу сте и
коли ко често има ју при ли ку да при у -
ште нешто себи.

ЗИЗА ЈОВА НО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Пра тим попу сте у тржном цен -

тру, али морам рећи да су углав ном
лажни. Деша ва се да је цена иста с

попу стом као што је била и пре њега.
Ина че, купу јем пре храм бе не про из -
во де када су цене сни же не, али водим
рачу на о дату му про из вод ње. Купо -
ви на ме опу шта, волим да се про ше -
там и погле дам шта је у пону ди, али
рет ко купу јем гар де ро бу.

МАЈА АРЕ ЖИ НА, неза по сле на:
– Веру јем попу сти ма када се уве -

рим коли ка је раз ли ка у цени пре и
после сни же ња. Нај ви ше волим да
купу јем обу ћу, али не тро шим новац
само на себе, већ волим да обра ду јем
и дру ге људе. То ме чини срећ ном.

ДУШАН ВРА НИЋ, пен зи о нер:
– Купу јем када доби јем пен зи ју.

Ина че, сва ко днев но паза рим нео п -
ход не намир ни це. Попу сти су углав -
ном мар ке тин шка игра; ја углав ном
купу јем када ми је нешто нео п ход но
без обзи ра на сни же ња. Себи рет ко
могу нешто да при у штим, јер док се
пла те кому на ли је и купи хра на, мало
оста не.

МАРИ ЦА ЛАЗА РЕ ВИЋ, 
еко ном ски тех ни чар у пен зи ји:

– Не при вла че ме мно ги попу сти,
јер често та цена врло мало вари ра у
одно су на стан дард ну. Мада, не могу
да кажем да немам пове ре ња, већ рет -
ко нешто при у штим за сво је дома ћин -
ство. Оба зри ва сам. Не про во дим вре ме

у купо ви ни без везе, већ када имам
потре бу за нечим, тада иско ри стим
вре ме. То ми је оста ло из пери о да када
сам ради ла, због мањ ка вре ме на, па
сам наста ви ла да функ ци о ни шем тако
и у овим мир ним пен зи о нер ским дани -
ма. Држим се тог пра ви ла.

САША АЛЕК СИЋ, трго вац:
– Одла зим у купо ви ну када ми

нешто тре ба. У прин ци пу не пра тим
трен до ве, већ при у штим себи нешто
када имам нов ца. Не веру јем у попу -
сте, јер осе ћам да се цену подиг ну за
два де сет одсто, па се онда за вре ме
попу ста спу сте исто толи ко. Поне -
кад ми купо ви на пред ста вља релак -
са ци ју, а уме и да ми попра ви рас по -
ло же ње.

ДАР КО НИКО ЛИЋ, про да вац:
– Не веру јем у попу сте, јер је то

ствар мар ке тин га. Подиг ну те цене се
вра ћа ју на реал ну. Мада, пра тим сни -
же ња у пре храм бе ним рад ња ма, па
купу је мо арти кле који су на акци ји.
Немам пре ви ше нов ца за пре те ра но
тро ше ње. Паза рим када ми је нешто
заи ста нео п ход но. Купо ви на ми више
иза зи ва тен зи ју него што ме опу шта.
Себи лич но успем да при у штим нешто
веће око два пута годи шње, јер новац
углав ном иде на хра ну и кому на ли је.

Анке ти ра ла 

Мир ја на Марић Велич ко вић

М. ЛАЗАРЕВИЋД. ВРАНИЋ С. АЛЕКСИЋ Д. НИКОЛИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ СЕ УЗДР ЖА ВА ТЕ ОД КУПО ВИ НЕ?

Тро ше ње нов ца само по потре би

М. АРЕЖИНАЗ. ЈОВАНОВИЋ

ХРОНИКА

смо пре у зе ли одго вор ност за вође ње
држа ве и сти гли до нор мал ног ста ња,
какво гра ђа ни заслу жу ју. Има сред -
ста ва да се одр жа ва ју објек ти и попра -
вља ју апа ра ти! Момен тал но сви апа -
ра ти у здрав стве ном систе му Вој во -
ди не раде – казао је Миро вић.

Гра до на чел ник Саша Павлов под -
ву као је да је Покра ји на, први пут,
издво ји ла више од 700 мили о на само

Сви апа ра ти у здрав стве ном
систе му Вој во ди не раде –
рекао је Миро вић

У буџет ској 2017. годи ни
Покра ји на издво ји ла 
пре ко 700 мили о на дина ра
за инве сти ци је у Пан че ву

Пово дом радо ва на рекон струк ци ји
Интер ни стич ког бло ка Опште бол ни -
це, у Пан че ву је у уто рак, 28. новем -
бра, бора вио Игор Миро вић, пред сед -
ник Покра јин ске вла де. Он је у прат -
њи гра до на чел ни ка Саше Павло ва и
дирек то ра бол ни це др Сло бо да на Ову -
ке оби шао гра ди ли ште, а потом је
одр жао кон фе рен ци ју за нови на ре.

У овај вели ки посао Покра ји на је
уло жи ла око 500 мили о на дина ра.

Има нов ца за здрав ство
Игор Миро вић је нови на ри ма нај пре
рекао да је задо во љан оним што је
видео, као и тем пом радо ва, и додао
да ће Покра јин ска вла да и сле де ћих
годи на ула га ти у здрав ство.

– Циљ нам је да у наред них од пет
до седам годи на пот пу но рекон стру и -
ше мо здрав стве ни систем у Вој во ди -
ни, и то тако да после тога пре о ста не
да се само нор мал но одр жа ва. Тако -
ђе, жели мо да има мо ква ли тет не дијаг -
но стич ке апа ра те, који ће у сва ком
момен ту бити доступ ни гра ђа ни ма. За
крат ко вре ме смо поме ри ли ства ри из
расу ла какво нам је оста вље но када

ПРЕД СЕД НИК ПОКРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ ОБИ ШАО ОПШТУ БОЛ НИ ЦУ

РЕНО ВИ РА ЊЕ ИНТЕР НИ СТИЧ КОГ БЛО КА САН КОЈИ СЕ ОСТВА РУ ЈЕ

Циљ нам је да у наред них
од пет до седам годи на
пот пу но рекон стру и ше мо
здрав стве ни систем 
у Вој во ди ни.

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 кљу-
чева присуствовали су и Миленко
Чучковић, члан Градског већа заду-
жен за рад, запошљавање и социјал-
на питања, Драган Катуца, в. д. дирек-
тора Јединице за управљање пројек-
тима у јавном сектору Београд, као и
извођачи радова и координатори овог
пројекта.

– Град Панчево се, заједно са сво-
јим Повереништвом за избеглице, али
и Комесаријатом за избеглице и међу-
народним организацијамa, максимал-
но трудио да током протеклих годи-
на изађе у сусрет људима који су као
избегличка популација и интерно расе-
љена лица дошли у наш град, а њих је
око дванаест хиљада. Кроз програме
и пројекте намењене избеглицама реа-
лизовано је близу 85 милиона дина-
ра, пре свега кроз обезбеђење стамбе-
них јединица и потребног грађевин-

ског материјала, те монтажних кућа,
затим кроз откуп сеоских домаћин-
става и кроз различите врсте хумани-
тарне помоћи. Део инвестиција одно-
си се и на економско оснаживање
ових људи кроз доделу средстава и
материјала за рад. Надам се да смо
на овај начин у доброј мери обезбе-
дили услове за што квалитетнију инте-
грацију избеглих лица у нашу среди-
ну. Ми ћемо наставити реализацију
овог пројекта, мада је наш циљ, а то
је пражњење Центра за избеглице,
близу свог остварења – истакао је гра-
доначелник.

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 – донато-
рима, 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 корисни-
ци ниједног програма до сада. Има-
мо 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 при-
ликом 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.

МОНТАЖНЕ КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА

Новипочетакпоследведеценије

у буџет ској 2017. годи ни за инве сти -
ци је у Пан че ву и додао:

– Рено ви ра ње Интер ни стич ког бло -
ка било је сан свих Пан че ва ца, који
се сада оства ру је у сарад њи с Покра -
јин ском и Репу блич ком вла дом. Ово
је нај ва жни ји про је кат, у који је уло -
же но више од 500 мили о на дина ра.
Покра јин ски секре та ри јат за здрав -
ство издво јио је новац и за при ла го -

ђа ва ње про јект не доку мен та ци је. Она
коју смо насле ди ли била је наду ва на,
сада је све де на на оно што је реал но.

Дирек тор Опште бол ни це др Сло -
бо дан Ову ка казао је да се на рекон -
струк ци ју Интер ни стич ког бло ка дуго
чека ло, па је без обзи ра на рад у оте -
жа ним окол но сти ма рас по ло же ње
међу меди цин ским рад ни ци ма добро.

– Сма ње ни су капа ци те ти дру гих
оде ље ња како би се сме сти ли паци -
јен ти. Ипак, сви смо срећ ни, јер ћемо
за осам месе ци доби ти усло ве достој -
не и паци је на та и осо бља. У бло ку
који се ради оста ли су само паци јен -
ти на хемо ди ја ли зи, јер их је мно го и
нисмо има ли могућ но сти да их пре -
се ли мо – рекао је Ову ка.

Кон струк тив ни дого во ри
У окви ру оби ла ска нашег окру га,
покра јин ски пре ми јер је из Пан че ва
оти шао у Кова чи цу, где је упу ћен у то

како теку завр шни радо ви на изград -
њи фабри ке за пре ра ду пија ће воде.
Покра ји на је уло жи ла, само у тре ћу
фазу радо ва, више од 40 мили о на
дина ра.

Миро вић је нагла сио да је нај ва -
жни је има ти здра ву пија ћу воду, што
у Кова чи ци није био слу чај. Финал ни
радо ви на фабри ци тре ба да буду окон -
ча ни у наред них неко ли ко неде ља,
после чега ће она бити пуште на у
проб ни рад. Њен капа ци тет је такав
да ће моћи водом да опскр би, поред
Кова чи це, још два села.

Он је рекао да је у 2017. годи ни
вој во ђан ска вла да, тру де ћи се да пре -
ва зи ђе насле ђе не про бле ме, у неке
гра до ве и општи не у покра ји ни уло -
жи ла више од мили јар ду дина ра.

– То ћемо наста ви ти да ради мо и
током наред не годи не. У Пан че ву смо
има ли кон струк тив не дого во ре у вези
с реша ва њем мно гих про бле ма који
јако дуго, већ деце ни ја ма, муче гра -
ђа не. Раз го ва ра ли смо и раз го ва ра ће -
мо и убу ду ће и са чел ни ци ма дру гих
гра до ва и општи на. Пошто усво ји мо
буџет за 2018. годи ну како га пла ни -
ра мо, још већа сред ства ћемо издво -
ји ти за поди за ње ква ли те та живо та
гра ђа на – наја вио је Игор Миро вић.

Он је закљу чио да Вој во ди на напре -
ду је у еко ном ском сми слу, што је очи -
глед но, јер посто ји ста лан тренд сма -
ње ња бро ја неза по сле них.

С. Трај ко вић



Мала сала Градске библиоте-
ке била је прошлог уторка испу-
њена до последњег места на
промоцији књиге „Увод у фило-
зофију религије” (издавач
„Досије студио”, Београд, 2016).
О овом универзитетском уџбе-
нику говорили су рецензент др
Маринко Лолић, научни сарад-
ник Института друштвених нау-
ка, и аутор, наш суграђанин,
др Зоран Кинђић, професор
филозофије на Факултету поли-
тичких наука у Београду.

Говорећи о садржају књиге,
Лолић је нагласио да се ово дело
професора Кинђића, једног од
водећих српских филозофа сред-
ње генерације, бави одређењем
суштине и основних појмова
филозофије религије, да пред-
ставља уџбеник намењен сту-
дентима основних, мастер и док-
торских студија и да је једин-
ствено дело те врсте код нас.

На 390 страна аутор је обја-
снио предмет филозофије рели-
гије, појам, суштину и поре-
кло религије, однос религије и

филозофије, однос религије и
морала, однос мистике и тео-
логије, а потом је представио
основне религијске облике и

појмове (монизам и монотеи-
зам, агностицизам и атеизам,
докази за постојање бога, ства-
рање света и човека, грех и
покајање, просветљење и обо-
жење...).

Након излагања рецензен-
та и аутора књиге присутни
су у једночасовном разговору
инсистирали на додатним
објашњењима у вези с духов-
ним животом и религијском
праксом. Одговарајући на
питање о односу филозофа
религије према религији, аутор
је напоменуо да је препоруч-
љиво да филозоф религије
буде религиозан, али и да је
неопходно да задржи критич-
ку дистанцу према религији,
јер ако те дистанце нема,
постоји опасност да буде
искључив и да не уважава дру-
ге форме религије.

С. Т.

ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

О филозофији религије

Национална служба за запо-
шљавање (НСЗ) од 22. новем-
бра 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 сед-
ма заредом и њоме ће бити
обухваћено око 5.000 посло-
даваца из свих области рада.

Анкетари НСЗ-а интервјуиса-
ће у наредних месец дана
послодавце широм Србије о
њиховим плановима запошља-
вања и о неопходним вешти-
нама и знањима која потен-
цијални запослени треба да
поседују. Као и у случају прет-
ходних анкета, резултати ће
се користити за процењивање
ситуације на тржишту рада, за
усклађивање услуга и мера које

пружа НСЗ с потребама при-
вреде, као и за побољшање
квалитета услуга саме Нацио-
налне службе.

„Сврха ’Анкете послодаваца’
је и идентификација дефици-
тарних занимања – у свим реги-
онима, као и по привредним
секторима. Добијене информа-
ције 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 ком-
панија са НСЗ амбициозни
резултати, који су од користи за
цело друштво, можда неће бити
постигнути. Само заједничким
радом допринећемо сагледава-
њу реалних потреба и даљем
развоју тржишта рада у Срби-
ји”, наводи се у саопштењу
Нaционалне службе. Д. К.

не ту у пита њу. Јеле на Оже го -
вић, сарад ни ца за мар ке тинг и
кому ни ка ци је у РНИДС-у, обја -
сни ла је то на сле де ћи начин:

– Вео ма је тешко при ву ћи
пажњу потен ци јал них купа ца
у мору инфор ма ци ја који ма су
људи сва ко днев но изло же ни.
Посеб но ако има мо у виду да
је про сеч но тра ја ње људ ске
пажње једва осам секун ди, што
је кра ће и од пажње злат не
риби це. Током јед не секун де
на интер не ту оба ви се више од
40.000 „Гугл” пре тра га и чак
15 одсто њих је пот пу но ново.
Посто ји пут одлу чи ва ња који
куп ци про ла зе од момен та када
схва те да им одре ђе ни про из -
вод или услу га тре ба, па до
саме онлајн или офлајн купо -
ви не. У сва кој од ових фаза с
куп цем је могу ће кому ни ци ра -
ти на раз ли чи те начи не. Зато
је поста вља ње циље ва и пла -
ни ра ње можда и нај ва жни ји
део свих про мо тив них актив -
но сти јед ног бизни са.

Про грам пре да ва ња који је
одр жан у Пан че ву, током 2017.
годи не има ли су при ли ку да
чују и при вред ни ци из Бора,
Лесков ца и Врњач ке Бање.

С. Трај ко вић

без све га на чему је радио четр -
на ест годи на, када му је „Гугл”
без ика кве наја ве избри сао блог
и лич ни налог. Додао је да је
пра во вре ме за реги стра ци ју
доме на тре ну так у ком чове ку
послов на иде ја пад не на памет,
а да све након тога може бити
касно.

Да послов ни веб-сајт тре ба
да буде осно ва нечи јег посло -
ва ња на интер не ту, нагла сио је
и Дра ган Вара гић, бло гер,
онлајн стра тег, про фе си о нал -
ни пре да вач и кон сул тант из
обла сти послов не при ме не
интер не та.

– Нај че шћа гре шка при вред -
ни ка је да ско ро сав новац
потро ше на изра ду сај то ва и
забо ра ве да је тај сајт потреб но
и про мо ви са ти како би га људи
посе ћи ва ли не би ли се путем
њега оства ри ва ла про да ја. Тех -
нич ка изра да сај та и почет но
кре и ра ње садр жа ја не тре ба да
чине више од 30 одсто укуп ног
буџе та за сајт! Пре о ста ло тре -
ба уло жи ти у про мо ци ју и мар -
ке тинг – рекао је Вара гић.

Посеб но је нагла сио важност
садр жа ја и иста као да се он
може поде ли ти на чети ри
основ на типа: инфор ма тив ни,

Одре ђе ни број чита ла ца
кон так ти рао је с нама у вези
с тек стом обја вље ним у прет -
ход ном бро ју, пре све га због
изно ше ња поје ди них пода -
та ка о амбро зи ји, биљ ци што
про из во ди вели ку коли чи -
ну поле на који иза зи ва јаку
алер гиј ску реак ци ју. У овом
тек сту ћемо поме ну ти неке
од „упор них” коро ва на руде -
рал ним ста ни шти ма који се
тешко сузби ја ју, а кори сте
се као лек.

Један од њих је кисе љак
или шта вељ (Rumex spp.).
То је више го ди шња зеља ста
биљ ка, која може да нара -
сте и до 100 цм, с листо ви -
ма стре ла стог обли ка. Мно -
го број ни сит ни црвен ка сти
цве то ви сло же ни су у метла -
сту цваст при врху ста бљи -
ке. Цве та од маја до јула, а
кат кад и дру ги пут у јесен.
У вре ме цве та ња може да
буде изу зет но непри ја тан
алер ген. Поме ну ли смо да
само јед на биљ ка кисе ља ка
доне се 393 мили о на поле -
но вих зрна, што је чини јед -
ним од нај ве ћих алер ге на.
У наро ду се лист кори сти за
изра ду пита, сар ми ца и чор -
би. У нашим кра је ви ма људи
који саку пља ју кисе љак, ски -
да ју лишће с руде рал них
ста ни шта у који ма има јако
мно го рези дуа, наста лих пре
све га од аеро за га ђе ња.

Дивља купи на (Rubus fru-
ticosus) више го ди шња је
зеља ста биљ ка с бодљи ка -
вом пуза вом брзо ра сту ћом

ста бљи ком. Шири се путем
сто ло на и семе на. Сузби ја -
ње се врши редов ном косид -
бом или при ме ном тотал -
ног хер би ци да у коли чи ни
10–12 л/ха уз утро шак 300–
400 л/ха воде у фази кад
дивља купи на има фор ми -
ра не боби це. Нај по вољ ни ји
пери од за сузби ја ње дивље
купи не је крај авгу ста одно -
сно поче так сеп тем бра.
Симп то ми дело ва ња хер би -
ци да су видљи ви након 10–
15 дана. Инте ре сант но је да
се као леко ви ти део биљ ке
кори сти осу шен лист (Rubi
fruticosi folium), који се пре -
по ру чу је код акут них про -
ли ва и за испи ра ње код упа -
ла слу зо ко же усне дупље.
Услед сти му ли са ња луче ња

инсу ли на бла го делу је и на
сни же ње нивоа шеће ра у
крви и побољ ша ње рада
бубре га. Апсурд но је да се
ова биљ ка, упо ран коров,
као зашти ће на биљ на врста
нала зи у Уред би о ста вља -
њу под кон тро лу кори шће -
ња и про ме та дивље фло ре
и фау не.

Пире ви на (Agropyrum
repens) нада ле ко је позна та
коров ска биљ ка која у вели -
ком бро ју слу ча је ва наста -
њу је раз ли чи та руде рал на
ста ни шта. Пире ви на се
тешко сузби ја пре све га због
вели ке реге не ра тив не моћи
њеног под зем ног дела, тзв.
ризо ма. Уко ли ко се тре ти -
ра тотал ним хер би ци ди ма,
потреб но га је при ме ни ти у
коли чи ни од шест до осам
л/ха уз утро шак 300–400
л/ха воде у фази цве та ња
пире ви не. Леко ви ти део
пире ви не је њен ризом (Gra-
minis rhizoma). Ризом због
сво јих добрих свој ста ва ула -
зи у чај ну меша ви ну бр. 101
– чај за регу ли са ње пови -
ше ног холе сте ро ла, коју про -
из во ди Инсти тут за про у ча -
ва ње леко ви тог биља „Др
Јосиф Пан чић”. Пома же
одстра њи ва њу вишка били -
ру би на, код упа ла бубре га и
мокраћ ног уве ћа ња про ста -
те, изба ци ва ња каме на, упа -
ла хемо ро и да, изба ци ва ња
мокраћ не кисе ли не код гих -
та, упа ла коже и слу зо ко же,
упа ла жучи и јетре.

Масла чак (Taraxacum offi-
cinale) више го ди шња је биљ -
ка с белим млеч ним соком.
Раз мно жа ва се из било ког
дела глав ног коре на и пре -
ко белих папу са (тзв. падо -
бран ци). Као леко ви ти део
биљ ке кори сте се: осу шен
лист (Taraxaci folium) и осу -
шен корен (Taraxaci radix).
Кори сти се као гор ко сред -
ство за под сти ца ње апе ти -
та и луче ња жучи. Поди же
иму ни тет, регу ли ше холе -
сте рол, под сти че излу чи ва -
ње мокра ће, олак ша ва пра -
жње ње цре ва (лак са тив) и
чисти јетру од раз ли чи тих
нечи сто ћа. Кори сти се код
упа ле жуч не кесе, каме на у
жучи, побољ ша ња цир ку ла -
ци је крви, поре ме ћа ја варе -
ња, мишић ног реу ма ти зма
и као састо јак у пре па ра ти -
ма за лече ње виру сног хепа -
ти ти са. Све жи листо ви розе -
те мла дог маслач ка ску пље -
ни у про ле ће пре цве та ња
биљ ке кори сте се за при -
пре ма ње сала те, а пржен
самле вен корен маслач ка
може бити заме на или дода -
так кафи. Мно го се кори -
сти за чишће ње орга ни зма.
У послед ње вре ме све више
сту ди ја ука зу је на њего ву
ефи ка сност у лече њу рака.

Неке од мера за кон тро -
лу ових коро ва јесу меха -
нич ко сузби ја ње коше њем
или пла ме ном. У прак си се
ипак нај ви ше кори сте тотал -
ни хер би ци ди, и то у већим
коли чи на ма.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 1. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Упор ни, али и 
леко ви ти коро ви

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ЕДУ КА ЦИ ЈА О ОСНО ВА МА ИНТЕР НЕТ ПОСЛО ВА ЊА

ЧИЈЕ ЈЕ ОНО ШТО ИМА МО НА МРЕ ЖА МА
Инфор ма тив ни, 
про мо тив ни, 
про дај ни и 
ком би но ва ни садр жај

Фон да ци ја „Реги стар наци о нал -
ног интер нет доме на” (РНИДС),
Реги о нал на раз вој на аген ци ја
„Јужни Банат” и ком па ни ја
„MadNet” у сарад њи с Реги о -
нал ном при вред ном комо ром
Јужно ба нат ског управ ног окру -
га спро ве ле су 28. новем бра јед -
но днев ну бес плат ну еду ка ци ју
о осно ва ма интер нет посло ва -
ња за при вред ни ке из Пан че ва
и око ли не. Овај дога ђај је још
један у низу које Фон да ци ја
РНИДС орга ни зу је широм Срби -
је, а дома ћин овог ску па био је
„MadNet”, овла шће ни реги стар
наци о нал них интер нет доме на,
испред кога је при сут не поздра -
вио Ненад Орлић, вла сник и
дирек тор ком па ни је.

Око 80 пред у зет ни ка и заин -
те ре со ва них поје ди на ца има -
ло је при ли ку да на чети ри пре -
да ва ња сазна који су потен ци -
ја ли интер не та и како им он
може помо ћи да покре ну нове
посло ве или раз ви ју посто је ће.

Бри са ње без наја ве
Пре драг Мили ће вић, руко во -
ди лац Сек то ра мар ке тин га и
кому ни ка ци ја у РНИДС-у, запо -
чео је пре да ва ње ори ги нал ним
речи ма:

– Они који мисле да је то
што има ју на дру штве ним мре -
жа ма њихо во – дубо ко се вара -
ју. Сва ко ко пове ру је да је нешто
на адре си facebook.com њего -
во, нек про ве ри ко је вла сник
тог доме на. Јер вла сник доме -
на је и вла сник оног што је на
њему. Сва ка дру штве на мре жа
има свог вла сни ка, који у сва -
ком тре нут ку може да про ме -
ни усло ве кори шће ња и да, због
тога, поно сни „вла сник” фан
стра ни це оста не без иче га на
интер не ту.

Мили ће вић је под се тио на
при мер јед ног писца и умет -
ни ка из Аме ри ке који је остао

про мо тив ни, про дај ни и ком -
би но ва ни. Зави сно од тога шта
су циље ви нечи јег посло ва ња,
тре ба при ме њи ва ти (или ком -
би но ва ти) ове типoве садр жа ја
на послов ним сај то ви ма.

Пажња тра је осам секун ди
Мило је Секу лић, осни вач и вла -
сник аген ци је „Homepage” и
члан УО РНИДС-а, сло жио се
да је садр жај важан за нечи је
посло ва ње, али под се тио је на
то да га тре ба обја вљи ва ти и на
дру штве ним мре жа ма.

– На ули ци и у кафи ћи ма се
дру жи мо – па тако и на дру -
штве ним мре жа ма. У кан це ла -
ри ја ма ради мо, а у рад ња ма
купу је мо – па тако и на нашим
веб-сај то ви ма. Људи на дру -
штве ним мре жа ма јесу, а на
сај то ве дола зе. Наша ужа и
шира поро ди ца, дру штво из
сред ње шко ле, коле ге с посла
– све су то неке наше микро
дру штве не мре же. Упра во то
нас под се ћа да су њихо ва осно -
ва људи и да у посло ва њу нај -
пре тре ба бри ну ти о људи ма и
њихо вим потре ба ма, а затим о
тех но ло ги ји – рекао је он.

Упра во је бри га о људи ма
нај те жи део када су про мо ци ја
бизни са и огла ша ва ње на интер -

ПОЗИВ ИЗ НСЗ-а

Учествујте у „Анкети послодаваца”
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TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ
HERTELENDYFALVÁN
» II oldal

JÓTÉKONYSÁGI
KONCERT
ÚJVIDÉKEN
» II oldal

SZÖVETSÉG, AMELY
NEM FELEDI A 
SZÉKELY-MAGYAROK
TÖRTÉNELMÉT
» VII oldal 

AZ IFJÚSÁG
ÖSSZEJÖVETELE
» VIII oldal 

November 3-án Szilágyi Zoltán sze-
mélyében új lelkésszel gazdagodott a
Szerbiai Református Keresztyén  Egyház.
A lelkipásztorok impozáns közössége
a Szerbiai Református Keresztyén  Egy-
ház püspökével, Halász Bélával az élen,
valamint a hívők nagy száma tárt ka-
rokkal és szívvel fogadta be lelkészei
soraiba ezt az ijút.

A lelkészszentelés valóban fontos pil-
lanat volt az egyház életében, tekintettel
arra, hogy a hertelendyfalvi református
templom 115 éves fennállása óta ez volt
az első alkalom, hogy ebbe a vallási kö-
zösségbe felszenteléssel kerül be egy új
lelkész. A hertelendyfalvi hívők első al-
kalommal hallották az ünnepélyes es-
kütételt felcsendülni a templom falai
között. A meghívásnak eleget tettek a
református lelkészek egész Vajdaság te-
rületéről, de a katolikus és evangélikus
lelkészek is Pancsováról és más telepü-
lésekről. 

A történelmi esemény Hertelendyfal-
ván volt a délelőtt 10 órai kezdettel meg-
tartott ünnepi istentisztelet keretében a
templomban, ahol felszentelték Szilágyi
Zoltán ijú lelkészt, aki két évvel ezelőtt
érkezett e közösségbe, mint püspöki se-
gédlelkész Erdélyből, Olthévízről. Ebben
az időszakban megnyerte az egyházkö-
zösség tagjainak megbecsülését, és Her-
telendyfalva és Pancsova magyar polgá-
rainak tiszteletét. Tekintettel arra, hogy
feleségével, Judittal a városközpontban
levő református egyház parókiáján él,
önállóan tartja az igehírdetéseket és is-
tentiszteleteket majd minden vasárnap
az ottani gyülekezetben, akárcsak szom-
batonként 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 Sze-
gedi László, romániai - kőhalmi lelki-
pásztor, a Brassói Református Egyház-
megye 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 le-
gyen igazságos és tisztességes képviselője

ban, ahol már látható volt az ifjú haj-
landósága és lelkülete, akkor már tudta,
hogy valóban jó lelkész lesz belőle.
Zoltán elhatározta magát és minden
erővel küzdött, hogy az legyen. Nem-
csak ő tanította a leendő lelkészt, ha-
nem felesége is, aki matematikát ta-
nított neki. Ezt a két tant, a vallások-
tatást 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 aka-
rata 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 Her-
telendyfalván, valamint az ő első lel-
készszentelése is a püspökké avatása
óta. Elmondta azt is, hogy az ünnepség
előtti beszélgetése során Zoltánnal meg-
állapította, hogy nem tudni kettőjük
közül ki izgult jobban. Különösen hálás,
amiért ez az esemény az 500 éves re-
formáció  megünneplésének évében
történt meg. Az ilyen ünnepség nagyon
ritka alkalom Vajdaság e részén, mert
itt a református közösség nagyon kicsi. 

Györi Sándor, a hertelendyfalvi re-
formátus egyház gondnoka szerint a
székely-magyarok idetelepítése óta  eb-
ben 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, hagyo-
mányos székelyvarrottast ápoló asszonyok
nevében Szilágyi Zoltán lelkésznek egy
értékes ajándékot nyújtottak át, kézzel
varrott kispárnát székely motívummal
és a nagy ünnepséget megörökítő kelte-
zéssel.

Biszak Karolina

A HERTELENDYFALVI REFORMÁTUS EGYHÁZBAN  ÚJ LELKÉSZT SZENTELTEK FEL

TÖBB MINT EGY ÉVSZÁZADOT VÁRTAK A NAGY ÜNNEPSÉGRE

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 re-
formátus, katolikus és evangélikus lel-
készek áldásukat adták az ijú lelkészre
rövid bibliai idézettel.  

Az ünnepséget fokozta a helyi re-
formátus egyház kórusának szolgálata
egyházi énekek előadásával. Ezmellett
szavalatok hangzottak el és egy cso-
korravaló népdal, majd a jelenlevők
felköszöntötték az ifjú lelkészt és gra-
tuláltak neki. 

A legvégén Szilágyi Zoltán köszönő-
szavakkal fordult az összegyűlt kollégá-
ihoz és hívőkhöz. 

A templomi szertartást követően az
újonnan felszentelt ijú lelkész kijelen-
tette, hogy elbűvölték  a szép szavak,
amelyeket feléje intéztek és hálás, amiért
e fontos pillanatban szeretettel volt át-
ölelve, amit felismert a jelenlevő arcokon,
és hogy folyton a könnyeivel küszködött,
amelyekről azt vallja, hogy valójában

nem mind keserűk, mert ezek öröm-
könnyek voltak. Azt mondta el, hogy
hálás mindenkinek, aki eljött hogy tá-
mogassa és reményét fejezte ki, hogy
bárcsak meg tudná majd tartani tetteiben
az elhangzott dícséreteknek legalább a
felét. Különösen boldog volt, hogy ezek-
ben a pillanatokban mellette volt az
édesanyja és  nővére  a családjával, akik
Romániából  érkeztek. 

Szilágyi Etelka, Zoltán édesanyja ki-
jelentette, hogy végtelenül boldog és
hálás Istennek, amiért kilenc évi tanulás
és munka után, amint mondta “a gyü-
mölcs 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 gim-
náziumon át a mai napig. Kihasználta
az alkalmat, hogy szívből köszönetet és
áldást mondjon a püspökre és Herte-
lendyfalva gyülekezetére, amely szere-
tettel fogadta be iát. 

Szegedi László Zoltánt gyerekkorától
ismeri. Tanítványa volt a gimnázium-
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ŐSZI TALÁLKOZÓ SZÉKELYKEVÉN

MAGYAR KONYHA NAPJAI

Az ős zminden évben az az
időszak, amikor több igyelmet
szentelünk az idősebbeknek,
akik életük “harmadik idősza-
kában” vannak. Talán ez volt
az indítéka a több mint egy év-
tizedes kezdeményezésnek a
hertelendyfalvi református
templomban, hogy megszer-
vezzék 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 kon-
irmálódtak, 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 refor-
mátus templomban a 10 órakor
kezdődő istentiszteleten gyűltek
össze. Azt követően egy közös
fényképezkedés után  a helyi
Tamási Áron Székely-Magyar
Művelődési Egyesület kister-
mében folytatták a társalgást.
A szervezők, Györfi Lászlóval
az élen, kellemes vendégfoga-
dásban részesítették kortársa-
ikat, akikkel több órát töltöttek
el kellemes hangulatban, mi-
közben felidézték emlékeiket
és megemlékeztek régi bará-
taikról, akik közül – sajnos,
már sokan nem lehetnek kö-
zöttük. 

Lőcsei Ilona

FOLYTATÓDIK A SZÉP HAGYOMÁNY

HETVENÉVESEK TALÁLKOZÓJA

A Zla tna jesen (Arany Ősz)
Nyugdíjas Egyesület kórusa  Pan-
csován november 23-án jelentős
évfordulót ünnepelt: a 35 éves
fennállását. Szerényen, kellemes
hangulatban, ahogyan az már
náluk megszokott, az egyesület
helyiségében várták be a meghí-
vott vendégeket, hogy közösen
emlékezzenek vissza fennállásuk
elmúlt éveire és mindazokra, akik
tevékenységükkel hozzájárultak
a kórus ennyi éves fennmaradá-
sához és sikeres munkájához. 

Az egybegyűltekhez elsőként
Pavlović Miroslav  úr, a Zlatna
jesen Nyugdíjas Egyesület jelen-
legi elnöke szólt. Tőle tudtuk
meg, hogy a kórust 1982. dec-
ember 6-án alapították a Pan-

csovai Nyugdíjas Egyesület ke-
retében. Kezdetben ez egy 36
tagú  női kórus volt, amely 1984-
ben alakult át vegyes karrá, idő-
közben pedig zenekar is társult
hozzá. Ilyen összetételben mű-
ködnek napjainkban is a pan-
csovai Zlatna Jesen Nyugdíjas
Egyesületen belül. 

2014-ben a kórus és a zenekar
vezetését Stejić Tomislav építész-
mérnök vette át, aki szívben –
lélekben zenész és aki az ünnep-
ségen röviden,  de tömören szá-
molt be a kórus tevékenységéről
és a tervekről. Büszkén emelte
ki, hogy a Zlatna Jesen Városi
Együttes már 35 éve terjeszti si-
keresen a zenei kultúrát és a kul-

túrát általában, valamint a tag-
ságának a szocializálását. El-
mondta, hogy a vegyeskar, mint
az együttes egyik alosztálya 21
tagot számlál, nyolc szólistája
van, harmadik alosztályként pe-
dig a zenekar működik 6 zenész-
szel, akik kísérik a vegyes kart
és szólistákat. 

Tekintettel arra, hogy Pancsova
multinacionális közösség, a Zlat-
na Jesen Városi Együttesnek a
műsorán a városunkban élő
minden nép és nemzetiség dalai
szerepelnek.  Egyaránt énekelnek
szerb, magyar, szlovák, olasz,
orosz, görög, macedón és mon-
tenegrói dalokat, összesen közel
200 zeneszámot népdaltól, szer-

zői joggal rendelkező daloktól,
műdaloktól a szórakoztató és
kórusdalokon át a balladákig,
táncdalokig.  A kórus  és a ze-
nekar, valamint a szólisták is
rendszeres résztvevői a városi
rendezvényeknek, minden évben
részt vesznek  a vajdasági Nyug-
díjasok 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 Vá-
rosi Egyesületével.  

A Zlatna Jesen Együttes mű-
vészeti vezetője beszédét azzal
fejezte be, hogy köszönetet mon-
dott a kórus és zenekar összes
volt és jelenlegi tagjának, a ve-
zető személyeknek és a Végre-
hajtó Bizottság tagságának, va-
lamint az összes barátnak, ro-
konnak és rajongónak, akiktől
támogatást kapnak és segítséget
a fennmaradáshoz és további
munkához.  

A köszöntőbeszédeket követően
a kórus és a zenekar meghitt, kel-
lemes hangulatot teremtve együt-
tesen mutatkozott be a vendégek-
nek néhány zeneszámmal. Habár
a fellépés után rövid időre a zené-
szek is lerakták hangszereiket és a
teljes tagság társult a vendégekhez
a szerény, de sok szeretettel készített
fogadáson, az est  továbbra is ének-
szó mellett folytatódott, éppúgy
mint a próbák és rendezvények
után, mert szeretik idejüket kö-
zösen tölteni hasznos, szép barát-
kozásban. 

Lőcsei Ilona

JELENTŐS ÉVFORDULÓ MEGÜNNEPLÉSE

A HOSSZAN TARTÓ “ARANY ŐSZ”

A hertelendyfalvi Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egye-
sület székházában, a Temető ut.
24 alatt november 8-án a délutáni
órákban táncházat szerveztek Ser-
ketánc cím alatt.

A szervezés kezdeményezője
Nyitrai Marianna volt, aki szep-
tember óta a magyarországi Petői
Sándor Program ösztöndíjasaként
tevékenykedik az Al-dunai székely
településeken és arra törekszik,
hogy oktassa a gyerekeket és se-
gítsen nekik  a néptánc, népdal
és a magyar nyelv megőrzésében.
Ezért a hertelendyfalvi gyerekek
mellett a táncháztalálkozón sán-
doregyháziak és székelykeveiek
is részt vettek. 

A műsor 14 órakor kezdődött
néptánctanulással, amelyhez a
zenét magyarországi zenészek
biztosították, a Somogy megyei,
szennai Zselic Általános Művé-
szeti Iskola tanárai és tanulói.
Onnan érkeztek a táncoktatók
is, akik moldvai, felcsíki és gyi-
mesi táncok lépéseit tanították a
táncház résztvevőinek. 

Kirch Zoltán néptáncoktató
első alkalommal járt Hertelendy-
falván, eddig csak Újvidékig lá-
togatott el. Sok barátja van Vaj-
daságban, akikkel nagyon jó a
kapcsolata. A műsor első felében
bukovinai néptáncok lépéseit mu-
tatta 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 al-
kalmával.  A szakmája: néptánc-
oktató a művészeti iskolában, kü-
lönböző korosztályú gyerekekkel
foglalkozik óvodás kortól az ál-
talános iskola befejeztéig, de fel-
nőtteket is tanít több csoportban,
összesen mintegy 200-250 embert. 

A tánctanulás mellett énekta-
nulás 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 elő-
adó a Zselic Általános Művészeti

Iskolában,  Áron és András  pedig
ugyanazon iskola tanulói. Mind-
hárman több hangszeren is ját-
szanak. Hertelendyfalvára Nyitrai
Marianna meghívására érkeztek,
akivel baráti kapcsolatban vannak. 

Évát a hangszerről kérdeztük,
amelyen moldvai dalokat mu-
zsikált.

- Ez egy nem mindennapos
hangszer, koboz, vagy kobza a
neve, még csak a moldvai csán-
góknál található. Elsősorban kí-
sérő hangszer, de vezérdallam
muzsikálására is alkalmas.  – vá-
laszolta.

Megtudtuk tőle, hogy ő is első
alkalommal van Vajdaság ezen
tájain, eddig csak Szabadkáig  ju-
tott el, ahol az Interetno Feszti-
válon a szennai néptáncegyüt-
tessel lépett fel. 

A rendezvényen a négytagú
zenekar egy kis hangversenyt
adott, amely során bemutattak
egyenként minden hangszert. Ér-
dekes volt hallgatni a különböző
dallamokat más-más furulyán

előadva, a koboz és a dob kísé-
retében, valamint népdalokat fu-
rulya és citera közös hangzásában.
A gyerekek igyelemmel kísérték
a programot és szinte szívták
magukba a tudnivalókat a hang-
szerekről, amelyeket talán később
az iskolában is felhasználhatnak
majd. 

Dóra Áron is meghívásra ér-
kezett Hertelendyfalvára, mint
zenész. 
- Pásztorfurulyákon játszom. A
moldvai csángó zenében a furu-
lyának tánckísérő szerepe volt.
Köztudott, hogy a bukovinai szé-
kelyek zenéjében a táncot vonó-
sok kísérték, de a régebbi ko-
rokban 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 ritmus-
hangszerekkel 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 je-
lenlevőknek alkalmuk volt meg-
tanulni a felcsíki táncok lépéseit,
amelyek jelentősen különböznek
az eddig tanult táncoktól. Mind-
annyian  szorgosan igyekeztek
kísérni Kirch Zoltán néptáncok-
tató utasításait, hogy bekapcso-
lódhassanak a munkába. 

A közel 5 órán át tartó foglal-
kozásnak szórakoztató és egyben
oktató jellege is volt, hiszen a
résztvevők közül sokan először
vettek részt táncházban, de
ugyanakkor a szervezők is új ta-
pasztalatokkal gazdagodtak a nap
folyamán. 

Lőcsei Ilona

ELŐADÁS NÉPI HANGSZEREKRŐL, NÉPDALOKRÓL ÉS NÉPTÁNCOKRÓL

TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ HERTELENDYFALVÁN

A REFORMÁTUS EGYHÁZ KÓRUSÁNAK FELLÉPÉSE

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT ÚJVIDÉKEN

Székelykevén október első
hétvégéjén immár 10. alkalom-
mal tartották meg a Magyar
Konyha Napjai rendezvényt. 

A Žarko Zrenjanin Általános
Iskola tanulói, az előző évekhez
hasonlóan, képzőművészeti al-
kotásokat készítettek a téma-
körben, a nyertes 8. osztályos
tanuló alkotása lett egyben az
idei rendezvény védjele is. 

Pénteken este az egybegyűl-
teket a szervezők nevében Szat-
mári Mihály, a SZMECISZ el-
nöke köszöntötte, majd Kovács
Mária, a Helyi Közösség Taná-
csának elnöknője is üdvözölte
a vendégeket és a jelenlevőket.
A nyertes alkotók díjkiosztóját
a testvértelepülésekről érkezett
képviselők köszöntője előzte
meg és bemutatkozott Dr. Nyisz-
tor Tinka néprajzkutató, aki
első alkalommal látogatott Szé-
kelykevére a távoli Csángóföld-
ről, Pusztinából. A művelődési
műsorban a helyi óvodások mu-
tatkoztak be, majd a Szalmaszál

IME asszonykórusa lakodalmas
dalokat adott elő. 

Szombaton már a kora dél-
előtti órákban benépesedett Szé-
kelykeve központja. 42 üstben
készült magyar jellegű étel, de
azon kívül nagyon sok süte-
mény, ínyenc falat kínáltatta
magát. A helybeli és a környező
településekről érkező főzőcské-
zők és fogyasztók mellett kül-
földi vendégek, hazatérő szé-
kelykeveiek is együtt szórakoz-
tak, ismerkedtek egymással. Al-
kalom volt ez betekinteni nép-
rajzosként is az Al-dunai bu-
kovinai székelyek gasztronómiai
világába. 

Fényképek által az ételek csá-
bító illata és a helyszíni vidám
hangulat ugyan nem észlelhető
élethűen, de bízunk benne, hogy
felkeltik az érdeklődők igyelmét
a Magyar Konyha Napjai ren-
dezvény iránt Székelykevén,
amelyet remélhetőleg  jövőre is
megszerveznek. 

Lőcsei Ilona

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 prog-
ramban kórusok, énekcsoportok
és zenekarok vettek részt egyházi
zenével és énekekkel, a történelmi
egyházak és hitközösségek kép-
viselői: a Szlovák Evangélikus
Egyház, a Szerbiai Református
Keresztyén Egyház, a Római Ka-
tolikus Egyház, az Iszlám közös-
ség, a Zsidó hitközség, valamint
a Szerb Ortodox Egyház. 

A jótékonysági koncert bevé-
telét  a Zemlja živih Pszichoszo-
ciális Rehabilitációs és Reszoci-
alizációs Központnak adomá-
nyozták, 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
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Р е ф ор мат ска хри шћан ска црква у
Срби ји је ове годи не поста ла бога ти -
ја, јер је 3. новем бра Зол тан Сила ђи
постао нови све ште ник те вер ске зајед -
ни це. Импо зан тан скуп све ште них
лица, с биску пом Рефор мат ске хри -
шћан ске цркве у Срби ји Белом Хала -
сом на челу, као и вели ки број вер -
ни ка при хва ти ли су овог мла дог чове -
ка у сво је редо ве отво ре ног срца.

Био је то заи ста важан тре ну так, с
обзи ром на то да је за 115 годи на
посто ја ња рефор мат ске цркве у Вој -
ло ви ци ово био први пут да се под
окри ље те вер ске зајед ни це осве ште -
њем дово ди ново све ште но лице. Вер -
ни ци у Вој ло ви ци су први пут чули
све ча ну закле тву како одзва ња уну -
тар зидо ва цркве, а пози ву су се ода -
зва ли све ште ни ци како рефор мат ске
вер ске зајед ни це из целе Вој во ди не,
тако и све ште ни ци като лич ке и еван -
ге лич ке цркве из Пан че ва и дру гих
места.

Овај исто риј ски дога ђај збио се у
окви ру пре по днев ног бого слу же ња,
у 10 сати, у рефор мат ској цркви у
Вој ло ви ци, где је осве штан мла ди
све ште ник Зол тан Сила ђи, који је
пре више од две годи не сти гао у ову
зајед ни цу, као помоћ ник биску па из
тран сил ва ниј ског места Олт хе ви за.
За то вре ме задо био је пошто ва ње
како чла но ва цркве не зајед ни це, тако
и мађар ског дела ста нов ни штва Вој -
ло ви це и Пан че ва. Буду ћи да са супру -
гом Јудит живи у цркве ном дому при
рефор мат ској цркви у цен тру гра да,
само стал но одр жа ва про по ве ди и
бого слу же ња ско ро сва ке неде ље у
тој цркви, као и субо том у црквeној
заједници и у Бео гра ду. Као помоћ -
ник биску па држи про по ве ди и по
окол ним мести ма, када је бискуп
спре чен да то сам ура ди.

Током ове све ча но сти бож ју реч је
про по ве дао Ласло Сеге ди, рефор мат -
ски све ште ник из места Кехал ма у
Руму ни ји, декан рефор мат ске цркве -
не жупа ни је Бра шов, који је био и
про фе сор и мен тор мла дог све ште -
ни ка. Током бого слу же ња обра тио се
цело куп ној зајед ни ци, као и Зол та ну

добар све ште ник. Зол тан се одлу чио
и борио се свим сна га ма да то и поста -
не. Није само он обу ча вао буду ћег све -
ште ни ка, већ и њего ва супру га, која је
пре да ва ла мате ма ти ку. Ове две нау -
ке, вер ско обра зо ва ње и мате ма ти ка,
тешко се могу ста ви ти јед на уз дру гу,
али све то је допри не ло да Зол тан
поста не све ште ник у Вој во ди ни. Све -
ште ник Сеге ди је изја вио да се жите -
љи Ерде ља у Руму ни ји тешка срца
одва ја ју од секе љан ских сино ва, с обзи -
ром на то да и тамо има пуно посла, а
мало рад ни ка, али је Зол та на бож ја
воља посла ла ова мо, па му је он поже -
лео сву сре ћу, уз кон ста та ци ју да је из
јед ног дома дошао у дру ги. Поже лео
му је да овде про на ђе задо вољ ство у
раду, сре ћу у сво јој поро ди ци и мно го
успе ха.

Бискуп Рефор мат ске хри шћан ске
цркве у Срби ји Бела Халас изја вио је
да је ово била вели ка част, с обзи ром
на то да је ово било прво осве ште ње
све ште ни ка и у цркви у Вој ло ви ци,
као и њего во прво осве ште ње од када
је на пози ци ји биску па. Тако ђе је
рекао да је у раз го во ру са Зол та ном
пре све ча но сти кон ста то вао да не
може одре ди ти ко је од њих дво ји це
био нер во зни ји. Посеб но је захва лан
што се овај дога ђај збио у годи ни
про сла ве 500. годи шњи це рефор ма -
ци је. Ова ква све ча ност је вели ка рет -
кост у овом делу Вој во ди не, јер рефор -
мат ска вер ска зајед ни ца у овим кра -
је ви ма није вели ка.

Пре ма речи ма Шан до ра Ђер фи ја,
еко но ма у рефор мат ској цркви у Вој -
ло ви ци, отка ко су се Секељ-Мађа ри
овде насе ли ли, у овом селу су одра -
ста ли буду ћи све ште ни ци, али је ово
први пут да је овде један и осве штан.

У име вер ске зајед ни це ове цркве
све ште ни ку Зол та ну Сила ђи ју уру -
чен је вре дан поклон – руч но изве зен
јастук са секе љан ским моти ви ма и
дату мом ове вели ке све ча но сти, рад
жена вештих руку које одр жа ва ју тра -
ди ци о на лан вез у живо ту.

Каро ли на Бисак

РЕФОР МАТ СКА ЦРКВА У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ ОСВЕ ШТА ЛА НОВОГ СВЕ ШТЕ НИ КА

ВИШЕ ОД ЈЕД НОГ ВЕКА ЧЕКА ЊА НА ВЕЛИ КУ СВЕ ЧА НОСТ

Сила ђи ју саве ти ма и пре по ру ка ма
како да буде пра ви чан и поштен пред -
став ник ове вер ске зајед ни це. Похва -
лио је доса да шњи пре да ни рад све -
ште ни ка и поже лео му да живот посве -
ти свом раду у овој вер ској слу жби.

Све ча ну закле тву одр жао је Бела
Халас, бискуп Рефор мат ске хри шћан -
ске цркве у Срби ји, а након тога су сви
при сут ни рефор мат ски, като лич ки и
еван ге лич ки све ште ни ци дали свој бла -
го слов мла дом све ште ни ку, уз крат ке
цита те из Библи је.

Све ча ност су уве ли ча ли чла но ви хора
месне рефор мат ске цркве пева њем
цркве них песа ма. Поред тога, изве де -
но је и неко ли ко реци та ци ја и отпе ван
је сплет народ них песа ма, а затим су
при сут ни све ште ни ци поздра ви ли мла -
дог све ште ни ка и чести та ли му.

На самом кра ју се и Зол тан Сила ђи
обра тио сво јим оку пље ним коле га ма
и вер ни ци ма, уз речи захвал но сти.

Након цркве ног обре да ново по ста -
вље ни мла ди све ште ник изја вио је да
је оча ран лепим речи ма које су му
упу ће не и да је захва лан што је у овом
важном тре нут ку био окру жен љуба -
вљу, коју је видео на лици ма при сут -
них, као и да је све вре ме задр жа вао

сузе у очи ма, за које каже да уисти ну
нису све гор ке, већ да су ово биле сузе
радо сни це. Казао је да је захва лан сви -
ма који су дошли да га подр же и изра -
зио наду да ће бар поло ви ну похва ла
које је чуо моћи да одр жи у сво јим
дели ма. Посеб но је био сре ћан што су
у овим тре ну ци ма крај њега биле мај -
ка и сестра с поро ди цом, које су допу -
то ва ле из Руму ни је.

Етел ка Сила ђи, Зол та но ва мај ка,
изја ви ла је да је неиз мер но срећ на и
да захва љу је Богу што је након девет
годи на сту ди ра ња и рада, како каже,
„воће сазре ло и пало на добро место”.
Радо сна је што је цела поро ди ца на
оку пу, јер се рет ко виђа ју с обзи ром
на вели ку уда ље ност. С њом су из
Руму ни је допу то ва ли Зол та но ва сестра
и зет с децом и про фе сор који га је
водио одма ле на, од часо ва веро на у -
ке, пре ко гим на зи је, до овог тре нут -
ка. Иско ри сти ла је при ли ку да од срца
захва ли и бла го сло ви биску па и гра -
ђа не Вој ло ви це, који су с љуба вљу
при хва ти ли њеног сина.

Ласло Сеге ди позна је Зол та на одма -
ле на. Био му је уче ник у гим на зи ји,
где је већ тада видео спрем ност и дух
у мла ди ћу и знао је да ће заи ста бити

Мултијезички додатак у недељнику / Többnyelvű melléklet a hetilapban

на мађарском језику / magyar nyelven
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ЈЕСЕ ЊИ СУСРЕТ У СКО РЕ НОВ ЦУ

ДАНИ МАЂАР СКЕ КУХИ ЊЕ

Јесен је пери од када се више
пажње посве ћу је осо ба ма у
тре ћем добу. Можда је то био
повод пре више од јед не деце -
ни је у рефор мат ској цркви у
Вој ло ви ци да се орга ни зу је
сусрет свих оних који у току
јед не годи не пуне седам де сет
годи на.

Тако је наста ла тра ди ци ја
да се послед ње неде ље у окто -
бру оку пе седам де се то го ди -
шња ци, који су нека да дав но
зајед но седе ли у школ ским
клу па ма, при че сти ли се, а
након тога се раз и шли и неки
од њих се више деце ни ја
током живо та нису сре ли.

Тра ди ци о нал ни сусрет је
одр жан и ове годи не, 29. окто -
бра. Седам де се то го ди шња ци
су се оку пи ли у рефор мат ској
цркви на бого слу же њу, које је
поче ло у 10 сати. Након зајед -
нич ког фото гра фи са ња дру же -
ње су наста ви ли у малој сали
МКУД-а „Тама ши Арон”. Орга -
ни за то ри, с Ласлом Ђер фи јем
на челу, ука за ли су госто прим -
ство сво јим вршња ци ма, с који -
ма су више сати про ве ли у при -
јат ној атмос фе ри док су ево -
ци ра ли сво је успо ме не и при -
се ћа ли се ста рих при ја те ља, од
којих мно ги, нажа лост, више
нису с њима. И. Лечеи

НАСТА ВЉА СЕ ЛЕПА ТРА ДИ ЦИ ЈА

СУСРЕТ СЕДАМ ДЕ СЕ ТО ГО ДИ ШЊА КА

Хор Удру же ња пен зи о не ра
„Злат на јесен” у Пан че ву про -
сла вио је 23. новем бра зна ча -
јан јуби леј – 35 годи на посто -
ја ња. Скром но, у при јат ној
атмос фе ри, као што је код њих
уоби ча је но, у про сто ри ја ма
удру же ња доче ка ли су позва не
госте да се зајед но  под се те на
све прет ход не годи не посто ја -
ња и све оне који су сво јим
радом допри не ли да хор толи -
ко годи на опста не и успе шно
ради.

Оку пље ни ма се прво обра -
тио сада шњи пред сед ник Удру -
же ња пен зи о не ра „Злат на јесен”
Миро слав Павло вић. Од њега
смо сазна ли да је хор осно ван
6. децем бра 1982. годи не у

окви ру Удру же ња пен зи о не ра
Пан че ва. У почет ку је то био
жен ски хор саста вљен од 36
чла ни ца. Годи не 1984. фор ми -
ран је мешо ви ти хор, а у међу -
вре ме ну им се при дру жио  и
орке стар, и тако посто је и данас
у окри љу Удру же ња пен зи о не -
ра „Злат на јесен” Пан че во.

Од 2014. годи не хор и орке -
стар води Томи слав Сте јић,
дипл. архи тек та и музи чар у
срцу и души, који је под нео
кра так, али сажет изве штај о
раду хора и о буду ћим пла но -
ви ма. Он је с поно сом иста као
да град ски ансамбл „Злат на
јесен” већ 35 годи на успе шно
шири музич ку кул ту ру и кул -
ту ру уоп ште и допри но си соци -

ја ли за ци ји сво јих чла но ва. Пре -
до чио је да мешо ви ти хор, као
један од сек ци ја ансам бла, има
два де сет јед ног чла на, вокал -
них соли ста је осмо ро, а као
тре ћа сек ци ја посто ји орке стар
од шесто ри це музи ча ра који су
зајед нич ки музич ка под ло га
мешо ви том хору и соли сти ма. 

С обзи ром на то да је Пан че -
во мул ти на ци о нал на сре ди на,
на репер то а ру град ског ансам -
бла „Злат на јесен” нала зе се
песме свих наро да и народ но -
сти који живе у нашем гра ду.
Под јед на ко се пева ју срп ске,
мађар ске, сло вач ке, ита ли јан -
ске, руске, грч ке, маке дон ске
и црно гор ске песме, укуп но око
200 нуме ра – од народ них,

аутор ских или ком по но ва них
песа ма, пре ко ста ро град ских,
забав них и хор ских песа ма, до
бала да, роман си и пле сних
нуме ра. Хор и орке стар, као и
соли сти, редов ни су уче сни ци
мани фе ста ци ја у гра ду, као и
на смо тра ма хоро ва пен зи о не -
ра Вој во ди не сва ке годи не.
Сара ђу ју с кул тур но-умет нич -
ким дру штви ма „Пете фи Шан -
дор”, „Тама ши Арон” и „Ђетван”
из Пан че ва, с који ма има ју
зајед нич ке чла но ве, као и с
Град ским удру же њем свих пен -
зи о не ра Пан че ва.

Умет нич ки руко во ди лац
ансам бла „Злат на јесен” завр -
шио је сво је обра ћа ње изра зом
захвал но сти свим бив шим и
сада шњим чла но ви ма хора и
орке стра, руко во ди о ци ма и чла -
но ви ма Управ ног одбо ра, као
и свим при ја те љи ма, рођа ци -
ма и сим па ти зе ри ма, од којих
доби ја ју подр шку и помоћ за
опста нак и даљи рад.

Након поздрав них гово ра хор
и орке стар су се зајед но пред -
ста ви ли гости ма с неко ли ко
нуме ра и на тај начин ство ри -
ли при сну, при јат ну атмос фе -
ру. После насту па музи ча ри су
за крат ко вре ме одло жи ли сво -
је инстру мен те и сви су се при -
дру жи ли гости ма у скром ном,
али с пуно љуба ви и пажње
при пре мље ном послу же њу.
Вече се наста ви ло у весе љу уз
песме, као што то чине често и
након редов них, оба ве зних про -
ба, јер воле да вре ме про во де
зајед но у кори сном и лепом
дру же њу. И. Лечеи

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ЗНА ЧАЈ НОГ ЈУБИ ЛЕ ЈА

„ЗЛАТ НА ЈЕСЕН” ДУГО ТРА ЈЕ

У седи шту Мађар ског кул тур -
но-умет нич ког дру штва „Тама -
ши Арон” у Вој ло ви ци, у Гро -
бљан ској 24, у попо днев ним
сати ма 18. новем бра одр жан је
фол клор ни дан под нази вом
„Шер ке танц”.

Ини ци ја тор овог дога ђа ја била
је Мари а на Њитраи, која од
сеп тем бра ради у секе љан ским
насе љи ма крај доњег тока Дуна -
ва као сти пен ди ста про гра ма
„Пете фи Шан дор” из Мађар -
ске, тру де ћи се да под у ча ва
децу и помог не у очу ва њу
народ них ига ра, песа ма и
мађар ског јези ка. Зато су, поред
деце из Вој ло ви це, на фол клор -
ном дану били и уче сни ци из
Ива но ва и Ско ре нов ца.

Про грам је почео у 14 сати
уче њем народ них ига ра, за које
су музи ку обез бе ди ли музи ча -
ри из Мађар ске, настав ни ци и
уче ни ци Основ не умет нич ке
шко ле „Желиц” из Сене, жупа -
ни је Шомођ. Ода тле су сти гли
и учи те љи који су пока зи ва ли и
кора ке народ них ига ра из Мол -
да ви је, Фел чи ка и Ђиме ша они -
ма који су желе ли да их нау че.

Зол тан Кирх, настав ник фол -
кло ра, први пут је у Вој ло ви ци.
До сада је дола зио само до
Новог Сада и има мно го при ја -
те ља у Вој во ди ни с који ма је у
добрим одно си ма. У првом делу
про гра ма пока зи вао је кора ке
буко вин ских ига ра, на јед но -
ста ван начин, како би и нај ма -
ња деца кроз игру могла да се
укљу че. Сте као је ути сак да се
деца добро заба вља ју, као што
је и он ужи вао у пред ста вља њу
поје ди них фол клор них кора ка.
По стру ци је настав ник фол -
кло ра у умет нич кој шко ли, учи
децу разног узра ста, од заба ви -
шта до омла ди на ца, па и одра -
сле, у више гру па, од две ста до
две ста педе се то ро људи.

Поред уче ња кора ка игре, на
про гра му је било и уче ње тек -
сто ва народ них песа ма и упо -
зна ва ње с народ ним инстру -
мен ти ма, с који ма се деца не
сусре ћу сва ко днев но.

Поро ди ца Кара чоњ – мај ка
са два сина – члан је орке стра.
Ева пре да је у Основ ној умет -
нич кој шко ли „Желиц”, а Арон
и Андраш су уче ни ци те шко -
ле. Све тро је сви ра ју више
инстру ме на та, а у Вој ло ви цу су
дошли на позив Мари а не
Њитраи, с којом су у при ја тељ -
ским одно си ма.

Еву смо пита ли о инстру мен -
ту на којем је сви ра ла мол дав -
ске песме.

– Ово је несва ки да шњи
инстру мент, зове се кобоз или
коб за, а посто ји још само код
мол дав ских Чан го-Мађа ра. Пре
све га је пра те ћи инстру мент,
али се може кори сти ти и за
сви ра ње мело ди ја – одго во ри -
ла је Ева.

Сазна ли смо од ње да је и
она први пут на овим про сто -
ри ма Вој во ди не и да је до сада
била само у Субо ти ци, на Интер -
ет но фести ва лу, с фол клор ним
ансам блом из Сене.

Четво ро чла ни орке стар је
извео мали кон церт, током којег

су децу и при сут не одра сле упо -
зна ва ли поје ди нач но са сва ким
инстру мен том. Било је инте ре -
сант но слу ша ти мело ди је изве -
де не на раз ли чи тим фру ла ма у
прат њи коб зе и буб ње ва, као и
песме у зајед нич ком изво ђе њу
фру ле и цитре. Деца су пажљи -
во пра ти ла про грам и при ку п-
ља ла зна ња о инстру мен ти ма
које ће можда касни је моћи да
упо тре бе и у шко ла ма.

Арон Дора се тако ђе ода звао
пози ву, сти гао је у Вој ло ви цу
као музи чар.

– Сви рам на пастир ским фру -
ла ма, а у мол дав ским игра ма
фру ла је пра те ћи инстру мент.
Позна то је да је у буко вин ским
секељ ма ђар ским народ ним
песма ма вио ли на била воде ћи
инстру мент, али у још рани -
јем пери о ду и фру ла је била
вео ма важан инстру мент и у
тим пре де ли ма. Сада ћемо учи -
ни ти вели ки вре ме плов, када
ћемо на древ ним инстру мен -
ти ма пра ти ти игре – испри чао
је Арон Дора.

Као етно лог Арон је већ дола -
зио у Вој во ди ну у више навра -
та, оби шао је Бач ку и Банат,
сти гао је и до Мара ди ка, али у
Вој ло ви ци још није био. Пре -
да је музич ко вас пи та ње у умет -
нич ким шко ла ма већ више
годи на. Рођен је и радио је у
Будим пе шти, а са супру гом се
недав но досе лио у жупа ни ју
Шомођ, ода кле су и познан -
ства од којих је поте као позив
за ову при ли ку.

Након мол дав ских ига ра
при сут ни су могли да нау че и
кора ке ига ра из Фел чи ка, које
се бит но раз ли ку ју од већ зна -
них ига ра. Сви су се тру ди ли
да пра те инструк ци је Зол та на
Кир ха и да се укло пе у рад.

Фол клор ни дан је тра јао бли -
зу пет сати и имао је забав ни и
еду ка тив ни карак тер, пошто су
мно ги од при сут них први пут
уче ство ва ли на ова квој заба ви,
а исто вре ме но су и орга ни за -
то ри поста ли бога ти ји за нова
иску ства.

Ило на Лечеи

ЕДУ КА ЦИ ЈА О НАРОД НИМ МУЗИЧ КИМ ИНСТРУ МЕН ТИ МА, ПЕСМА МА И ИГРА МА

ФОЛ  КЛОР НИ ДАН У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ

НАСТУП РЕФОР МАТ СКОГ ЦРКВЕ НОГ ХОРА

ХУМА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ У НОВОМ САДУ
Хор рефор мат ске цркве у
Вој ло ви ци добио је позив да
госту је у Новом Саду на хума -
ни тар ном кон цер ту који је одр -
жан 19. новем бра у Сту ди ју М
РТВ Вој во ди не.

У цело ве чер њем про гра му уче -
ство ва ли су хоро ви, певач ке гру -
пе и орке стри који изво де вер -
ску музи ку и цркве но поја ње,
пред став ни ци тра ди ци о нал них
цркве них и вер ских зајед ни ца:
Сло вач ке еван ге лич ке цркве,
Рефор мат ске хри шћан ске цркве
у Срби ји, Римо ка то лич ке цркве,
Ислам ске зајед ни це, Јевреј ске
вер ске зајед ни це, као и Срп ске

пра во слав не цркве. При ход од
хума ни тар ног кон цер та наме -
њен је Цен тру за пси хо со ци јал -
ну реха би ли та ци ју и ресо ци ја -
ли за ци ју „Земља живих”, који
се нала зи у Новом Саду и успе -
шно се бави лече њем боле сти

зави сно сти. Цен тар посто ји већ
два на ест годи на, а нај ве ћу подр -
шку има од вер ских зајед ни ца и
мана сти ра Ковиљ, под чијим
покро ви тељ ством ради.

И. Лечеи

Ж. Халас

У Ско ре нов цу су ово го ди -
шњи „Дани мађар ске кухи ње”
при ре ђе ни првог викен да у
окто бру, већ десе ти пут.

Уче ни ци Основ не шко ле
„Жар ко Зре ња нин” при пре -
ми ли су, као и прет ход них
годи на, ликов не радо ве на
зада ту тему, а побед нич ки рад
уче ни ка осмог раз ре да постао
је ујед но и сим бол ово го ди -
шње мани фе ста ци је.

У петак уве че, у име орга ни -
за то ра, оку пље не је поздра вио
Михаљ Сат ма ри, пред сед ник
Саве за ско ре но вач ких кул тур -
них дру шта ва и цивил них орга -
ни за ци ја, а затим је Мари ја
Ковач, пред сед ни ца Саве та
Месне зајед ни це, поздра ви ла
госте и све при сут не. Пре поде -
ле награ да побед нич ким ства -
ра о ци ма усле ди ли су поздрав -
ни гово ри пред став ни ка збра -
ти мље них насе ља, а пред ста ви -
ла се и др Тин ка Њистор, етно -
лог, из Пусти не, места у Руму -
ни ји. која је сада први пут посе -
ти ла Ско ре но вац. У кул тур ном
про гра му су уче ство ва ла деца
из заба ви шта, а жен ски хор Кул -

тур ног дру штва „Сал ма сал”
извео је весе ле, свад бар ске песме.

У субо ту већ у раним пре -
по днев ним сати ма цен тар
Ско ре нов ца био је пре пун
људи. У 42 каза на кува ло се
мађар ско тра ди ци о нал но јело,
а уз то посе ти о ци ма је пону -
ђе но мно штво разних кола ча
и финих зало га ја. Поред кува -
ра и потро ша ча из места и
оних који су сти гли из окол -
них насе ља, било је и гости ју
из ино стран ства и Ско ре нов -
ча на – поврат ни ка, који су се
зајед но весе ли ли и међу соб -
но се упо зна ва ли. Била је то
при ли ка да и етно ло зи стек -
ну увид у гастро ном ски свет
буко вин ских Секељ-Мађа ра
на овим про сто ри ма.

При ма мљив мирис хра не и
весе ла атмос фе ра дога ђа ја не
могу се живо пи сно доча ра ти
фото гра фи ја ма, али веру је мо
да ће про бу ди ти пажњу заин -
те ре со ва них за мани фе ста ци -
ју „Дани мађар ске кухи ње” у
Ско ре нов цу која ће, нада мо
се, и дого ди не бити орга ни -
зо ва на. И. Лечеи
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Чла но ви Саве за „Кини жи” из
Пан че ва, Ско ре нов ца, као и из
Нађ ва жо ња у Мађар ској посе -
ти ли су ове јесе ни место Чер -
на ке ре стур у општи ни Дева у
Руму ни ји. Раз лог ове посе те
била је годи шњи ца Бит ке на
Хлеб ном пољу, која се оди гра -
ла 13. окто бра 1479. годи не, а
након које је више од сто хиља -
да људи насе ли ло Банат. Тим
пово дом поло жи ли су и  вен це
на спо ме ник Палу Кини жи ју,
који је водио бит ку.

Савез „Кини жи” осно ван је
2016. годи не у Нађ ва жо њу у
Мађар ској и бави се удру жи -
ва њем свих гра до ва и насе ља
који су пове за ни са исто ри јом,
живо том и смр ћу Пала Кини -
жи ја. У ова насе ља, с Нађ ва жо -
њем на челу, као места где је
Пал Кињи жи про вео већи део
живо та, убра ја ју се и Пан че во
и Ско ре но вац, где је он бора -
вио. Свим гра до ви ма је зајед -
нич ко то да су насе ље ни буко -
вин ским Секељ-Мађа ри ма. Пал
Кини жи је свој крај доче као
јужно од насе ља Ско ре но вац,
неда ле ко од Пан че ва.

Чер на ке ре стур у Руму ни ји је
насе ље које су чла но ви овог
саве за посе ти ли у окто бру. Ту
су кра јем 19. и почет ком 20.
века, као и у Бана ту, насе ље ни
Секељ-Мађа ри из Буко ви не. На
два де се так кило ме та ра од тог
места деси ла се вели ка бит ка
– Бит ка на Хлеб ном пољу,
током које је зау ста вље на тур -
ска инва зи ја на овај део Евро -
пе. Захва љу ју ћи тој бици Ердељ
је остао сло бо дан.

Циљ овог саве за је одр жа ва -
ње успо ме не на вели ког вој -
ско во ђу и чува ње од забо ра ва
њего ве уло ге у осло ба ђа њу Ерде -
ља од Тура ка. Савез има парт -
не ре у Мађар ској који пома жу
рад чла но ва на раз не начи не и
већи на тих парт не ра има коре -
не у овом делу Руму ни је. Баве

ПОСЕ ТА АМЕ РИЧ КИХ СВЕ ШТЕ НИ КА ВОЈ ЛО ВИ ЦИ

БИТ НО ЈЕ УПО ЗНА ТИ СЕ

ЧЛАНОВИ САВЕЗА „КИНИЖИ” ОБИШЛИ МАЂАРСКА НАСЕЉА У РУМУНИЈИ

САВЕЗ КОЈИ НЕ ЗАБОРАВЉА ИСТОРИЈУ 
СЕКЕЉ-МАЂАРА

Вој ло ви цу су у сеп тем бру
2017. годи не посе ти ли нео бич -
ни гости. Вој ни све ште ни ци
врхов не коман де Вој ске Срби -
је уго сти ли су вој не све ште ни -
ке наци о нал не гар де држа ве
Оха јо из САД. Све ште ни ци који
слу же у вој сци има ју зада так

да се у вој ним једи ни ца ма баве
духов ним све том. Гости из Аме -
ри ке зајед но са сво јим дома -
ћи ни ма из Срби је посе ти ли су
еван ге лич ку и рефор мат ску
цркву у Вој ло ви ци, инте ре су -
ју ћи се за овда шње про те стант -
ске зајед ни це.

Након оби ла ска црка ва гости
су уче ство ва ли на скром ном
при је му у месном МКУД-у
„Тама ши Арон”.

Аме рич ке госте је пред во -
дио гене рал Andrew Aquino,
који је дао изја ву о посе ти, уз
пре во ђе ње Зол та на Сила ђи ја,
све ште ни ка:

– Ми смо сти гли из Оха ја.
Дошли смо у посе ту Вој сци
Срби је у окви ру про гра ма парт -
нер ства и ту смо да учи мо јед -
ни од дру гих, зајед но са све -
ште ни ци ма, да се надо гра ђу је -
мо и међу соб но се раз ви ја мо.
Ово су све ште ни ци наци о нал -

не гар де. Мно га бра ћа све ште -
ни ци слу же и у црква ма, а током
неде ље баве се духов ним све -
том вој ни ка и раз го ва ра ју с
њима. Мени је ово прва посе та
Срби ји, тач ни је Бео гра ду. Роди -
ла су се вео ма добра при ја тељ -
ства овде у Срби ји, међу пра -
во слав ним и като лич ким све -
ште ни ци ма и с муф ти јом. Зна -
чи, парт нер ство је важно, зато
смо ту, да помог не мо рад све -
ште ни ка у окви ру вој ске.

Ова инте ре сант на сарад ња,
по свој при ли ци, дого ди не ће
има ти наста вак у САД.

Ж. Халас

се и руше њем гра ни ца када су
у пита њу Секељ-Мађа ри, који
насе ља ва ју дело ве Вој во ди не,
Руму ни је и Мађар ске, јер сма -
тра ју да је то јед на наци ја и да
не би тре ба ло дозво ли ти да гра -
ни це раз два ја ју овај народ, те
да без обзи ра на то где се нала -
зе, Секељ-Мађа ри успе ва ју да
пома жу јед ни дру ги ма у одр -
жа ва њу тра ди ци је, уче њу исто -
ри је, упо зна ва њу нових људи и
очу ва њу при ја тељ ста ва.

Чла но ви Саве за су неко ли ко
дана про ве ли у овом делу Руму -
ни је. Поло жи ли су вен це на спо -
ме ник Палу Кини жи ју, који се
нала зи на месту где се оди гра ла
Бит ка на Хлеб ном пољу и који
оби ла зе већ више од пет на ест
годи на. Посе ти ли су град Алба
Јули ја, чији је ста ри назив Ердељ -

ње вач ки све ште ник  Чаба Беј -
те. Свр ха те орга ни за ци је је
удо мља ва ње сиро ча ди и деце
која одра ста ју у сиро ма штву и
неху ма ним усло ви ма у Тран -
сил ва ни ји. Тре нут но је рено -
ви ра ни мана стир у Деви дом
за више од 2.500 деце свих
узра ста. У тај дом су чла но ви
Саве за „Кињи жи” одне ли
покло не и дона ци је.

Овај савез има циљ да у
наред ним годи на ма наста ви да
јача и да под сво је окри ље дове -
де што више Мађа ра који су
поте кли из Ерде ља, а тре нут но
се нала зе по целом све ту. Чла -
но ви саве за се нада ју да ће на
тај начин учвр сти ти везе и при -
ја тељ ство наро да који је расе -
љен пре више од јед ног века.

Каро ли на Бисак

АКТИВ НО СТИ ЖЕН СКИХ УДРУ ЖЕ ЊА

ПОЈА ВИ ТИ СЕ НА СВА КОМ МЕСТУ

ски Бео град, где су ода ли почаст
Аро ну Мар то ну, биску пу ердељ -
ске като лич ке цркве, који је оди -
грао вели ку уло гу у мађар ској
исто ри ји. Тако ђе, ода ли су почаст
Јано шу Хуња ди ју и њего вом сину
Ласлу Хуња ди ју, који ма је на
том месту поста вље на спо мен-
пло ча иако се не зна тач но где
су сахра ње ни, а они су се тако -
ђе бори ли про тив Осман лиј ског
цар ства. Посе ти ли су и рефор -
мат ски коле ги јум где се већ
неко ли ко веко ва одр жа ва наста -
ва од заба ви шта до кра ја основ -
не шко ле.

Кад год се нађу у том делу
Руму ни је, исто тако им је важно
да оби ђу град Деву, где се нала -
зи мађар ско сиро ти ште под
окри љем фон да ци је „Сент
Ференц”, чији је осни вач фра -

Почет ком јесе ни јужно ба нат -
ска жен ска удру же ња, дру штва
и гру пе вези ља поста ли су
актив ни ји, иако су ради ли пре -
ко целе годи не, па и током
лета.

Вези ље су вред но уче ство ва -
ле на нај ра зли чи ти јим изло ж-
ба ма про дај ног карак те ра орга -
ни зо ва ним у окол ним насе љи -
ма и у гра ду, а недав но су биле

при сут не и на сај му који про -
мо ви ше ства ра ла штво сео ских
жена у Бач кој Палан ци.

Пола ко дола зи пери од изра -
де руч них радо ва, који у сва -
ком насе љу с мађар ским
живљем почи ње чајан ка ма на
који ма чла но ви гру пе вези ља
уго сте јед ни дру ге, дру же се и
раз ме њу ју иску ства. Таквих
при ли ка је већ било у Дебе ља -
чи, Ива но ву и Ско ре нов цу, а у
Вој ло ви ци је такав скуп при -
ре ђен 5. новем бра, када су се
оку пље ни у весе лој атмос фе ри
радо ва ли сусре ту.

То је ујед но било и све ча но
отва ра ње сезо не пре ла, пошто
ће се вези ље од сада сва ке сре -
де уве че оку пља ти у про сто ри -
ја ма Дру штва, где ће, поред
изра де руч них радо ва, моћи да

се заба вља ју и раз ме не иску -
ства. Кажу да је добар осе ћај
бити зајед но, јер више њих живи
уса мље но, а на овај начин ће
скра ти ти дуге зим ске вече ри.

Чла ни це мађар ског дру штва
су 7. новем бра већ узвра ти ле
посе ту вези ља ма СКПД-а
„Ђетван”, када су у про сто ри -
ја ма месне орга ни за ци је Мати -
це сло вач ке могле да се диве

првој само стал ној изло жби
радо ва сло вач ке умет ни це Зузе
Чрје пок. Пажљи во су пре гле -
да ле пред ме те изра ђе не разним
тех ни ка ма руч ног рада, уз при -
јат но дру же ње.

Жен ско удру же ње „Пипач”
из Дебе ља че 10. окто бра је у
Ход ме зе ва шар хе ју, зајед но с
тамо шњим чла но ви ма Дру штва
вла сни ка башта у насе љу Ерег-
Киш хо мок, при ре ди ло бога ту
изло жбу руч них радо ва, на којој
је при ка за но више од сто радо -
ва. Ова два дру штва већ седам
годи на одр жа ва ју дру гар ске,
парт нер ске одно се. Изло жба је
била отво ре на до 14. окто бра.
О овом дога ђа ју је изве стио
Имре Мар ти нек, банат ски
допи сник недељ ни ка „Хет нап”.

И. Лечеи

У овом модер ном вре ме ну све
су ређи људи који раде и ства -
ра ју са сво је две веште руке.
Брач ни пар Јанош и Ире на
Вебер ства ра сво јој поро ди ци
живот упра во и буквал но тако.

Јанош је одлу чио да се оку ша
као физи о те ра пе ут, те је након
сти ца ња цер ти фи ка та за масе ра
почео да се бави тим послом када
је про на ла зио сло бод но вре ме.
Као сва ки поче так, и његов је био
тежак. Да би води ли нор ма лан
поро дич ни живот, Јанош је радио
као гра ђе ви нац, молер и крат ко
вре ме при бол ни ци у Кови ну као
тера пе ут, али је захва љу ју ћи упор -
но сти и уме ћу сти цао све више и
више муште ри ја код куће. Жеља
му је била да се бави послом
којим ће помо ћи људи ма да живе
ква ли тет ни је. Иако је ово изу зет -
но тежак физич ки посао, захвал -
ност кли је на та је све што му је
потреб но да се осе ћа испу ње ним.

Како би раз ви ли посао, мора -
ли су да при ба ве новац. Про -
да јом имо ви не која им није
била пре ко потреб на саку пи ли
су довољ но нов ца да купе сто -
ло ве за маса жу и рено ви ра ју
део куће, који су пре о бра ти ли
у сту дио за маса жу.

Мало-пома ло, током седам
годи на, Јанош је при ву као довољ -
но муште ри ја да је могао себи
да дозво ли да напу сти посао и
посве ти се искљу чи во маси ра -
њу и физи кал ној тера пи ји.

У овом послу му се при дру -
жи ла и супру га Ире на, која, иако
је запо сле на при цркви, про на -
ла зи вре ме на и за овај позив.

Јанош за њу каже да је изу зет но
тален то ва на и да има осе ћај за
овај посао. Маса жу, покре те и
ана то ми ју тела нау чи ла је од
њега, тако да она сада има сво ју
кли јен те лу. Пре те жно ради
релак са ци о не маса же и тако
пома же људи ма око себе. Њен
супруг твр ди да она тај посао
ради мно го боље од њега.

С обзи ром на то да им дола зе
људи из целог Бана та, Јанош је
на себе пре у зео тре ти ра ње ишча -
ше ња и физич ких повре да, као
и меди цин ске маса же, јер су
физич ки зах тев ни је, иако је и
он у почет ку радио релак са ци -
о не маса же. С вре ме ном, уз иску -
ство и вољу за уче њем нових
ства ри у вези са овим радом,

нау чио је да лечи повре де и
пома же људи ма и на тај начин.
Ника ко не може да упо ре ди
поче так и тре нут но зна ње, као
што не може да каже коли ко ће
му зна ње о људ ском телу бити
за десе так годи на. Сва ки дан и
сва ка муште ри ја су му нови иза -
зов. Напре дак не види толи ко
на себи, коли ко код супру ге, на
коју је неиз мер но поно сан.

Како је у овим пре де ли ма
све мање осо ба које се баве
овим видом помо ћи људи ма,
број кли је на та им расте из дана
у дан. Има ју рад но вре ме на
којем им нико не би поза ви -
део, с обзи ром на то да раде
шест дана у неде љи по десет
сати днев но. Људи им се јавља -

ју са све већих раз да љи на и
нико ме није тешко да дође до
овог села надо мак Кови на како
би им ово дво је тален то ва них
мла дих људи помо гло да се
осло бо де разних боло ва, ишча -
ше ња и повре да. Ове чети ри
злат не руке заи ста доно се олак -
ша ње сви ма који их посе те.

Њихов мото је да се баве
хума ним послом; то је рад који
дола зи из срца. Никад нису
ради ли из мате ри јал не кори -
сти и твр де да када човек нешто
чини из љуба ви, то не може
бити бизнис.

Брач ни пар Вебер за свој рад
бива награ ђен осме си ма људи
који ма су доне ли олак ша ње.

К. Бисак

БРАЧ НИ ПАР КОЈИ ЛЕЧИ УЗ ПОМОЋ СВО ЈИХ ШАКА И СНА ГЕ У ЊИМА

МАСА ЖОМ ДО ЗДРА ВЉА
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У Дебе ља чи су се 4. новем -
бра  поно во сусре ли  пред -
став ни ци мађар ских кул тур -
но-умет нич ких дру шта ва из
јужног Бана та – из Дебе ља че,
Ско ре нов ца, Кови на, Ива но -
ва, Вој ло ви це, Пан че ва,
Шуша ре и Добри ће ва, као и
пред сед ник Кул тур ног саве -
за вој во ђан ских Мађа ра Арон
Шутуш, да би се дого во ри ли
о пла но ви ма про гра ма за
наред ну годи ну и могућ но -
сти ма њихо вог финан си ра ња.

Арон Шутуш је оба ве стио
при сут не да ће Наци о нал ни
савет мађар ске наци о нал не
зајед ни це финан си ра ти три нај -
ва жни је јужно ба нат ске мани -
фе ста ци је ван кон кур са, на
осно ву зах те ва дру штва – орга -
ни за то ра, и то: Смо тру јужно -
ба нат ских мађар ских КУД-ова,
„Сусрет божић них оби ча ја и
витле јем ских ига ра”, као и
ново о сно ван Деч ји камп за
него ва ње народ них ига ра и
песа ма, матер њег јези ка и јача -
ње зајед ни штва, који је летос
први пут одр жан у Шуша ри.

Јене Хај нал, пред сед ник
Наци о нал ног саве та мађар -
ске наци о нал не зајед ни це, на
саве то ва њу одр жа ном током
смо тре у сеп тем бру обра тио
се руко во ди о ци ма дру шта ва
са зах те вом да сва ко од њих
пред ста ви макар јед ну само -
стал ну мани фе ста ци ју која је
од зна ча ја, са опи сом и детаљ -
ним пла ном тро шко ва. За те
мани фе ста ци је дру штва ће
мора ти да кон ку ри шу код
разних фон да ци ја и дру гих
изво ра финан си ра ња, али ће
Наци о нал ни савет на осно ву
уна пред при ку пље них пода -
та ка моћи да обез бе ди финан -
си ра ње зах те ва у одре ђе ној

мери. Овом при ли ком су
пред став ни ци дру шта ва удо -
во љи ли том зах те ву.

Било је и дру гих важних
дого во ра. Наи ме, пред сед ник
Кул тур ног саве за вој во ђан -
ских Мађа ра пону дио је
помоћ за реша ва ње одре ђе -
них про бле ма при кон ку ри -
са њу, као што је реги стра ци -
ја код Фон да ци је „Бетлен
Габор”, или при под но ше њу
финан сиј ских изве шта ја, уко -
ли ко се ука же потре ба за тим.

Исто вре ме но је пред сед -
ник МКУД-а „Ади Ендре” из
Шуша ре, ово го ди шњи дома -
ћин божић ног сусре та, саоп -

штио да ће дан сусре та бити
16. децем бар, а про грам се
пла ни ра за 17 сати.

Била је то добра при ли ка
за нову раз ме ну мишље ња и
за дета љан раз го вор о јужно -
ба нат ским деша ва њи ма, а
пре до че не су и листе резул -
та та про гра ма „Чори Шан -

дор” из Мађар ске пово дом
дона ци ја које се одно се на
рад вој во ђан ских народ них
хоро ва и фол клор них ансам -
ба ла. Пред став ни ци дру шта -
ва су са задо вољ ством при -
хва ти ли чиње ни цу да је више
дру шта ва из јужног Бана та
доби ло дона ци је.

У МКУД-у „Тама ши Арон” у Вој ло ви ци већ неко ли ко годи на кра -
јем окто бра, када се сву да око нас про сла вља тзв. Halloween, оку -
пља ју се деца, чла но ви тог дру штва и њихо ви учи те љи да се заба ве
и поне што ства ра ју. Тако је било и ове годи не, 28. окто бра.

Деца су сти гла већ при пре мље на за ову при ли ку, пошто су прет -
ход ног викен да зајед но са орга ни за то ри ма напра ви ла излет у
Народ ну башту, где су саку пља ли у кор пе пожу те ло, опа ло лишће,
кесте ње и још мно го тога што сим бо ли зу је јесен.

Изра да руч них радо ва – разних укра сних пред ме та могла је да
поч не. С њима је била и Мари а на Њитраи, сти пен ди ста про гра ма
„Пете фи Шан дор” из Мађар ске, која као етно лог и певач народ -
них песа ма бора ви у овој зајед ни ци и сво јим радом пома же рад
цивил них удру же ња. Уз рад и разо но ду, она је деци кроз крат ку
при чу раз ја сни ла шта је запра во Halloween и шта људи сла ве тог
дана.

По њеној при чи, древ ни келт ски наро ди, па тако и дана шње
англо сак сон ске земље негу ју тра ди ци ју која има циљ да доча ра
зле духо ве сумра ка и мра ка у пери о ду када почи ње астро ном ска
јесен. По њихо вом веро ва њу, 31. окто бра је дан вешти ца, демо на и
злих лико ва који пла ше људе. Изре зба ре не бун де ве и све тлост у
њима пред ста вља ју по један такав лик. Источ но е вроп ске земље су
под ути ца јем гло ба ли за ци је пре у зе ле више англо сак сон ских оби -
ча ја и моду, међу који ма су и Halloween жур ке, као и резба ре ње
бун де ва. Али то се и овде може пове за ти с пра знич ним дани ма –
1. новем бром, Даном свих све тих, одно сно 2. новем бром, Даном
мртвих.

Након неко ли ко при јат но про ве де них сати наста ли су лепи
укра си за вра та и сто ло ве, све тиљ ке од бун де ве и лам пи о ни, које
су уче сни ци поно сно поне ли сво јим кућа ма.

Мони ка Нађ

Рефор мат ска црква у Пан че ву-Војловици
у сарад њи с црквом у Мара ди ку и у
Феке ти ћу овог окто бра је орга ни зо ва ла
дру же ње тинеј џе ра из целе Вој во ди не.
Мла ди све ште ни ци Зол тан Сила ђи и
Дани ел Халас, уз несе бич ну помоћ Шаму -
е ла Хала са из Феке ти ћа, обез бе ди ли су
сред ства и про грам како би омла ди ну
рефор мат ске веро и спо ве сти при бли жи -
ли цркви.

У раз го во ру са све ште ни ком Дани е лом
Хала сом из Мара ди ка, који је ина че
одра стао у Вој ло ви ци, сазна ли смо да
су за рефор мат ску цркву омла дин ски
сусре ти од изу зет не важно сти. С обзи -
ром на то да се у већи ни рефор мат ских
зајед ни ца у Вој во ди ни не одр жа ва ју
посеб ни часо ви Библи је за мла де и не
посто је посеб на дру же ња и ради о ни це
за омла ди ну, ови мла ди људи пре у зе ли
су ини ци ја ти ву да то испра ве.

Рефор мат ска црква у Мара ди ку затра -
жи ла је спон зор ство од фон да ци је
„Бетлен Габор”, која сва ке годи не доде -
љу је сред ства за рад са омла ди ном и
тај новац се ула же у посеб не омла дин -
ске сусре те при рефор мат ској цркви.
Ови сусре ти се орга ни зу ју у раз ли чи -
тим гра до ви ма и одр жа ва ју се отпри -
ли ке два пута месеч но.

Кра јем окто бра су сти гли и до Вој ло -
ви це. Све ште ник Халас изја вио је како
сма тра да је важно да се мла ди саста ју
и дру же. С обзи ром на то да при зајед -
ни ци нема посеб них при ли ка за њихо -
ве сусре те, овде могу да раз го ва ра ју о
тема ма које су и њима зани мљи ве. Како
се ове годи не про сла вља 500 годи на
рефор ма ци је, то је јед на од глав них
тема на пре да ва њи ма, те како мла ди
гле да ју на ову годи шњи цу и како се
може мо про ме ни ти као људи пред Богом.
Омла ди на дола зи из целе Вој во ди не,
све ште ник Халас је довео децу из Мара -
ди ка, било је деце из Бач ке, Бана та, као
и дома ћи на из Вој ло ви це, укуп но три -
де се так омла ди на ца, али било је при -
ли ка када их је било мно го више.

Пре по днев ни про грам је обу хва тао
пре да ва ња и раз го во ре на тему 500 годи -

на рефор ма ци је, раз не игре и дру же ња,
како уну тар моли тве ног дома рефор -
мат ске цркве у Вој ло ви ци, тако и у дво -
ри шту, с обзи ром на то да им је вре ме
дозво ли ло да се заба вља ју на сун цу.
Након ово га омла ди ни и волон те ри ма,
чла но ви ма цркве не зајед ни це, послу -
жен је ручак, после којег су про ше та ли
до вој ло вач ког пар ка и оби шли мађар -
ску рефор мат ску цркву, где им се обра -
тио бискуп Бела Халас. Упо зна ли су и
сло вач ку еван ге лич ку цркву. У духу
модер ног вре ме на, касне попо днев не
часо ве све ште ни ци и волон те ри су вој -
ло вач ке тинеј џе ре и њихо ве госте одве -
ли до „Авив пар ка”, како би оби шли и
ту зна ме ни тост Пан че ва.

Орга ни за ци ја ових дру же ња је при -
лич но сло же на. Све ште ник из места где
се скуп одр жа ва је дома ћин, који држи
про по вед и пре да ва ње, а то је у овом

слу ча ју био ново по ста вље ни све ште ник
Зол тан Сила ђи из Пан че ва. Цело ку пан
про грам осми слио је Шаму ел Халас,
који се бави радом са омла ди ном у Субо -
ти ци и Феке ти ћу, а орга ни за тор је све -
ште ник Дани ел Халас из Мара ди ка, чији
је посао да обез бе ди новац за путо ва ње
омла ди не, као и хра ну, пиће и све оста -
ло што би тинеј џе ри поже ле ли.

Пре неко ли ко месе ци успе шно је орга -
ни зо ва но дру же ње у Дебе ља чи, где су
при су ство ва ла и деца из Пан че ва и Вој -
ло ви це. Омла дин ски сусре ти одр жа ва ју
се током целе годи не широм Вој во ди -
не, али је ово први пут да се ова ко нешто
одр жа ва у Вој ло ви ци, захва љу ју ћи мла -
дим и изу зет но посве ће ним све ште ним
лици ма, која гаје наду да ће сле де ће
дру же ње бити у ско ри јој будућ но сти с
мно го више уче сни ка.
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A Kinizsi Szövetség tagjai Pan-
csováról, 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 évfordu-
lójára való emlékezés volt. Ez al-
kalomból megkoszorúzták Kinizsi
Pál szobrát, aki vezette ezt a csatát. 

A Kinizsi Szövetséget 2016-ban
alapították Nagyvázsonyban, Ma-
gyarországon. 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 meg-
fordult.  E települések közös vo-
nása az, hogy bukovinai székely-
magyarokkal van betelepítve. Ki-
nizsi Pált a halála Székelykeve te-
lepüléstől délre érte, Pancsovától
nem messze. 

A romániai Csernakeresztúrra,
amelyet a Szövetség tagjai meg-
látogattak októberben, a XIX.
század végén és a XX. század ele-
jén székely-magyarokat telepí-
tettek Bukovinából. Ettől a tele-
püléstől mintegy 20 kilométerre
volt a nagy csata színhelye. A
Kenyérmezei csata során meg-
állították a török inváziót Európa
felé és ennek köszönhetően ma-
radhatott Erdély szabadnak.  

A szövetség célja a legendás
hadvezér, Kinizsi Pál szellemi-
ségének ápolása és  menteni a
feledéstől a  szerepét, amelyet
Erdély felszabadításában töltött
be a törökök ellen.   

A szövetségnek vannak Ma-
gyarországi partnerszervezetei,
amelyek különböző módon segítik
a tagság munkáját, és eme part-
nerek többségének Románia ezen

AMERIKAI TÁBO RI LELKÉSZEK LÁTO GATÁSA 
HERTELENDYFALVÁN 

FONTOS AZ ISMERKEDÉS

A KINIZSI SZÖ VETSÉG TAGJAI MAGYARLAKTA TELEPÜLÉSEKET LÁTO GATTAK MEG RO MÁNIÁBAN

SZÖ VETSÉG, AMELY NEM FELEDI A 
SZÉKELY-MAGYAROK TÖRTÉNELMÉT

Különleges vendégek érkeztek
Hertelendyfalvára 2017 szeptem-
berében.  A szerbiai hadsereg ve-
zérkarának tábori lelkészei ven-
dégül látták az Amerikai Egyesült
Államok Ohio állama nemzeti
gárdájának tábori lelkészeit. A tá-
bori lelkészek a hadseregben szol-
gáló lelkészek, akinek az a feladata,

hogy lelkigondozói szolgálatot vé-
gezzenek a katonai egységekben.
Az amerikai vendégek a szerbiai
vendégfogadókkal együtt látoga-
tást tettek a hertelendyfalvi evan-
gélikus 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 foga-
dáson vettek részt. 

Az amerikai vendégeket Andrju
Aquino tábornok vezette, aki nyi-
latkozott a látogatásról, Szilágyi
Zoltán segédlelkész közvetítésével.

– Ohio-ból vagyunk. Partner-
program keretén belül látogattunk
el a szerbiai hadsereghez és azért
vagyunk itt, hogy tanuljunk egy-
mástól, a lelkészekkel együtt épít-
sük és fejlesszük egymást. A lel-
készek a nemzeti gárda lelkészei.
Sok lelkipásztorterstvérem temp-
lomban is szolgál, hét közben

pedig lelki-gondozást nyújt a ka-
tonáknak és beszélget velük. 

Igazából nekem ez az első lá-
togatásom ide, Szerbiába, pon-
tosabban Belgrádba. Nagyon jó
barátságok születtek itt, a szerbiai
katonai ortodox lelkészekkel, a
katolikus papokkal és a muzul-
mán mutival. Tehát a partnerség
a fontos, azért vagyunk itt, hogy
segítsük a lelkészek munkáját a
hadseregen belül. 

Ennek az érdekes együttmű-
ködésnek előreláthatólag folyta-
tása lesz jövőre az Egyesület Ál-
lamokban. 

Halász Zsuzsanna

részéhez kötődnek gyökereik. A
határok megszüntetésével  is fog-
lalkoznak, azon székely-magyarok
között akik Vajdaság, Románia
és Magyarország különböző ré-
szein élnek. Szerintük ez egy nem-
zet és nem kellene megengedni,
hogy határok válasszák el e népet.
Függetlenül attól, hogy hol élnek
a székely-magyarok, sikeresen tá-
mogatják egymást a hagyomá-
nyőrzés különböző formáiban, a
történelem tanításában, új em-
berekkel való ismerkedésben és
a barátságok fenntartásában.  

A szövetség tagjai néhány napot
töltöttek el Románia e részén. Ko-
szorút helyeztek el Kinizsi Pál szob-
ránál, amely  a Kenyérmezei csata
színhelyén áll és amelyet már több
mint 15 éve rendszeresen felke-
resnek. Meglátogatták Gyulafehér-

ferences rendi szerzetes alapította,
amelynek célja, hogy otthont adjon
az árváknak, valamint  a szegény
és hátrányos helyzetben  élő gye-
rekeknek Erdélyben. Pillanatnyilag
a Déván felújított kolostor több
mint 2.500 több  korosztályú  gyer-
meknek az otthona. Ebbe az ott-
honba vittek ajándékokat és támo-
gatást a Kinizsi Szövetség tagjai. 

Ennek a Szövetségnek célja,
hogy az elkövetkező években erő-
södjön és soraiba toborozzon min-
nél több erdélyi származású ma-
gyart, akik jelenleg szerte a nagy-
világban élnek. Remélik, hogy ily-
módon megerősítik a kapcsolatot
és a  barátságot  az akár több
mint egy évszázada kivándorolt
és a szülőföldön maradt székely-
magyarok között. 

Biszak Karolina

NŐ I EGYESÜLETEK TEVÉKENYSÉGE 

MINDENHOL MEGJELENNI

vár városát is, régi nevén Erdélyi
Belgrádot, ahol Márton Áron er-
délyi katolikus püspök emléke előtt
tisztelegtek, akinek szintén nagy
szerepe volt a magyar történelem-
ben. Kegyelettel adóztak Hunyadi
János- és ia, Hunyadi László em-
léktáblája előtt is, amelyek ott
állnak, annak ellenére, hogy nem
tudni pontosan hol vannak elte-
metve és akik ugyancsak az Osz-
mán birodalom ellen harcoltak. 
Meglátogatták a református kol-
légiumot is, ahol már néhány év-
százada 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

Az őszi idény beálltával a Dél-
bánáti nőszervezetek, egyesületek,
kézimunkacsoportok ismét ak-
tívabbak lettek, habár egész éven
át,  így a nyár folyamán is, tevé-
kenykedtek.  

Szorgalmasan részt vettek a
környező településeken és a vá-
rosban megrendezett legkülön-
félébb, elárusítással egybekötött
kiállításokon, rendezvényeken,

sőt a közelmúltban a vidéki nők
tevékenységét népszerűsítő kiál-
lításon is jelen voltak Palánkán. 

A kézimunkázás időszaka las-
san beköszönt. Az idény minden
magyarlakta településen teadél-
utánnal kezdődik, amelyen a cso-
portok tagjai megvendégelik egy-
mást, barátkoznak és tapasztalatot
cserélnek. Ilyen alkalom volt már
Torontálvásárhelyen, Sándoregy-
házán és Székelykevén. Herte-
lendyfalván  november 5-én tar-
tották meg a közkedvelt rendez-
vényt, ahol vidám hangulatban
örvendeztek a találkozásnak. 

A teadélután egyben évadnyitó
ünnepségnek is számít, hiszen
ez után már minden szerdán este
találkoznak az asszonyok a gu-
zsalyasban, ahol a kézimunkázás

mellett szórakoznak és tapasz-
talatot cserélnek. Azt mondják,
hogy jó együtt lenni, mert többen
magányosan élik mindennapja-
ikat, ily módon pedig rövidebbek
lesznek a hosszú téli esték. 

November 7-én a Tamási Áron
SzMME kézimunkázói máris vi-
szonozták a látogatást a helyi
Matica Slovačka helyiségeiben,
ahol a szlovák Zuza Črjepok mű-

vésznő első önalló kiállításában
gyönyörködhettek. A vendégek
a sokoldalú kézimunkázási tech-
nikával kidolgozott tárgyakat vet-
ték szeműgyre kellemes társalgás
közben. 

A torontálvásárhelyi Pipacs
Nőegylet tagjai október 10 - én
Hódmezővásárhelyen, az ottani
Öreg-kishomoki Kerttulajdono-
sok Egyesületének tagjaival kar-
öltve készítettek gazdag kiállítást,
amelyen több mint 100 kézimun-
ka került bemutatásra. A két
egyesület hét éve tart baráti,
együttműködő kapcsolatot. A ki-
állítás október 14-ig volt megte-
kinthető.  Erről az eseményről
Martinek Imre, a Hét Nap bánáti
tudósítója értesítette lapunkat.

Lőcsei Ilona

A mai modern világban egyre
kevesebb olyan ember van, aki
saját szorgos két kezének mun-
kájával tememti meg a szükséges
anyagiakat. A Véber házaspár,
János és Irén a szó szoros érte-
lemben éppen ezt teszik.

János, miután megszerezte a
képesítést e szakmában, úgy dön-
tött, hogy gyógytornászként pró-
bálkozik meg. Eleinte csak akkor
foglalkozott a gyógyítás e mód-
jával, amikor szabad ideje volt
rá. Mint minden  kezdet, az ővé
is nehéz volt. Hogy normális csa-
ládi életet élhessenek, János dol-
gozott mint építész, szobafestő.
Rövid ideig szakterületének meg-
felelően gyógytornászként a ke-
vevárai kórházban vállalt munkát,
de kitartásával és tehetségével
elérte, hogy egyre többen jelent-
kezzenek 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 for-
dulók hálája minden, amire szük-
sége van, hogy elégedett legyen.  

Ahhoz, hogy fejleszthessék a
tevékenységet, pénzre kellett szert
tenniük. Vagyonuk nélkülözhető
részének eladásával elegendő
pénzt gyűjtöttek össze, hogy meg-
vásárolják 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 kimon-
dottan a masszázzsal és a gyógy-
tornával – izikoterápiával való
foglalkozást. 

Ebben a munkában a felesége
is társult hozzá, aki habár az egy-
ház szolgálatában áll, talál időt e
hivatásnak is. János azt mondja
róla, hogy kivételesen tehetséges
és jó érzéke van ehhez a munká-
hoz. A masszázst, a mozdulatokat
és a test anatómiáját férjétől ta-
nulta 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 em-
berek Bánát  minden tájáról jön-
nek hozzájuk, János magáravál-
lalta a icamodásokkal, izikai
sérülésekkel való foglalkozást és
az egészségügyi masszázst, vagyis
mindazt, ami izikai erőt igényel,
habár ő is kezdetben a relax-
masszázzsal foglalkozott. Idővel,
tapasztalattal és a munkához kö-
tődő  új módszerek elsajátítása
iránti  akarattal, megtanulta gyó-
gyítani a sérüléseket és ilymódon
segíteni embertársain.  Szerinte
nem lehet összehasonlítani a kez-

deteket a jelenlegi tudásával, aho-
gyan  azt sem tudja előlátni, hogy
az emberi test ismerete mennyire
fejlődik  a következő tíz évben.
Számukra minden nap és minden
ember egy újabb kihívás.  Előre-
haladást nem tapasztal annyira
sajátmagán,  mint a feleségén,
akire roppant büszke. 

Mivel ebben a térségben egyre
kevesebb személy van, aki a se-
gélynyújtásnak ezzel a formájával
foglalkozik, napról napra nő a
munkájukat igénylők száma.
Olyan munkaidejük van, ami-
lyenre 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  se-
gítséget nyújtson megszabadulni
a különböző fájdalmaktól, ica-
modásoktól és sérülésektől. Ez a
négy aranyat érő kéz valóban
könnyítést hoz mindenkinek, aki
felkeresi őket. 

Az ő mottójuk, hogy ők em-
berbaráti munkát végeznek, szá-
mukra ez egy szívből jövő tevé-
kenység.  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 em-
berek mosolya, akiknek fájdal-
mait enyhítették, életminőségén
javítottak.  

Biszak Karolina

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

MASSZÁZZSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT



Torontá lv á s á rhe ly e nnovem-
ber 4-én délután ismét talál-
koztak a Dél-bánáti magyar
művelődési egyesületek képvi-
selői Torontálvásárhelyről, Szé-
kelykevéről, Keveváráról, Sán-
doregyházáról, Hertelendyfal-
váról, Pancsováról, Fejértelepről
és Udvarszállásról. A találkozón
részt vett Sutus Áron, a Vajda-
sági Magyar Művelődési Szö-
vetség elnöke, hogy megbeszél-
jék a jövő évi programterveket
és azok támogatási lehetőségeit. 

Sutus Áron elnök közölte a
jelenlevőkkel a Magyar Nem-
zeti Tanács döntését, amely
szerint kiemelt jelentőségű Dél-
bánsági rendezvénnyé nyilvá-
nítják vidékünk három ren-
dezvényét: a Dél-Bánáti Magyar
Művelődési Egyesületek Szem-
léjét, a Karácsonyi Szokások és
Betlehemes Játékok Találkozóját
és az újabban létrehozott Dél-
bánsági hagyományőrző, anya-
nyelvápoló, közösségépítő, nép-
tánc és népzenei tábort. E há-
rom rendezvényt pályázaton
kívül, a szervező egyesület ké-
relme alapján támogatják. Ezen
kívül megkülönböztetett fi-
gyelemmel kísérik az egyesü-
letek egyéb pályázatainak el-
bírálását.

A szeptemberben megtartott
szemle tanácskozásán az MNT
elnöke, Hajnal Jenő kéréssel
fordult az egyesületek vezetői-
hez, hogy minden egyesület
terjessze elő legalább egy önálló,
számára fontos rendezvény le-
írását és annak költségvetését.
Ezekre a rendezvényekre az
egyesületeknek pályázniuk kell
különböző alapítványoknál, for-
rásoknál, de az MNT az előre
begyűjtött adatok alapján bi-
zonyos mértékben biztosítani
tudja a kérelmek támogatását.

Ez alkalommal ennek a kérés-
nek tettek eleget az egyesületek
képviselői. 

Más fontos megállapodások
is születtek, hiszen a VMMSZ
elnöke a szervezet segítségét
ajánlotta fel a pályázatokkal
kapcsolatos tennivalók megol-
dásához, mint amilyen a re-
gisztrálás a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt-nél, valamint a
pályázatok elszámolásánál,
amennyiben erre igény van, il-
letve lesz rá igény. 

Ugyanakkor a Karácsonyi
Találkozó idei szervezője, a fe-
jértelepi Ady Endre MME el-
nöke közölte, hogy a találkozó

időpontja december 16-a lesz,
a műsort 17 órai kezdettel ter-
vezik. 

Jó alkalom volt ez egy újabb
eszmecserére, a dél-bánsági ese-
mények részletes megvitatására
is, és nem utolsó sorban fény
derült az anyaországi Csoóri
Sándor Program döntési listá-

jára a vajdasági népzeneoktatás
és a néptáncegyüttesek műkö-
désére vonatkozó támogatások
kapcsán. Az egyesületek kép-
viselői örömmel vehették tu-
domásul, hogy számos dél-bá-
náti egyesület részesült támo-
gatásban.

Lőcsei Ilona

A hertelendyfalvi Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egye-
sületben már néhány évre visszamenőleg október végén, amikor kö-
rülöttünk mindenhol az ú.n. Halloween ünnepet tartják, egybegyűlnek
az egyesület  gyerektagjai  és oktatóik szórakozásra és némi tevékeny-
kedésre.  Így volt ez idén is, október 28-án. 

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 kö-
zösségben, 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.

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.

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

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 ön-
zetlen 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 be-
szélgetésből megtudtuk, hogy a református
egyház részére az ijúsági találkozók rend-
kívül fontosak. Tekintettel arra, hogy a vaj-
dasági református közösségek többségében
nem tartanak külön ijúsági bibliaórákat
és nem léteznek külön ijúsági társalgások,
sem műhelyek, ezek a iatalemberek kez-
deményezték, 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 esz-
közöket külön a református egyház ijúsági
találkozóira fordítják. Ezeket az összejöve-
teleket 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 ta-
lálkozása  és barátkozása, hiszen így annak
ellenére, hogy a közösségekben nincs külön
alkalom az együttlétre, itt beszélgethetnek
olyan témákról, amelyek számukra is ér-
dekesek. Mivel idén ünnepeljük az 500
éves  reformációt, az előadásokon a fő té-
mák 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 tisz-
teletes úr Maradékról hozott gyerekeket,
de voltak ijak Bácskából, Bánát többi ré-
széről,  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 refor-
mációról való előadás és a témához kap-

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 fo-
gadta őket. Alkalmuk volt megismerni a
szlovák evangélikus templomot is. A mo-
dern világ szellemében a késő délutáni
órákat a lelkészek és önkéntesek a herte-
lendyfalvi ijúságot és vendégeiket az Aviv
parkba vezették el, hogy megismerjék Pan-
csova e nevezetességét is. 

Az ilyen találkozások szervezése eléggé
összetett. A házigazda rendszerint a talál-
kozó helyszínéhez tartozó lelkész, aki ige-
hírdetést és előadást tart. Ez esetben ez az

újonnan felszentelt pancsovai lelkész, Szi-
lágyi Zoltán volt. A teljes programot Halász
Sámuel tervezte, akinek a munkaköre az
ijakkal való foglalkozás Szabadkán és Fe-
keticsen. A szervezők közé tartozott még
a maradéki lelkész, Halász Dániel is, akinek
a feladata az ijúság utaztatásához és ellá-
tásához szükséges anyagiak biztosítása
volt.  

Néhány hónappal ezelőtt Torontálvá-
sárhelyen szervezték meg nagy sikerrel a
találkozót, amelyen hertelendyfalvi és pan-
csovai 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 kö-
zeljövőben sokkal több résztvevőt köszönt-
hetnek.  

KÉZMŰVESSÉG ÉS TANULÁS EGY NAPON
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Покра јин ски секре та ри јат за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву
и наци о нал не мањи не – наци -
о нал не зајед ни це рас пи сао је
кон курс за финан си ра ње и
суфи нан си ра ње набав ке опре -
ме уста но ва основ ног и сред -
њег обра зо ва ња и вас пи та ња,
уче нич ког стан дар да и пред -
школ ских уста но ва на тери -
то ри ји АП Вој во ди не. Из буџе -
та је издво је но 10.100.000
дина ра и новац ће бити рас -
по ре ђен тако да основ не шко -
ле могу мак си мал но доби ти
4.000.000 дина ра, сред ње
700.000, уста но ве уче нич ког
стан дар да 1.400.000, а врти -
ћи 4.000.000 дина ра. Набав -
ка опре ме се одно си на купо -
ви ну нео п ход них настав них
сред ста ва, уре ђа ја за над зор,
рачу на ра, спра ва за физич ко
вас пи та ње, опре ме за ликов -
ну умет ност и музич ку кул ту -
ру, наме шта ја, кухињ ске опре -
ме итд.

На ова сред ства пра во пола -
жу основ не и сред ње шко ле,
уче нич ки домо ви и пред школ -
ске уста но ве на тери то ри ји
Ауто ном не Покра ји не Вој во -
ди не чији je осни вач Репу бли -
ка Срби ја. Над ле жни у Секре -
та ри ја ту исти чу да ће пред -
ност има ти про јек ти који ће
допри не ти пове ћа њу без бед -
но сти уче ни ка, настав ни ка,
одно сно деце, вас пи та ча и
запо сле них који кори сте објек -
те, као и они чија ће реа ли за -
ци ја омо гу ћи ти ква ли тет ни је
усло ве за бора вак и изво ђе ње
вас пит но-обра зов ног рада.

Како кажу, сви про јек ти мора -
ју по сво јој при ро ди да буду

одр жи ви и да су од локал ног
или реги о нал ног зна ча ја.

Про шле неде ље у Покра јин -
ској вла ди је при ре ђе на све -
ча ност пово дом завр шет ка
ово го ди шње акци је „Учим +
Знам = Вре дим”, у којој је
уче ство ва ло више од 200 нај -
бо љих уче ни ка и уче нич ких
тимо ва широм Вој во ди не. У
име вла де Вој во ди не госте је
поздра вио пот пред сед ник
Ђор ђе Мили ће вић, који је

иста као да су шко ла и обра -
зо ва ње изу зет но важни, а да
про је кат „Учим + Знам = Вре -
дим”, који афир ми ше раз вој
пра вих вред но сти, пред ста -
вља важан аспект све о бу хват -
ног циља Покра јин ске вла де
када је реч о раз во ју дру штва.
Он је додао да је реа фир ма -
ци ја пра вих вред но сти про -
цес који не може да се зау -
ста ви и који ће има ти све већу
подр шку и поу зда ног парт -
не ра у Покра јин ској вла ди.
Пот пред сед ник Покра јин ске
вла де посеб но је захва лио
пред став ни ци ма дру штве но
одго вор них ком па ни ја и поје -
дин ци ма који су се укљу чи ли

и подр жа ли овај, како је рекао,
изу зет но важан про је кат и
омо гу ћи ли да се на бил бор -
ди ма широм Вој во ди не пред -
ста ве ови мла ди, вред ни и
тален то ва ни људи.

С дру ге стра не, пот пред -
сед ник Удру же ња за про мо -
ци ју дру штве не одго вор но сти
Алек сан дар Сава но вић рекао
је да данас у АП Вој во ди ни

има 60 бил бор да на који ма
се про мо ви ше више од 200
уче ни ка основ них и сред њих
шко ла који су сво јим успе си -
ма завре де ли да буду осо бе
за при мер гра ђа ни ма Вој во -
ди не. Како је рекао, циљ про -
јек та „Учим + Знам = Вре -
дим” јесте про мо ци ја нај бо -
љих уче ни ка и уче нич ких
тимо ва основ них и сред њих
шко ла у АП Вој во ди ни који
су оства ри ли награ де на репу -
блич ким и међу на род ним так -
ми че њи ма у обла сти нау ке и
умет но сти.

На кра ју су нај бо љим ђаци -
ма уру че не захвал ни це и при -
год ни покло ни.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 1. децембар 2017.
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ДЕЛЕГАЦИЈА НАФТ НЕ ИНДУ СТРИ ЈЕ СРБИ ЈЕ

ПОМОЋ ДОМУ У ЗВЕ ЧАН СКОЈ

Чла но ви Тима за коор ди на -
ци ју актив но сти на уво ђе њу
дво је зич не наста ве на срп -
ском и енгле ском јези ку у ПУ
„Деч ја радост” Пан че во и у
основ ним и сред њим шко ла -
ма на тери то ри ји гра да Пан -
че ва одр жа ли су саста нак
којем је пред се да ва ла коор -
ди на тор ка тог тима мр Татја -
на Божић, чла ни ца Град ског
већа за област обра зо ва ња, у
петак, 24. новем бра, у Град -
ској упра ви.

Пред став ни ци ОШ „Све ти
Сава” и ПУ „Деч ја радост”,
уста но ва у који ма се шест
годи на реа ли зу је дво је зич на
наста ва, упо зна ли су чла но ве
тима са импле мен та ци јом
дво је зич не наста ве за школ -
ску 2016/17. годи ну и на
почет ку 2017/18. годи не. Чла -
но ви су јед но гла сно при хва -
ти ли изве шта је уста но ва и у
наред ном пери о ду ова инфор -
ма ци ја биће про сле ђе на Град -
ском већу.

ДВО ЈЕ ЗИЧ НА НАСТА ВА У ПАН ЧЕ ВУ

Изве штај о раду

Основ на шко ла „Јован Јова но -
вић Змај” веро ват но је једи на
обра зов на уста но ва у гра ду која
свој дан обе ле жа ва током чита -
ве рад не сед ми це. Број не актив -
но сти посве ће не чика Јови Зма -
ју поче ле су и ове годи не неко -
ли ко дана пред 24. новем бар,
рођен дан вели ког песни ка и
ујед но дан ове шко ле.

Од поне дељ ка до пет ка уче -
ни ци свих раз ре да дали су све
од себе да про шлу неде љу учи -
не заи ста посеб ном. При ре ди -
ли су изло жбу цве ћа, уче ство -
ва ли су у школ ском так ми че -
њу у инфор ма ти ци и у кви зу
зна ња, кре и ра ли су изло жбу

Зма је вих књи га, реци то ва ли су
њего ве песме, орга ни зо ва ли су
про јек ци ју фил ма о Зма ју, над -

ме та ли су се на поли го ну спрет -
но сти и у фуд ба лу, а има ли су
и при ли ку да изво де и посма -

тра ју зани мљи ве хемиј ске екс -
пе ри мен те.

Посеб ну атрак ци ју при ре ди -
ли су у четвр так, 23. новем бра,
уче ни ци нижих раз ре да, који
су ветро вит дан иско ри сти ли
да на пла тоу испред шко ле
пушта ју зма је ве. У петак, 24.
новем бра, у пре пу ној дво ра ни
Кул тур ног цен тра одр жа на је
и вели ка школ ска при ред ба, а
ђаци и настав ни ци који су је
при пре ми ли и ове годи не су
пока за ли да су ненад ма шни у
свим умет но сти ма, а посеб но
у оној нај ва жни јој од свих – у
дру гар ству.

Д. К.

ДАН „ЗМА ЈЕ ВЕ ШКО ЛЕ”

Пет све ча них дана и јед на мега при ред ба

Менаџ мент ком па ни је
удво стру чио сред ства

Дуго го ди шња 
тра ди ци ја на 
ини ци ја ти ву запо сле них

Ком па ни ја НИС је про шле
неде ље уру чи ла дона ци ју од
око мили он и сто хиља да дина -
ра Цен тру за зашти ту одој ча ди,
деце и омла ди не у Зве чан ској у
Бео гра ду, јед ној од нај зна чај -
ни јих уста но ва за незбри ну ту
децу у нашој земљи. Новац су
при ку пи ли запо сле ни у НИС-у,
а ком па ни ја је удво стру чи ла
сред ства која су дони ра ли запо -
сле ни. Хума ни тар на помоћ
биће иско ри шће на за купо ви -
ну опре ме за видео-над зор, који
ће бити инста ли ран у свих
седам обје ка та ове уста но ве у
Бео гра ду, као и за купо ви ну
наме шта ја, тепи ха и топлих
под ло га за деч је собе и мате -
рин ски дом.

Ово није први пут да су рад -
ни ци и менаџ мент ком па ни је
издво ји ли новац у хума ни тар -
не свр хе. Дона ци ја НИС-а раз -
ли чи тим уста но ва ма наме ње -
ним зашти ти деце пред ста вља
дуго го ди шњу тра ди ци ју покре -
ну ту на ини ци ја ти ву запо сле -
них у ком па ни ји с циљем да се
помог не и уна пре ди рад инсти -
ту ци ја које су од витал ног зна -
ча ја за дру штво.

– Увек се тру ди мо да деца
нау че нешто добро од нас одра -

ПОКРА ЈИН СКА АКЦИ ЈА

Афир ма ци ја пра вих 
вред но сти

слих, али мислим да и ми
може мо да нау чи мо нешто од
њих: да не забо ра ви мо да смо
јачи и бољи када смо зајед но.
НИС-ова вели ка поро ди ца, на
сре ћу, то још увек зна. Ова
дона ци ја није била одлу ка или
налог менаџ мен та, ово су заи -
ста срцем и при ло зи ма учи -
ни ли мно ги запо сле ни у НИС-
у, зајед но с нама који води мо
ком па ни ју. И желим да зна те
да неће мо забо ра ви ти да смо
потреб ни јед ни дру ги ма: ми
да буде мо ту кад је потреб но,
ви да нас под се ћа те да смо,

када смо с вама, и бољи и срећ -
ни ји – изја вио је Кирил Тјур -
де њев, гене рал ни дирек тор
НИС-а, при ли ком уру че ња
дона ци је.

У деле га ци ји која је посе ти -
ла дом у Зве чан ској био је и
Алек сан дар Антић, мини стар
рудар ства и енер ге ти ке у Вла -
ди Срби је. Он је том при ли -
ком чести тао Међу на род ни дан
дете та шти ће ни ци ма Цен тра и
захва лио запо сле ни ма и руко -
вод ству НИС-а на акци ји за
при ку пља ње сред ста ва за ту
уста но ву.

У свом поздрав ном гово ру
Зоран Мила чић, дирек тор Цен -
тра за зашти ту одој ча ди, деце
и омла ди не, под се тио је при -
сут не да сарад ња НИС-а и те
уста но ве тра је годи на ма и да
је већ тра ди ци о нал на и захва -
лио запо сле ни ма у ком па ни ји
на иска за ној ини ци ја ти ви.

Све ча ном уру че њу дона ци је
су, поред руко вод ства ком па -
ни је и мини стра Алек сан дра
Анти ћа, при су ство ва ли шти ће -
ни ци Цен тра и запо сле ни у
НИС-у, који су мали ша ни ма
уру чи ли паке ти ће.

Чла но ви Пла ни нар ског дру -
штва „Јеле нак” осво ји ли су
нај ви ши врх Бал кан ског полу -
о стр ва про шлог викен да. Пан -
че вач ка екс пе ди ци ја саста -
вље на од 19 пла ни на ра упу -
ти ла се ка пла ни ни Рили с
јед ним циљем – да се поп не
на Муса лу.

Нај ви ши врх у Бугар ској
дости же 2.925 мета ра над мор -
ске виси не, а сами успо ни и поје -
ди не део ни це вео ма су зах тев -
ни. Пан чев це су на Рили доче -
ка ли снег, мраз и ветар. Пре ма
речи ма уче сни ка овог похо да,
успон на Муса лу у зим ским усло -
ви ма је физич ки још зах тев ни ји.

Пред пла ни на ри ма је био иза -
зов дуг 25 кило ме та ра. Уз упо -
тре бу зим ске опре ме екс пе ди -
ци ја се про би ја ла кроз снег и
лед и успе шно је савла да ла 1.600
мета ра над мор ске виси не. Вре -
ди иста ћи да су већи део гру пе
чини ле жене, које су без про -
бле ма издр жа ле све напо ре.

АКТИВНОСТИ ПД-а „ЈЕЛЕ НАК”

Осво јен нај ви ши врх на Бал ка ну

КОН КУРС АП ВОЈ ВО ДИ НЕ

Подр шка вас пи та њу и обра зо ва њу

Кирил Тјур де њев, гене рал ни дирек тор НИС-а, дели покло не у Зве чан ској

Страну припремиo 

Зоран
Станижан



Мини стар ство здра вља Репу -
бли ке Срби је и ове годи не
наста вља актив но сти у вези с
пра ће њем уна пре ђе ња ква ли -
те та рада здрав стве них уста -
но ва на тери то ри ји Репу бли ке
Срби је.

Испи ти ва ње задо вољ ства
кори сни ка услу га ма здрав стве -
не слу жбе, као један од еле -
ме на та ква ли те та рада здрав -
стве них уста но ва, спро ве де но
је у домо ви ма здра вља у поне -
де љак, 27. новем бра, док је у
ста ци о нар ним здрав стве ним
установамa тра ја ло од 27.
новем бра до 1. децем бра. У
домо ви ма здра вља су оце њи -
ва не све слу жбе, осим хит не
помо ћи, а у бол ни ца ма су изу -
зе ти оде ље ње пси хи ја три је, деч -
је оде ље ње и днев на бол ни ца.
Истра жи ва ње задо вољ ства
кори сни ка спе ци ја ли стич ком
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

зашти ти. Кори сни ци су у сре -
ду, 29. новем бра, има ли при -
ли ку да иска жу и сво је мишље -
ње о фар ма це ут ским услу га -
ма у апо те ка ма Репу бли ке
Срби је.

Испи ти ва ње задо вољ ства
запо сле них у обла сти здрав стве -
не зашти те биће спро ве де но 4.
децем бра од 7 до 20 сати, а у
општим и спе ци јал ним бол ни -
ца ма тра ја ће од 7 сати 4. децем -
бра до 7 сати 5. децем бра. Истог
дана, 4. децем бра, истра жи ва -
ње ће бити спро ве де но и у свим
оста лим здрав стве ним уста но -
ва ма током тра ја ња њихо вог
рад ног вре ме на.

Како се наво ди у саоп ште -
њу Мини стар ства здра вља, ква -
ли тет здрав стве не зашти те
про це њу је се на осно ву одго -
ва ра ју ћих пока за те ља који се
одно се на обез бе ђе ност ста -
нов ни штва здрав стве ним рад -
ни ци ма, капа ци тет здрав стве -
них уста но ва, опре му, про цес
и резул та те рада и исход по
здра вље ста нов ни штва. Ова
про це на засни ва се и на истра -
жи ва њу задо вољ ства кори сни -
ка (паци је на та) и рад ни ка
запо сле них у здрав стве ним
уста но ва ма.

У Срби ји с ХИВ-ом
живе 2.344 осо бе

Бес плат но тести ра ње
у Заво ду за јав но
здра вље

Низ акци ја 
у орга ни за ци ји 
КОМ ПАС-а

Пода ци Заво да за јав но здра вље
Пан че во потвр ђу ју да је у Јужно -
ба нат ском окру гу од 1986. годи -
не до данас 105 осо ба сазна ло да
живи с ХИВ-ом и да су од сиде
обо ле ле 44, а умр ле 24 осо бе.

Нај ве ћи број осо ба које живе
с ХИВ-ом у нашем окру гу је с
тери то ри је гра да Пан че ва
(55,23%), а затим редом сле де
Вршац, Ковин, Кова чи ца, Бела
Црква и Опо во, те План ди ште
и Али бу нар.

Важно је да знаш
У 2017. годи ни Заво ду су при -
ја вље не чети ри ХИВ пози тив -
не осо бе и јед на осо ба обо ле ла
од AIDS-а које су откри ве не
током 2016. годи не и још осам
ХИВ пози тив них осо ба код
којих је дијаг но за поста вље на
ове годи не. Од 1. јану а ра до
данас кроз добро вољ но повер -
љи во саве то ва ње и тести ра ње у
Заво ду за јав но здра вље тести -
ра не су 74 осо бе.

У Срби ји је, пре ма пода ци -
ма Инсти ту та за јав но здра вље
Срби је „Др Милан Јова но вић
Батут”, од 1985. годи не до кра -
ја јуна 2017. реги стро ва но 3.555
осо ба инфи ци ра них ХИВ-ом,
од којих је 1.867 осо ба обо ле -
ло од AIDS-а, док је 1.211 ХИВ
пози тив них осо ба умр ло (1.100
од AIDS-а), тако да су кра јем
јуна 2017. у Срби ји с ХИВ-ом
живе ле 2.344 осо бе.

Ово го ди шња наци о нал на
кам па ња којом се наша држа ва
при дру жу је обе ле жа ва њу 1.
децем бра, Свет ског дана бор бе
про тив AIDS-а, има сло ган
„Тести рај се на ХИВ, јер је важно
да знаш”. Актив но сти су запо -
че те још у поне де љак, 27. новем -
бра, и тра ју до пет ка, 1. децем -
бра. У том пери о ду, сва ког дана
од 10 до 12 сати, сви заин те ре -
со ва ни сугра ђа ни могу оти ћи
на саве то ва ње и тести ра ње у

Петак, 1. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Чест раз лог због којег нема
пома ка у лече њу акни, јесте
кори шће ње нео д го ва ра ју ћег
пуде ра. Зато се девој ке мора -
ју еду ко ва ти који пудер могу
да кори сте и како пра вил но
да га укло не с лица.

Прво за чиме при пад ни це
жен ског пола посе жу, јесу
корек то ри, који се нано се на
мале повр ши не. Они садр же
висо ке кон цен тра ци је по-
крив них суп стан ци као што
су титан-диок сид, цинк-оксид
и као лин. Ти састој ци не дово -
де до погор ша ња у слу ча ју
масне коже, али про блем
наста је јер се дода ју још и
мине рал на уља и воско ви,
пошто они ири ти ра ју масну
кожу и запу ша ва ју поре. То
дово ди до нове упа ле, те се
ови про из во ди, из очи глед них

раз ло га, не сме ју кори сти ти.
Једи ни корек то ри које је
дозво ље но упо тре бља ва ти,
јесу они с назна ком „за масну
кожу”, који у себи садр же
сали цил ну кисе ли ну, пан те -
нол, резор ци нол, биса бо лол...

Теч ни пуде ри ника ко нису
погод ни за акно зну и масну
кожу, јер сигур но дово де до
погор ша ња тена. Посто је спе -
ци јал но изра ђе ни обли ци теч -
ног пуде ра у воде но-гела стој
струк ту ри који на кожи оста -
вља ју танак про ви дан филм,
али ни њих не би тре ба ло дуго
држа ти на лицу. Нај бо ља опци -
ја су тран спа рент ни пуде ри у
пра ху, ком пакт-пуде ри или
мине рал ни пуде ри у пра ху.
Кори сте се тако што се, након
одго ва ра ју ће кре ме, мала
коли чи на пуде ра циља но нане -
се на неса вр ше но сти, затим
се саче ка неко ли ко секун ди и
онда се чистим туп фе ром
нане се пудер на цело лице.

Пудер се оба ве зно мора
добро ски ну ти. Нај бо ље је то
учи ни ти прво мице лар ном
водом, потом одго ва ра ју ћим
сапу ном или пеном за лице
и онда тони ком док год туп -
фер не буде апсо лут но чист.
Тада сте тек сигур ни да је
кожа добро очи шће на. Потом
тре ба нане ти одго ва ра ју ћу
кре му.

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

Пудер и акне

www.pancevac-online.rs

ЗДРАВА ИСХРАНА

Кестен је намир ни ца карак -
те ри стич ног мири са и бла -
гог, слат ка стог уку са са
широ ком при ме ном у кули -
нар ству и кон ди тор ству.

Због висо ке енер гет ске
вред но сти посеб но се пре -
по ру чу је деци, спор ти сти -
ма, труд ни ца ма и ста ри јим
осо ба ма, а због малог садр -
жа ја масти и висо ког про -
цен та скро ба, про те и на,
вита ми на и мине рал них
соли оба ве зан је у дије то те -

ра пи ји. Кестен не садр жи
глу тен, због чега је пого дан
за без глу тен ску исхра ну. У
кули нар ству се од кесте на
при пре ма ју раз не супе, чор -
бе, пиреи и посла сти це, а
због вели ке коли чи не скро -
ба од њега се доби ја и бра -
шно. Мирис пече ног
кесте на нео до љи во под се ћа
на град ске ули це у јесен.
Пре не си те ту див ну атмос -
фе ру у свој дом и испе ци те
кесте ње сами.

Потреб но: 500 гра ма пито мог све жег кесте на. По жељи: мед,

цимет, црна чоко ла да, рум...

При пре ма: кестен ста ви ти у хлад ну воду и кува ти до тач ке кљу -

ча ња. Про це ди ти. Заре за ти кору у обли ку сло ва X. Ређа ти на плех

обло жен папи ром за пече ње. Пећи 30 мину та у рер ни загре ја ној на

220 сте пе ни. Уви ти у крпу и оста ви ти да се про хла ди. Ољу шти ти

кору. По жељи кесте ње ума ка ти у ото пље ну чоко ла ду, пре ли ти

медом, циме том или румом.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Кесте ње из рер не

СВЕТ СКИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ СИДЕ

ДИЈАГ НО ЗА (ВИШЕ) НИЈЕ ОСУ ДА НА СМРТ

пре вен ци ји и зашти ти од зара -
зе ХИВ-ом, те да уче ству ју у
разним игри ца ма које је КОМ -
ПАС при пре мио.

Део актив но сти овог омла -
дин ског цен тра јесте и три би -
на на тему ХИВ-а и сиде која
ће бити одр жа на 1. децем бра
од 20 сати у Град ској библи о -
те ци. Заин те ре со ва ни ће има -
ти при ли ку да сазна ју ново сти
које се тичу леко ва и тера пи је
про тив сиде, а биће речи и о
томе како овај вирус ути че на
соци јал ни живот инфи ци ра них
и коли ко је важно уки ну ти дис -
кри ми на ци ју и стиг ма ти за ци -
ју при пад ни ка ове попу ла ци је.

Недо пу сти ва несве сност
Кам па ње које се сва ке годи не
широм пла не те покре ћу пово -
дом Свет ског дана бор бе про -
тив AIDS-а има ју циљ да скре -
ну пажњу јав но сти на зна чај
пре вен ци је и раног откри ва ња
инфек ци је узро ко ва не ХИВ-ом.
Напре дак у раз во ју тера пи је
током прет ход них три де сет

годи на пре о бра тио је дијаг но -
зу ХИВ инфек ци је од осу де на
смрт у хро нич но меди цин ско
ста ње. Већи на осо ба инфи ци -
ра них ХИВ-ом сада може да
има дуг и ква ли те тан живот
уко ли ко им се инфек ци ја рано
дијаг но сти ку је и ако редов но
кори сте про пи са ну анти ре тро -
ви ру сну тера пи ју.

Ипак, ХИВ је и даље вели ки
про блем за јав но здра вље.
Непри хва тљи ва је чиње ни ца да
у Евро пи, од про це ње них 1,2
мили о на осо ба инфи ци ра них
ХИВ-ом, нај ма ње 25% њих није
ни све сно да има инфек ци ју, а
да се чак код поло ви не инфи -
ци ра них болест дијаг но сти ку -
је у тре нут ку када им је иму -
но ло шки систем већ знат но
нару шен, што иза зи ва број не
здрав стве не ком пли ка ци је и
лоши ји одго вор на тера пи ју.
Иако је ХИВ при су тан у нашој
земљи више од три де сет годи -
на, про це њу је се да још увек
око хиља ду осо ба не зна да је
инфи ци ра но тим виру сом.

Уче ста лост можда ног уда ра
и сте пен инва лид но сти који
он често иза зи ва више су него
довољ ни раз ло зи да се под -
се ти мо симп то ма и зна ко ва
који ука зу ју на то ста ње. Често
ћете чути узре чи це „вре ме је
срце” и „вре ме је мозак”, које
ука зу ју на изу зет ну важност
раног пре по зна ва ња срча ног
и можда ног уда ра. Нажа лост,
још увек може мо да кон ста -
ту је мо да су резул та ти ургент -
ног трет ма на срча ног уда ра
у нашој земљи мно го бољи
од резул та та ургент ног трет -
ма на можда ног уда ра. О раз -
ло зи ма може мо да прет по -
ста вља мо и рас пра вља мо, а
после ди це су вео ма видљи ве
и штет не, како у здрав стве -
ном, тако и у еко ном ском
сми слу. Пода так да је можда -
ни удар први по сто пи инва -
лид но сти, а да четр де сет про -
це на та паци је на та који су га
пре жи ве ли у одре ђе ној мери
зави си од туђе неге и помо -
ћи, довољ но гово ри о дру -
штве ном зна ча ју можда ног
уда ра. Још више забри ња ва
чиње ни ца да 45 про це на та
паци је на та с можда ним уда -
ром при па да нај про дук тив -
ни јој живот ној доби – од 45.
до 59. годи не живо та.

Ста ти сти ка јасно гово ри да
пови шен крв ни при ти сак осам

пута пове ћа ва уче ста лост
можда ног уда ра, а тре пе ре ње
срча них прет ко мо ра тај ризик
уве ћа ва за шест пута. Пуше -
ње, недо вољ на физич ка актив -
ност и кало рич на хра на с
висо ким про цен том заси ће -
них масти додат но допри но -
се ризи ку од можда ног уда -
ра. То су фак то ри на које
може мо да ути че мо, али има
и оних веза них за гене ти ку,
пол и расну при пад ност, за
које је дока за но да уве ћа ва ју
ризик. У сва ком слу ча ју важи
пра ви ло да су вели чи на и
после ди це можда ног уда ра
мање уко ли ко рани је потра -
жи мо помоћ лека ра. Тако зва -
ни вре мен ски про зор је пери -
од до чети ри и по сата када
се при ме њу је тера пи ја која
раз би ја тромб.

Изне над на јед но стра на утр -
ну лост, сла бост или оду зе -
тост лица, руке или ноге
карак те ри стич ни су зна ци
можда ног уда ра. На паци јен -
ту се обич но запа жа пад јед -
не стра не усне или оте жа но
поди за ње екс тре ми те та. Осо -
ба пого ђе на можда ним уда -
ром може осе ти ти изне над -
не тешко ће у гово ру, раз ми -
шља њу и раз у ме ва њу гово ра.
Може доћи до пот пу ног
губит ка вида на оба ока, јед -
ном оку или поја ве неја сних
и дуплих сли ка. Услед јед -
но стра не сла бо сти тела угро -
же ни су ход и рав но те жа, уз
могу ће врто гла ви це и јаку
гла во бо љу. Оте жа ном пре по -
зна ва њу можда ног уда ра
може допри не ти поне кад
успо рен раз вој симп то ма и
зна ко ва. Осо бе које има ју
мигре ну, поред гла во бо ље,
могу има ти трње ња и поре -
ме ћа је вида, што поне кад
буди сум њу на можда ни удар.
Било како било, помоћ лека -
ра је нео п ход на по пита њу
дијаг но сти ке и тера пи је.

Вре ме је мозак

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ИСПИ ТИ ВА ЊЕ МИНИ СТАР СТВА ЗДРА ВЉА

(Не)задо вољ ство 
здрав стве ним уста но ва ма

Завод за јав но здра вље. Важно
је под се ти ти да се про сто ри је
Заво да, због рекон струк ци је
Интер ног оде ље ња Опште бол -
ни це, саднала зе у згра ди бив ше
Желе знич ке амбу лан те у Ули -
ци Вука Кара џи ћа 8. Тести ра ње
на ХИВ је ано ним но, бес плат -
но, није потре бан упут, не зака -
зу је се, а они који дола зе оба ве -
зно тре ба да пре ско че дору чак.
Додат не инфор ма ци је могу се
доби ти путем теле фо на 310-466.

Бирај пра ви потез
Обе ле жа ва њу овог дана при -
дру жио се и Кре а тив ни цен тар
за бор бу про тив сиде КОМ ПАС.
Акти ви сти тог удру же ња сва -
ког 1. децем бра оки те цен тар
гра да црве ним тра ка ма, које су
сим бол соли дар но сти с људи -
ма који живе с ХИВ-ом/сидом,
али и сво је вр сни под сет ни ци
на то коли ко је ова болест рас -
про стра ње на.

Ако сте свој при ме рак „Пан -
чев ца” купи ли у четвр так или
у петак ују тру, има те вре ме на
да се про ше та те до Музич ке
шко ле, испред које ће, од 12
до 15 сати, бити одр жа на цен -
трал на улич на мани фе ста ци ја
КОМ ПАС-а, под сло га ном
„Кон до МА Ти рај – бирај пра ви
потез”. Про ла зни ци ће тада
има ти при ли ку да доби ју бес -
плат не кон до ме, да се угре ју
уз чај и да се инфор ми шу о

Сим бол подр шке и соли дар но сти
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју нашег листа
пита ли смо вас који је ваш
оми ље ни јесе њи колач. „Пан -
че вац” и изда вач ка кућа „Вул -
кан изда ва штво” при пре ми -
ли су по један при ме рак књи -
ге „Гне здо” Син ти је д’Апри
Сви ни за два наша чита о ца
или чита тељ ке који су нај -
кре а тив ни је одго во ри ли на
то пита ње.

Награ ђе ни су чита о ци који
су посла ли сле де ће СМС-ове:

„Кад у касну јесен у вечер -
њим сати ма про ше там гра -
дом и у хлад ном вазду ху осе -
тим опој ни мирис пече ног
кесте ња, знам да је вре ме да
у сво јој кухи њи спо јим чароб -
ни укус кесте на с румом, ора -
си ма и чоко ла дом у рас ко -
шне, а тако посеб не кестен
коц ке.” 066/3525...

„Оми ље ни јесе њи колач ми
је онај који се пра ви од две
коре хле ба изме ђу којих иде
ред чва ра ка, ред лука и ред
сира.” 064/3656...

Награ де се могу пре у зе ти
у књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај кре -
а тив ни јих одго во ра на пита -
ње шта раде када пада киша.
Они ће осво ји ти по један при -
ме рак књи ге „Тај ни живот
дрве ћа” Пете ра Воле бе на. То
изда ње моћи ће да у књи жа -
ри „Иси до ра Секу лић” у
„Авив пар ку”, од наред ног
утор ка, пре у зму ауто ри сле -
де ћих одго во ра:

„Кад пада киша, или се
одма рам, или спа вам, или
читам ’Пан че вац’.” 061/7225...

„Кад пада киша, ја истр -
чим на ули цу и изве дем свој
чуве ни кишни плес. Увек
успем да насме јем про ла зни -
ке, коли ко год да је дан тму -
ран. И нека мисле да сам
буда ла, вред но је њихо вог
осме ха!” 069/2366...

С добит ни ци ма ћемо кон -
так ти ра ти наред них дана,
како бисмо њихо ве подат ке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наград на пита ња потра -
жи те на стра ни ца ма овог бро -
ја „Пан чев ца”.

Д. К.

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 књи-
ге „Подземна железница” Колсона Вајтхеда. Најбоље одговоре
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу пре-
узети у књижари „Делфи”.

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

Кора је робиња на плантажи
памука у Џорџији. Живот је
пакао свим робовима, но
посебно је тежак Кори. Одба-
чена чак и од својих Афри-
канаца, на прагу је зрелости,
где је чекају још веће муке.
Кад јој Цезар, недавно сти-
гао из Вирџиније, исприча
за подземну железницу, њих
двоје реше да се изложе стра-
шној опасности и побегну.
Не иде све по плану – Кора
убија белог дечака који поку-
шава да је ухвати. Иако успе-
вају да пронађу станицу и
оду на север, потера их гони.

По Вајтхедовој генијалној
замисли, подземна железни-
ца 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 под-
мукао план за црне житеље.
А што је још горе – за петама
им је Риџвеј, злогласни и неу-
мољиви ловац на робове.

„Подземна железница” 
Колсона Вајтхеда

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Позна ти лекар др Душан Дуда
Сто јић, хирург у пан че вач кој
Општој бол ни ци, једи ни је
пред став ник не само нашег гра -
да и наше држа ве већ и чита ве
југо и сточ не Евро пе који је био
позван да 22. новем бра уче -
ству је на кон фе рен ци ји о анти -
ми кроб ној рези стен ци ји, одр -
жа ној у Европ ском пар ла мен -
ту у Бри се лу.

Овај струч ни скуп, чији су
дома ћи ни били Соле дад Кабе -
зон Руиз, чла ни ца Европ ског
пар ла мен та заду же на за здрав -
ство, и Паскал Гарел, извр шни
дирек тор европ ске феде ра ци је
„Hope” (European Hospital and
Healthcare Federation), оку пио
је вели ки број уче сни ка из број -
них зема ља чла ни ца Европ ске
уни је. О анти ми кроб ној рези -
стен ци ји, одно сно отпор но сти
бак те ри ја на анти би о ти ке, као
сва ко днев ном про бле му који
иза зи ва нај о па сни је инфек ци -
је у бол ни ца ма широм Евро пе,
гово ри ли су пре да ва чи из
Европ ске коми си је, Европ ског
пар ла мен та, као и из рено ми -
ра них здрав стве них инсти ту -
ци ја из Бел ги је и Холан ди је.

Позив за др Душа на Сто ји ћа
сти гао је од орга ни за то ра, који
су сагле да ли зна чај њего вог
доса да шњег рада у пан че вач -
кој бол ни ци, с којим су добро
упо зна ти буду ћи да је Сто јић
већ рани је сара ђи вао са орга -
ни за ци јом „Hope”.

– Изу зет но сам поно сан на
то што сам добио позив да уче -
ству јем на овој кон фе рен ци ји.

Поно сан сам на себе лич но и
на сво ју поро ди цу, али и на свој
град и на бол ни цу из које дола -
зим. Сма трам да је Општој бол -
ни ци, као реги о нал ној уста но -
ви, ука за на вели ка част тиме
што је један њен пред став ник
увр штен међу уче сни ке тако
вели ког и важног ску па. На кон -
фе рен ци ји се гово ри ло о пре -
вен ци ји и кон тро ли бол нич ких
инфек ци ја иза зва них анти ми -
кроб ном рези стен ци јом и изне -
ти су при ме ри држа ва које с
овим про бле мом дале ко успе -
шни је изла зе на крај пошту ју -
ћи све пре по ру ке и упут ства о

пра вил ној упо тре би анти би о -
ти ка. Са задо вољ ством могу да
истак нем да се прин ци пи бор -
бе про тив рези стен ци ја успе -
шно при ме њу ју и у пан че вач -
кој бол ни ци – рекао је Сто јић.

О томе коли ко је анти ми -
кроб на рези стен ци ја вели ки
про блем у Евро пи и чита вом
све ту, све до чи ста ти стич ки
пода так да је око 25.000 смрт -
них слу ча је ва годи шње у ЕУ
пове за но са инфек ци ја ма узро -
ко ва ним бак те ри ја ма отпор -
ним на анти би о ти ке. Тако ђе,
про це њу је се да ће до 2050.
годи не око десет мили о на људи

умре ти од бак те риј ских инфек -
ци ја за које неће посто ја ти аде -
ква тан анти би о тик. Сто га је
бор ба про тив анти ми кроб не
отпор но сти поста ла гло бал ни
иза зов за јав но здра вље.

Један од кључ них циље ва
Европ ске коми си је јесте да
помог не држа ва ма чла ни ца ма
ЕУ да успо ста ве, при ме њу ју и
над гле да ју сво је наци о нал не
акци о не пла но ве који се тичу
спре ча ва ња анти ми кроб не рези -
стен ци је, а који су доне ти по
пре по ру ци Свет ске здрав стве -
не орга ни за ци је 2015. годи не.

Д. К.

„Запамти моје име” Меган Абот

Два читаоца који до среде, 6. децембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Када почи-
њете да купујете новогодишње украсе?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Запамти моје име” Меган Абот. Најбоље одго-
воре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Вулкан”.

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

Колико далеко сте спремни
да идете да бисте остварили
своје снове? Управо то пита-
ње чувени тренер поставља
Кејти и Ерику Нокс након
што је видео њихову кћерку
Девон да се такмичи. За Нок-
сове не постоје границе, они су
посветили живот свом детету,
гимнастичарки са чудесним
талентом, новој олимпијској
нади. Али када насилна смрт
угрози блиско повезану гим-
настичарску заједницу само
недељу дана пре важног так-
мичења, све за шта су напор-
но радили одједном је дове-
дено у питање.

Кејти очајнички покушава
да задржи породицу на оку-
пу, док неминовно и сама све
дубље тоне у мрачне делове
сопствене подсвести. Гласи-
не круже међу родитељима,

откривајући скривене савезе
и злобне интриге. У животи-
ма 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.

ВИШЕ ГО ДИ ШЊА МЕЂУ НА РОД НА САРАД ЊА

РАДИ О НИ ЦА МОЗА И КА 
ЗА КИНЕ СКЕ СТУ ДЕН ТЕ

Четр де сет пето ро
мла дих умет ни ка
напра ви ло 
зајед нич ки рад 

Пан че вач ка умет ни ца Сне жа -
на Јов чић Олђа одр жа ла је у
првој поло ви ни новем бра ради -
о ни цу моза и ка у Си’а ну, у цен -
трал ној Кини.

Факул тет ликов них умет но -
сти у Бео гра ду, на којем је Сне -
жа на Олђа запо сле на као
доцент на пред ме ту Зид но сли -
кар ство – моза ик, годи на ма
негу је међу на род ну сарад њу са
Ака де ми јом умет но сти у Си’а -
ну кроз раз ме ну про фе со ра и
сту де на та у наста ви. У том свој -
ству је пред ста вља ла ФЛУ, који
ове годи не обе ле жа ва осам де -
сет годи на посто ја ња, као и
настав не прин ци пе и мето до -
ло ги ју рада на пред ме ту који
пре да је. Ака де ми ја ликов них
и при ме ње них умет но сти у
Си’а ну дуго посто ји и има два -
на ест одсе ка и пре ко шест хиља -
да сту де на та. Моза ик се не изу -
ча ва као пред мет на овој висо -
кој шко ли и при лич на је непо -
зна ни ца и про фе со ри ма и сту -
ден ти ма, као тех ни ка која је
више веза на за европ ску умет -
ност и тра ди ци ју. Ради о ни ца

је одр жа на на одсе ку за при -
ме ње ну умет ност.

– Био је вели ки иза зов ради -
ти у гру пи са четр де сет пето ро
сту де на та који ника да нису
ради ли моза ик, и то у нај те жој
фор ми – од при род ног каме на,
у импро ви зо ва ној ради о ни ци,
која је за врло крат ко вре ме

умет но сти у Си’а ну схва та зна -
чај ова квог пове зи ва ња и негу је
сарад њу с вели ким бро јем умет -
нич ких ака де ми ја у Евро пи. У
сва ком тре нут ку на њој госту је
по неко ли ко про фе со ра из Евро -
пе, а када се одр жа ва ју међу на -
род не ради о ни це, тај број је мно -
го већи. Непо сред но пре мог
дола ска три де сет про фе со ра из
Евро пе и Кине уче ство ва ло је
на међу на род ној гра фич кој ради -
о ни ци, завр шно с вели ком изло -
жбом у див ном изла гач ком про -
сто ру Ака де ми је. Након завр -
ше не ради о ни це морам да изра -
зим огром но задо вољ ство, јер се
један заи ста вели ки зајед нич ки
труд пока зао вред ним и оправ -
да ним – иста кла је пан че вач ка
умет ни ца.

У вре ме док је бора ви ла у
Кини, Сне жа на Јов чић Олђа
доби ла је прву награ ду на 47.
Сало ну умет но сти Пан че ва за
моза ик „Пањ”, који је отку пи ла
Гале ри ја савре ме не умет но сти.

М. Марић Величковић

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА О АНТИ МИ КРОБ НОЈ РЕЗИ СТЕН ЦИ ЈИ

Пан че вач ки лекар у Европ ском пар ла мен ту

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Повољ но глу мим буда лу

опре мље на про фе си о нал ним
ала ти ма и мате ри ја ли ма. Пред -
ста вљен је инди рект ни метод
ства ра ња моза и ка, са свим
фаза ма: од црте жа и изра де
моза и ка од при род ног каме на,
до изли ва ња у бето ну и поста -
вља ња на изло жби – рекла је
Сне жа на Јов чић Олђа.

С обзи ром на то да је курс тра -
јао крат ко, а како би сви актив -
но уче ство ва ли, напра вљен је
један зајед нич ки моза ик с нат -
пи сом на ком су се нашли лого
и назив Ака де ми је у кине ском
кали граф ском и енгле ском
писму. Током завр шне фазе ства -
ра ња овог моза и ка пред ста вљен
је директ ни метод изра де моза -
и ка, у којем су сту ден ти изве ли
сво је прве само стал не радо ве.

– Фан та стич на је раз ме на зна -
ња, иску ста ва и енер ги ја, јер се
ради, нарав но, о суштин ски раз -
ли чи тим кул ту ра ма и тра ди ци -
ја ма. Раз ме на про фе со ра пока -
зу је да је сарад ња од обо стра не
кори сти и инте ре са. Ака де ми ја



Сини ша Радо ван чев, наш педе -
се то го ди шњи сугра ђа нин који
је 21. новем бра удар цем ножем
у гру ди убио супру гу Биља ну
Мија то вић (30) након што су
зајед нич ки про сла ви ли њен
рођен дан у при су ству гости ју,
оста ће још три де сет дана у при -
тво ру.

Тако је одлу чи ло Више јав -
но тужи ла штво у Пан че ву, а та
одлу ка је обра зло же на узне ми -
ре њем јав но сти које је иза звао
кри вич ним делом које је почи -
нио, као и могућ но шћу да би,
да је пуштен да се бра ни са
сло бо де, ути цао на све до ке, или
почи нио неко дру го кри вич но
дело.

При доно ше њу ове одлу ке
Више јав но тужи ла штво узе ло је
у обзир и то да је Сини ша Радо -
ван чев већ био осу ђен за кри -
вич но дело са еле мен ти ма наси -
ља. Пре него што се досе лио у
Пан че во, живео је у Илан џи, где
је имао земљу и више вози ла.
Тада се навод но суко био с неким
људи ма који су му пре ти ли, након
чега им се он осве тио тако што
је анга жо вао дру ге осо бе да их
пре ту ку. Због тога му је изре че -
на казна кућ ног при тво ра уз
ноше ње нано ги це.

Меди ји ма је саоп ште но и да
ће Радо ван чев у наред ном
пери о ду бити под врг нут неу -
роп си хи ја триј ским вешта че -

њи ма како би се утвр дио сте -
пен њего ве ура чун љи во сти у
тре нут ку уби ства. Налаз вешта -
ка биће изу зет но зна ча јан и

ути ца ће на прав ну ква ли фи -
ка ци ју оно га што је учи нио у
ста ну на Сода ри.

Биља на Мија то вић је сахра -
ње на 23. новем бра на Новом
гро бљу, у при су ству чла но ва
поро ди це, род би не и при ја те ља.

Поје ди ни бео град ски днев -
ни листо ви обја ви ли су да је
беба уби је не Биља не Мија то -
вић при вре ме но сме ште на у
хра ни тељ ску поро ди цу, јер је
оце ње но да је то за њу нај бо ље
могу ће реше ње, а да ће струч -
ња ци у наред ном пери о ду
интен зив но ради ти с Биља ни -
ном 12-годи шњом ћер ком, која
је била све док уби ства.

О овом дога ђа ју изве шта ва -
ли су сви меди ји у Срби ји, али
и у Босни и Хрват ској. У тек -
сто ви ма и при ло зи ма неких од
њих поно во је било непо треб -
ног сен за ци о на ли зма, па је тако
обја вље но да чла но ви Биља ни -
не поро ди це хоће да се осве те
Сини ши Радо ван че ву и да ће
га уби ти. Њен отац Мило ван је
то деман то вао.

Он је наја вио да ће чла но ви
њего ве поро ди це актив но уче -
ство ва ти у суђе њу уби ци њего ве
ћер ке и да ће тра жи ти да одго -
ва ра за оно што је ура дио.

ХРОНИКА
Петак, 1. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Запо сле ни 
у Мини стар ству 
уну тра шњих посло ва
моћи ће да раде 
два посла

Има ће пра во 
на покри ће пут них
тро шко ва и новац из
фон да соли дар но сти

Поо штра ва ју се мере
кон тро ле који ма ће
бити под врг ну ти

„Ради при ме не поли циј ских
овла шће ња, откри ва ња и расве -
тља ва ња пре кр ша ја и кри вич -
них дела, као и кон тро ле и ана -
ли зе оба вља ња посло ва, поли -
ци ја може врши ти аудио и
видео сни ма ње посту па ка сво -
јих при пад ни ка”, пише изме ђу
оста лог у Пред ло гу зако на о
изме на и допу на ма Зако на о
поли ци ји, који је недав но ушао
у скуп штин ску про це ду ру.

Уко ли ко посла ни ци пар ла -
мен та изгла са ју усва ја ње овог
прав ног акта, запо сле ни у
Мини стар ству уну тра шњих
посло ва доби ће низ олак ши ца
које до сада нису има ли, али
ће с дру ге стра не мора ти да се
навик ну на поо штре не кон тро -
ле у оба вља њу посла.

Када је реч о олак ши ца ма,
врх МУП-а је ува жио све зах -
те ве поли циј ских син ди ка та у
вези са испла та ма пут них тро -
шко ва, пен зи о ни са њем, обез -
бе ђи ва њем стал не пси хо ло шке
помо ћи, као и рад ним ста ту -
сом запо сле них про тив којих
су под не те кри вич не при ја ве.

За кога је фонд соли дар но сти?
Нови на је и то да ће Мини -
стар ство уну тра шњих посло ва
осно ва ти фонд соли дар но сти
из којег ће се доде љи ва ти новац
запо сле ни ма који поста ну роди -
те љи, као и они ма који се раз -
бо ле од неке теже боле сти.

На новац из тог фон да моћи
ће да рачу на ју и запо сле ни у
МУП-у у слу ча ју смр ти чла на
уже поро ди це, њихо ви нај бли -
жи у слу ча ју њихо ве смр ти, као
и при пад ни ци поли ци је који
су рање ни током оба вља ња

УСКО РО ПРО МЕ НЕ У СТА ТУ СУ ПРИ ПАД НИ КА МУП-а

ОЛАК ШИ ЦЕ, АЛИ И ВЕЋА 
ОДГО ВОР НОСТ ЗА ПОЛИ ЦИ ЈУ

запо сле ни и не могу само стал -
но да обез бе ђу ју новац за живот,
а мора ју да пла ћа ју кири је за
ста но ва ње или да вра ћа ју кре -
ди те које су пре ми ну ли или
тешко повре ђе ни при пад ни ци
МУП-а узе ли.

Пред у слов за допун ске
посло ве
Уко ли ко Пред лог изме на и
допу на Зако на о поли ци ји доби -
је зеле но све тло у Скуп шти ни
Срби је, запо сле ни ма у МУП-у
биће дозво ље но да оба вља ју и
допун ске посло ве, али само
уко ли ко прет ход но задо во ље
одре ђе не усло ве. На првом

У неде љу, 26. новем бра, у
4.30, у Стар че ву је стра да ла
Мили ца М., ста ра деве де сет
јед ну годи ну. Она је изгу би -
ла живот у пожа ру који је
избио у кући у Ули ци Мати -
је Гуп ца у којој је живе ла.
Иако су ватро га сци брзо
лока ли зо ва ли пожар и уга -
си ли ватру, нису могли да
помог ну несрећ ној жени,
која се нај ве ро ват ни је угу -

ши ла од угљен-монок си да.
Још увек није утвр ђе но шта
је био узрок пожа ра. Прет -
по ста вља се да је ватра изби -
ла због гре ја ли це која је упа -
ли ла комад наме шта ја.
Пово дом овог пожа ра ватро -
га сци су упо зо ри ли да им је
поче так сва ке греј не сезо не
ризи чан пери од због гра ђа -
на који неструч но руку ју гре -
ја ли ца ма.

ПОЖАР У СТАР ЧЕ ВУ

Стра да ла жена 

има ти пра во и да им наре де
да пре ки ну допун ски рад уко -
ли ко за то буде било потре бе,
због пове ћа ног оби ма посла у
орга ни за ци о ним једи ни ца ма
МУП-а у који ма су стал но запо -
сле ни.

Бит но је иста ћи и да уко ли -
ко поли цај ци док буду оба вља -
ли допун ске посло ве чују да је
негде почи ње но кри вич но дело
или да посто ји осно ва на сум -
ња да би то могло да се деси,
не сме ју о томе да ћуте и да
затва ра ју очи. То оба ве зно мора -
ју што пре да при ја ве над ле -
жном руко во ди о цу.

Када се рас ки да рад ни однос
у поли ци ји?
На зах тев руко во ди ла ца у
МУП-у, њихо ви под ре ђе ни
моћи ће да буду под врг ну ти
ван ред ном тести ра њу на алко -
хол и дро ге. Те про ве ре ће се
оба вља ти у одре ђе ним цивил -
ним здрав стве ним уста но ва ма
или у акре ди то ва ној лабо ра то -
ри ји МУП-а.

Пред лог изме на и допу на
Зако на о поли ци ји про пи су је
и када може да буде рас ки нут
рад ни однос при пад ни ку МУП-
а. Та мера може бити доне та
ако је он пра во сна жно осу ђен
на казну затво ра од нај ма ње
шест месе ци за трго ви ну ути -
ца јем, при ма ње и дава ње мита,
наси ље у поро ди ци, ода ва ње
слу жбе не тај не, про не ве ру,
зло у по тре бу слу жбе ног поло -
жа ја и одби ја ње лече ња од
боле сти зави сно сти. На рас -
ки да ње рад ног одно са моћи
ће да рачу на ју и поли цај ци
који су два пута уза стоп но
оце ње ни годи шњом оце ном
„недо во љан, 1”.

У чла ну 35 Нацр та зако на о
изме на ма и допу на ма Зако на
о поли ци ји пише да ће запо -
сле ни ма у МУП-у моћи да буде
пре ки ну то кори шће ње годи -
шњег одмо ра, као и да ће моћи
да им се одло жи његов поче -
так уко ли ко то, пре ма про це -
на ма њихо вих руко во ди ла ца,
нала жу потре бе слу жбе. Међу -

дужно сти. Њима ће бити покри -
ве ни сви тро шко ви које буду
има ли током реха би ли та ци је
за набав ку леко ва и орто пед -
ских пома га ла.

Деца при пад ни ка МУП-а који
су поги ну ли или су рање ни
током оба вља ња дужно сти биће
сти пен ди ра на за све вре ме шко -
ло ва ња и касни је, док не навр -
ше 26 годи на живо та. Мини -
стар ство уну тра шњих посло ва
пома га ће и чла но ве ужих поро -
ди ца сво јих поги ну лих и рање -
них при пад ни ка који нису стал но

месту, неће моћи да раде
послове којима би могли да
угрозе угро зе непри стра сност
и да дођу у сукоб инте ре са.

Док оба вља ју додат не посло -
ве, неће сме ти да се пози ва ју
на то да су стал но запо сле ни у
Мини стар ству уну тра шњих
посло ва, нити да кори сте слу -
жбе не знач ке, леги ти ма ци је и
пишто ље које су заду жи ли.

Важно је напо ме ну ти да рад
за додат ну пла ту неће моћи да
поч ну док им то не одо бре над -
ле жни руко во ди о ци. Они ће

тим, ако се то дого ди, доби ће
нов ча ну накна ду.

При пад ни ци МУП-а који ма
се убу ду ће одре ди при твор, биће
при вре ме но уда ље ни с посла,
али ће за то вре ме доби ја ти
четвр ти ну пла те ако живе сами,
или тре ћи ну ако издр жа ва ју
дру га лица у поро ди ци.

При вре ме но уда ља ва ње с
посла је мера која ће се одре -
ђи ва ти и у слу ча ју наред бе за
спро во ђе ње истра ге за кри вич -
но дело које се гони по слу -
жбе ној дужно сти и покре та ња

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ВАЖНИ СЕМИ НА РИ ЗА ПОЛИ ЦИ ЈУ

Сачу ва ти тра го ве 
после наси ља

У окви ру сарад ње поли ци је
Швед ске и нашег Мини стар -
ства уну тра шњих посло ва у
поли циј ским упра ва ма широм
Срби је одр жа ва ју се семи на -
ри „Форен зич ки трет ман лица
места код наси ља у поро ди ци
и кри вич них дела из обла сти
пол них сло бо да”.

Уче сни ци има ју при ли ку да
чују како се у таквим ситу а ци -
ја ма про на ла зе, фик си ра ју,
паку ју и тран спор ту ју откри -
ве ни тра го ви, као и које се све

мере при ме њу ју како би се они
зашти ти ли и били валид ни за
дока зи ва ње у даљем кри вич -
ном поступ ку. Помоћ ник
дирек то ра поли ци је Зве здан
Радој ко вић изја вио је да је семи -
нар до сада одр жан у девет на -
ест поли циј ских упра ва.

– Пошто су у пита њу кри -
вич на дела која се врло тешко
дока зу ју, вео ма је важно на
пра ви начин форен зич ки
обра ди ти лице места – додао
је Радој ко вић.

НЕДЕ ЉУ ДАНА ПОСЛЕ ТРА ГЕ ДИ ЈЕ НА СОДА РИ

Уби ца још месец дана у при тво ру

дисци плин ског поступ ка због
теже повре де слу жбе не дужно -
сти. Они ма који дођу под удар
тих одред би тако ђе ће до окон -
ча ња посту па ка бити испла ћи -
ван део лич них дохо да ка. Поли -
цај ци ма који буду били при -
вре ме но уда ље ни с посла, биће
оду зи ма ни пишто љи, леги ти -
ма ци је и знач ке.

При ја вљи ва ње про ме на 
имо вин ског ста ња
Нацр том изме на и допу на Зако -
на о поли ци ји пред ви ђе но је и
да ће руко во ди о ци у МУП-у и
запо сле ни на висо ко ри зич ним
рад ним мести ма мора ти да при -
ја вљу ју сва ку про ме ну имо вин -
ског ста ња. Сва ко од њих има -
ће лич ни имо вин ски кар тон, а
ти кар то ни ће бити депо но ва -
ни у Сек то ру уну тра шње кон -
тро ле.

Што се тиче запо сле них у
МУП-у на нижим ниво и ма, они
ће моћи да буду под вр га ва ни
тесто ви ма о томе да ли би дру -
га лица ван те слу жбе могла
да их под ми ћу ју. Таква тести -
ра ња оба вља ће дру ги запо сле -
ни у поли ци ји без наја ве, а они
ће има ти пра во да сни ма ју сво -
је коле ге које буду тести ра ли
и њихо ве реак ци је када им се
пону ди новац. Ти тесто ви могу
бити пози тив ни или нега тив -
ни. Лош резул тат на тесту биће
повод за покре та ње одго вор -
но сти. За тести ра ње поли ца ја -
ца на то да ли би могли да
буду корум пи ра ни биће заду -
же ни при пад ни ци Сек то ра за
уну тра шњу кон тро лу, „поли -
ци је у поли ци ји”. Зани мљи во
је то да ће и њихов рад бити
стал но пра ћен и да ће, у слу -
ча ју да не буде пози тив но оце -
њен, уго во ри о њихо вом стал -
ном рад ном одно су бити рас -
ки ну ти.



Након изла ска доса да шњег
закуп ца култ ну омо љич ку кафа -
ну „Шаран” изнај мио је Одбој -
ка шки клуб „Мла дост 1973”.
Руко вод ство тог рела тив но мла -
дог спорт ског дру штва, осно -
ва ног про шле годи не, на такав
потез се одлу чи ло како би поку -
ша ло да обез бе ди какву-такву
мате ри јал ну под ло гу за ула зак
у так ми чар ски про цес.

С тим у вези, почет ком новем -
бра Удру же ње спорт ских рибо -
ло ва ца „Шаран” рас пи са ло је

јав ни кон курс за закуп поме -
ну тог лока ла. Све усло ве испу -
ња вао је само наве де ни клуб,
који је за ту наме ну фор ми рао
при вред но дру штво, а заин те -

ре со ва не стра не су убр зо и пот -
пи са ле уго вор.

Пре ма речи ма Радо ва на
Пани ћа, пред сед ни ка удру же -
ња „Шаран”, месеч на кири ја ће
и нада ље бити 50.000 дина ра.

– Заку пац је у оба ве зи да
сачу ва све запо сле не. Нарав -
но, и да пла ћа кому на ли је –
стру ју, воду и дру ге услу ге, као
и чишће ње сеп тич ке јаме, која
нам је рани јих годи на, откад
смо оста ли без дела имо ви не,
пред ста вља ла вели ки про блем.

Но сада смо, у дого во ру с првим
ком ши јом, и то успе шно пре -
ва зи шли – исти че Панић.

У току је рено ви ра ње уну -
тра шњо сти уго сти тељ ског објек -
та, што у пот пу но сти финан -
си ра заку по да вац, а реч је пре
све га о уре ђе њу тоа ле та и шан -
ка. С тим је, нарав но, сагла сан
и заку пац, јер му је у инте ре су
да подиг не ниво услу га.

Отва ра ње „уми ве не” кафа не
„Шаран” пла ни ра но је за поче -
так децем бра.

Неис црп на тема о недо ку чи -
вом зве зда ном про сто ру оку -
пи ла је у четвр так, 23. новем -
бра, у стар че вач ком Кре а тив -
ном кул тур ном клу бу, осо бе
раз ли чи тих ста ро сних доба,
жељ не да дозна ју што више о
све ми ру.

При чу је уме шно водио
Пре драг Стан ко вић, један од
оних који се годи на ма вео ма
инте ре су ју за астро но ми ју, а
поку шао је да одго во ри на
неко ли ко интри гант них
непо зна ни ца. Он се те вече -
ри бавио пита њи ма као што
су: где се тре нут но нала зи -
мо у бес крај ном све ми ру,
посто је ли циви ли за ци је и,

уоп ште, живот ван наше пла -
не те, као и шта нас оче ку је у
дале кој будућ но сти.

Уз поне ки комен тар углав -
ном нај мла ђих слу ша ла ца,
пре да вач је зашао у вео ма
зани мљи ве дета ље, тако да су
при сут ни оти шли сво јим
кућа ма пре пу ни импре си ја о
чуд но ва то сти непре глед ног
небе ског сво да.

ЕДУ КА ТИВ НА ТРИ БИ НА ОДР ЖА НА У ЈАБУ ЦИ

Спор том про тив нар ко ма ни је
Ради поспе ше ња бор бе про тив
јед ног од нај ве ћих зала дана -
шњи це, у петак, 24. новем бра,
у вели кој сали Дома кул ту ре у
Јабу ци одр жа на је еду ка тив на
три би на под нази вом „Спор -
том про тив нар ко ма ни је”.

Овај вео ма посе ће ни скуп
зајед нич ки су орга ни зо ва ли
Месна зајед ни ца и Удру же ње
спор ти ста и љуби те ља спор та
„Срп ска Спар та”, и то под
покро ви тељ ством Гра да Пан -
че ва, а логи стич ку подр шку су
им пру жи ле Основ на шко ла
„Гоце Дел чев” и поме ну та кул -
тур на уста но ва „Кочо Рацин”.

На самом почет ку еми то ван
је при го дан филм о „Срп ској
Спар ти”, а три би ну је у свој ству
дома ћи на отво рио пред сед ник

Скуп шти не Месне зајед ни це Јабу -
ка Сло бо дан Илић, након чега је
све при сут не поздра вио гра до -
на чел ник Пан че ва Саша Павлов.

О наче ли ма и актив но сти -
ма те орга ни за ци је у крат ким
црта ма гово рио је њен први
човек Зоран Раја чић. Потом је
др Тања Мрђан скре ну ла пажњу
на то које све врсте дро га посто -
је и какав је њихов ути цај на
људ ски живот, а прав ни ца Зори -
ца Дра го је рац, бив ши суди ја и
адво кат, обја сни ла је закон ске
после ди це дистри би у ра ња и
кори шће ња нар ко ти ка.

Напо слет ку је Милош Павић,
нека да шњи руко ме таш, а сада -
шњи тре нер мла ђих кате го ри -
ја у тој дисци пли ни гово рио о
важно сти бавље ња спор том.

Банат ски Бре сто вац: ЈКП
„Зеле ни ло” запо че ло је сад -
њу мла ди ца топо ле око Пар -
ка при ро де Поња ви ца. Рад -
ни ци ЈКП-а „Ком брест” спре -
ми ли су терен око игра ли -
шта на ула зу у село, па ће
уско ро и они тамо заса ди ти
бре зе.

Банат ско Ново Село: Дом кул -
ту ре је у фази при пре ма про -
је ка та за наред ну годи ну.
Орке стар те уста но ве завр -
ша ва сни ма ње ком пакт-диска.
Хума ни тар на жур ка у орга -
ни за ци ји удру же ња „Феникс”
за изград њу куће поро ди ци
Крај њан биће упри ли че на у
субо ту, 2. децем бра, од 20
сати, у кафеу МОЗ.

Доло во: Удру же ње жена
„Долов ке” осми пут је осво -
ји ло прво место на бео град -
ском Сај му етно-хра не и пића
у кате го ри ји тра ди ци о нал ни
колач. Вече вла шке и румун -

ске музи ке одр жа но је у петак,
24. новем бра, у Дому кул ту -
ре. На истом месту су КУД
„Банат ски вез”, цркве ни хор
и пет на е стак пева ча народ не
музи ке у сре ду, 29. новем бра,
напра ви ли кон церт ради при -
ку пља ња нов ца за лече ње
Нена да Гаве, а тим пово дом
у петак, 1. децем бра, од 22
сата, биће одр жа на хума ни -
тар на жур ка у дис ко те ци Дома
кул ту ре.

Гло гоњ: Поче ли су радо ви на
изград њи пар кин га испред
поште и тро то а ра поред
Месне зајед ни це. Теа тар
„Тали ја” извео је деч ју пред -
ста ву под нази вом „Ко се боји
вука још?” у петак, 24. новем -
бра, у Дому кул ту ре. На истом
месту су два сата касни је

пола зни ци ма кур са румун -
ског јези ка уру че не дипло ме.

Ива но во: Хума ни тар на при -
ред ба пово дом при ку пља ња
помо ћи за лече ње пето го ди -
шње Сање Јели си је вић, тешко
обо ле ле од тумо ра на плу ћи -
ма, одр жа на је у субо ту, 25.
новем бра. Том при ли ком су,
са истим циљем, про да ва ни
руч ни радо ви уче ни ка ОШ
„Моша Пија де”.

Јабу ка: ЈКП „Вод-ком” поно -
во је очи стио сео ску депо ни -
ју. Три би на „Спор том про тив
нар ко ма ни је” одр жа на је у
петак, 24. новем бра, у Дому
кул ту ре, у орга ни за ци ји те
уста но ве, Месне зајед ни це,
Град ске упра ве и „Срп ске
Спар те”, а уче ство ва ли су и
шко ла и спор ти сти из Јабу ке.

Кача ре во: Кому нал но пред у -
зе ће је попра ви ло бул до жер,
па уре ђе ње депо ни је сада тече
несме та но. Голу бар ско дру -
штво СС-79 при ре ди ло је тра -
ди ци о на лан бал у субо ту, 25.
новем бра. 

Омо љи ца: Дом кул ту ре изло -
жио је у библи о те ци две ста
педе сет нових насло ва наба -
вље них на послед њем сај му
књи га. У вели кој сали поме -
ну те уста но ве у неде љу, 3.
децем бра, од 18 сати, биће
одр жан хума ни тар ни кон церт
гру пе „Амба са до ри”; улаз се
напла ћу је две ста дина ра, а сав
при ход наме њен је за лече ње
мале Ана ста си је Буке лић.

Стар че во: КУД „Нео лит” одр -
жао је кон церт у петак, 24.
новем бра, у Кул тур ном цен тру
Пан че ва. „При чу о све ми ру”
Пре драг Стан ко вић је испри -
чао у четвр так, 23. новем бра, у
Кре а тив ном кул тур ном клу бу.
У том про сто ру наред ног викен -
да, 2. и 3. децем бра, од 13 сати,
Срп ско етно му зи ко ло шко дру -
штво одр жа ће ради о ни цу сви -
ра ња на гај да ма, а у петак и
субо ту, 8. и 9. децем бра, од 20
сати, биће при ре ђен два на е сти
Фести вал аку стич не гита ре
„Гаши ни акор ди”.

Петак, 1. децембар 2017.
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Месне актуелности 

Осма побе да на 
еми нент ном избо ру
за тра ди ци о нал ни
колач

Доби јен и важан
сајам ски цер ти фи кат
за роб ну мар ку

На два на е стом Етно-сај му хра -
не и пића, одр жа ном про те кле
неде ље на бео град ском сај ми -
шту, поно во се с вели ким успе -
хом пред ста ви ло и Удру же ње
жена „Долов ке”. Вред не даме
из овог пан че вач ког села изла -
га ле су сво је про из во де сва чети -
ри дана на штан ду Реги о нал не
при вред не комо ре Јужно ба нат -
ског управ ног окру га и за то
вре ме осво ји ле два при зна ња.

Нај пре су у кате го ри ји роб -
на гру па – хлеб, пеци во, тесте -
ни не, кола чи и слич но – за сво -
ју чуве ну штру длу доби ле
дипло му за роб ну мар ку из
Срби је.

С тим њихо вим нај пре по -
зна тљи ви јим про из во дом су
послед њег, четвр тог дана Сај -
ма (25. новем бра) поно во
забли ста ле и на Реви ји тор ти
и кола ча, у орга ни за ци ји поро -
дич ног часо пи са „Прак ти ка”,
и осво ји ле још јед но прво

СЕЛО

НАСТА ВЉЕН НИЗ УСПЕ ХА ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕНА

ДОЛО ВАЧ КА ШТРУ ДЛА ПОНО ВО 
НАЈ БО ЉА НА ЕТНО-САЈ МУ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ИНТЕ РЕ САНТ НА ТРИ БИ НА У ККК-у

При че о све ми ру

место у кате го ри ји под нази -
вом тра ди ци о нал ни колач. Том
при ли ком Долов ке су као узо -
рак при ло жи ле чети ри про ве -
ре не врсте штру дле – од мака,
рога ча, ора ха и виша ња, а пета
је била пома ло екс пе ри мен -
тал на – сла на, са сиром и
масли на ма. Вре ди иста ћи да
је одлу ку донео еми нент ни
жири сачи њен врхун ских
струч ња ка, а покро ви тељ је
било Мини стар ство пољо при -
вре де, шумар ства и водо при -

вре де. Ина че, оне од почет ка
уче ству ју на поме ну том так -
ми че њу, а од тога, закључ но
са овом годи ном, у вео ма јакој
кон ку рен ци ји, све у куп но су
побе ди ле осам пута, док су
још три пута биле дру го пла -
си ра не и један пут тре ће.

Одго вор но лице поме ну тог
удру же ња Дра га на Марић не
кри је да за њих ова при зна ња
има ју изу зе тан зна чај.

– Пре за до вољ не смо наста -
вље ним низом успе ха у пре -

сти жној кате го ри ји тра ди ци о -
нал ни колач. И сајам ски цер -
ти фи кат за роб ну мар ку вео ма
нам импо ну је, јер пред ста вља
доку мент којим смо брен ди ра -
ли про из вод. Руку на срце, и
само уче шће на ово го ди шњем
Етно-сај му хра не и пића сасвим
је довољ но при зна ње за наш
рад, с обзи ром на то да смо
једи но удру же ње из Јужно ба -
нат ског окру га које се на њему
пред ста ви ло – рекла је Дра га -
на Марић.

КУЛТ НА ОМО ЉИЧ КА КАФА НА ПРО МЕ НИ ЛА ЗАКУП ЦА

Одбој ка ши воде „Шаран”

Књи га о чуве ном Ново се ља ни -
ну Нико ли Зеги након пре ми -
јер не про мо ци је у њего вом род -
ном месту недав но је пред ста -
вље на и у про сто ри ја ма Срп ско-
-цин цар ског дру штва „Луњи на”
у Бео гра ду.

Чла но ви ма и при ја те љи ма
те орга ни за ци је обра ти ли су се
аутор Сини ша Којић и др Мир -
ча Маран, рецен зент поме ну -
тог дела. Они су у првом делу

пре да ва ња нај пре гово ри ли о
дола ску Цин ца ра на про стор
јужног Бана та и у само Ново
Село, затим о нај ве ћим цен -
три ма њихо вог насе ља ва ња и
зна ме ни тим поро ди ца ма, као
и о њихо вом ути ца ју на при -
вред ни, кул тур ни и поли тич -
ки живот у новој отаџ би ни.

У дру гом делу про гра ма слу -
ша о ци су има ли при ли ку да чују
важне дета ље о самој књи зи: о

живот ном путу Нико ле Зеге,
њего вом про фе си о нал ном анга -
жо ва њу као учи те ља црта ња од
Чач ка пре ко Ваље ва до Бео гра -
да, њего вој скло но сти ка сли ка -
њу и фото гра фи са њу сва ко днев -
них живот них ситу а ци ја и, нај -
ви ше, о њего вом допри но су на
уна пре ђе њу и раз во ју Етно граф -
ског музе ја, чији је био кустос,
затим заме ник управ ни ка, као
и сам управ ник.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ О ЧУВЕ НОМ НОВО СЕ ЉА НИ НУ

О Зеги и у Бео гра ду
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Културни телекс
РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: СЕЛ МАН ТРТО ВАЦ, СЕЛЕК ТОР ПРО ГРА МА „НОВЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ”

УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ ЉУД СКЕ СВЕ СТИ
Радо ви једа на ест
умет ни ка из Срби је 
и реги о на

Дуго го ди шњи про грам Гале ри је
савре ме не умет но сти „Нове тех -
но ло ги је” биће реа ли зо ван од 5.
до 15. децем бра. Иде ја је про из -
вод ња и про мо ци ја садр жа ја
наме ње ног еду ко ва њу и инфор -
ми са њу струч не и шире публи -
ке о раз во ју и ино ва ци ја ма у
савре ме ним умет нич ким прак -
са ма, као и њихо вој попу ла ри -
за ци ји. Више о про гра му гово ри
селек тор Сел ман Трто вац.

ПАН ЧЕ ВАЦ: На пред сто је -
ћој мани фе ста ци ји „Нове тех -
но ло ги је” биће пред ста вље на
дела једа на ест умет ни ка из
Срби је и реги о на. С обзи ром
на то да сте ви ове годи не селек -
тор, реци те нам како је текао
про цес селек ци је.

СЕЛ МАН ТРТО ВАЦ: Пара -
лел но, уз умет нич ки рад, који
ми је при ма ран, бавим се и
кусто ским радом. Тај кусто ски
рад схва там тако ђе као облик
умет нич ког рада. Од 2004. годи -
не па све до данас, раде ћи прво
у Умет нич ком цен тру Уни вер -
зи тет ске библи о те ке у Бео гра -
ду, потом у Умет нич кој задру -
зи „Тре ћи Бео град” и на кра ју
у „Гете инсти ту ту” у Бео гра ду,
имао сам при ли ку да стек нем
дета љан увид у рад мно гих
умет ни ка, одно сно у мно ге
фено ме не и про це се на ликов -
ној сце ни Срби је и шире. То
иску ство, уз зајед нич ко раз ми -
шља ње и кон сул та ци је с коле -
ги ни цом Ива ном Мар кез Фили -
по вић из пан че вач ке Гале ри је
савре ме не умет но сти, дове ло
је до избо ра ових једа на ест
умет ни ка. Сва ки од њих пона -
о соб је вео ма посе бан и сва ко
на раз ли чит начин, из дру га -
чи јег угла, пред ста вља наро -
чит при мер суо ча ва ња с темом
„Тех но ло ги је мишље ња”.

• Мани фе ста ци ја се бави
новим тех но ло ги ја ма и бира ју
се умет ни ци који има ју ино ва -
тив не при сту пе. Шта је вас
посеб но заин три ги ра ло?

– Пошто живи мо и ради мо у
земљи у којој су про дук циј ске
могућ но сти умет ни ка у тако -
зва ним новим меди ји ма, уз
кори шће ње high-end тех но ло -
ги ја рела тив но скром не, није
било иза зов но раз ми шља ти о
избо ру умет ни ка који би се

Моје дра ге ком ши је

МОЈ избор МОЈ

Ива на Фили пов,

вас пи та чи ца

МУЗИ КА: У рет ким тре ну ци -
ма опу шта ња волим да слу -
шам Ами ру Меду ња нин. Та
сара јев ска умет ни ца изда ла
је неко ли ко албу ма, а неки од
њих су „Роса”, „Silk and Sto-
ne”, „Дамар”... Обра ди ла је
нај леп ше народ не песме с про -
сто ра Босне и Хер це го ви не,
Срби је и Маке до ни је. Ами ра
има фан та сти чан глас, сат -
кан од чисте емо ци је, који, уз
прат њу врсних музи ча ра на
гита ри, кла ви ру, хар мо ни ци,
зву чи гото во нествар но. При -
зна та је и широм све та због
свог једин стве ног сти ла пева -
ња. Сво јим обра да ма успе ла
је да сев да лин ке зву че модер -
но, да их при бли жи мла ђим
гене ра ци ја ма, а да ипак не
изгу бе свој једин стве ни дух
сев да ха. „Еле но кер ко”, „Што
те нема”, „Еми на”, „Ајде Јано”,
„Ста де се цве ће росом кити -
ти” – само су неке од пре ле -
пих песа ма које, захва љу ју ћи
сјај ној Ами ри Меду ња нин,
нису пре да те забо ра ву.

КЊИ ГА: Роман „Твр ђа ва”
Мех ме да Меше Сели мо ви ћа
пред ста вља пра ви дра гуљ југо -
сло вен ске (бићу нескром на,
и свет ске) књи жев но сти. Рад -
ња рома на сме ште на је у 17.
век, али се може ста ви ти у
кон текст било ког вре ме на,
па и дана шњег. Глав ни јунак
рома на је Ахмет Шабо, млад
човек из Босне. После стра -
хо та рата кроз које је про -
шао, сасвим сам поку ша ва
да про на ђе свој пут. На том
живот ном путу суо ча ва се с
мно гим про бле ми ма, сусре -
ће се с разним типо ви ма
људи, које је Сели мо вић опи -

сао крај ње реал но. За глав -
ног јуна ка нај ва жни ји лик је
њего ва супру га Тија на. Њихов
однос засни ва се на чистој,
есен ци јал ној љуба ви изме ђу
мушкар ца и жене. Чак и кад
је ситу а ци ја без из ла зна, јед -
но из дру гог црпе сна гу да
наста ве даље. Роман „Твр ђа -
ва” тера чове ка на само и спи -
ти ва ње и пру жа одго во ре.

СЕРИ ЈА: „Моје дра ге ком -
ши је” је шпан ска хумо ри -
стич ка сери ја која је у Срби -
ји пре ми јер но при ка за на
2009. годи не. Има пет сезо -
на. Ори ги нал ни назив сери -
је је „Aqui no hay quien viva”,
што зна чи „Овде се не може
живе ти”. Сери ја пра ти живо -
те ста на ра јед не згра де у
Мадри ду. Њихо ви живо ти су
вео ма испре пле те ни, упу ће -
ни су јед ни на дру ге некад
сво је вољ но, а некад и не баш.
Сва ки лик у сери ји пажљи во
је изгра ђен, а сви они зајед -
но чине јед ну вео ма забав ну
и зани мљи ву при чу. Ко жели
да се опу сти и насме је до
суза, ова сери ја ће му упра во
то пру жи ти, а можда ће у
неком од лико ва пре по зна ти
сво је ком ши је. Сери ја се
може наћи и на „Јутју бу”.

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

Темат ски про грам
Четвр так, 30. новем бар, 19 сати, Град ска библи о те ка: про -
мо ци ја књи ге „Читај где се отво ри” Слав ка Алек си ћа и
гуслар ско вече. 

Четвр так, 30. новем бар, 20 сати, Шко ла црта ња Дома омла -
ди не: пре да ва ње под нази вом „Цртеж у боји”, којe ће води ти
ака дем ска сли кар ка Мари ја Нико лић.

Петак, 1. децем бар, 19.30, Град ска библи о те ка: про мо ци ја
књи ге „Хре сто ма ти ја срп ског стра да ња” Алек сан дра Дики ћа.

Музи ка
Четвр так, 30. новем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома
омла ди не: „Наран Џе мо ва ње”. 

Петак, 1. децем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди -
не: ЕКВ три бјут „Деца из воде”.

Субо та, 2. децем бар, 22 сата, дво ра на „Апо ло” Дома омла -
ди не: АСАП жур ка, гост Вла ди мир Аћић.

Неде ља, 3. децем бар, 9.30, Музич ка шко ла „Јован Бан дур”:
так ми че ње мла дих тале на та „Мита Топа ло вић” за соло пева че.

Уто рак и сре да, 5. и 6. децем бар, 18 сати, дво ра на Кул тур -
ног цен тра: кон цер ти пово дом дана Балет ске шко ле „Дими -
три је Пар лић” Пан че во.

Пред ста ве 
Субо та, 2. децем бар, 12 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва за децу „Ала ди но ва цици бан лам па”. 

Поне де љак, 4. децем бар, 19 сати, дво ра на „Апо ло” Дома
омла ди не: пред ста ва „Ромео и Јули ја” у изво ђе њу Удру же ња
за помоћ МНРО.

Уто рак, 5. децем бар, 13 сати, дво ра на „Апо ло” Дома омла -
ди не: пред ста ва „Мото ри”. 

Изло жбе
Уто рак, 5. децем бар, 19 сати, Гале ри ја савре ме не умет но -
сти: отва ра ње изло жбе „Нове тех но ло ги је”.

Петак, 1. децем бар, 19 сати, фоа је Кул тур ног цен тра: изло -
жба радо ва уче ни ка пово дом дана Гим на зи је „Урош Пре дић”.

Поне де љак, 4. децем бар, Гале ри ја Мило ра да Бате Миха и ло -
ви ћа: изло жба црте жа Андре ја Коно пе ка „Извла че ње све тло сти”. зато што пред ста вља ју наро чи -

те при ме ре „новог мишље ња”.
• Шта нам откри ва назив

мани фе ста ци је „Нове тех но ло -
ги је – Тех но ло ги је мишље ња”?

– У истра жи ва њу пово дом
тек ста који сам писао за ката -
лог и раз ми шља њу о изло жби
уоп ште „нале тео” сам на инте -
ре сан тан појам везан за тех но -
ло ги ју, а поти че из менаџ мен -
та. У пита њу је тзв. Enterprise
2.0, који под ра зу ме ва стра те -
ги ју у коме је ново мишље ње
важни је од нове тех но ло ги је.
У пита њу је кон цепт који се
одно си на орга ни за ци ју соци -
о тех нич ких систе ма. Дру штве -
ни систем који се рани је дефи -
ни сао као Enterprise 1.0 био је

ник/Радио”. Ради се о дип ти -
ху, две сли ке – један еле мент
је солар на ћели ја саста вље на
од там но пла вих кри ста ла, који
пре тва ра ју сун че ву енер ги ју у
елек трич ну, а дру ги еле мент је
цртеж на папи ру на коме сам
кори стио соп стве ну крв и гра -
фит за црта ње.

• Када сте ви поче ли да при -
ме њу је те нове тех но ло ги је у
свом раду?

– Нове тех но ло ги је сам почео
да кори стим сасвим спон та но,
још у вре ме сту ди ра ња и уче -
ња. Мислим да умет ник тре ба
да кори сти све што му је на
рас по ла га њу, баш све, како би
рекао оно што мисли и осе ћа.
Сва ко вре ме изи ску је спе ци -
фи чан и при ла го ђен језик умет -
но сти, а тех но ло ги ја нам сигур -
но олак ша ва и убр за ва суо ча -
ва ње с пита њи ма која су у дру -
штву и умет но сти данас бит на.
То су раз ло зи због којих кори -
стим и тако зва не нове тех но -
ло ги је.

• Коли ко су нове тех но ло ги -
је бит не за раз вој умет но сти?

– Мислим да су бит не, а када
то кажем, сигур но је да нисам
открио рупу на сак си ји. Тех но -
ло ги ја иде руку под ру ку с раз -
во јем дру штва и с раз во јем
циви ли за ци је, а то зна чи и кул -
ту ре. Умет ност у том про це су
има воде ћу уло гу. Тех но ло ги ја
нам олак ша ва живот, омо гу ћа -
ва нам више сло бод ног вре ме -
на, оног вре ме на које смо рани -
је мора ли да уло жи мо у про из -
вод њу на при мер. То сло бод но
вре ме отва ра могућ ност суо ча -
ва ња с кључ ним дру штве ним
пита њи ма, а и с пита њи ма која
се отва ра ју на пла ну поје дин ца
и њего ве уло ге. Е, ту насту па
умет ност, јер умет ни ци по при -
ро ди ства ри про јек ту ју одре ђе -
не моде ле уто пи је, које су дру -
штву егзи стен ци јал но бит не. С
дру ге стра не тех но ло ги ја сама
ути че на мишље ње. Канад ски
публи ци ста и нови нар Клајв
Томп сон у сво јој књи зи „Памет -
ни ји него што мислиш” каже
да је тех но ло ги ја заи ста поста -
ла озби љан фак тор који ути че
на људ ско мишље ње уоп ште.
Он твр ди да нам раз ли чи те тех -
но ло ги је пома жу да раз ми шља -
мо на зани мљив и нов начин,
да ства ра мо „ког ни тив ну разно -
ли кост”. Ја се с том тезом сасвим
сла жем.

Део првог изво ђач ког ансам бла
КУД-а „Стан ко Пау но вић НИС–
РНП” госто вао је у Руси ји, у
Ноја бр ску, од 14. до 18. новем -
бра. Шест чла но ва ансам бла
„Пау но вић” пред ста ви ло се на
пред лог НИС „Гаспром њеф та”,
гене рал ног спон зо ра дру штва, у
окви ру про јек та „Музи ка без гра -
ни ца”. Носи лац про јек та и дома -
ћин била је Музич ка шко ла „Вик -
тор Кох” из Ноја бр ска.

Гости и дома ћи ни су се упо -
зна ли током коре о граф ске
ради о ни це за уче ни ке балет -
ске шко ле, одсе ка за народ ну
игру, која посто ји у овом гра -
ду. На ради о ни ци је пред ста -
вље но неко ли ко нај ти пич ни -

јих срп ских народ них ига ра из
свих етно ко ре о ло шких обла -
сти у Срби ји. Упо зна ва ње са
срп ском кул ту ром наста вље но
је током јед но ча сов ног кон цер -
та, одр жа ног у кон церт ној дво -
ра ни Музич ке шко ле „Вик тор

Кох”, уз при су ство гра ђан ства
Ноја бр ска и менаџ мен та
„Гаспром њеф та”.

– На кон цер ту смо изве ли
народ не игре из око ли не Бео -
гра да, источ не Срби је, Доње Јасе -
ни це, боси ле град ског Кра ји шта,

око ли не Вра ња и пчињ ског кра -
ја. Пред ста вље не су и раз ли чи -
те врсте тра ди ци о нал них песа -
ма: јед но гла сне и дво гла сне на
глас и на бас. Сле де ћег дана
пред став ни ци руских колек ти -
ва упри ли чи ли су про грам за
госте из Срби је, током којег су
пред ста ви ли етно граф ско богат -
ство и разно ли кост наро да јамал -
ско-ненец ке обла сти запад ног
Сиби ра – рекао је Дејан Три фу но -
вић, умет нич ки дирек тор КУД-а
„Стан ко Пау но вић”.

Током борав ка били су орга -
ни зо ва ни оби ла сци кул тур но-
исто риј ских зна ме ни то сти
Ноја бр ска и око ли не.

– Нај ја чи ути сак на све пут -
ни ке оста ви ли су вели ко госто -
прим ство наших дома ћи на и
одли чан при јем про гра ма који
смо при пре ми ли. Упр кос вели -
кој дис тан ци схва ти ли смо да
смо вео ма бли ски и да нас пове -
зу ју кул ту ра и тра ди ци ја наших
наро да – закљу чио је Три фу -
но вић.

ДАНИ СРП СКЕ КУЛ ТУ РЕ

„Пау но вић” госто вао у Руси ји

Ако каже мо да се умет ност,
одав но, не може све сти само
на естет ску кате го ри ју, већ да
су поли тич ка, језич ка, дру штве -
на и етич ка јед на ко бит не, онда
се ми умет ни ци мора мо суо -
чи ти са умет но шћу на сасвим
нов начин, ана лог но пој му
Enterprise 2.0. Потреб на је нека
врста стра те ги је или читав низ
раз ли чи тих стра те ги ја, ком -
плек сних и адап тив них, које
уче, мења ју се и при ла го ђа ва ју
у кон тек сту духа вре ме на у коме
живи мо, а зарад уна пре ђе ња
људ ске све сти уоп ште.

• Чиме ћете се ви пред ста -
ви ти као један од уче сни ка?

– Пред ста ви ћу се радом под
нази вом „При јем ник-Пре дај -

укло пи ли у ту кон цеп ци ју. Оно
што мене као умет ни ка и у
овом слу ча ју селек то ра више
зани ма, јесте шире поље, пита -
ње новог мишље ња у умет но -
сти уоп ште, које овде можда
може мо пове за ти, директ но и
инди рект но, с новим тех но ло -
шким могућ но сти ма које нам
сто је на рас по ла га њу. Тако се у
насло ву поја вио дода так „Тех -
но ло ги је мишље ња”. Ови умет -
ни ци су, дакле, иза бра ни не
зато што у сва кој умет но сти
кори сте висо ку тех но ло ги ју,
мада има и таквих, већ пре

орга ни зо ван стрикт но хије рар -
хиј ски. Одно си моћи су били
њего ва глав на карак те ри сти ка.
Уну тар новог кон цеп та Enter-
prise 2.0 дошло се до закључ ка
да се иза зо ви око ли не могу пре -
ва зи ћи само ако систем брзо
учи, мења се и при ла го ђа ва
новим окол но сти ма – ком плек -
сан, адап ти ван систем. Тиме
се тежи иде а лу дру штве ног
орга ни зма који сам реа гу је на
реал ност, учи, спо зна је, гене -
ри ше ново зна ње и пре да је га
даље. Пона ша ње систе ма при -
ла го ђа ва се новим спо зна ја ма.

КУД „Нео лит” из Стар че ва при -
ре дио је, дру гу годи ну заре дом,
кон церт „Кора ком тра ди ци је”
у петак, 24. новем бра, у Кул -
тур ном цен тру Пан че ва.

У пре пу ној сали КУД „Нео -
лит” је извео игре из целе Срби -
је, а насту пи ли су и гости: ГКУД
„Лаза Нан чић” из Вршца и
АКУД „Бран ко Крсма но вић” из

Бео гра да. Сва три ансам бла
про пра ће на су апла у зом, а игре
из Пони ша вља и „Вра њан ска
сви та” тра же не су на бис.

– Циљ нам је да пан че вач ка
публи ка види нај ве ће ансам -
бле из Срби је. Тако ђе, жели -
мо да „Кора ком тра ди ци је”
поста не фести вал, али и да
пока же мо да КУД „Нео лит”,

иако је из мале сре ди не, може
поно сно да се носи и с вели -
ким ансам бли ма – рекао је
Бра ни слав Жив ко вић, умет -
нич ки руко во ди лац КУД-а
„Нео лит”.

КУД „Нео лит” осно ван је
2011. годи не и бро ји око 150
актив них чла но ва, који су поде -
ље ни у више гру па.

НАСТУ ПИ ЛИ КУД „НЕО ЛИТ” И ГОСТИ

У корак с тра ди ци јом



НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

Петак, 1. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 31. ДЕЦЕМБРА

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,  ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 

ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

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

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”
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МЕР ЦЕ ДЕС ви то, 2000. го -
ди ште. 064/886-50-02.
(СМС)

НА ПРО ДА ЈУ голф 2, мо -
тор 1,6, 88. го ди ште, че тво -
ра вра та, бен зин, плин,
алу ми ни јум ске фел не, бо ја
ме та лик си ва, це на 750
евра. 063/76 4-41-17.
(СМС)

РЕ НО клио 1.5 ДЦИ, 2001,
ре ги стро ван до 15. ма ја
2018, у од лич ном ста њу.
065/808-40-48. (251350)

ПРО ДА ЈЕМ ре но 21, тур бо
ди зел, 1993. го ди ште.
063/430-454. (251576)

ПЕ ЖО 206, 1.5 ХДИ, 2003.
го ди ште, тро је вра та, ре ги -
стро ван до кра ја го ди не,
1.650 евра. 
064/866-21-09. 
(251655)

ОПЕЛ астра 1.8, 2002, бен -
зин-плин, ју го 55, 2005,
ате сти ран плин. 064/142-
55-93. (251650)

ДЕ ЛО ВИ су за, ју го, кец,
мо то ри, пе то сте пе ни ме ња -
чи, алу фел не 13, 14, 15,
16. 064/856-60-65.
(251650)

ПО ЛО 1.4, МПИ, 2001,
бен зин + гас, 1.400 евра.
064/240-67-56. (251678)

МЕР ЦЕ ДЕС Ц 200, 2009,
за ме на за стан, уз мо ју до -
пла ту. 064/134-06-30.
(251691)

РЕ НО ТВИН ГО, 2001, ре ги -
стро ван, у од лич ном ста њу.
060/618-72-60. 
(251712)

ПРО ДА ЈЕМ ју го 55, ре ги -
стро ван, 350 евра.
064/445-47-50. (251717)

КОМ БИ сприн тер пут нич -
ки, кли ма, ве ба сто ре ги -
стро ван, 2003, 213 ЦДИ,
мо же за ме на. 
065/665-75-10. 

ШКО ДА фа би ја 1.4, 16 В,
2003. го ди ште, ка ра ван.
065/453-45-65. (251826)

ПРО ДА ЈЕМ голф 2, бен зин,
плин ате сти ран, у во зном
ста њу. Тел. 063/744-08-24.
(251822)

ПРО ДА ЈЕМ то јо ту ја рис,
2003, 1.4, ди зел, вла сник,
2.300 евра. 064/564-83-35.
(251815)

СУ ЗУ КИ свифт 1.0, 1998,
бен зин, гас, по вољ но.
060/311-29-64. (251796)

ПРО ДА ЈЕМ ју го ин, 2006.
062/174-70-67. (251838)

РЕ НО 4 ГТЛ, уве зен из
Сло ве ни је, ПА ре ги стра ци -
ја, по вољ но. Ком плет или у
де ло ви ма. 064/438-66-06.
(251862)

ВОЛ ВО 340, 1.6 ди зел,
1988. го ди ште, не ис пра -
ван, због коч ни ца ни је ре -
ги стро ван, вла сник.
061/248-06-06. (251882)

ГРАН ДЕ пун то 1.3, мул ти -

џет, 2006, фул опре ма, пе -

то ра вра та, вла сник.

064/130-36-02. (251883)

ПУН ТО 2, 1.9, ЈТД, 2002,

пе то ра вра та, све од опре -

ме. 064/587-50-24.

(251883)

АСТРА 2.0 ди зел, 2002, ка -

ра ван, кли ма, ку ка, но ве

зим ске гу ме. 064/587-50-

24. (251883)

РЕ НО клио, 2004, 1.5 ДЦИ,

ре ги стро ван, пот пу но ис -

пра ван, 1.100 евра, хит но.

064/997-79-09. (251886)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2007. го -

ди ште, 4.000 евра.

064/514-05-06. (251541)

ПЕ ЖО 307 sw, 1.6, бен зин,

2004. го ди ште, 3.000 евра.

064/514-05-06. (251541)

ОПЕЛ за фи ра 2002. го ди -
ште, тек ре ги стро ван, пе жо
307, 2004. го ди ште.
064/125-27-06. (251900)

КА РА ВАН опел век тра,
2001, на про да ју. 064/189-
40-91. (251768)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -
ло ком ста њу, од 70 до
1.300 евра. 062/193-36-05.
(251721)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле, ста -
ње не бит но, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (251721)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -
ло ком ста њу, 90 до 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (251721)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от куп
свих вр ста во зи ла, ка та ли -
за то ра, про да ја де ло ва, до -
ла зим на адре су. 069/203-
00-44, 066/409-991.
(251728)

ОТ КУП во зи ла, ала та, гво -
жђа, оста ло, про да ја де ло -
ва, до ла зим на адре су.
063/782-82-69, 061/211-
59-15.  (251728)

ТРАК ТОР ИМТ 558, 1978.
го ди ште, 3.000 евра, ме ха -
нич ку се ја ли цу за кром пир,
200 евра. 065/248-46-20.
(251670)

ИЗ ДА ЈЕМ зи да ну га ра жу
на Ко те жу 1. 069/409-83-
42. (251710)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на Стре -
ли шту, Цви ји ће ва ули ца.
064/238-68-94. (251762)

ТВ по лов ни, 37, 55, 67, 72.
348-975, 066/348-975.
(251677)

ВЕШ-МА ШИ НА и по лов ни
де ло ви од веш-ма ши на.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (251679)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ди ги -
тал них ри си ве ра, мо ни то -
ра, да љин ских. „Плус”. Д.
Ту цо ви ћа 28, 353-463.
(251709)

ТЕ ЛЕ ВИ ЗОР, ЛЦД (51),
JVC, ја пан. фир ма.
060/550-59-76. (251891)

ПРО ДА ЈА плин ских бо ца
од 35 кг. До го вор.
064/886-50-02 (СМС)

ДО СТА ВА плин ских бо ца
на адре су. 013/347-564,
064/886-50-02 (СМС)

БУ КОВ пе лет би о макс кра -
ље во, фо рест Ива њи ца, С-
би ом Ло зни ца, до ста ва на
кућ ну адре су. 065/234-16-
10. (250228)

ПРА СИ ЋИ и ја гањ ци на
про да ју, вр шим пе че ње на
др ва-ра жањ. 064/997-79-
09. (249437)

КЕ СЕ свих вр ста, по вољ не
це не, про из вод ња. „Атлан -
тис плус”, 064/255-57-86.
(249614)

ПРО ДА ЈЕМ ко жну гар ни ту -
ру сим по и син гер ма ши ну,
ис прав ну, са мо то ром.
063/301-160. (250951)

БУ КОВ бри кет у џа ко ви ма ,
пре о ста ли, ква ли те тан.
063/267-328, 063/174-77-
69. (251174)

СВИ ЊЕ де бе ле, про да јем,
150 – 200 кг. 064/172-44-
10, 372-768. (251460)

НА ПРО ДА ЈУ свињ ске по -
лут ке. 013/632-145,
060/500-30-91. (251357)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста лу вр бу
и то по лу и коц ке – кал др -
ма. 063/423-446, 061/659-
22-11. (251550)

СВИ ЊЕ тов не, хит на про -
да ја. Тел. 063/232-993.
(251568)

ПРО ДА ЈЕМ пећ кре ка ве -
со. 063/101-28-16.
(251569)

КРЕ КА ту ча на, као но ва,
90 евра, за мр зи вач 50 х 60
х 60 са три фи о ке, 2.000
ди на ра. 064/354-69-76.
(251575)

ШТЕ НАД по ме ра на ског
шпи ца, по вољ но. 060/367-
38-44. (251582)

ПРО ДА ЈЕМ но ва соб на
вра та, ко тао од 24 кв, кућ -
ни би о скоп 5:1 сам сунг,
PVC све тлар ник 145 х 155
– 2 ко ма да. 063/214-387.
(251584)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но ре -
мон то ва не ТА пе ћи свих
кв, до ста ва, мон та жа, га -
ран ци ја, по вољ но.
061/641-30-36.  (251652)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи, 2, 3, 4 и 6 кв, до -
ста ва, мон та жа, га ран ци ја.
064/366-57-87, 335-930.
(251589)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед, дво сед,
у од лич ном ста њу, по вољ -
но. Тел. 064/291-19-23.
(251590)

ОД ЛИЧ НА ТА пећ, 3,5 кв,
маг но хром, 120 евра.
060/163-35-95, по сле 17
са ти. (251592)

ПРО ДА ЈЕМ де бе ле сви ње.
013/631-811, 064/288-74-
71. (251604)

ПРО ДА ЈЕМ 20 м, се че них
и це па них др ва и ту ча не
ра ди ја то ре. Тел. 062/181-
65-27. (251634)

ДР ВА пре о ста ла, за огрев,
про да јем. 063/868-02-06. 

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ алу -
ми ни јум ски из лог 2.15 х 3
м, то мос Т 14, кул ти ва тор
хон да Ф 400, пећ на др ва
маг ма 10, мо тор че пух.
062/867-11-67. (251657)

НА ПРО ДА ЈУ кр ма ча за
кла ње, ман гу ли ца и ја рац.
065/961-92-14. (251688)

ТОВ НЕ сви ње и пра си ћи,
из ра зи то ме сна те, кла ње и
до ста ва. 063/812-36-04.
(251669)

ПРО ДА ЈЕМ пећ кре ка ве -
со, 50 евра. 063/728-51-05.
(251685)

СВИЊ СКЕ по лут ке, пра -
сад, опра ше не кр ма че, на -
зи мад, мо гућ ност кла ња,
до ста ва. 065/614-74-40.
(251667)

ПРО ДА ЈЕМ бу кву, храст,
цер са се че њем. 063/364-
310, „То пли на ММА”. 

ПРО ДА ЈЕМ сан ке, би цикл
(два де се ти ца), гре ја ли ца.
064/954-22-75. (251795)

ПВЦ ке се свих вр ста, бу тик
ке се, џа ко ви, за мр зи вач
ке се. 064/923-07-60.
(251753)

ЈАГ ЊЕ му шко ви тен берг,
око 35-40 кг, Стар че во.
060/093-16-29. (251716)

МЕ СНА ТА пра сад на про -
да ју, услу га кла ња гра тис.
060/444-55-03. (251726)

ПРО ДА ЈЕМ ба ли ра ну де те -
ли ну. 064/402-77-96.
(251729)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи, до ста ва, мон та жа
гра тис. 061/198-81-42.
(251736)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и
оста ле ку хињ ске еле мен те,
ку хи ња, 10.000 ди на ра.
371-568, 063/773-45-97.
(251746)

ШИ ВА ЋЕ ма ши не паф,
рав не, ен дле ри це, сто за
пе гла ње, мо же за ме на.
065/665-75-10. 
(251765)

КО ТАО шта длер са бој ле -
ром, бо це за ау то ге но, гар -
ни ту ра бре не ра. 064/123-
63-65. (251780)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ, 2 кв,
фри жи дер, веш-ма ши ну.
013/346-790, 064/129-73-
60. (251540)

ДР ВА ја сен, ба грем и то по -
ла, пре о ста ла. 060/035-47-
40. (251825)

ДР ВА за огрев, ба грем, ја -
сен, то по ла, пре о ста ла.
064/122-69-78. (251825)

ЕЛЕК ТРИЧ НИ шпо рет,
веш-ма ши не, фри жи де ри,
уга о на гар ни ту ра, ор ман,
дво сед, тро сед, фо те ља,
два ду ше ка, кварц на гре ја -
ли ца, ТВ сто. Тел. 063/861-
82-66. (251819)

ПРО ДА ЈЕМ ку ни ће, зе че ве,
уре ђе не и за при плод.
065/335-38-11. (251812)

ПРО ДА ЈЕМ ва гу 500 кг,
пре кру пач и ма ши ну за су -
до ве. 060/311-29-64. 
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ПРО ДА ЈЕМ тро сед, дво сед,
фо те љу, та бу ре, фран цу ски
ле жај, те ле ви зор. 063/827-
58-58. (251835)

ПРО ДА ЈЕМ елек трич ни
шпо рет, жен ски би цикл и
три мер за огра ду. 064/305-
74-78.  (251830)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну,
пра ње, су ше ње ве ша ин де -
сит. 063/158-27-50.
(251855)

ПО ЛОВ НИ ту ча ни ка зан за
то пље ње ма сти са фу ру -
ном, 6.000 ди на ра.
065/417-45-44. (251877)

ПРО ДА ЈА по лут ки, 200 ди -
на ра и пра си ћа, услу жно
кла ње. Бо рач ка 1, Вој ло ви -
ца. 064/306-87-33. 

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи вач го -
ре ње, 300 ли та ра, пр ви
вла сник. 060/550-59-76.
(251891)

ЋУР КЕ на про да ју уре ђе не,
10 – 15 кг, кућ на до ста ва.
064/125-27-06. (251900)

ПРА СИ ЋИ на про да ју. Ми -
ћа. 064/303-28-68-
(251900)

КУ ПУ ЈЕМ фри жи де ре, за -
мр зи ва че, ста ро гво жђе,
веш-ма ши не. 064/158-44-
10, 063/101-11-47.
(251275)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај, ТА пе ћи, плин ске бо -
це, ста ро пер је. 066/900-
79-04. (251574)

КУ ПУ ЈЕМ  знач ке, ор де ње,
ме да ље, но вац, са то ве,
пен ка ла. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (251584)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи свих ве -
ли чи на, ис прав ност ни је
бит на. 063/705-18-18, 335-
974. (251589)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста рин ски
на ме штај, сли ке, са то ве,
ста ри но вац, би жу те ри ју,
ста ре си фон фла ше, фи гу -
ре, укра сне пред ме те, ста -
ро по кућ ство. 335-974,
063/705-18-18. (251589)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и не ис -
прав не ТА пе ћи, свих ве ли -
чи на. 064/366-57-87, 335-
930. (251589)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и не ис -
прав не ТА пе ћи свих кв,
до ла зак од мах, до бро пла -
ћам. 061/641-30-36. 

КУ ПУ ЈЕМ ста ре са то ве,
пен ка ла, но вац, упа ља че,
стри по ве, ал бу ме са сли чи -
ца ма, пез фи гу ри це, ЛП
пло че, фо то-опре му,
играч ке, сит не ан ти кви те -
те, фуд бал ске ула зни це.
064/187-56-80. 
(251732)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и не ис -
прав не ТА пе ћи. 062/148-
49-94. (251736)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре са то ве, но -
вац, пен ка ла, раз глед ни це,
књи ге, сит не ан ти кви те те.
013/233-35-01, 064/265-
82-98. (251846)

ПРО ДА ЈЕМ ло ка ци ју за
град њу у Ул. Бран ка Ано ви -
ћа 8, плац 5,6 ари. Из ва ђе -
на ин фор ма ци ја о ло ка ци -
ји. На пла цу укњи же но 260
м2, фронт 15 м. 063/704-
89-18. На ди ца. (249447)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ски
плац 8 ари, Ко за рач ки про -
сек. 060/601-60-23.
(251184)

ПРО ДА ЈЕМ 160 ари ин ду -
стриј ско-гра ђе вин ског зе -
мљи шта. Стру ја, во да,
1.500 евра/ар. Бли зи на се -
вер не зо не. 064/136-42-00.
(251554)

ЈА БУЧ КИ пут, 4 ара, до бар
при лаз и ши ри на пла ца.
069/213-97-37. (251580)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у Ива но -
ву. 062/415-359. 
(251585)

МАР ГИ ТА, по че так, 100 м2,
1.5 ар, без ула га ња, усе љи -
ва, 70.000. „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(251599)

ХЕК ТАР гра ђе вин ског зе -
мљи шта, се вер на зо на, ас -
фалт, стру ја, во да, 18.500.
063/894-84-23. 

ТЕ СЛА, ку ћа 100 + 100 м2,

4.5 ара, 53.000 – 60 + 50

м2, 5 ари, 59.000. „Го ца”,

063/899-77-00. (251620)

ЦЕН ТАР, 140 м2, са лон ска,

6 ари, 65.000; ши ри цен -

тар, 160 м2, 5.8 ари,

75.000. „Го ца”, 063/899-

77-00. (251620)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Ка ча ре -

ву, но ва, од мах усе љи ва,

150 м2, без по прав ке, це на

по до го во ру. За ви ше ин -

фор ма ци ја 013/601-472. 

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на

јед ном пла цу у Вој ло ви ци,

ле га ли зо ва но. 013/232-21-

30, 063/162-50-00.

(251649)

ПЛАЦ 17 ари, Ку де ља рац,

уз „Тех но мар кет”. 013/402-

782, 063/729-72-86.

(251662)

ПЛАЦ на Те сли, 11 х 7 м.
013/402-782, 063/729-72-
86. (251663).

ТУР СКА гла ва, 130 м2, 3.5
ара, за ре кон струк ци ју,
60.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (251675)

ЕЛИТ НО ме сто, мир но, 300
м2, 3.5 ара, но ва, 130.000.
(679), „Трем 01”,  063/836-
23-83. (251675)

КУ ЋА, два из да та ло ка ла,
стан, Бра ће Јо ва но вић 45-
б, про да јем. 063/240-817.
(251674)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, До ло во,
без по сред ни ка, 16 ари.
063/153-37-70. (251684)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу без по -
сред ни ка, Но во се љан ски
пут, Пан че во, 7 ари.
063/153-37-70. (251684)

НО ВА МИ СА, ета жа ку ће,
га ра жа, по друм, део дво -
ри шта, 39.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(251689)

НО ВА МИ СА, ку ћа 160 м2,
по друм, I, га ра жа 60.000.
(188), „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (251689)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа са два
по себ на ула за, по моћ ни
објек ти, про да јем кра ве,
пре о ста ла др ва, са ло нит
пло че. 063/711-77-54.
(251699)

НО ВЕ ку ће, ста ри  Гор њи
град, пла це ве, ППС зо на.
013/341-789, 064/126-19-
57. (251700)

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак у Ја бу -
ци. Ши фра „До бра по ну -
да”. (251706)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, ку ћа 120 м2 и
65 м2 на пла цу од 8 ари.
Тел. 062/185-86-73.
(251753)

НА ПРО ДА ЈУ два лан ца зе -
мље у Ка ча ре ву. Тел. 601-
281. (251748)

ПРО ДА ЈЕМ плац у Вла син -
ској ули ци. 069/671-156.
(251751)

БЛИ ЗУ цен тра ку ћа на 3,6
ара, 58.000; Ми са – ви ше
по вољ них ку ћа. „Лајф”,
061/662-91-48. (251760)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, глав на ули -
ца, ку ћа но ви ја, 140 м2,
12,5 ари, 46.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. 

СА ЛОН СКЕ ку ће, но ве ку -
ће, пре ле пе, аген ци ја.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (251764)

ЦЕН ТАР, ку ћа ле па, 130
м2, ком фор на са ај нфо -
ром, кол ски, гре ја ње, вла -
сник. 258-06-47. (251774)

ПРО ДА ЈЕМ че ти ри лан ца,
до лов ска ме ђа, ви кен ди ца,
воћ њак, њи ва, 20.000 евра.
063/870-74-56. (251787)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем на
139 м2 + ло кал 30 м2 на
7,29 ари, 31.000 евра.
(097), „Пер фект”, 064/348-
05-68.(251779)

КУ ДЕ ЉАР СКИ  на сип, Пре -
спан ска, 88 м2, тро соб на,
на 4.8 ари, 35.000 евра.
(097), „Пер фект”, 064/348-
05-68. (251779)

БА НИЈ СКА, дво ри шна
спрат на укњи же на два ста -
на, 120 м2, 29.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(251779)

75 АРИ уз асфалт, се вер на
зо на. 066/354-791.
(251789)

БА ВА НИ ШТАН СКИ, до пу -
та, но ви ја, 60 м2, 13,5 ари,
укњи же на, 25.500. (49),
„Му станг”, 064/151-18-93.
(251776)

СТАР ЧЕ ВО, усе љи ва, ле па
тро соб на, 70 м2, 6.5 ари,
21.500. (49), „Му станг”,
064/151-18-93. (251776)

СТА РА МИ СА, 90 м2, са мо -
стал на 9 ари, укњи же на,
32.000. (49), „Му станг”,
064/151-18-93. (251776)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са дво ри -
штем у Спољ но стар че вач -
кој, мо же и за ме на за стан.
062/842-48-10. 

ЖАР КА ЗРЕ ЊА НИ НА, 80
м2, 3 ара пла ца, чвр ста
град ња, 43.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(251816)

КУ ЋА, Омо љи ца, 65 м2, 6.5
ари, ле га ли зо ва на, по моћ -
ни објек ти. 064/961-00-70.
(251834)

ПЛАЦ 14,5 ари, Но во се -
љан ски пут, ба шта, воћ њак,
по моћ ни објек ти, ку ћа, ле -
га ли зо ва но. Мо же за ме на
за стан, 18.000 евра.
063/870-84-05. (251842)

ТЕ СЛА, ку ћа 110 м2, 4 ара,
55.000, до го вор. (238), „Те -
сла не крет ни не”, 064/668-
89-15. (251849)

ТЕ СЛА, ку ћа, 65 м2, 1.8
ари, 42.000, мо же за ме на.
(238), „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (251849)

НО ВА ПО РО ДИЧ НА ку ћа,
ста ра Ми са, 98 м2, две
стам бе не је ди ни це, ПР + I,
29.000. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 
069/196-96-05. 
(251865)

ПРО ДАЈЕМ но ви ју ку ћу, 5
ари, ши ри цен тра, екс клу -
зив на, по вољ но. 066/937-
00-13. (251872)

ХИТ НО про да јем спрат ну
ку ћу, Ја бу ка, 220 м2, са на -
ме шта јем, 50.000 евра.
063/715-99-00. (251876)

ПРО ДА ЈА пла це ва, Пе ли -
стер ска и Кај мак ча лан ска,
укњи же ни. 063/894-88-11.
(251892)

ПРИ ЗЕМ НИ део ку ће код
Гим на зи је, 50.000 евра.
061/114-11-34. (4741)

ТЕ СЛА, ку ћа на пла цу од 4
ара, 65.000. „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(4741)

КУ ПУ ЈЕМ плац на Ја буч ком
пу ту, ми ни мал но 15 ари.
Тел. 065/334-17-26.
(246244)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла не крет -
ни не”, по треб не ку ће на
Те сли.  064/668-89-15.
(251849)

ТЕ СЛА, про да јем тро и по -
со бан стан но ви је град ње,
61 м2, ЦГ, II спрат у мир -
ној, сле пој ули ци са зи да -
ном га ра жом у дво ри шту.
Стан је од мах усе љив, са
ку хи њом и пла ка ром,
45.000 евра. 060/628-46-
56. (СМС)

ЦЕН ТАР, про да ја ста но ва,
40 – 120 м2, 650 – 850
евра/ква драт, са ПДВ-ом.
063/323-584. (248462)

МЕ ЊАМ стан, 40 м2, I
спрат, уре ђен, Бор ча-Ко ви -
ло во, за Пан че во. 063/470-
817. (251219)

СТАН, но ва Ми са, 39 м2,
22.000 евра, вла сник. При -
мор ска 27, код шко ле.
063/711-41-89. (251454)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи дво со -
бан, 46 м2, ета жно гре ја ње.
Тел. 064/267-71-74.
(251586)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, тро -
со бан, 80 м2, сед ми спрат,
38.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251599)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги
спрат, но ви ја град ња,
40.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251599)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, по че так, дво -
со бан, дру ги спрат, те ра са,
24.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251599)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан, 63
м2 + те ра са, тре ћи спрат,
40.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251599)

КО ТЕЖ 1, јед но со бан 28
м2, пе ти спрат, ЦГ, 15.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (251599)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 33 м2,
ви со ко при зе мље, ТА,
18.500. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251599)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, 25
м2, ЦГ, ви со ко при зе мље,
17.500. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251599)

СО ДА РА, 55 м2, дво со бан,
35.000; 68 м2, тро со бан,
35.000; 70 м2, тро со бан,
40.000. „Го ца”, 063/899-
77-00. (251620)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ, VII,
ПВЦ сто ла ри ја, без ула га -
ња, 26.000.063/836-23-83,
„Трем 01” (679). (251334) 

ЦЕН ТАР, 58 м2, дво и по со -
бан, 40.000; 56 м2, дво и по -
со бан, нов, 38.500. „Го ца”,
063/899-77-00. (251620)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со бан
стан, 55 м2, Ста ри Та миш,
14.500 евра. 060/067-73-
33. (251621)

МИ СА, 35 м2, јед но и по со -
бан, 16.500; 45 м2, дво со -
бан, 18.000; 60 м2, дво и по -
со бан, 24.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (251620)

ТЕ СЛА, 50 м2, дво со бан,
25.000; 64 м2, дво и по со -
бан, 38.000; 74 м2, тро со -
бан, 40.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (251620)

КО ТЕЖ 2, 63 м2, дво со бан,
35.000; 68 м2, дво и по со -
бан, 43.500; 80 м2, тро со -
бан, 48.500. „Го ца”,
063/899-77-00. (251620)

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

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 53
м2, III спрат, ЦГ, лифт, кли -
ма, вла сник. 064/128-01-
98. (251659)

МЕ ЊАМ два иден тич на
ста на за ку ћу. 064/970-08-
84. (251654)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ, VI, ни -
је зад њи, лифт, усе љив,
30.000. (679), „Трем 01”,
063/740-79-95, 063/836-
23-83. (251675)

УЖИ ЦЕН ТАР, дво и по со -
бан, 57 м2, ЦГ, III, екс тра
сре ђен, 43.500. (679),
„Трем 01”,  063/836-23-83.
(251675)

СО ДА РА, 46  м2, ЦГ, VIII,
јед но и по со бан, леп, до бра
згра да, 30.000. (679),
„Трем 01”,  063/836-23-83.
(251675)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру 24
м2, ЦГ, дру ги спрат, вла -
сник, 18.500 евра. Тел.
065/200-62-24. (251672)
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КО ТЕЖ 1, дво со бан, 50 м2,
ЦГ, IV, 27.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(251689)

КО ТЕЖ 2, дво со бан стан,
65 м2, III спрат. 060/067-
03-11. (251380)

НО ВА МИ СА, 47 м2, но ви ја
град ња, код шко ле, 22.000.
(188), „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (251689)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 57
м2, ВП, ТА, 24.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(251689)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 80
м2, VI, ЦГ, 40.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(251689)

КО ТЕЖ 2, пр ви део, дво и -
по со бан, 68 м2, III, 37.000.
(188), „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (251689)

СО ДА РА, дво и по со бан
стан, 63 м2, IV спрат, ЦГ.
Тел. 344-254. (251687)

СТА НО ВИ, ку ће и ло ка ли.
Аген ци ја (300) „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(251692)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ стан,
115 м2, цен тар, за ма њи.
064/329-48-40. (251695)

НО ВА МИ СА, тро со бан, 85
м2, ЦГ, за ме на за ма њи
стан. 064/134-06-30.
(251691)

НО ВИ СТА НО ВИ, плац,
Гор њи град, пла це ви у ППС
зо ни. 013/341-789,
064/126-19-57. 
(251700)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан 66 м2, I
спрат, В. Вла хо ви ћа,
37.000 евра. 
064/305-92-00. (251702)

ДВО СО БАН, 57 м2, Ко теж,
28.000; цен тар, 35.000; Те -
сла, 29.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703, 
064/223-99-20. (251713)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
34, 21.000; дво со бан,
26.000. (324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-99-20.
(251713)

НО ВА МИ СА, стан 85 м2,
про да јем. 063/272-594,
063/225-928. (251715)

ЖАР КА ЗРЕ ЊА НИ НА, дво -
и по со бан, I, TA, за сре ђи -
ва ње, 28.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(251760)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, леп 83 м2, IV,
ЦГ, 42.000; дво и по со бан,
из вор но ста ње, до го вор.
(396), „Лајф”, 061/662-91-
48. (251760)

КО ТЕЖ 2, 60 м2, VI, до го -
вор, Со да ра, вој не, нов, на -
до град ња, лифт, ЦГ, 72 м2,
42.000.  „Лајф”, 061/662-
91-48. (251760)

СО ДА РА, дво со бан, ЦГ,
30.000; дво и по со бан, II,
38.000 и тро со бан, III, са
га ра жом, до го вор. „Лајф”,
061/662-91-48. (251760)

ХИТ НО, Стре ли ште, леп
дво со бан, 53 м2, IV, 20.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (251764)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 58 м2,
IV, 35.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (251764)

ГОР ЊИ ГРАД, но ви ји, 61
м2, III, плин, ком фо ран
дво со бан, 27.500.(49),
„Му станг”, 064/151-18-93.
(251776) 

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 57 м2,
ква ли тет но ре но ви ран, VI,
36.000. (49), „Му станг”,
064/151-18-93. (251776) 

ШИ РИ ЦЕН ТАР, гар со ње -
ра, 17 м2, ТА, III, укњи же -
на, 13.500.  (49), „Му -
станг”, 064/151-18-93.
(251776) 

ЈЕД НО СО БАН, ре но ви ран,
Д. Град, алу, ку па ти ло, ку -
хи ња, 22.500 евра, I спрат.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (251781)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, стро ги
цен тар, ТА, 45 м2, 20.000.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (251781)

СТРО ГИ цен тар, дво со бан,
ЦГ, вој не згра де, I спрат,
усе љив. (470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(251781)

ДВО СО БАН, Ко теж 2, ЦГ,
30.000 евра, те ра са. (470),
345-534, 064/246-05-71.
(251781)

ЈЕД НО И ОП СО БАН, 40 м2,
С. Са ве, но во град ња,
18.000 евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(251781)

ТРО СО БАН, Бе о град, Мир -
је во, ре но ви ран, ква ли тет -
на згра да, I/IV, ЦГ, лифт,
ин тер фон, 59 м2 + 6 те ра -
са, од мах усе љив. 063/870-
74-56. (251787)

ХИТ НО про да јем пот кро -
вље, 100 м2, Ми са, укњи -
же но, си ва фа за са свим
при кључ ци ма. 065/333-55-
25. (251785)

СТАН на про да ју. 
064/290-45-09. (251735)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 52
м2, VI, ЦГ, уре дан, 24.500.
(49), „Му станг”, 069/226-
66-58. (251776)

КО ТЕЖ 2, Ки кинд ска, дво -
и по со бан, 68 м2, III,
42.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (251776)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ве ћи јед но -
со бан, 39 м2, III, ЦГ,
21.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (251776)

СО ДА РА, ве ћи дво со бан,
64 м2, III, ЦГ, уре дан,
33.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (251776)

ТЕ СЛА, дво со бан, 42 м2,
24.0000; дво со бан, 53 м2,
26.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (251779)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 59
м2, ТА, 25.000; дво со бан,
53 м2, 21.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(251779)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан, 68
м2, 37.500; дво со бан, 60
м2, 33.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(251779)

МИ СА, дво и по со бан, 63
м2, 32.000; дво со бан, 49
м2, 24.500; јед но и по со бан,
40 м2, 22.500. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(251779)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, 25
м2, 16.000; дво со бан, 50
м2, 30.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(251779)

МАР ГИ ТА, дво и по со бан,
58 м2, 34.000; јед но и по со -
бан, 35 м2, 20.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(251779)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, 36 м2, бли зу цен тра,
ста ра град ња, пот пу но ре -
но ви ран, при зе мље.
064/829-29-02. (251810)

ЈЕД НО СО БАН нов, 30 м2,
це на до го вор, вла сник. Ми -
са. 069/333-23-25.
(251811)

ДВО СО БАН нов, 56 м2,
Ми са, це на до го вор, вла -
сник. 069/333-23-25.
(251811)

СО ДА РА, јед но и по со бан,
46 м2, V, ЦГ, лифт, 30.000,
до го вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. 

КО ТЕЖ 2, јед но и по со бан,
48 м2, IX, ЦГ, усе љив,
24.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (251826)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 62 м2,
III, ЦГ, сре ђен, 35.000, до -
го вор. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (251826)

КО ТЕЖ 2, гар со ње ра, 22
м2, IV, ЦГ, лифт, усе љи ва,
15.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (251826)

ЦЕН ТАР, јед но со бан, 36
м2, VII, ЦГ, сре ђен, 24.500.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (251826)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, пре у -
ре ђен у дво и по со бан, 63
м2, ВП, ЦГ, без ула га ња,
35.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (251826)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, 64
м2, IV, ЕГ, усе љив, без ула -
га ња, 35.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (251826)

ЦЕН ТАР, дво со бан, ТА,
31.000; дво и по со бан, ЦГ,
до го вор. (338), „Јан ко вић”,
348-025. (251820)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.0, ЦГ, до го -
вор; Ми са, 2.0, ТА, 27.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-025.
(251820)

СО ДА РА, 28, ЦГ, 19.000;
Ко теж 2, дво со бан, ЦГ,
27.000. (338), „Јан ко вић”,
348-025. (251820)

КОД Ста кла ре, 60, улич но,
23.000; Ко теж 2, 53, ЦГ,
27.000. (338), „Јан ко вић”,
348-025. (251447)

ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ! До жи -
вот но из др жа ва ње. Ку по -
ви на ста на или ку ће са ва -
шим пло до у жит ком. Нај по -
вољ ни ји усло ви. Пу на
прав на си гур ност. „Ел пис”,
061/324-40-85. (251860)

СТАН, ши ри цен тар, 46 м2,
ЦГ, од мах усе љив.
065/882-24-04. (251823)

ДВО И ПО СО БАН, сре ђен,
Ег, две те ра се. (470), „Ди -
ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (251837)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 40 м2, III, ЦГ,
21.000; 64 м2, дво и по со -
бан, хит но, 29.500. „Го ца”,
063/899-77-00. (251844)

КО ТЕЖ 1, 57 м2, дво со бан,
хит но, 28.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (251844)

ТЕ СЛА, јед но со бан, но ви ји,
33 м2, 23.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15. (251849)

ТЕ СЛА, тро и по со бан, 79
м2, 48.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15. (251849)

ГОР ЊИ ГРАД, јед но и по со -
бан, но ви ји, 40 м2, 25.000.
(238), „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (251849)

ЦЕН ТАР, јед но со бан, 36
м2, 25.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15. (251849)

АТРАК ТИ ВАН ду плекс,
елит ни део, по вољ но. Ак -
сен ти ја Мак си мо ви ћа
(мак си), 115 м2, I, ЦГ,
79.900. 061/324-40-85.
(251860)

СТАН, 98 м2, До њи град,
III,  по друм, га ра жа, ТА.
064/153-14-03. (251881)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 39 м2, јед но -
со бан, ПР, 19.000. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (251865)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 66 м2, дво со -
бан, IV, 30.000. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (251865)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2, дво со -
бан,  III, 30.000, ком плет
ре но ви ран. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”, 069/196-
96-05.  (251865)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 39 м2, јед но -
со бан, IV, 19.500. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.  (251865)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 74 м2, тро со -
бан, III, 38.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во град ња,
103 м2, V, че тво ро со бан,
75.000; 60 м2, I, дво и по со -
ан, 47.000; 50 м2, I, дво со -
бан, 41.000. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (251865)

КО ТЕЖ 2, тро со бан, II

спрат, сре ђен, због се лид -

бе, по вољ но. 066/937-00-

13. (251872)

ТЕ СЛА, ду плекс, 90 м2, ЦГ,

те ра са, пар кинг, од ин ве -

сти то ра, но во град ња, дво -

стран. 069/822-48-24. 

ТЕ СЛА, дво и по со бан, пот -

кро вље, те ра са, гас, но во -

град ња, усе љив, пар кинг,

дво стран. 069/822-48-24.

(251881)

СО ДА РА, тро со бан, усе -

љив, ЦГ, те ра са, пар кинг,

VIII, са лиф том. 069/822-

48-24. (251881)

СВЕ ТОГ СА ВЕ, 200 м2, пет

спа ва ћих, два ку па ти ла,

две га ра же, гас, усе љив.

069/822-48-24. (251881)

СТАН, Ко теж 2, Вој во ђан -

ски бу ле вар, пред њи део,

68 м2, IV спрат, лифт, ЦГ,

вла сник,. 063/101-93-96.

(251880)

СТА РА МИ СА, 4,3 ара, ку -

ћа за ру ше ње, 19.500.

(320), „Пре ми ер”, 063/800-

44-30. (251887)

СКУП ШТИ НА ста на ра про -
да је не у ре ђен та ван ски
про стор, 140 м2, ЦГ, Со да -
ра. (320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (251887)

ЦЕН ТАР, тро со бан, III, 56
м2, ЦГ, 42.000. (320), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-30.
(251887)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 57 м2,
III, ЦГ, 33.000. (320), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-30.
(251887)

СО ДА РА, јед но и по со бан,
VI, 46 м2, ЦГ, 28.000. (320),
„Пре ми ер”, 063/800-44-30.
(251887)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви свих
струк ту ра, бр за ис пла та.
„Ни шић”, 362-027, 064206-
55-74. (251599)

КУ ПУ ЈЕМ стан до 16.000,
да јем ау то (3.000 евра),
оста ло кеш. 064/134-06-30.
(251692)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и ку ће
свих струк ту ра, бр за и си -
гур на ис пла та. „Пер фект”,
064/348-05-68. (251779)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве на
свим ло ка ци ја ма, бр за ис -
пла та. (320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (251448)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла не крет -
ни не” по треб ни ста но ви,
на Те сли, бр за ре а ли за ци -
ја. 064/668-89-15. (251849)

КУ ПУ ЈЕМ тро со бан стан,
без по сред ни ка, Те сла, Ко -
теж 1, 2, цен тар. 063/873-
03-60. (251894)

ДВО СО БАН стан стро ги
цен тар на ме штен, ЦГ, на
ду же из да јем. 063/772-60-
03. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру на Те сли. Има веш-
ма ши ну. 061/804-97-23
(СМС) 

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Те сла, 38
м2, дво со бан, без гре ја ња,
не на ме штен. 
064/426-27-09, 
064/238-09-46. 
(251801)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан,
Ул. Хум ска 23. 063/833-29-
88. (251555)

ДВО СО БАН стан, дво ри -
шни, из да јем, глав ни пут
Стар че во, 4.000 ди на ра.
Пен зи о не ри има ју пред -
ност. 064/058-59-96.
(251576)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 50 м2, цен -
трал но гре ја ње, Ца ра Ду -
ша на 38. 062/886-56-02.
(251902)

СТАН, че тво ро со бан, но ви -
ји, ку ћа, гре ја ње, те ра се
ве ли ке, плац, Ко теж.
061/225-16-43. 

БЕС ПЛАТ НО из да јем јед -
но со бан ком фо ран на ме -
штен стан и око 12 ари ба -
ште и воћ ња ка на нео д ре -
ђе но вре ме, под усло вом
да ко ри сник исте за се бе
ко ри сти и одр жа ва. За ба -
шту по сто ји ме ха ни за ци ја
ко ја олак ша ва рад. За
оста ле де та ље пред сто ји
до го вор. 063/219-491.
(251759)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но -
со бан стан, за се бан до по -
ро дич не ку ће. Тел.
063/812-06-89. (251832)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со бан
стан у цен тру Пан че ва,
аме рич ка згра да. 063/102-
23-08. (251842)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну ку ћу
у Стар че ву, 65 м2. 064/305-
80-73. (251857)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зну ку ћу, ета -

жно гре ја ње. 066/807-10-

40. (251858)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан,

цен тар, ТА. 064/574-40-77.

(251890)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 100 м2, са

гре ја њем, но ва Ми са.

063/214-387. (251844)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ



ИЗ ДА ЈЕМ пра зну дво соб ну
ку ћу са дво ри штем, на ста -
рој Ми си. 061/321-70-83,
064/359-54-42. (251591)

БЕС ПЛАТ НО со бу, ку хи њу,
ку па ти ло, из да јем ста нар ки
у Ива но ву. 064/372-94-71.
(251592)

ТЕ СЛА, дво со бан пра зан,
ЦГ, 100 евра. „Ни шић”,
064/206-55-74. (251599)

МАР ГИ ТА, дво со бан, на -
ме штен, Кут ко ва згра да,
130 евра.  „Ни шић”,
064/206-55-74. (251599)

НА МЕ ШТЕ НА гар со ње ра,
Со да ра, кли ма, ин тер фон,
усе љи ва 1. де цем бра. Оба -
ве зан де по зит. Зва ти од 16
до 20 са ти. 013/615-448.
(251269)

ГАР СО ЊЕ РА, 36 м2, Ко -
теж, по лу на ме ште на, ЦГ,
ка блов ска, ин тер нет.
064/189-50-99. (251654)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у Стар че ву,
са ба штом. 060/617-15-66.
(251613)

САМ ЦУ из да јем на ме ште ну
гар со ње ру у Са мач ком.
Зва ти пр вог де цем бра, по -
сле 15 са ти., 064/034-92-
81. (251640)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу на ме ште ну,
100 м2, са дво ри штем и га -
ра жом. 062/504-504.
(2516209

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан,
тре ћи спрат, Ко теж 2, Пан -
че во. 013/334-969,
065/449-78-36. (251633)

НА МЕ ШТЕ НА гар со ње ра,
18 м2, цен трал но гре ја ње,
Син ђе ли ће ва, Пан че во, на
ду же. 064/250-26-83, Ђор -
ђе и 065/514-11-39, Бор ка.
(251624)

ИЗ ДА ЈЕМ не на ме штен јед -
но со бан ком фо ран стан,
Ко теж 2. 064/672-11-74.
(251665)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за рад ни ке,
сам це. 064/305-73-01. 

ИЗ ДА ЈЕМ на Ми си, сам цу,
ма њи на ме штен стан, гре -
ја ње. 063/154-94-11,
063/171-96-16. (251675)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме ште ну
гар со ње ру у Са мач ком.
064/418-98-53. (251718)

ИЗ ДА ЈЕМ но ви ју ку ћу 120
м2, са окућ ни цом у цен тру
Стар че ва. (251690)

ИЗ ДА ЈЕМ ве ли ки дво со бан
на ме штен стан, по се бан
улаз, бро ји ло. Ка ра ђор ђе -
ва. 064/994-13-16.
(251693)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Ко теж 2, 74
м2, дру ги спрат, пра зан.
060/488-38-15. (251711)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан пра зан
стан са цен трал ним гре ја -
њем на Со да ри. 060/655-
50-77. (251742)

НА МЕ ШТЕ НИ јед но со бан
+ јед но и по со бан, но во -
град ња, дво ри ште, 80 евра,
код Хо те ла „Та миш”.
064/122-48-07. (251745)

ТЕ СЛА, II, ТА, јед но со бан,
на ме штен, са мо сам ци ма.
060/339-04-67. (251749)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру, на -
ме ште ну, гре ја ње ТА, цен -
тар. 061/131-79-04.
(251766)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со бан
стан, Ко теж 1, I спрат.
063/804-15-97. (251856)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен тар
Стре ли шта, В. Вла хо ви ћа
14, 16 м2, по вољ но.
065/966-66-61, 013/362-
135. (251421)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен тру,
22 м2, са зи да ном га ра жом,
има стру ју. 063/801-09-85.
(251320)

ПО РЕД До ма омла ди не, 80
м2, 18.000 евра. 061/114-
11-34. (4741)

ЦЕН ТАР, атрак ти ван ло кал
43 м2, из да јем, Све тог Са ве
29. 063/892-67-31.
(251190)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла, 170
м2 и 70 м2, Ја буч ки, глав ни
пут. 063/759-12-47.
(250663)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ло ка -
ле од 81 и 39 м2, цен тар
Стре ли шта. Тел. 064/267-
71-74. (251586)

ХА ЛУ из да јем, 200 м2, ма -
га цин, про из вод ња, ра ди о -
ни ца. 063/265-161.
(251588)

МА ГА ЦИН 200 м2, ка ми он -
ски при лаз, ве ли ко дво ри -
ште. 061/139-28-10.
(251595)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ну згра -
ду у цен тру 500 и 1.650 м2.
060/312-90-00. (251613)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ло -
ка ле у цен тру, Ца ра Ду ша -
на 22-а, Ка ра ђор ђе ва 15 и
12. 064/440-20-89,
065/849-71-94. (251614)

ИЗ ДА ЈЕМ два но ва ло ка ла,
цен тар, је дан опре мљен са -
лон ле по те. 063/734-82-31.
(251714)

ЛО КАЛ, ТЦ Змај Јо ви на 2,
ло кал 1, 30 м2, 100 евра.
065/280-14-70. (251744)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ло -
кал, пр ви спрат, 18 м2, Тру -
бач. 063/856-74-02.
(251733)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 25 м2, мо -
же ма га цин, Ка ра ђор ђе ва
33. 346-448. (251767)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор и ма га цин у цен тру.
064/267-72-17. (251740)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ ло -
кал 17 м2, нов, цен тар, 80
евра. 063/870-70-45.
(251787)

ИЗ ДА ЈЕМ фри зер ско-ко -
зме тич ки са лон, нов, ком -
плет но сре ђен, на Те сли,
200 евра. 064/514-05-06.
(251541)

ЛО КАЛ, ма га цин из да јем,
20 м2, Јо ве Мак си на 36.
063/191-71-16. (251797)

ЦЕН ТАР, ло кал 60 м2, но -
во град ња, про мет на ули ца,
бли зи на три шко ле, два из -
ло га, ма га цин, пар кинг, из -
да јем. 062/222-827. 

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен тар,
40 м2. 062/504-504.
(251844)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 96 м2,
цен тар, бив ша Ле њи но ва
13. 064/329-48-40.
(251845)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, про мет но,
код ула за пи ја це, бли зи на
три шко ле. 060/351-03-56.
(2511874)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и Е ка -
те го ри је са ис ку ством.
063/884-22-71. (СМС)

ПО ТРЕБ НИ ши ва чи, рад на
ен дле ри ци, рав ној ма ши ни,
стал но за по сле ње.
063/517-001 (СМС)

ПО ТРЕБ НЕ же не фир ми за
чи шће ње, зва ти од 15 до
19 са ти. 064/557-76-81.
(СМС) 

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це  за рад
на ин ду стриј ским ши ва ћим
ма ши на ма. 
069/238-07-65. 
(251465)

ФИР МИ NEXT LOGISTICS
по тре бан во зач Ц и Е ка те -
го ри је, са ис ку ством у ме -
ђу на род ном тран спор ту.
Ни ко ла, 
063/271-907. 
(251303)

ПО ТРЕ БАН му шко-жен ски

фри зер, мо же и са ма ње

иск ку ства. Тел. 316-505,

064/134-62-62. (251314)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад

у тр го ви ни СТР „Сње жа на”.

063/833-29-88. (251555)

ПО ТРЕ БАН ко но бар или

ко но ба ри ца са ис ку ством.

060/043-52-98. (251627)

ПО ТРЕБ НЕ кро ја чи це,
шнај дер ке, са или без ис ку -
ства за рад у фа бри ци тек -
сти ла. 062/235-555.
(251597)

ПО ТРЕБ НИ во за чи за до -
ста ву хле ба и пе ци ва, пре -
воз обез бе ђен. 
060/864-07-71. 
(251638)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца за
рад у ка фи ћу. 060/362-22-
21. (251627)

СА ЛО НУ „Дра га на НС” по -
треб на фри зер ка. 060/713-
62-05. (251651)
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ПО ТРЕ БАН рад ник за пе -
ка ру. 063/130-75-40.
(251680)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца, же на
– пи ца мај стор.  063/130-
75-40. (251680)

СА ЛО НУ ле по те по треб не
рад ни це свих про фи ла,
пред ност ко зме ти чар, пе -
ди кир, ма ни кир. 063/734-
82-31. (251714)

ПО ТРЕБ НА ку ва ри ца и по -
моћ на рад ни ца. Тел.
062/199-39-66. (251731)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад
на Зе ле ној пи ја ци.
064/294-21-40. (251778)

РЕ СТО РА НУ „Ба нат ски ку -

так” по треб на по моћ на

рад ни ца за рад у ку хи њи.

Тел. 060/512-59-99.

(251738)

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне рад ни -

це на ен дле ри ци у Ја бу ци.

063/182-30-37, 

065/235-76-37, 

013/235-76-37.

(251750)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци, Пе -
ри о ни ца „Пи о нир”.
013/258-02-17. (251754)

ПО ТРЕ БАН по моћ ни рад -
ник у ку хи њи и ре сто ра ну у
„Авив пар ку”. Тел.
013/377-230, 064/643-41-
22. (251805)

PAN BAU MAX д. о. о. по -
треб ни зи да ри и те са ри.
013/403-639. (251839)

PAN BAU MAX д. о. o.  По -
треб на рад ни ца за рад у
ад ми ни стра ци ји. 013/403-
639. (251839)

ПО ТРЕБ НИ бра ва ри, ва ри -
о ци и елек три ча ри за рад у
Не мач кој. 063/893-89-66.
(251809)

ПО ТРЕБ НА ди пло ми ра на
ме ди цин ска се стра, не го ва -
те љи ца, пу но рад но вре ме,
за бри гу о старој осо би.
064/413-04-10. (251878)

КУ ВАРИЦ А са ис ку ством,
рад днев ни ке те ринг и са ле
за про сла ве. 069/822-48-
23. (251888)

ПО ТРЕ БАН рад ник „Ста кло
Зо ки”. Ин фор ма ци је,
064/131-72-85. (251888)

ПО ТРЕ БАН ко но бар и ани -
ма тор за рад у игра о ни ци
„Остр во с бла гом” у „Авив
пар ку”. 062/333-502.
(251893)

РЕ СТО РА НУ по тре бан ку -
вар. 065/831-80-69.
(251897)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ, из да -
ва ње, 10 евра дан. По зо ви -
те, 064/235-08-15.
(250298)

СЕР ВИС веш-ма ши на, ел.
пе ћи, бој ле ра, ТА пе ћи.
Тел. 061/667-44-48. 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, адап -
та ци је ку па ти ла, вен ти ли,
сла ви не, од гу ше ње ка на ли -
за ци је од мах. 
061/193-00-09. 
(251356)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко -
мар ни ци, ро лет не, ве не ци -
ја не ри, угра ђу јем, по пра -
вљам, за ме на гурт ни.
064/181-25-00. 
(251611)

КО ПА ЊЕ ка на ла, ма шин -
ски, за стру ју и оки тен 
во ду. По зо ви те 
063/311-279. 
(250298)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње  во де,
ка на ли за ци је, ка би на, сла -
ви на, бој ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76. 
(249868)
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ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР. Од гу -
ше ње ку па ти ла, ка на ли за -
ци је, во до вод не адап та ци -
је, за ме на вир бли, вен ти ла,
ба те ри је, са ни та ри је, при -
кључ ка во де и ка на ли за ци -
је. Од 0-24 са та, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 013/235-39-21,
013/404-560, 064/290-45-
09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. 
(251734)

РО ЈАЛ МГ: уград ња/по -
прав ка ро лет не, ко мар ни -
ци, ве не ци ја не ри, све за ве -
се, тен де, хар мо-вра та, ро -
ло-за шти та. 063/816-20-98,
013/351-498. 
(251741)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и ка -
ми о ном, Вој во ди на, Ср би -
ја, са или без рад ни ка. Нај -
по вољ ни је. Иван. 063/107-
78-66. (251757)

СЕ ЛИД БЕ ро бе и ства ри
ком би јем и ка ми о ном, про -
фе си о нал но, еки па рад ни -
ка, све ре ла ци је по Ср би ји,
от куп на ме шта ја. Иван.
063/107-78-66.(251757)

РО ЛЕТ НЕ, ве не ци ја не ри,
тра ка сте и ро ло-за ве се, мо -
гућ ност пла ћа ња и пре ко
жи ро-ра чу на.064/189-40-
91, 354-777. (251768)

ЕСТРАД НА шко ла, хар мо -
ни ка, кла ви ја ту ра, ви о ли на,
пе ва ње. УЕУ „Бал кан” Пан -
че во. 060/632-46-90.
(251106)

ПАР КЕТ по ста вљам и хо -
блу јем, мај стор с ду го го ди -
шњим ис ку ством из Де бе -
ља че, с ма те ри ја лом или
без ње га. Но ле (имам и
пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38.

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе ром,
шљу нак, пе сак, се ја нац, ри -
зла, шут, уто вар. 063/246-
368. (250962)

РА ДИ МО зи да ње, бе то ни -
ра ње, по прав ка ста рих но -
вих кро во ва, раз не фа са де.
013/664-491, 063/162-53-
89. (251099

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге ро -
бе. Пан че во-да ље. Це на до -
го вор. 013/366-843,
063/193-22-29. (251153)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе ка -
ми о ном, еки па рад ни ка,
по вољ но. Вук. 064/176-91-
85, 063/278-117. (250058)

ПЕР ФЕКТ – де мит фа са де,
зи да ње, мал те ри са ње, гле -
то ва ње, кре че ње, ке ра ми -
ка, кров. 063/122-14-39. 

СЕ ЛИД БА, 1.000 ди на ра,
мо гућ ност рад ни ка.
063/174-77-69. (250194)

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва
гла зу ре, пла сти фи ци ра ње,
28 го ди на с ва ма, га ран ци -
ја. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (и)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни ке,
мон та жа и сер вис кли ма
уре ђа ја. Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”, 013/301-
300, 063/771-24-16.
(251490)

ПЕР ФЕКТ – де мит фа са де,
зи да ње, мал те ри са ње, гле -
то ва ње, кре че ње, ке ра ми -
ка, кров. 063/122-14-39. 

ЛА ЛЕ – пре во зим ки пе ром
по вољ но: пе сак, шљу нак,
се ја нац, ба грем, ја сен, од -
во зим шут. 064/354-69-94
(251547)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске ске ле,
ме тал не под у пи ра че, ме -
ша ли це за бе тон. 064/351-
11-73. (251596)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де -
ре, за мр зи ва че, кли ме,
шпо ре те, бој ле ре, ТА пе ћи,
по пра вља мо ква ли тет но, са
га ран ци јом. „Фри го тех -
ник”, 013/361-361,
064/122-68-05. 
(251639)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”
Бо рис, све ре ла ци је по Ср -
би ји с ком би ји ма, ка ми о -
ни ма, еки па рад ни ка, ку ти -
је, фо ли ја за за шти ту на ме -
шта ја, 0-24, сва ког да на и
не де љом. Бес пла тан до ла -
зак и про це на по сла. Пла -
ћа ње мо гу ће че ко ви ма и
пре ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bombon-
cic.com (251757)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон чић” –
Бо рис, ком би јем и ка ми о -
ном, Вој во ди на, Ср би ја, са
или без рад ни ка.  013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74. (251757)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма, ка ми о -
ни ма, про фе си о нал но, еки -
па рад ни ка, све ре ла ци је
по Ср би ји, от куп на ме шта -
ја.  013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(251757)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
„Бом бон чић” – Бо рис –
ком би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва ње ства -
ри, ку ти је за па ко ва ње, фо -
ли ја за за шти ту на ме шта ја.
Се ли те се без стре са!!! Бо -
рис, 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bombon-
cic.com (251757)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ро бе,
мон та жа и де мон та жа на -
ме шта ја, па ко ва ње и за -
шти та ства ри, од но ше ње
не по треб них ства ри са рад -
ни ци ма и без њих, 00-24
са та. 064/047-55-55.
(251647)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу -
ше ње су до пе ре, ку па ти ла,
адап та ци је, по прав ке, за -
ме на од мах. 013/331-657,
064/495-77-59. (251648)

СЕР ВИС те ле ви зо ра ЦО 2
апа ра та и про да ја, сер вис
ау то-кљу че ва, ре монт аку
бу ши ли ца. 063/800-01-96.
(251632)

КРО ВО ВИ, по прав ке, за ме -
на цре па, ле тви, ста рог
цре па и по став ке но вог
кро ва, цре па, ро го ви, па то -
ше ње, изо ла ци је, нај јеф ти -
ни ји у гра ду, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. 013/235-39-
21, 013/404-560, 064/290-
45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. 
(251735)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу -
ше ње ку па ти ла и ка на ли за -
ци је, во до вод не адап та ци -
је, за ме на вир бли, ба те ри -
ја, вен ти ла и са ни та ри ја,
све за во ду, 0-24, пен зи о -
не ри ма екс тра по пуст, до -
ла зим од мах. 
013/348-139, 064/493-44-
63, 061/631-51-41.
(251735)

СРП СКИ је зик, ча со ви,
основ но школ ци, сред њо -
школ ци, фа кул тет ски про -
грам. Ис ку сна про фе сор ка.
По вољ но. 064/322-46-79.
(251412)

ПАР КЕ ТАР, хо бло ва ње, фу -
го ва ње, ла ки ра ње, по став ка
пар ке та, брод ског по да, ла -
ми на та. 060/476-81-55.
(251505)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и ка ље -
вих пе ћи. 063/155-85-95.
(251242)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви, фар ба ње сто ла ри -
је, ве о ма по вољ но.
064/280-26-15. (251257)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: уград -
ња, одр жа ва ње во де, ка на -
ли за ци је, ка би на, сла ви на,
бој ле ра, ко тли ћа. 063/836-
84-76. (251257)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке
бој ле ра, шпо ре та, раз вод -
них та бли, ин ди ка то ра, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа, 064/310-
44-88. (251327)

КОМ БИ пре воз ро бе до 1.5
то не. 063/747-94-73.
(251566)

ПО ПРАВ КА бој ле ра, ТА пе -
ћи, шпо ре та, ин ста ла ци је,
осве тље ња. Елек три чар
Мар ко. 069/174-14-78.
(251598)

ЗА МЕ НА по ло мље ног цре -
па, чи шће ње олу ка, ви син -
ски ра до ви. 065/535-24-56.
(251608)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по -
пав ка ста рих, мон та жа но -
вих це ви, од гу ше ња, мон та -
жа са ни та ри је. 062/382-
394. (251605)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим ро -
бу, ства ри, се лид бе и све
оста ло, нај по вољ ни је.
065/361-13-13. (251615)

МА СЕР, 37, за же не, тра жи
по сао, пр ва гра тис.
064/057-27-48. (251644)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре ма ње
ста но ва,пе дант но и ква ли -
тет но. 061/412-44-50.
(251645)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи
на ме штај, са ис ку ством,
тра жи по сао. 064/120-77-
64. (252613)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће мо -
тор ном те сте ром сва ко др -
во ко је вам сме та. 063/369-
846. (251625)

ПРЕ ВОЗ ро бе, ства ри, се -
лид бе ком би јем 3.5 то не.
Јо ца, 061/616-27-87.
(251656)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске
услу ге. Алек сан дар.
064/157-20-03. (251656)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи ка,
хе ми ја, ме ха ни ка. Ча со ви.
Тел. 251-19-81, 063/852-
22-43. (251658)

НЕ ГА ста рих, бо ле сних и
ин ва лид них ли ца. 063/767-
04-51. (251666)

ЧА СО ВИ ен гле ског и не -
мач ког за све уз ра сте. Пре -
во ди. Кон вер за циј ски не -
мач ки и ен гле ски за од ра -
сле. 064/486-05-98.
(251686)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр ста гра -
ђе вин ских ра до ва.
064/866-25-76. (251693)

ОД ГО ВОР НО бих во ди ла
бри гу о ста ри јој по лу по -
крет ној осо би. Про дав ни ца,
апо те ка, де жур ство.
062/826-07-99. (251698)

ПРЕ ВОЗ ро бе и ства ри, се -
лид бе, пик-апом, ком би јем,
ка ми о ном, уто вар-ис то вар,
скла па ње-рас кла па ње на -
ме шта ја. Де јан, 061/626-
14-50. (251737)

ВР ШИ МО све вр сте фи зи -
ка ли ја, уто вар/ис то вар, се -
лид бе, ко па ње, чи шће ње,
ру ше ње, пре воз, оба ра ње
ста ба ла и слич ни по сло ви.
061/626-14-50. (251737)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти сти ка,
фи зи ка, ин фор ма ти ка, мо -
гућ ност ме сеч ног пла ћа ња,
про фе сор. Цен тар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94.  (251324)

ФРЕ ЗИ РА ЊЕ ба ште, кр че -
ње, ко ше ње, ва ђе ње па ње ва
и се че ње др ве ћа. 064/196-
17-32. (251756)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра сти ма,
до ла зим, јеф ти но, 23 го ди -
не, ис ку ства. 013/251-78-
97, 063/782-51-48.
(251814)

ЧУ ВА ЛА бих и не го ва ла
ста ри ју осо бу, озбиљ на же -
на. 065/624-76-23.
(251818)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац,
од воз шу та ма лим ки пе ром
до два ку би ка. 
065/334-23-38. (251813)

РА ДИ МО све фи зич ке по -
сло ве: оба ра ње ста ба ла,
кр че ње пла це ва, ру ше ња,
од но ше ње ства ри и оста ло.
064/122-69-78. (251825)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу -
ше ње ка на ли за ци је, но ве
ин ста ла ци је, по прав ка во -
до ко тли ћа, сла ви на, вен ти -
ла, бој ле ра, уград ња ка да,
туш-ка би на, од мах.
063/115-71-67. (251831)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди но ве и
по пра вља ста ре ин ста ла ци -
је, тер мич ке уре ђа је.
064/424-76-86, 063/254-
686. (251840)

ДИ МЉЕ ЊЕ ме са и ме сних
пре ра ђе ви на. 063/179-01-
78. (251851)

ДУ БИН СКО пра ње те пи ха,
пре воз бес пла тан. 302-820,
064/129-63-79. 
(251873)
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ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

РАЗНО

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ЗЕ ЛЕ НИ ЛО”

ПАН ЧЕ ВО РАС ПИ СУ ЈЕ

К О Н К У Р С
ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ПО СЛОВ НОГ ПРО СТО РА

- ЛО КА ЛА

      Ло кал бр. 11 у ла ме ли 5, укуп не по вр ши не 10,52

м², на „Зе ле ној пи ја ци”, Ули ца Осло бо ђе ња б.б, по

по чет ној це ни од 1.000,00 ди на ра по ме тру ква -

драт ном.

      Ло кал бр. 13 у ла ме ли 1, укуп не по вр ши не 10,52

м², на „Зе ле ној пи ја ци”, Ули ца Осло бо ђе ња б.б,  по

по чет ној це ни од 1.000,00 ди на ра по ме тру ква -

драт ном.

      Ло кал бр. Пан ки 2, укуп не по вр ши не 16,08 м²,

на Роб ној пи ја ци „Ае ро дром”, Ули ца Све то за ра

Ше ми ћа б.б, по по чет ној це ни од 2.000,00 ди на ра

по ме тру ква драт ном.

      Ло кал бр. 6 у ла ме ли 9, укуп не по вр ши не 68,50

м², (ОПРЕ МЉЕН - ДЕ ЛАТ НОСТ ПРО ДА ЈА РИ БЕ) на

„Зе ле ној пи ја ци”, Ули ца Осло бо ђе ња б.б, по по чет -

ној це ни од 1.000,00 ди на ра по ме тру ква драт ном,

(КОН ТАКТ ОСО БА: 066/345-562, То ма Гли го рић).

Рок за до ста вља ње по ну да је 8 да на од да на об ја вљи ва -

ња Кон кур са. Бли жи усло ви Кон кур са би ће ис так ну ти

на огла сним та бла ма Рад не за јед ни це (Пан че во, Ди -

ми три ја Ту цо ви ћа 7-а), Роб не пи ја це „Ае ро дром” и Зе -

ле не пи ја це у Пан че ву.



БРАЧ НИ пар тра жи да чу ва
ста ри ју осо бу, до жи вот но,
по до го во ру. 
065/643-83-04. 
(251302)

ИЗ ДА ЈЕМ/УСТУ ПАМ гроб но
ме сто са спо ме ни ком на
Ста ром пра во слав ном гро -
бљу у Пан че ву.
063/364-556. 
(251617)

ИН ВА ЛИД. ПЕН ЗИ О НЕР,
1968, тра жи озбиљ ну же ну
ра ди бра ка, пла ву шу.
065/672-87-01. 
(251626)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у цен -
тру Зла ти бо ра, по вољ но.
063/709-44-97. 
(251291)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан апарт -
ман на Зла ти бо ру, цен тар,
ин тер нет, КТВ, пар кинг, но -
во. Тел. 063/759-98-77.
(250812)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 21Петак, 1. децембар 2017.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

РАЗНО

ТУРИЗАМ

ПРЕ ДРАГ МАР КО ВИЋ

Нај го ре је кад ти не до ста је не ко ко ме то не мо жеш чак ни да ка -

жеш, јер ни је ту.

Јер, са мо мо жеш да се на даш да те по сма тра са не ба и сме је се.

По чи вај у ми ру и за у век ћеш оста ти у на шим ми сли ма и у на шим

ср ци ма.

Твој та та, ма ма и брат

(108/251870)

Дра ги

ПЕ ЦО

Не ка те ан ђе ли во де до ме ста ве чи тог по -

ко ја, ми ра и бла жен ства.

Твој ујак ДРА ГАН ЈА ЊИЋ с по ро ди цом

(109/25187)

ПЕ КИ

Те шки су да ни без те бе,

пу но бо ла и пра зни не.

Сва ки но ви дан до но си

све ве ћу ту гу и бол. Жи -

ве ћеш у на шим ср ци ма.

Тво ја тет ка ВУ КИ ЦА

(110/251870)

По след њи по здрав свом

во ље ном и ни кад не за -

бо ра вље ном бра тан цу

ПРЕ ДРА ГУ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тет ка МЕ ЛА

и те ча МИ ЛЕ

(111/251870)

По след њи по здрав во ље -

ном бра ту

ПРЕ ДРА ГУ

С бес крај ном љу ба вљу и

ту гом увек у на шим ср -

ци ма. По чи вај у ми ру и

не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Се стра ЈА СМИ НА 

с по ро ди цом

(112/251873)

По след њи по здрав во ље -

ном бра ту

ПРЕ ДРА ГУ

Оста ћеш за у век у на шим

ми сли ма и у на шем ср цу.

Се стра ВИ О ЛЕ ТА

с по ро ди цом

(113/251870)

По след њи по здрав во ље -

ном бра ту – чи чи

ПРЕ ДРА ГУ
Те шки су да ни без те бе
и пу ни бо ла. За у век ћеш
оста ти у на шим ми сли -
ма и у на шим ср ци ма.
По чи вај у ми ру.

Твој брат ГО РАН, 
снај ка и бра тан ци ОГИ

и СТЕ ФАН
(114/251780)

По след њи по здрав 

ПРЕ ДРА ГУ МАР КО ВИ ЋУ

од ко ле га из Та миш Ду нав 

д. о. о. Пан че во

(96/и)

Опро сти ли смо се од на шег бра та, стри ца

и уја ка

БРА НИ СЛА ВА МА ЛУ ШИ ЋА

Брат МИ РО СЛАВ 

и се стра СТО ЈАН КА с по ро ди ца ма

(19/251606)

По след њи по здрав на шем дру гу

БРАН КУ МА ЛУ ШИ ЋУ

од чла но ва Ае ро-клу ба „Утва”

(41/251638)

По след њи по здрав 

БРАН КУ

МА ЛУ ШИ ЋУ
од по ро ди це ДРН ДИЋ

(73/251783)

Ни је се умо рио са мо га

је на ње го вом пу ту су -

сре ло ве ли ко вре ме

БРА НИ СЛАВ

МА ЛУ ШИЋ

1947–2017.

Ви тез ави о на, не бе ског

пла вет ни ла и на шег ср -

ца. Очин ски бри жан,

ода ни при ја тељ би ће нам

увек ви ше од се ћа ња.

БО ЖА НА, ЈЕ ЛЕ НА 

и ДУ ЊА

(104/4747)

На пу стио нас је наш дра ги и во ље ни

БРА НИ СЛАВ МА ЛУ ШИЋ
1947–2017.

За ра ста нак је увек пре ра но. Не до ста ја ће нам тво ја по -
др шка и са ве ти, по зи ти ван дух и ве дри на.

Тво ји: ЉИ ЉА, БО КА, НЕ ЦА и ОГИ
(105/4741)

БРА НИ СЛАВ 

МА ЛУ ШИЋ

Кум че, по сао ти је био

да бу деш бли зу ан ђе ла.

Оти шао си њи ма. Не ка

те чу ва ју.

Веч на сла ва и хва ла.

Кум БО ГАЦ

(98/251847)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

БРАН КУ МА ЛУ ШИ ЋУ

По ро ди ца ЈО КО ВИЋ

(121/ф)

Оп шта  бол ни ца  Пан че во,  Пан че во, у  скла ду са од лу -

ком  Управ ног  од бо ра  број: 01-01/17-52-5т од 27.

11.2017 го ди не, рас пи су је

ОГЛАС
За про да ју рас хо до ва ног во зи ла пу тем при ку пља -

ња пи сме них по ну да, и то:

      Citroen Jumper, го ди на про из вод ње 1998. го ди не,

пре ђе на ки ло ме тра жа 280.000 км, не ре ги стро ва но.

По чет на це на  за во зи ло  из но си 40.000 ди на ра, без

ПДВ-а ко ји па да на те рет куп ца.

      Рок за до ста вља ње по ну да је 11. 12. 2017 го ди не до

12 са ти.

      Јав но отва ра ње по ну да одр жа ће се да на 11. 12.

2017 го ди не  у 12.30 са ти.

      По ну де се до ста вља ју на адре су: Оп шта бол ни ца

Пан че во, 26000 Пан че во, Ул. Ми ло ша Тре бињ ца бр.

11 или не по сред ном пре да јом на пи сар ни ци Оп ште

бол ни це Пан че во, Пан че во, Ул. Ми ло ша Тре бињ ца бр.

11, у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком – „по ну да за ку -

по ви ну во зи ла – не отва ра ти”.

      Раз гле да ње во зи ла је мо гу ће 4. 12. 2017 и 5. 12.

2017. го ди не од 10 до 12 са ти на адре си Оп шта бол ни -

ца Пан че во, Пан че во, Ми ло ша Тре бињ ца бр. 11.

Кон такт осо ба је Бо рак Ми ло рад, тел. 062/804-85-84. 

      Пра во уче шћа и оп шти усло ви:

      Пра во уче шћа има ју до ма ћа и стра на прав на и фи -

зич ка ли ца. 

      Во зи ло се про да је у ви ђе ном ста њу, без пра ва на -

кнад них при го во ра.

      Не бла го вре ме не и не пот пу не по ну де се не ће раз -

ма тра ти.

„BEOKOM” d. o. o. Бе о град

Чи ка Ми ше Ђу ри ћа 67

за рад у Пан че ву тра жи:
• електоинжењера – VII степен СС, 1 извршилац

• два по моћ на рад ни ка у про из вод њи са III ССС

При ја ве до ста ви ти лич но од 8 до 16 са ти на адре су:

Пр во мај ска 10-а, Пан че во, нај ка сни је до 6. де цем бра

2017.

Ин фор ма ци је на тел. 013/365-000

Лив ни ци у Пан че ву 

по треб ни рад ни ци – ви ше из вр ши ла ца ма -

шин ске стру ке

– По моћ ни рад ни ци у про из вод њи, бру са чи, рад ни ци

у за вр шној об ра ди од ли ва ка, бра ва ри, ка лу па ри и пе -

ћа ри.

По жељ но мла ђе осо бе, са и без ис ку ства, на слич ним

по сло ви ма.

При ја ве на те ле фон: 013/370-575, 064/641-77-66

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо бра -

ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

Дра гом си ну и бра ту

ЗО РА НУ ТО ДО РО ВИ ЋУ

1967–2017.

У ср цу ће мо те но си ти и од за бо ра ва чу ва ти.

Ма ма РАТ КА, та та ЗА РЕ и брат ДЕ ЈАН с по ро ди цом

(60/251743)

Во ље ном су пру гу и оцу

ЗО РА НУ ТО ДО РО ВИ ЋУ

1967–2017.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

МИ ЛЕ НА и ЛУ КА

(61/251743)

По след њи по здрав дра -

гом дру гу

ЗО РА НУ 

ТО ДО РО ВИ ЋУ

1967–2017.

По ро ди ца РА КИЋ

(62/251743)

По след њи по здрав

ЗО КИ ЈУ

од ком ши је РАТ КА, СНЕ ЖЕ, МИ ЛО ША и АН ЂЕ

(67/251771)ЖИ ВАН ЛА ЗА РОВ 
03. VI 1946 – 19. XI 2017.

Оне но ћи ка да Те је не ко по ву као на дру гу

стра ну, за нас вре ме је ста ло...

А за то вре ме Ти си по чео ле те ти ви со ко, ви со -

ко...

На ову зе мљу си свра тио да би оста вио траг и

учи нио свет леп шим и под но шљи ви јим.

По сле без број ро ђе ња и сит ни ча вих смр ти, ка -

да схва ти мо да све што си ди сао не зна чи је дан

жи вот, до ђи до нас до так ни нас све тло шћу и

пре тво ри у ми сао, ко ја у се би чу је сво је бу дућ -

но сти глас...

Ти си сад сав од све тло сти ство рен, за то са да

ка да смо ту жне зна мо шта ће нас спа сти. Ви де -

ће мо још јед ну зве зду на не бу. Но ћу ка да гле -

да мо у не бо зна ће мо да си та мо, а Ти ћеш ко

ко ме та по ле те ти ка зе мљи да нам ка жеш да

још жи виш и ле тиш ка на ма....

Пре по зна ће мо те по ћу та њу...

Веч ни не раз го ва ра ју

Да би над му дри ли му др ост, од не го ва ће мо ве -

шти ну слу ша ња

Ве ли ки од го во ри са ми се бе отва ра ју,

А за те бе је отво ре на ка пи ја ра ја, и ми смо

срећ не што је рај бо га ти ји за још јед ног ан ђе -

ла са ве ли ким кри ли ма, ко ји ће нас увек чу ва -

ти...

За у век и увек у на шим ср ци ма...

Во ље ном му жу и оцу од  су пру ге СО ФИ ЈЕ 

и ћер ки ДУ ДЕ и ИВА НЕ

(70/251759)

По след њи по здрав на шој дра гој мај ци, све кр ви,

ба ки и пра ба ки

ЉУ БИ НИ ПРЕ ДИЋ

1925–2017.
Од си но ва ЗО РА НА и ЖАР КА, сна ја МИ ЛИ ЦЕ и

РО ЗЕ, уну ка НЕ БОЈ ШЕ и уну ке МИ ЛЕ НЕ.

Са хра на је оба вље на 28. но вем бра 2017, на Ста -

ром пра во слав ном гро бљу
(90/251827)

По след њи по здрав на шој дра гој ба би, ба ка „Би”

ЉУ БИ НИ ПРЕ ДИЋ
1925–2017.

од уну ка НЕ БОЈ ШЕ, сна је ИВА НЕ и пра у ну ча ди 
ДИ МИ ТРИ ЈА и ДУ ЊЕ

(91/251827)

По след њи по здрав на шој дра гој ба би, ба ка „Би”

ЉУ БИ НИ ПРЕ ДИЋ
1925–2017.

од уну ке МИ ЛЕ НЕ, зе та МАР КА и пра у ну ча ди СА ВЕ 
и ИЛИ ЈЕ
(92/251827)

По след њи по здрав 

тет ка ЉУ БИ НИ
од ку мо ва АН ДРЕЈ КЕ 

и БО ЛЕ ТА

(93/231818)

По след њи по здрав

ЗО РА НУ

од ком ши ја из Ми хај ла Пе тро ви ћа Ала са 3

(23/251616)

По след њи по здрав свом нај дра жем та ти и

су пру гу

ДУ ША НУ СЕ КУ ЛИ ЋУ

1951–2017.

С бес крај ном љу ба вљу ћер ка ЈЕ ЛЕ НА 

и су пру га АН ЂЕ ЛИ ЈА

(100/251852)

По след њи по здрав

ДУ ША НУ СЕ КУ ЛИ ЋУ

1951–2017.
од АЦЕ

(101/251852)

По след њи по здрав дра гом ко ле ги, при ја -

те љу и са рад ни ку

ЗО РА НУ ТО ДО РО ВИ ЋУ

Ко лек тив „MS auto”

(122/ф)

По след њи по здрав

ЗО РА НУ ТО ДО РО ВИ ЋУ
од тет ке ДО БРИН КЕ, бра та ДРА ГА НА, сна је 

СЛА ЂА НЕ, бра та ни це ИВА НЕ и бра тан ца НИ КО ЛЕ

(123/251887)

По што ва ном

ЗО РА НУ ТО ДО РО ВИ ЋУ

Тво ју пле ме ни ту до бро ту за у век си уре зао у на -

шим ср ци ма. Веч но ћеш оста ти у се ћа њи ма.

Тво ји ку мо ви: ДРА ГАН, БУ БА, ФИ ЛИП 

и МЛА ДЕН МИ ЛЕН КО ВИЋ
(126/251901)

По след њи по здрав дра гој ком ши ни ци

ДУ ШИ ЦИ ДУ ШКИ 

ДАНИЛУДИС

од ком ши ја МИ ЛО ШЕ ВИЋ, ЂОР ЂИ ЈЕВ СКИ 

и СР БУЉ
(37/
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По след њи по здрав

ДО БРИ ВО ЈУ ЛА ЗИ НУ

1961–2017.

од су пру ге СЛА ЂА НЕ и ћер ке САН ДРЕ.

Во ли мо те нај ви ше на све ту.

(1/251556)

По след њи по здрав си ну

ДО БРИ ВО ЈУ

ЛА ЗИ НУ БО БИ

од оца АН ЂЕЛ КА

(2/251561)

ДО БРИ ВОЈ 

ЛА ЗИН БО БА

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Брат МИ ЛЕ 

с по ро ди цом

(3/251561)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је наш Сло бо дан пре ми нуо

23. но вем бра 2017. го ди не. Са хра на је оба вље на 24. но вем бра 2017.

на Ста ром пра во слав ном гро бљу

СЛО БО ДАН ТА СО ВАЦ
2. III 1965 – 23. XI 2017.

Не до ста јеш нам...

Тво ја МА ЈА и ЈЕ ЛЕ НА

(12/251581)

По след њи по здрав ку му

СЛО БО ДА НУ

ТА СОВ ЦУ

ЈО ЦА 

и СЛАВ КО ГАР ГЕН ТА

(13/251581)

По след њи по здрав зе ту

СЛО БО ДА НУ

ТА СОВ ЦУ

БОР КА

(14/251581)

БО БА

Ра до ће мо те се се ћа ти и

из школ ске клу пе и са

дру же ња.

Пен зи о не ри 

ОШ „Иси до ра Се ку лић”

Пан че во

(21/251608)

Ту жна ср ца ја вља мо свим ро ђа ци ма, при ја те љи ма и по зна ни ци ма

да је 26. но вем бра 2017, у 84. го ди ни, пре ми ну ла на ша дра га

СЛО БО ДАН КА КО КО ВИЋ
1934–2017.

Са хра на је оба вље на 28. но вем бра 2017, у 15 са ти, на Но вом гро -
бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пруг МИ ХАЈ ЛО, ћер ка ДА НИ ЦА, 
син БРА ТИ СЛАВ, зет СТЕ ВАН, сна ја НА ДА, уну ци НЕ ВЕ НА, 
ПЕ ТАР, СТЕ ФАН и МИ ХАЈ ЛО и оста ла род би на и при ја те љи

(24/251618)

СЛО БО ДАН ТА СО ВАЦ БО БАН
За у век у на шим ми сли ма.

ОШ „Ђу ра Јак шић”, VIII-4: СЛА ВИ ЦА, ЈО ВАН КА, 
ГО ЦА, ЖИ ЛЕ, ЛЕ ПИ, БА НЕ, ПЕ ДА, ЧУ ПА, ПА НИ КА,

ВА СА и ШУ ЈА

(38/251660)

По след њи по здрав на шем

БО БА НУ

Оти шао си из не на да. Оста ли смо не ми и у

не ве ри ци...

Брат БА НЕ, бра ти чи на ТЕ О ДО РА 

и сна ја СА ЊА

(47/251696)

По след њи по здрав

АЛЕК САН ДРУ ЈУ РИ ЧА НУ

1948–2017.
од су пру ге СО ЊЕ и по ро ди це МИ ЛО ШЕ ВИЋ

(57/251725)

АЛЕК САН ДАР 
ЈУ РИ ЧАН

По след њи по здрав од
ком ши ја ЛА ЦИ ЈА 

ЦВЕ ТИ ЋА, ЗО КИ ЈА 
и ШИ ЉЕ
(74/251786)

По след њи по здрав зе ту и те чи

СЛО БО ДА НУ ТА СОВ ЦУ

од фа ми ли је КУР ЈАЧ КИ

(119/251871)

ЉУ БО МИР НО ВИ ЋЕ ВИЋ

1936–2017.

По след њи по здрав и веч ни спо кој же ли ти брат

ДРА ГАН с по ро ди цом
(48/251701)

ЉУ БО МИР НО ВИ ЋЕ ВИЋ
10. II 1937 – 23. XI 2017.

Ми ли мој  Љу шко, по сле  пе де сет че ти ри див них

и срећ но про ве де них го ди на бра ка смрт ми те је

оте ла, али те ни ка да не ћу за бо ра ви ти љу ба ви

мо ја.

Су пру га МИ РА
(55/251722)

Наш дра ги су пруг, отац, де да и пра де да на пу -

стио нас је 23. но вем бра 2017. са хра њен је 24.

но вем бра 2017, на Но вом гро бљу

ЉУ БО МИР НО ВИ ЧЕ ВИЋ
1936–2017.

Су ви ше је те шко на ћи пра ве ре чи...
Сву љу бав ка те би, ко ју но си мо у се би, нам ни ко
не мо же од у зе ти.

Тво ји: МИ РА, НЕ НА, БАЦ КО, МИ ША, ЛО РА,
НИ НА, АН ЂЕ ЛА, ВЛА ДО, АН ДРЕА и ВУК

(56/251723)

По след њи по здрав

СЛО БО ДА НУ СТАН КО ВИ ЋУ
12. V 1944 – 27. XI 2017.

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 27. но -

вем бра 2017. пре ми нуо наш во ље ни Сло бо дан.

Са хра на је оба вље на 29. но вем бра 2017, у Ја бу ци.

Ожа ло шће ни: су пру га, ћер ке, уну ци и оста ла

род би на
(115/251867)

СЛО БО ДАН

СТАН КО ВИЋ

27. но вем бра ме је на пу -

стио мој во ље ни та та, мо -

ја сна га. Мој осло нац,

мо ја пот по ра, мо је бла ге,

ти хе и уте шне ре чи, мој

пу то каз...

Хва ла ти та та за све.

РУ ЖИ ЦА

(116/251867)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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21. но вем бра за у век нас је на пу сти ла на ша дра га

ВЕ СА ЛА ЗА РЕ ВИЋ

1943–2017.
Би ла си до бра и пле ме ни та су пру га, мај ка и ба ка.

Твој осмех, ве дар дух, по жр тво ва ност и не се бич ност оста ће за у век

у на ма.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг ЈО ВО, ћер ка РА ДMИ ЛА, син РА ДО МИР,

сна ја КРИ СТИ НА, уну ка ЈО ВА НА и унук МА ТЕ ЈА

(15/251583)

По след њи по здрав во ље ном де да Ба ти и та ти

Био си му зи ка ко ја нас оку пља.

Би ћеш део нас за у век.

Ожа ло шће ни: тво ји уну ци ЛУ КА, СА ЛЕ, НИ НА, 

МАР КО, СТА ША и БО РИС и ћер ка ДИ ЈА НА

(17/251600)

23. но вем бра 2017. пре ста ло је да ку ца ср -

це на шег во ље ног

НИ КО ЛЕ ША ПО ЊИ ЋА 

БА ТЕ

С не из мер ном љу ба вљу и ту гом чу ва ће мо

успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(26/251622)

Опра шта мо се од на шег дра гог дру га ра

НИ КО ЛЕ ША ПО ЊИ ЋА БА ТЕ
С љу ба вљу и по што ва њем.

ЗЕ ЛЕ и НА ЦА

(51/251707)

По след њи опро штај од

БА ТЕ ША ПО ЊИ ЋА
Оста ће ми у трај ној успо ме ни.

ЉУ БО ЈАН КО ВИЋ

(58/251727)

На пу стио нас је

НИ КО ЛА ША ПО ЊИЋ БА ТА

Тво јим од ла ском за вр ши ла се

јед на див на при ча

не ма На де и Ба те.

Бес крај но за хвал ни што смо вас има ли.

ЉИ ЉА, БРА НЕ и МА ЈА с по ро ди ца ма

(88/251807)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

НИ КО ЛИ ША ПО ЊИ ЋУ БА ТИ

Оста ћеш у на шем се ћа њу.

По ро ди це: РА СТО ВИЋ, ГЛА ВО НИЋ, 

РАН ЂЕ ЛО ВИЋ, ПО ПО ВИЋ и ПЛА МЕ НАЦ
(94/251829)

По след њи по здрав

НИ КО ЛИ ША ПО ЊИ ЋУ БА ТИ

од при ја те ља НИ КО ЛЕ, ВЕ РЕ и НЕ ШЕ и зе та ВОЈ КА НА

(65/251763)

По след њи по здрав

ДРА ГА НУ МИ ЛЕВ СКОМ МУ СИ
3. V 1962 – 25. XI 2017.

од мај ке ЉУ БИ ЦЕ, су пру ге МИР ЈА НЕ, си на МАР КА 
и бра та СЛО БО ДА НА.

Увек ће мо те во ле ти и но си ти у ср цу.
(102/251853)

По след њи по здрав ку му 

НИ КО ЛИ 

ША ПО ЊИ ЋУ

По ро ди ца 

ТАН ЦА БЕ ЛИЋ

(103/251854)

МИЛ КА 

БО ГО ЈЕ ВИЋ

За у век ће мо те пам ти ти

по ве ли ком ср цу ко је си

не се бич но по кла ња ла

сви ма на ма.

За хвал ни за љу бав, не -

жност и до бр о ту.

Ћер ка РАД МИ ЛА, зет

СПА СО ЈЕ, унук ДЕ ЈАН,

уну ка ЈЕ ЛЕ НА, зет 

ПЕ ЂА и при ја 

ВУ КО СAВА

(80/251798)

МИЛ КА 

БО ГО ЈЕ ВИЋ

Бес крај на за хвал ност за

сву тво ју по жр тво ва ност,

љу бав и до бр о ту ко ју си

нам пру жа ла до зад њег

да на.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг

ВЛА ДА, син ЉУ БО МИР,

сна ја ДРА ГА НА и унук

МОМ ЧИ ЛО

(81/251798)

МИЛ КА 

БО ГО ЈЕ ВИЋ

Увек ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Се стра АН ЂА 

и зет МИ РО СЛАВ

(82/251798)

МИЛ КА 

БО ГО ЈЕ ВИЋ

Ба ко и пра ба ко, за у век

ћеш жи ве ти у на ма.

МИ ЛИ ЦА, ЛА ЗАР 

и ЈО ВАН

(83/251798)

По след њи по здрав на шој дра гој мај ци, ба ки и

прам би

ДУ ШАН КИ МАР ЈА НО ВИЋ
28. I 1930 – 28. XI 2017.

Син ИЛИ ЈА, ћеркe ЉИ ЉА НА и МИР ЈА НА 

с по ро ди ца ма
(68/251772

За у век ћеш нам не до ста ја ти

ДУ ШАН КА МАР ЈА НО ВИЋ

1930–2017.
Тво ји: ОЉА и БА НЕ са ћер ка ма

(69/251773)

28. но вем бра 2017, пре ми ну ла је на ша дра га

ШИ МА СА РА ТЛИ ЈА
2. VII 1930 – 28. XI 2017.

По чи вај у ми ру. Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ожа ло шће ни: ћер ка МА РИ ЈА, зет ЗО РАН, уну ка БО ЈА НА и унук

ИВАН с по ро ди цом

(79/251792)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

По след њи по здрав 

ДРА ГА НУ 

МИ ЛЕВ СКОМ

МУ СИ

од ЗО РА НА и СНЕ ЖЕ 

с де цом

(124/251891)

По след њи по здрав

ДРА ГА НУ 

МИ ЛЕВ СКОМ

МУ СИ

од ко лек ти ва 

„Мла зма тик”

(125/251896)
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СЕ ЋА ЊЕ

28. IX 2012 – 28. IX 2017.

ЈА ГО ДА 

ТО МИЋ

Ни ка да те не ће мо за бор -

ви ти.

НА ДА, ДРА ГА НА 

и СИ НИ ША

(11/251576)

ДРА ГАН БО ШЊАК

2012–2017.

СИМ КЕ, ПИ ЛЕ, ЗЛАТ КО и ВУЧ КО

(35/251646)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РАН СТАН КО ВИЋ
2007–2017.

Не до ста јеш за у век.
НЕ НА, ЛИ ЈА НА, СА ША и СНЕ ЖА НА

(52/251708)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ЗА РЕ 

СТО ЈЕ ВИЋ

1. XII 2014 – 1. XII 2017.

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Тво ји: су пру га ЛО ЗА,

ћер ке ГО ЦА и СЛА ЂА 

и унук МАР КО

(71/251776)

У су бо ту, 2. де цем бра да -

ва ће мо ше сто ме сеч ни

по мен на шем

НЕ БОЈ ШИ

МАР КО ВИ ЋУ
Оста вио си траг ко ји се

не бри ше, до бр о ту и пле -

ме ни тост ко ја се не за бо -

ра вља, љу бав ко ја је веч -

но при сут на и ту га ко ја

не про ла зи.

По чи вај у ми ру!

Тво ји: мај ка ЈО ВАН КА,

отац ДРА ГИ ША, брат

СА ВО, се стра НА ТА ША

с по ро ди цом и стриц

СЛА ВИ ША

(72/251782)

ПО МЕН

МИ ЛО РАД

ТРИФ КО ВИЋ

2013–2017.

Увек си у на шим се ћа -

њи ма.

Син РА ДО ВАН 

с по ро ди цом

(76/251789)

СВЕ ТЛА НА КЕ БИЋ
2. де цем бра 2017, у 11.30, на Ста ром пра во слав ном
гро бљу, да ва ће мо го ди шњи по мен на шој во ље ној Све тла -
ни. За у век си у на шим ми сли ма и ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(77/251775)

СЕ ЋА ЊЕ

РО СА КА РА

2. XII 2015 – 2. XII 2017.

У на шим си ср ци ма и

успо ме на ма.

За у век тво ји нај ми ли ји

(78/251793)

Про шло је три го ди не от ка да ни је с на ма

СЛА ВЕ ЈА КИ МОВ СКИ
Жи ве ћеш за у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(86/251862)

3. де цем бра 2017, у 11 са ти, на Но вом гро бљу, одр жа ће -

мо че тр де се то днев ни по мен на шем

МИ ЛА НУ КР КО ВИ ЋУ
Ње го ви нај ми ли ји

(89/251808)

Ше сто ме сеч ни по мен 

НИ КО ЛИ МАР ЈА НО ВИ ЋУ
1950–2017.

Не из мер на ту га и бол, као и тог коб ног 5. ју на,
ка да си нас из не на да за у век на пу стио. Сва ко -
днев но си с на ма у на шим ми сли ма, ср цу и се ћа -
њи ма.
С по но сом и не из мер ном љу ба вљу су пру га АНА,

ВЕ СНА, ДЕ ЈАН и ЖЕЉ КА
(8/251557)

НИ КО ЛА 

МАР ЈА НО ВИЋ

Дра ги та та, на вр ши ло се

шест ду гих ме се ци без

те бе. Још увек се не мо -

гу по ми ри ти с тим да те

ви ше не ма. Бол и ту га су

стал но уз ме не. Успо ме -

ну на Те бе и тво ју до -

бро ту веч но ћу чу ва ти у

свом ср цу и ми сли ма, и с

по но сом ћу те увек спо -

ми ња ти.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ја ћер ка ВЕ СНА

(9/251777)

Про шло је шест ме се ци

од смр ти на шег бра та и

уја ка

НИ КО ЛЕ 

МАР ЈА НО ВИ ЋА

1950–2017.
Оти шао си ти хо, без ре чи

и по здра ва. Са мо ми ко -

ји те во ли мо зна мо ко ли -

ко нам не до ста јеш.  У

ср цу и ми сли ма увек с то -

бом тво ји нај ми ли ји.

Се стре МА РИ ЈА 

и ЉУ БИ ЦА и се стрић

ГО РАН 

са сво јим по ро ди ца ма

(10/251557)

29. но вем бра 2017. на вр ши ло се осам го ди на от ка ко ни -

је с на ма на ша во ље на

МИ ЛА ДИН КА ПЕ ШЕВ СКИ
29. XI 2009 – 29. XI 2017.

Ти по сто јиш и тра јеш кроз нај леп ше успо ме не.

Не до ста јеш нам.

Тво ји нај ми ли ји
(106/ф)

СЕ ЋА ЊЕ

ША ТЛАН

ДЕ САН КА                       МИ ЛЕ
2007–2017.                                  2013–2017.

По ро ди ца
(42/251676)

МА РИ ЈА 

АН ТО НИ А ДИС

2003–2017.
Те бе ду го не ма и ср це

нас бо ли, да нас тво ја љу -

бав шти ти, чу ва, во ли.

МА РИ НЕ ЛА, 

ДО НА ТЕ ЛА, 

АФРО ДИ ТА и ЕЛЕ НИ

(32/251367)

По след њи по здрав тет ки

ВЕ СИ 

ЛА ЗА РЕ ВИЋ
од ЉУ БИ ЦЕ

(120/251884)

С ве ли ком ту гом и бо лом оба ве шта ва мо

род би ну и при ја те ље да је пре ми нуо наш

дра ги отац, све кар, де ка и пра де ка 

ДА НЕ ДЕ РИ КРА ВА
29. IX 1923 – 26. XI 2017.

Са хра на је оба вље на 28. но вем бра 2017, у
14 са ти, на Ка то лич ком гро бљу у Пан че ву.

С љу ба вљу ко ју смрт не пре ки да и ту гом
ко ју вре ме не ле чи за у век оста јеш у на -
шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: ћер ка ДРА ГИ ЦА и син
БРАН КО с по ро ди ца ма

(30/251634)

Дра ги

ДА НЕ
не ка те у ти ши но веч ног ми ра пра ти на ша љу бав и се ћа -
ње на тво ју до бр о ту.

По ро ди це МИ РИЋ и ЈЕ ЛО ВАЦ

(31/251634)

По чи вај у ми ру

ЂУР ЂИ НА БА СТА

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Тво је тет ке: МИ ЛИ ЦА, ЖИВ КА, РАД МИ ЛА 

и НА ДА с по ро ди ца ма
(66/251769)

По след њи по здрав дра гој мај ци

МИ ЛИ ЦИ МИ ЛЕН КО ВИЋ
1926–2017. 

Хва ла ти за не из мер ну бри жност и то пли ну.
С по што ва њем и љу ба вљу син МИ ЛА ДИН с по ро ди цом

(84/251799)

Во ље ној мај ци

МИ ЛИ ЦИ МИ ЛЕН КО ВИЋ
1926–2017.

С љу ба вљу, по но сом и по што ва њем што сам те
има ла чу ва ћу успо ме не на те бе, тво ју ду шу и љу -
бав ко ју си ми да ри ва ла.
Зна ла си ко ли ко те во лим, али ни кад не ћеш са -
зна ти ко ли ко ми не до ста јеш.

Тво ја МИ ЛЕ НИ ЈА с по ро ди цом
(85/251794)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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4. де цем бра на вр ша ва се че тр де сет ту жних да на

от ка ко ни је с на ма на ша дра га

МА РИ ЈА ТО ДО РОВ БАЈ КИН
1937–2017.

Бес крај но хва ла за све што си нам не се бич но
пру жи ла, а успо ме ну на те бе са пу но љу ба ви и

по што ва ња ће чу ва ти тво ји нај ми ли ји: бра ћа
ПА ВЛЕ, СТЕ ВО и ИЛИ ЈА, се стри ћи МИ ТА, 

ИГОР и ОБРЕН са сво јим по ро ди ца ма
(18/251600)

3. де цем бра 2017.  на вр -

ша ва се че тр де сет да на

от ка ко ни је с на ма на ша

во ље на

МИ РА 
ВУ ЈА СИ НО ВИЋ
Да ни про ла зе, а ту га и
бол не про ла зе.

Тво ја ћер ка БРАН КА 
и уну ци МАР КО 

и МИ ЛИ ЦА
(27/251628)

ДУ ШАН 
ЈО ВА НО ВИЋ

ПУ РА

1939–2011.
Шест го ди на ту ге без те -
бе, али си увек у мом ср -
цу и ми сли ма.

Тво ја су пру га 
ДУ ШАН КА

(28/251619)

Про шла је ту жна го ди на

от ка да ни си с на ма

ДРА ГА НЕ

Чу ва мо те од за бо ра ва.

Се стра СТАН КА 

с по ро ди цом

(44/251682)

У су бо ту, 2. де цем бра 2017, у 11 са ти, одр жа ће мо

го ди шњи по мен на шем дра гом оцу и де ди

ДРА ГУ ТИН ЈО ВИЋ ГУ ТЕ

Веч но ожа ло шће на по ро ди ца
(45/1251682)

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШАН 

КО МЛУ ШАН

29. XI 2003 – 29. XI 2017.

Ду шко мој, до кра ја жи во -

та чу ва ћу те од за бо ра ва.

Тво ја РА ДИ ЦА

(46/251694)

СЕ ЋА ЊЕ

На вр ша ва се осам го ди -

на од смр ти

ДРА ГО ЉУ БА

НИН КО ВИ ЋА

6. XII 2009 – 6. XII 2017.

Су пру га МИ ЛАН КА 

и син ДИ МИ ТРИ ЈЕ

(49/251703)

ЛУ КРЕ ЦИ ЈА ЕР ДЕ ЉАН
10. XI 1945 – 10. XII 2016.

Не ма те већ го ди ну да на. Са да си го ре са ан ђе ли ма, али
по сто јиш у на шим ср ци ма.

Во ле те тво ја де ца. Не до ста јеш нам.

(50/251704)

2. де цем бра, у 11 са ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу

да ће мо го ди шњи по мен на шој во ље ној

ЈЕ ЛИ ЦИ РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ
рођ. Ме дан чић

Тво ји нај ми ли ји

(64/251760)

Про шло је ту жних шест ме се ци от ка ко ни је с на ма на ша

нај дра жа

ЗО РИ ЦА ЉЕ ШЊАК АВРА МО ВИЋ

Веч но ожа ло шће ни: су пруг МИ ЛАН, син ПЕ ТАР ВУК,

ћер ка ЈЕ ЛЕ НА и зет НА БИЛ
(107/251859)

У су бо ту, 2. де цем бра 2017. го ди не, у 11.30, на Но вом гро -

бљу у Пан че ву да ва ће мо го ди шњи по мен на шем

МИ ЛЕН КУ УВА ЛИ НУ

1959–2017.

Го ди на про ђе, ту га и се ћа ње не!

Не до ста јеш...

Тво ји: МИ ЛАН, ЈО ВА НА и ЈЕ ЛЕ НА
(33/251641)

МИ ЛЕН КО

УВА ЛИН

4. XII 2016 – 4. XII 2017.

Про ђе го ди на ка пе та не

мој!!!

ИГОР с по ро ди цом

(29/251631)

Дра ги наш

МИ ЛЕН КО

Оста јеш за у век у ле пом се ћа њу.

Тво ји: ЦО КА, ТА ЊА, ИВА НА, СИ НИ ША,

АЛЕК СА и ПЕ ТАР

(34/251642)

Че тр де сет да на ка ко је пре ми ну ла на ша

дра га

ДА РИН КА ПО ПА ДИЋ

Све ви ше нам не до ста јеш.

По чи вај у веч ном ми ру.

Тво ји нај ми ли ји: ћер ка СНЕ ЖА НА, 

уну ка ИВА, пра у нук ЈО ВАН и зе то ви 

ЗО РАН и МИ ЛАН

(53/251719)

По во дом че тр де сет да на

ДА РИН КА ПО ПА ДИЋ

Увек ће те се се ћа ти с по што ва њем СУ ЗА НА
(54/251719)

У сре ду, 6. де цем бра 2017. го ди не на вр ша ва се че -

тр де сет да на от ка ко нас је на пу стио наш во ље ни

ЉУ БО МИР МИ ЋИЋ
По мен ће се одр жа ти на гро бљу Ко теж, са по чет -

ком у 11 са ти.

Ћер ка ДЕ ЈА НА, син БРАН КО и сна ја МИ ЛЕ НА,

уну ци ЈО ВАН, АЛЕК СА, ЈЕ ЛЕ НА и МИР ЈА НА,

род би на и при ја те љи
(87/251803)

Про шло је три на ест го -

ди на от ка ко ни је с на ма

МИ ЛАН 

СИ МО ВИЋ

1929–2014.

Су пру га са ћер ка ма

(75/251787)

27. но вем бра на пу сти ла

нас је на ша

ЈЕ ЛИ СА ВЕ ТА 

МИ ТИЋ ВЕ РА

1936–2017.

По чи вај у ми ру.

Тво ји нај ми ли ји

(99/251851)

У су бо ту, 2. де цем бра, у

11 са ти, на гро бљу у  Фер -

ди ну, да ва ће мо го ди шњи

по мен на шој 

БИ СЕР КИ 

БОК ШАН

Син ДУ ШКО и сна ја

АН ДРЕЈ КА

(97/251843)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 1. децембар 2017. 27

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

СЕ ЋА ЊЕ

РУ ЖИ ЦА СТА НИ МИ РОВ

1930–2016.

У су бо ту, 25. но вем бра, у 11 са ти, на Ста ром пра -

во слав ном гро бљу, одр жа ли смо го ди шњи по мен

на шој дра гој мај ци и ба ки.

С љу ба вљу и ту гом ћер ка ЉИ ЉА НА с де цом
(4/251395)

СЕ ЋА ЊЕ

ВИН КА ПА ВЛО ВИЋ

2011–2017.
С љу ба вљу од си на ВЛА ДИ МИ РА с по ро ди цом

(5/251572)

Шест го ди на је про шло от ка ко ни си с на ма

ВИН КА ПА ВЛО ВИЋ
Жи виш у на шим ми сли ма и ср ци ма.

Син ЗО РАН с по ро ди цом

(6/251572)

30. XI 1999 – 30. XI 2017.

СА ВА ЋИ РИЋ

Увек у на шим ср ци ма.

Тво ја по ро ди ца
(7/251573)

На вр ша ва се че тр де сет

да на от ка ко нас је на пу -

стио наш

ЗО РАН 
КЕ ЉЕ ВИЋ 

КЕ КИ
Во ли мо те и чу ва мо од
за бо ра ва.

Тво ји: НЕ НАД, 
ВИ О ЛЕ ТА и СТА ША

(16/251594)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

На вр ша ва се пет го ди на от ка ко ни је с на ма наш дра ги

НЕ ДЕЉ КО МИ ЛО ШЕ ВИЋ
Ра до га се се ћа ју: су пру га КА ТА, си но ви ДРА ГИ 

и ЗО РАН с по ро ди ца ма

(20/251607)

Ту жно се ћа ње на дра ге ро ди те ље

МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

НЕ ВЕ НА           БО ЖИ ДАР

2007–2017.                      1978–2017.

По чи вај те у ми ру цар ства не бе ског.

С по што ва њем ва ши нај ми ли ји

(22/251610)

2. де цем бра 2017. у 11 са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву, да ва ће мо

го ди шњи по мен

МИ ЛО РА ДУ БО ДИ РО ГИ

1950–2016.

С љу ба вљу и по што ва њем но си мо те у ср цу.

Су пру га МИ ЛИ ЦА, ћер ке БИ ЉА НА и НА ТА ША с по ро ди ца ма

(25/251619)

СЕ ЋА ЊЕ

БА ЛАЖ БО НИШ

2014–2017.
Рет ко се ра ђа та кав чо век, а све ре чи су си ро ма -

шне да би опи са ле тво ју до бр о ту и пле мен ти ост

пре ма сви ма.

У веч ном бо лу су пру га ВЕ РА 

и ћер ка КА ТА РИ НА
(36/251649)

7. де цем бра на вр ша ва се го ди на од смр ти

СТЕ ВА НА КО ВА ЧЕ ВИ ЋА

Тво ја су пру га СО ФИ ЈА

(39/251661)

СЕ ЋА ЊЕ

СТО ЈИЉ КО ВИЋ

СТО ЈА ДИН   МИЛ КА   СЛО БО ДАН

1930–2014. 1935–2002. 1953–2009.

С љу ба вљу и по што ва њем ва ши нај ми ли ји
(40/251664)

ГОР ДА НА ПО ПО ВИЋ

1961–2015.
2. де цем бра 2017, на Но вом гро бљу, у 12

са ти, да је се дво го ди шњи по мен на шој

дра гој Гор да ни.

Го ди не те ни кад не ће из бри са ти, јер ти

жи виш у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: мај ка ЂУР ЂЕВ КА, 

су пруг ТО МИ СЛАВ и си но ви ПРЕ ДРАГ 

и МЛА ДЕН

(43/251681)

РА ДОЈ КА

МИ ХАЈ ЛОВ 
10. XI 1930 – 5. XI 2016.

У уто рак, 5. де цем бра

2017, на вр ша ва се го ди -

на от ка да ни си с на ма. 

Не ма твог осме ха, при че,

по др шке, тво је љу ба ви.

Остала су са мо се ћа ња,

бол и ту га.

Во ље ни ни ка да не уми ру.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Су пруг СТЕ ВАН и ћер ке

ВЕ СНА и СНЕ ЖА НА 

с по ро ди ца ма

(63/251758)

Че тр де се то днев ни по мен

на шем во ље ном

КЕ КИ ЈУ

Увек си у на шим ми сли -

ма. Та ко ће и би ти за у -

век.

Во ли те брат ПРЕ ДРАГ

и ГО ЦА са де цом

(95/251833)

Оба ве шта ва мо ро дби ну и

при ја те ље да ће мо у су -

бо ту, 2. де цем бра 2017, у

11.30, да ва ти че тр де се то -

днев ни по мен 

СТА НИ ЈИ 

РА ДО ВИЋ

Ње ни нај ми ли ји

(117/251868)

У пе так, 1. де цем бра 2017, у 11 са ти, на гро бљу у

Стар че ву да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен 

ЗО РА НУ КЕ ЉЕ ВИ ЋУ КЕ ЉИ
Тво ја пле ме ни тост и љу бав је на ша сна га и по нос
што смо те има ли. Да ни про ла зе и не убла жа ва -
ју ту гу, са мо вре ме про ла зи.

Во ле те и веч но  ће те се се ћа ти тво ји 
нај ми ли ји: су пру га БИ ЉА НА, ћер ка ИВА НА,

уну чад МАР КО, ХЕ ЛЕ НА и СТЕ ФАН, 
зет МИ ЛАН и та шта ДРА ГИ ЦА

(118/251869)

На шој дра гој

ДРА ГИ ЦИ ИЛИН

1931–2016.

да ва ће мо го ди шњи по мен у су бо ту, 2. де цем бра 2017, у 11.30, на

Но вом гро бљу.

Увек је у на шим ми сли ма и се ћа њи ма, јер љу бав и ту га су веч ни.

Ње ни нај ми ли ји

(59/251740)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пре оп те ре ће ни сте про шло -
шћу. Не му чи те се бе, али ни љу -
де око се бе оним што не мо же те
про ме ни ти и ис пра ви ти. Ни је
пра ви тре ну так да на пу сти те по -
сао, без об зи ра на те шко ће. Ви -
ше спа вај те.

Ра се ја ни сте, па ће вам се де -
ша ва ти да за ка же те два са стан -
ка у исто вре ме, а он да ће те за -
бо ра ви ти на оба. По сло ви вам
иду при лич но до бро, оче куј те
нов ча ну на гра ду. Про бле ми са
же лу цем.

Па зи те шта и где го во ри те да не
би сте би ли ухва ће ни у ла жи. По -
ка жи те ви ше стр пље ња у по сло -
ви ма и не фор си рај те то ли ко ни
се бе ни дру ге. Но вац има свој
пут, тре нут но ма ло ка сни код
вас, али, као и све, сти же у по -
след њем тре нут ку.

Нер во за на го ми ла на у ва ма мо -
же до ве сти до лак ших здрав стве -
них те шко ћа. Де лу је те сми ре но и
за до вољ но, али то је са мо за тиш -
је пред бу ру. По тру ди те се да се
сти ша те бар до сле де ће сед ми це.
Ма њи при лив нов ца.

Про ме на вре ме на не при ја ва -
шим плу ћи ма, па по се ти те ле ка -
ра. По ро дич ни и љу бав ни од но си
су ста бил ни. На кло ност над ре ђе -
них је ве ли ка и пра ви је тре ну так
да то ис ко ри сти те за се бе и ко нач -
но до би је те оно што ду го че ка те.

Вре ме ни је нај по вољ ни је за
тра же ње дла ке у ја је ту, за то се
ма ло сми ри те. Не ма те мно го
стр пље ња, али окол но сти ће се
окре ну ти у ва шу ко рист. По сло ви
ће вам до не ти со ли дан до би так
да мир но до че ка те крај го ди не.

Бу ди те опре зни у љу ба ви. Не
отва рај те се пре ви ше, ни је зла то
све што си ја. По сло ви вам иду од
ру ке и ус пе ће те да се на мет не те.
Ра ко ви ко ји се ба ве при ват ним
по слом би ће за до вољ ни нов ча -
ним при ли ви ма.

Пра ви је тре ну так да ко нач но
ста ви те тач ку на све оно што вас
већ ду го му чи. Пре ки ни те од но се
ко ји вас оп те ре ћу ју и кре ни те да -
ље. Но вац вам сти же. Љу бав ни
од но си су то пло-хлад ни, али не
бу ди те бр зо пле ти.

Не мо же све у жи во ту да се ис -
пла ни ра, кон тро ли ше и на мет не.
За др жа ва ње бе са са мо вам ства -
ра про бле ме. Ма њи су ко би с ко -
ле га ма мо гу пре ра сти у ве ли ку
сва ђу. Ствар ног раз ло га за то не -
ма. Сми ри те се.

Ме ња ли би сте не што, али без
пра вог раз ло га. По сао вам је у
овом тре нут ку као ом ча око вра -
та, али твр до гла ви ји сте не го
ика да и ре ше ни да све ис те ра те
на чи стац. Парт нер вас по др жа -
ва, пун раз у ме ва ња, али не ис -
пи туј те гра ни цу.

Пред ва ма је до но ше ње јед не
ве ли ке од лу ке, али пре не го што
је до не се те, по но во све до бро
ана ли зи рај те. Од но си у по ро ди -
ци су се ма ло за ком пли ко ва ли,
али сво јим шар мом ће те то сре -
ди ти. Но вац по ла ко по чи ње да
при сти же.

Пред ва ма је ша ро лик пе ри од.
Сед ми ца вам по чи ње не до стат -
ком нов ца, а он да ће усле ди ти
из не над ни до би так. Тро ши те и
оно што не ма те. Об у здај те се.
Сит не чар ке с парт не ром мо гу
про бу ди ти страст, али не пре те -
руј те.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РОЂЕ НИ

Доби ли бли зан це – ћер ке
4. новем бра: Тама ру и Софи ју – Сања и Кости ке Ника.

Доби ли ћер ку
4. новем бра: Теодору – Дејана и Бојан Куљанин; 6. новем бра: Еле о но ру – Божа на и

Адам Бре зник; 8. новем бра: Петру – Дра га на и Милош Влат ко вић; 9. новем бра: Софи ју –

Ива на и Иван Ђор ђе вић; 10. новем бра: Уну – Јасми на Њистор и Мар ко Кља јић, Тару – Та-

ма ра Јан ков ски и Милош Вла јић; 13. новем бра: Андреу – Дани је ла и Дра ган Петр о вић,

Лару – Дра га на Панић и Горан Марић; 14. новем бра: Сару – Ива на Вук Нико лић и Нема -

ња Нико лић; 15. новем бра: Анђе лу – Јеле на и Мар ко Павло вић, Ната ли ју – Сања Барош и

Роберт Јожа, Ању – Мари на и Нико ла Егић.

Доби ли сина
3. новем бра: Џасти на – Љиља Нова ков и Милан Недељ ко; 5. новем бра: Вук ма на –

Тама ра Божи ћ и Милан Наком чић; 6. новем бра: Вука на – Tатја на Само и лов и Тихо мир

Мар ко вић; 7. новем бра: Дави да – Сла ви ца Павлов ски и Миро слав Стан ков ски, Дамја -

на – Јова на и Дар ко Вра нић; 9. новем бра: Дамја на – Мили ца и Бојан Сто јић; 10.

новем бра: Вука – Јули ја на Сау зер и Дејан Обра до вић; 13. новем бра: Сте фа на – Мари -

ја и Бојан Фор гић; 14. новем бра: Мар ка – Мари на и Чедо мир Бор на, Павла – Дија на и

Мар ко Мар ков ски; 15. новем бра: Деспо та – Дани је ла и Мар ко Сто ја нов ски, Миха и ла –

Татја на и Милош Ђурић, Павла – Ива на Каплар и Анђел ко Божић, Вању – Бојана Гла-

вонић и Данијел Михајловски; 16. новем бра: Воји сла ва – Кри сти на и Сава Пешић,

Алек су – Мари ја и Мар ко Дичић; 17. новем бра: Стра хи њу – Биља на Фор гић Кана лаш

и Дејан Кана лаш; 18. новем бра: Луку – Мило мир ка Ђор ђе вић и Милош Бабић.

ВЕН ЧА НИ

18. новем бра: Сте фа на Настић и Мио драг Вељ ко вић, Ната ша Боро та и Дра ган

Мишче вић, Мила на Вук ми ро вић и Урош Гаври ло вић, Сане ла Лаза ре вић и Алек сан -

дар Гла во нић; 19. новем бра: Оли ве ра Јев тић и Миро слав Петре ски, Мари ја на Пет -

ков и Мило мир Пан тић, Вален ти на Нико лић и Милан Ћалић; 23. новем бра: Ката -

ри на Пере ги и Дани јел Или ја шев, Јован ка Гаври лов и Сте ван Сте фа но вић; 24.

новем бра: Добри ла Мар се нић и Жар ко Живој но вић.  

УМР ЛИ

16. новем бра: Ирен Нађ (1929); 17. новем бра: Мило рад Шар че вић (1954); 18. новем бра:

Мили ца Радој чић (1936), Пре драг Белан чић (1951), Јули ја на Бечеи (1926), Мил ка Витић

(1937), Пера Ста мен ков ски (1942), Мили ца Шко рић (1953); 19. новем бра: Живан Лаза ров

(1946); 20. новем бра: Миљој ка Ниша вић (1940), Живо слав Танац ко вић (1941), Ана Јакаб

(1940), Петар Добрић (1952); 21. новем бра: Беце на Томић (1935), Мило је Мило са вље вић

(1934), Миро слав Бучић (1937), Трај че Стој ков ски (1960), Зла ти ја Ичин (1922), Нико ла Јока но -

вић (1985), Биља на Мија то вић (1987); 22. новем бра: Или ја Кораћ (1950), Сне жа на Ђур ђев

(1950), Пера Ката нов (1946), Вуки ца Жутић (1932); 23. новем бра: Љубо мир Нови ће вић

(1936), Сло бо дан Тасо вац (1965), Души ца Дани лу дис (1958), Дра ги ца Митро вић (1946).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

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.

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.

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

МА ГИЧ НИ ЛИК 6 х 8

СПУНЕРИЗАМ
ВРЕЛО РЕКЕ

ИЗБОР   ВУНЕ

РОЂЕНА У

СЕЛЕУШУ

Држање
непријатеља

у обручу

Нушићева
комедија

Управе 
универзитета

Немоћан
човек, 

астеник

ПРВА
СРПСКА

ЛЕКАРКА У
УГАРСКОЈ

Радници у
матичарској

служби

Други 
вокал

Простор за
држање

гмизаваца

Мађарски
песник
(Ендре)

Притока
Балтичког

мора

Циљ

Руда
гвожђа

Котлина
Преспанског

језера

Име глумца
Хариса

Притока
Јенисеја

Предлог уз
локатив

Задужби-
нари

Гмизавац

Одводни
крвни суд

Свештеници
у Исламу

ПРОШЛА

АЛБАНСКУ

ГОЛГОТУ

Држава у
Африци

Римски бог
љубави
(мит.)

Војевање
Писар
(мађ.)

Акционари

Лична 
заменица

ЛЕКАРКА СА
СЛИКЕ

Иницијали
Мештровића

Света (турц.)

Горки 
лекови

Карташка
игра

Показна
заменица

Народ под
Турцима

Симбол
никла

Игра на
срећу

Хемијски
елемент

Симбол
фосфора

Симбол
иридијума

Врста
строја у

војсци (мн.)

Стари тип
возила

„Ситроена”

ПАРОДИСТ je морске

пребринуо муке

допловивши бродом

до суецке луке.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

(2) МАЂАРСКО МОРЕ

(3) СРЕДСТВО ЗА ЈАЧАЊЕ

(1) ЛУКА У ЕГИПТУ

Покрај Балатона

НА ЛЕТО ЈЕ ЗБОР,

тамо Пишта кани

да проведе одмор.

Коме снага мањка

и лоше му стање,

НEКA ПЛАТИ добро

средство за јачање.



Дуго го ди шњи пан че вач ки сни -
ма тељ Радо ван Ђерић Ђера,
тре нут но запо слен у Народ ном
музе ју Пан че во, већ више од
десет годи на бави се аутор ским
доку мен тар ним фил мом. У
фоку су му је живот на селу, а
издва ја ју се три награ ђи ва на
оства ре ња, која повре ме но при -
ка же у неком од пан че вач ких
насе ље них места.

Тако је пре изве сног вре ме -
на госто вао у Кача ре ву, а недав -
но и у Дому кул ту ре у Гло го -
њу, када је публи ка могла да
види поме ну те доку мен тар це.

Први Ђерин филм (из 2005.
годи не), под нази вом „Про сто
ко пасуљ”, и данас се алтер на -
тив но при ка зу је у Кусту ри чи -
ном Дрвен гра ду. У том оства -
ре њу све се врти око Три ше,
који има иде ју да на кача ре вач -
кој „Сла ни ни ја ди” обо ри Гини -
сов рекорд тако што ће ску ва ти
две и по хиља де лита ра пасу ља.
Али испо ста вља се да је то само
фазон на који глав ни јунак поку -
ша ва да зара ди новац. Око
огром ног каза на оку пља ју се
раз не пер со не, чији комен та ри
при лич но вер но осли ка ва ју овда -
шњи мен та ли тет.

„Село у срцу гра да” про шле
годи не је, међу 186 кон ку ре -
на та, про гла ше но побед ни ком
два де сет петог Међу на род ног
етно ло шког фести ва ла у дома -
ћој кон ку рен ци ји. Филм гово -
ри о жите љи ма пан че вач ког
насе ља Мар ги та који чува ју ста -
рин ски иден ти тет. Како би
један од њих рекао – док има
коња, биће и Мар ги ћа на. Поред
оста лог, при ка зан је и једин -
ствен тамо шњи оби чај, када
хар мо ни каш на дан сла ве сви -
ра испод про зо ра дома ћи на.

Нај но ви ји Ђерин филм је
„Банат ски блуз”, добит ник гран-
при ја на послед њем омо љич -
ком „Жисе лу”, док је пре неки
дан у Маке до ни ји, на фести ва -
лу „Каме ра 300”, осво јио дру го
место. При ча је о томе како су

некад живе ли ста нов ни ци ове
реги је и како реа гу ју на про ме -
не. Један од про та го ни ста је
Душан Глу ва ков, позна ти рокер,

који не кри је да воли ста ри
Банат, али жели напред. С дру -
ге стра не, отац га редов но запит -
ку је када ће да се „унор ма ли”,
то јест да „пре ста не с там бу ра -
њем гита ре и вра ти се земљи”.
Упе ча тљив лик је и локал ни
бри ца, пра ви живи музеј ски
при ме рак ста рог вре ме на.

– Све те фил мо ве не бих
назвао доку мен тар ним, већ
етно ло шким, јер се баве баш
том мате ри јом. Тру дио сам се
да про дрем у аутен тич не оби -
ча је, нави ке, па и карак те ре
јед но став них малих људи који
негу ју дух ста рог Бана та. Чини
ми се да то неста је и да је сада
можда послед ња при ли ка да
се то забе ле жи. Пла ни рам да и
убу ду ће радим на истој тема -
ти ци – навео је Ђера.
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успе ли да се орга ни зу ју у држа -
ву – почи ње при чу ова Пан чев -
ка цин цар ске крви.

Она наво ди да су Аро му ни
на овим про сто ри ма гото во пот -
пу но забо ра вље ни из раз ли чи -
тих раз ло га – од поли тич ких
па до мими кри је таквих малих
етнич ких гру па које су убр зо
након фор ми ра ња биле раз би -

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Дина
Ова чупа ва жен ки ца поја ви ла се
поред јед ног про мет ног пута у
нашем гра ду пре три месе ца, али
нажа лост није има ла пре ви ше
сре ће: неко ли ко дана касни је уда -
рио ју је ауто мо бил, након чега
је завр ши ла у град ском при хва -
ти ли шту с пре ло мом ноге.

Ту је повре да сани ра на и после дужег опо рав ка, за див но
чудо, поно во шета и трчи. Сте ри ли са на је, вак ци ни са на и
чипо ва на, спрем на за дру гу шан су и нове вла сни ке, а све
инфор ма ци је могу се доби ти на теле фон 352-148.

Ста фор ди ца
Иако их бије глас да су агре сив ни,
опа сни, ова кви или она кви, ова жен -
ка ста фор да је изу зет но мир на и
послу шна. Про на ђе на је на Куде -
љар цу сре ди ном месе ца, без чипа
или огр ли це, и нај ве ро ват ни је има
вла сни ке, који је, нажа лост, нису
тра жи ли у слу жби „Зоо хи ги је не”,
иако им је у ком ши лу ку.

Уко ли ко неко зна вла сни ка или
има усло ве и жели да удо ми ову
добри цу, може се јави ти на 352-148.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

И док „Пан че вац” наста вља да
изда је додат ке на јези ци ма
већих наци о нал них зајед ни ца
– Руму на, Мађа ра, Сло ва ка и
Маке до на ца, ова рубри ка посве -
ћу је пажњу мало број ни јим
наро ди ма са ових про сто ра –
банат ским Буга ри ма, Јевре ји -
ма и Цин ца ри ма.

Сво је виђе ње широ ког дија -
па зо на тема од исто ри ја та до
акту ел ног тре нут ка даће добри
позна ва о ци при ли ка у поме ну -
тим зајед ни ца ма.

У овом бро ју о Цин ца ри ма
гово ри Све тла на Нико лин.

Неко ко вео ма добро позна је
при ли ке када је реч о Цин ца -
ри ма, као и о њихо вом досе -
ља ва њу и бити са њу на овим
про сто ри ма, сасвим сигур но је
нови нар ка Све тла на Нико лин.

– Реч је о рома ни зо ва ном
ста ро бал кан ском наро ду, али
ради је бих кори сти ла науч но
усво јен тер мин – Аро му ни. Име
Цин ца ри одо ма ћи ло се само у
Срби ји и око ли ни; поти че од
речи „ћинћ”, која пред ста вља
број пет, па се до поме ну тог
нази ва веро ват но дошло тако
што се тај израз нај че шће чуо

„МАЛЕ” НАЦИ О НАЛ НЕ МАЊИ НЕ У ПАН ЧЕ ВУ (3)

ПОЗИ ТИ ВАН ДУХ ЦИН ЦА РА ОСЕ ЋА СЕ НАДА ЛЕ КО

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ље ни из Вла хо кли су ре, ода кле
су пову кли и кумов ску фами -
ли ју Ока. Реци мо, поро ди ци
бан ка ра и кул тур них дона то ра
Мано Зиси тре ба дати ули цу у
гра ду, као и Михај ло ви ћи ма,
међу који ма су били истак ну -
ти архи тек ти и мате ма ти ча ри.
Данас су мно ги ма позна ти
врсни уго сти те љи Џан тов ски
или адво ка ти Ћур чи ни. Нај ти -
пич ни је поро ди це у Пан че ву
нису мења ле пре зи ме на, што
су спле том окол но сти кроз исто -
ри ју Аро му ни вео ма често
чини ли, чак и по пет-шест пута.
Ипак, као што су ми мно ги од
њих при зна ли, неу по ре ди во им
је бит ни је то што зна ју ко су –
исти че пан че вач ка нови нар ка.

Она дода је да су Цин ца ри у
сва кој сре ди ни у којој би се
нашли, били позна ти као изу -
зет но пози тив ни и мар љи ви и
вра ћа ли су јој све што је било
зами сли во. Тако се по Бео гра ду
могу наћи нат пи си о дона то ри -
ма од којих је 70 одсто њихо вог
поре кла; у Новом Саду је Мати -
ца срп ска опста ла захва љу ју ћи
Тран да фи ло ви ћи ма, док је кул -
ту ра Срем ских Кар ло ва ца почи -
ва ла на дона ци ја ма Аро му на.

– Будућ ност Цин ца ра због
вели ке рас пр ше но сти није нима -
ло бли ста ва. Када је реч о Срби -
ји, посеб но сам песи ми ста, јер
је дија лект пот пу но нестао и
можда га кори сти неко ли ко
десе ти на људи, али га чак ни
њихо ва деца не зна ју. Зато је
циљ језич ких ради о ни ца које
смо пре неко ли ко годи на орга -
ни зо ва ли у Евро ре ги о нал ном
цен тру „Ин меди јас рес” био да
се, пре све га, очу ва иден ти тет
попу ла ци је, јер уче ње пот пу но
новог јези ка није нима ло лако.
Мислим да смо сушти ну пости -
гли, а и први смо на про сто ри -
ма бив ше Југо сла ви је поче ли
да ради мо на про мо ци ји Аро -
му на. И то се про чу ло чак до
Сло ве ни је, која је има ла истро -
ро ман ску попу ла ци ју у јужним
кра је ви ма, па је њихо ва наци о -
нал на теле ви зи ја сни ми ла еми -
си ју с нама. Сада оста је новим
истра жи ва чи ма да кре ну у муко -
трп но „копа ње” по архив ској
гра ђи, али на сре ћу, с дру ге
стра не, ство ре на је мала али
вред на гру па, која се и даље
бави слич ним радо ви ма у неким
дру гим кра је ви ма Срби је –
закљу чу је Све тла на Нико лин.

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ АУТОР ВЕЋ ДУГО СЕ БАВИ ЕТНО ЛО ШКИМ ФИЛ МОМ

Ђера чува послед ње дахо ве ста рог Бана та

шњој Алба ни ји), сре ди ште Цин -
ца ра и један од нај ве ћих гра -
до ва тада на Бал ка ну, који је
имао пре ко 70.000 ста нов ни ка,
што је, реци мо, било дупло више
у одно су на Ати ну и седам пута
више од Бео гра да. Тамо је цве -
та ла трго ви на, посто ја ле су висо -
ке шко ле, као и прва штам па -
ри ја на Бал ка ну, а про из во ди -
ла се разна роба. С тим у вези,
гото во је изве сно да појам кач -
ка ваљ поти че одан де, јер каш
на аро мун ском зна чи сир, док
је кавал латин ски назив за коња.
У то вре ме коту ро ви кач ка ва ља
пре во же ни су на коњи ма...

– Аро му ни су вео ма госто -
љу бив народ, а вео ма је дир -
љи во то коли ко су пове за ни са
сво јим суна род ни ци ма, пого -
то во што су врло раз би је ни.
Нала зе се спо ра дич но по гра -
до ви ма, а у нашем окру же њу,
у Новом Селу, било је чак и
рурал ног ста нов ни штва. Али
никад се нису бави ли пољо -
при вре дом, већ углав ном сит -
ном трго ви ном, зана ти ма или
уго сти тељ ством. Тамо су као
вео ма пле ме ни ти упам ће ни
чла но ви поро ди це Зега, који су
у јед ном пери о ду еле мен тар -
них непо го да бес плат но дели ли
хлеб сугра ђа ни ма. И за Пан че -
во се везу је више зна ме ни тих
поро ди ца, пре свих Про шев -
ски, некад Про ша, затим Ман -
дри но, имућ ни тргов ци досе -

огром на ста да, да би посте пе -
но пре ла зи ли на трго ви ну и
уго сти тељ ство, што је посеб но
узе ло маха у вре ме Ото ман ске
импе ри је, када су посло ва ли
од Дубров ни ка до Кон стан ти -
но по ља и сти за ли и до Бео гра -
да. Исто ри ја Цин ца ра је толи -
ко ком плек сна и садр жај на да
је за њено темељ но про у ча ва -
ње нео п хо дан један инсти тут,
а неса гле див је њихов допри -
нос у свим пора ма дру штве ног
живо та на Бал ка ну и шире –
од еко но ми је, пре ко поли ти ке,
до кул ту ре. Инте ре сант но је
шта су све пре жи вља ва ли откад
су поче ли да кра јем 17. века
насе ља ва ју ове про сто ре. У ужој
Срби ји, тада делу Ото ман ског
цар ства, било их је у већем бро -
ју, али су се с вре ме ном досе -
ља ва ли у Аустро у гар ску, не само
зато што је у пита њу била хри -
шћан ска земља већ и због више
могућ но сти за трго ви ну – каже
Све тла на Нико лин.

Пре ма њеним речи ма, посто -
ја ле су три цин цар ске руте, а
јед на је ишла кроз Пан че во ка
Вршцу, Теми шва ру и Буку ре -
шту, тако да смо овде има ли
вели ку гру пу која је дала допри -
нос раз во ју гра да и уоп ште
јужног Бана та. Вели ки егзо дус
Цин ца ра дого дио се кра јем 18.
века, када су мусли ман ски рат -
ни ци опљач ка ли и сру ши ли
Моско по ље (нала зи ло се у дана -

Дани цинцарске културе у Панчеву

Филмско вече у Глогоњу

Режисер/сниматељ у акцији

када су се бави ли њима свој -
стве ним трго ви ном, уго сти тељ -
ством и дру гим услу га ма. С
дру ге стра не, мало ко зна да
посто је још три гру пе бал кан -
ских роман ских наро да –
Истроромaни, Мегле но ру му ни
и убе дљи во нај број ни ји Дако -
ру му ни, који су захва љу ју ћи кон -
цен тра ци ји попу ла ци је једи ни

је не и отки ну те од сво је мати -
це. Расу ти су сву да по Бал ка -
ну, а како су источ но хри шћан -
ског поре кла, они су се пола ко
ута па ли у доми нант но пра во -
слав но ста нов ни штво у Грч кој,
Маке до ни ји, Бугар ској и, нарав -
но, Срби ји.

– Зани мљи ви су путе ви Аро -
му на куда су нај пре тера ли

Светлана Николин говори о малом народу богате културе

С језичких радионица



У земун ској хали „Пин ки”
про шлог викен да одр жа но је
тра ди ци о нал но над ме та ње
стре ли ча ра позна то под нази -
вом „Куп Зему на”. Кон ку рен -
ци ја је била вео ма јака, јер су
насту пи ли и так ми ча ри из бив -
ших југо сло вен ских репу бли -
ка, а цео дога ђај про те као је у
добром дру же њу и при ја тељ -
ском рас по ло же њу.

Стре ли чар ски клуб Пан че -
во био је и овог пута врло запа -
жен, јер је од 16 при ја вље них
так ми ча ра у наш град сти гло
чак десет меда ља.

Мла ди стре ли ча ри Пан че ва
поно во су били изван ред ни.
Злат не меда ље су осво ји ли: Ива
и Урош Јакоб, Ана Вели ми ров
и Јован Шпе хар, а Сте фан Кља -
јић се оки тио сре бром. Три -
јум фо вао је и вете ран Небој ша
Сто ја но вић у сво јој кате го ри -
ји, а сени ор ска еки па Пан че -
ва, која је насту пи ла у саста ву:

Дра ги ша Јев тић, Дејан Јакоб
и Дејан Фор го, осво ји ла је сре -
бр но одлич је. Меда љу истог
сја ја заслу жио је и Сте фан
Жикић, који се над ме тао у
гађа њу ком па унд сти лом.

За све љуби те ље стре ли чар -
ства у нашем гра ду ево још
јед не лепе вести – нови члан
СК-а Пан че во поста ла је Мари -
ја Љубин ко вић, нај бо ља так -
ми чар ка у Срби ји у гађа њу
ком па унд луком.

Она се 18. и 19. новем бра
над ме та ла у Лук сем бур гу, где
је с 570 кру го ва обо ри ла соп -

стве ни држав ни рекорд који
је про шле годи не поста ви ла у
Теме ри ну. Резул тат од 570 кру -
го ва који је Мари ја оства ри ла
у Лук сем бур гу зна чи и да је
она испу ни ла нор му за уче -
шће на Свет ском првен ству,
које ће бити одр жа но 2018.
годи не у Сје ди ње ним Аме рич -
ким Држа ва ма.

Викенд пред нама доно си
поче так нових иску ше ња за
руко ме та ше Дина ма. Мом -
ци које пред во ди тре нер
Иван Пет ко вић ула зе у
„пакле ни децем бар”, када ће
оди гра ти неко ли ко важних
мече ва у реги о нал ној СЕХА
лиги. Првог дана два на е стог
месе ца пан че вач ки „вуко ви
с Тами ша” госто ва ће у глав -
ном гра ду Хрват ске.

– Загреб је и у ста рој Југо -
сла ви ји био тим за пошто ва -
ње, с мно го успе ха, тако да
је изли шно гово ри ти о њего -
вом ква ли те ту. Имао је несре -
ћу ове сезо не у Лиги шам -
пи о на, неза слу же но је изгу -
био неко ли ко утак ми ца, баш
као и недав но у Нан ту. Загреб
је склоп кадет ских, јуни ор -
ских и сени ор ских репре зен -
та ти ва ца Хрват ске. Ипак, без
обзи ра на све што сам рекао,
на ово госто ва ње иде мо са
жељом да игра мо што боље,
да про ба мо да поно ви мо оно
што смо ради ли у Ско пљу.
Има ли смо здрав стве не про -
бле ме с Мир ко ви ћем и Жујо -
ви ћем, али сигу ран сам да
ћемо пут Загре ба кре ну ти
ком плет ни – рекао је Иван
Пет ко вић на кон фе рен ци ји
за нови на ре одр жа ној у поне -
де љак, 27. новем бра.

РК Загреб је недав но про -
ме нио и тре не ра, па је уме -
сто Каси ма Каме ни це за

шефа струч ног шта ба име -
но ван нека да шњи хрват ски
репре зен та ти вац Зла тан
Сара че вић.

– Загреб је сјај на еки па.
Ми вред но тре ни ра мо и
жели мо да се кроз ова кве
мече ве што боље при пре ми -
мо за оно што нас чека у
плеј-офу срп ског шам пи о -
на та – додао је одлич ни руко -
ме таш Дина ма Миљан
Буњев че вић.

Већ у уто рак, 5. децем бра,
„вуко ви с Тами ша” одме ри -
ће сна гу с још јед ним хрват -
ским клу бом. У Халу спор -
то ва на Стре ли шту дола зи
Нек се из Наши ца.

– Ско ро два месе ца нисмо
оди гра ли утак ми цу пред сво -
јим нави ја чи ма. Жељ ни смо
да пока же мо свој ква ли тет
и да дока же мо да смо кон -
ку рент ни у СЕХА лиги. Пау -
зу у так ми че њу иско ри сти -
ли смо на пра ви начин, јако
добро смо тре ни ра ли и веру -
јем да ћемо при ка за ти добру
игру. Пози вам и публи ку да
дође у што већем бро ју и да
нам помог не у дуе лу са еки -
пом из Наши ца – иста као је
тален то ва ни играч Дина ма
Саво Сла ву љи ца.

Дакле, деве то коло СЕХА
лиге, у коме се саста ју Дина -
мо и Нек се, биће на про гра -
му у уто рак, 5. децем бра.
Утак ми ца почи ње у 19 сати.

СПОРТ
Петак, 1. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Вели ки успех 
са сво јим бор ци ма

Дого ди не у Супер ли ги

Првен ство Прве џудо лиге
Срби је одр жа но је у субо ту, 25.
новем бра, у Бео чи ну. На том
пре сти жном тур ни ру над ме та -
ло се седам клу бо ва, и то:
Цемент из Бео чи на, Без бед ност
из Новог Сада, Дина мо из Пан -
че ва, Омла ди нац из Сте па но -
ви ће ва, Пар ти зан из Кра ље ва,
Сло вен из Руме и Тутин из исто -
и ме ног гра да.

Џуди сти из нашег гра да у
првом мечу су одме ри ли сна -
гу са Омла дин цем и савла да -
ли су га са 6:4. Дина мо је потом
изгу био од Пар ти за на са 8:2,
али је већ у полу фи на лу оства -
рио сја јан три јумф, од 8:2, над
ЏК-ом Без бед ност и пла си рао
се у саму завр шни цу тур ни ра.
У вели ком фина лу Дина мо се
поно во састао с Пар ти за ном и
усле дио је фан та сти чан
реванш. Пан чев ци су три јум -
фо ва ли са 6:4 и оки ти ли су се
титу лом шам пи о на. Овај успех
још више доби ја на зна ча ју ако
се зна да је Дина мо насту пио
искљу чи во са сво јим бор ци ма,
од којих су само тро ји ца сени -
о ри, а оста так еки пе чини ли
су још три јуни о ра и два каде -
та. Тим из нашег гра да пред -
во дио је тре нер Љубо мир Ста -
ни шић, а међу суди ја ма на
тур ни ру био је и наш сугра ђа -
нин Петар Или јин.

Шам пи он ску еки пу Дина ма
сачи ња ва ли су: јуни о ри Алек са

ЏУДО-АКТУ ЕЛ НО СТИ

ДИНА МО У СРП СКОЈ ЕЛИ ТИ

сјај ни. Испо што ва ли су све
дого во ре, све так тич ке зами -
сли спро ве ли су у дело. Ишли
смо на све или ништа и – осво -
ји ли смо шам пи он ски пехар.
Дого ди не нам пред сто је над -
ме та ња у Супер ли ги и мече ви
с финан сиј ски мно го јачим клу -
бо ви ма, али неће мо се пре да -
ва ти. Има мо ква ли тет и може -
мо да се носи мо с нај ја чи ма –
рекао је Љубо мир Ста ни шић,
први тре нер ЏК-а Дина мо.

Док су се њихо ви ста ри ји
клуп ски дру го ви над ме та ли за
ула зак у ели ту, нај мла ђи бор ци

Сто ја ди нов (кате го ри ја до 66
кг), Филип Рин ко вец (до 73 кг)
и Игор Ома ста (до 81 кг), каде -
ти Нико ла Достић и Дани јел
Мара вић (до 90 кг) и сени о ри
Урош Ћирић, Сто јан Секу лић
и Нема ња Русо (сви у кате го -
ри ји пре ко 90 кг).

– Оду век смо желе ли ову
титу лу. И овог пута су ми пону -
ђе ни бор ци из дру гих клу бо ва
као поја ча ња за овај тур нир,
али сам све пону де одба цио,
јер сам желео да до успе ха стиг -
не мо с нашим сна га ма. Чести -
там мојим мом ци ма, били су

Дина ма насту пи ли су на так -
ми че њу под нази вом „Зма јев
тур нир” у Срп ском Крсту ру.
Уче ство ва ло је пре ко 100 так -
ми ча ра из 13 клу бо ва из: БиХ,
Мађар ске, Сло ве ни је и Срби је.
Дина мо се пред ста вио са девет
бора ца, које је пред во дио тре -
нер Душан Павић.

Нај у спе шни ји је био Огњен
Ђури шић, који се оки тио са две
злат не меда ље. Сре бр на одлич -
ја су заслу жи ли: Филип Петри -
чић, Алек са Лех ни, Ива на Кола -
рић и Нико ла Митић, а брон зу
је зара дио Кри сти јан Лех ни.

НАД МЕ ТА ЊЕ СТРЕ ЛИ ЧА РА

ПАН ЧЕВ ЦИ УВЕК У ВРХУ

Чети ри уза стоп не
побе де

У субо ту госту је Бео вук

Кошар ка ши Тами ша оства ру ју
фан та стич ну сери ју побе да. Од
про шло не дељ ног тек ста о игри
под обру че ви ма, на истим овим
стра на ма, мом ци које пред во -
ди Бојан Јови чић нани за ли су
чак три три јум фа. После побе -
де над „клон фе ри ма” у Бео гра -
ду пред Тами шем су пада ли
Зла ти бор, Сло га у Кра ље ву и
Вој во ди на.

Тамиш је нај пре у сре ду, 22.
новем бра, на свом тере ну
пости гао вео ма важан три јумф
над еки пом Зла ти бо ра. Био је
то дуел у коме су Мла ден Вит -
ко вић и њего ви саи гра чи „ове -
ри ли” побе ду над ОКК Бео гра -
дом, а ефи ка сно шћу су се иста -
кли: Савић (шесна ест пое на),
Соча нац (пет на ест), Илкић
(два на ест), Сми ља нић (једа на -
ест), Кне же вић и Вит ко вић (по
десет пое на).

Про шлог викен да, у осмом
колу Кошар ка шке лиге Срби -
је, Тамиш је госто вао у Кра ље -
ву, где је одме рио сна гу с дома -
ћом Сло гом. Био је то меч у
који су Пан чев ци, бар по пла -
сма ну на табе ли, ушли као
фаво ри ти.

Еки па тре не ра Јови чи ћа отпу -
то ва ла је у Кра ље во осо ко ље на
са две „веза не” побе де, али ваља -
ло је и у гра ду на Ибру пру жи ти
мак си мум, јер је увек нај те же
побе ди ти у уна пред доби је ним
утак ми ца ма. На сре ћу нави ја -
ча из Пан че ва, Сми ља нић и саи -
гра чи игра ли су озбиљ но и нису
пот це ни ли рива ла: Сло га –Та -
миш 70:73, по четвр ти на ма
19:19, 16:20, 20:20 и 15:14.

Нај е фи ка сни ји у редо ви ма
нашег тима био је Иван Сми -
ља нић, који је пости гао 23 пое -
на, а иста кли су се и Нема ња
Ђор ђе вић, с 13, и Сте фан Савић
и Душан Кне же вић, са по десет
пое на.

Утак ми ца ма деве тог кола у
уто рак, 28. новем бра, наста -
вље на је првен стве на трка за
бодо ве у Кошар ка шкој лиги
Срби је. Тамиш је у Хали спор -
то ва на Стре ли шту уго стио
ново сад ску Вој во ди ну, а око
300 нави ја ча нада ло се само
јед ном – настав ку побед нич -
ког низа. Пан чев ци су одлич -
но „отво ри ли” утак ми цу, доми -
ни ра ли су њеним већим делом,
а онда је у фини шу виђе на пра -
ва кошар ка шка дра ма. На сре -
ћу љуби те ља спор та у нашем
гра ду, све се добро завр ши ло:
Тами ш–Вој во ди на 81:78, по
четвр ти на ма 25:10, 19:18, 19:23
и 18:27.

А поче ло је како се само
поже ле ти може. Поен ти рао је
Савић, Илкић је био пре ци зан
уз фаул, у стрел це се упи сао и
Кне же вић... Тамиш је повео с
9:0, што је тре не ра Ново са ђа на
нате ра ло да узме тајм-аут. Усле -
ди ла је „трој ка” Раи че ви ћа, али
и фан та стич на игра Пан че ва ца

у одбра ни, за коју Ново са ђа ни
нису има ли реше ње. Када је
капи тен Вит ко вић пого дио за
три пое на, уз звук сире не која
озна ча ва крај прве четвр ти не,
учи ни ло се да ће Вој во ди на
пре тр пе ти ката стро фу.

Дома ћи кошар ка ши игра ли
су добро и у дру гој четвр ти ни.
Сми ља нић је „трој ка ма” раз о -
ру жа вао рива ла, а што је било
нај ва жни је, Тамиш је успе вао
да одр жи висо ку пред ност из
првог дела утак ми це, па је на
одмор оти шао са шесна ест пое -
на „вишка” (44:28).

Наста вак меча донео је нешто
чвр шћу игру Вој во ди не у одбра -
ни, дома ћи су мало посу ста ли,
али су Вит ко вић и Митро вић
пога ђа ли када је било нај по -
треб ни је, па је Тамиш ушао у
послед њи пери од игре с два -
на ест пое на пред но сти.

А онда је дошла четвр та
четвр ти на и дра ма какву само
кошар ка може при ре ди ти. Упор -
ни гости нису се пре да ва ли, па

су нешто више од мину та пре
кра ја сти гли на 75:70, а потом
је Алек са Илкић успео с пена -
ла да вра ти на 77:70, али Ново -
са ђа ни су били пре ци зни већ у
сле де ћем напа ду (77:72). Соча -
нац је потом пого дио за 79:72,
а 44 секун де пре кра ја гости су
„трој ком” сма њи ли на 79:75 и
потом су још јед ном били пре -
ци зни за три пое на – 79:78.
Осам на ест секун ди пре кра ја
Нико ла Соча нац је само јед ном
био пре ци зан с лини је сло бод -
них баца ња (80:78), Вој во ди на
је потом има ла и напад за про -
ду же так или побе ду, али Тамиш
је успео да се одбра ни...

Иако су од гото вог могли да
напра ве вере си ју, кошар ка ши -
ма Тами ша тре ба чести та ти на
још јед ној побе ди која их је
при бли жи ла врху првен стве не
табе ле. У субо ту, 2. децем бра,
Тамиш поно во игра на свом
тере ну. У хали на Стре ли шту
госто ва ће Бео вук, а утак ми ца
почи ње у 19.30.

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТАМИШ У ФАН ТА СТИЧ НОЈ СЕРИ ЈИ

РУКО МЕ ТА ШИ ДИНА МА НАСТА ВЉА ЈУ 

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У СЕХА ЛИГИ

ПУТ У ЗАГРЕБ, ПА ДОЛА ЗИ НЕК СЕ

Надметање младих играча,
под називом „Шах је имита-
ција живота”, одржано је про-
шлог викенда у Земуну. Чла-
нови ШК-а „Аљехин” из нашег
града Ања Радмановић и Петар
Ћосић освојили су сребрне
медаље. У организацији ШК-а

Делфин, одржан је турнир тре-
ћекатегорника, на коме су се
учесници борили за освајање
друге категорије. Прво место
убедљиво је заслужио Марко
Форђарини, па је тако и зва-
нично постао шаховски дру-
гокатегорник.

ТУРНИР У ЗЕМУНУ

ШАХ ЈЕ ИМИТАЦИЈА ЖИВОТА
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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

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН 3:2

ПРВА ЛИГА

Јагодина: ЈАГОДИНА–БОРАЦ 1:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Краљево: СЛОГА–ТАМИШ 70:73

Панчево: ТАМИШ–ВОЈВОДИНА 81:78

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – СЛОВЕН 66:73

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Војка: ВОЈКА–ДИНАМО 82:88

С. Пазова: С. ПАЗОВА – ЈЕДИНСТВО 91:79

Рукомет

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–СИВАЦ 34:27

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ПРИГРЕВИЦА 26:20

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Б. Јарак: МЛАДОСТ – ДИНАМО 1945 2:1

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (З) 4:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Омољица: МЛАДОСТ – ВРШАЦ Ј. 0:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Селеуш: ВОЈВОДИНА–БОРАЦ 0:1

Б. Паланка: ДУНАВ–СЛОГА 2:0

Иваново: СТРЕЛА – ЈЕДИНСТВО (К) 4:0

Ц. Црква: ВОЈВОДИНА–ЈУГОСЛАВИЈА 5:0
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Одбој ка ши це Дина ма
боље од Пар ти за на

Борац у сери ји 
побе да

Љуби те љи игре пре ко мре же у
нашем гра ду и око ли ни конач -
но има ју раз ло га за задо вољ -
ство. Викенд за нама про те као
је у зна ку побе да, па се самим
тим шири и опти ми зам пред
важне мече ве који пред сто је
нашим одбој ка шким еки па ма.

Сед мо коло Супер ли ге за
одбој ка ши це доне ло је и први
три јумф Дина ма у новој сезо -
ни. Девој ке које пред во ди тре -
нер Нико ла Јер ко вић у неко -
ли ко послед њих утак ми ца пока -
за ле су зави дан напре дак у игри,
али нису има ле довољ но сре ће
и кон цен тра ци је да осво је бар
неки бод. Ипак, нису губи ле
веру у себе и сво је могућ но сти.
И успе ле су. Труд и зала га ње
конач но су се испла ти ли. Про -
шлог викен да у Хали спор то ва
на Стре ли шту савла да ле су бео -
град ски Пар ти зан с 3:2, по сето -
ви ма: 25:20, 25:27, 25:20, 22:25
и 15:13.

Тре нер Јер ко вић је пове ре -
ње за овај важан меч покло нио
еки пи коју су чини ле: Мили ца
Јова но вић, Сања Ђур ђе вић,
Сара Павло вић, Јана Ћук,
Мили ца Шорак, Бјан ка Пет ко -
вић и Дра га на Мар ко вић.

Иако су лоше „отво ри ле”
утак ми цу, пан че вач ке „лави -
це” нису губи ле веру да могу
оства ри ти пози ти ван резул тат.
Пар ти зан је водио са 6:2 и 7:3,
али онда је Бјан ка Пет ко вић
избло ки ра ла „један на један”,
важне пое не осва ја ла је и Мили -
ца Шорак, а Сара Павло вић,
касни је ће испо ста ви ти – јунак
овог сусре та, поче ла је да „реше -
та” део тере на који при па да
рива лу... Већ на тех нич ком
тајм-ауту Дина мо је имао пред -
ност (12:11), а онда је поче ла
игра „поен за поен”. Добре сер -
ви се Дра га не Мар ко вић одлич -
но је кори сти ла Мили ца Шорак,
водила се изјед на че на бор ба све
до самог фини ша, када је Мили -
ца Јова но вић са два ас-
-сер ви са „сло ми ла” про тив ни ка

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ПРВИ ТРИ ЈУМФ „ЛАВИ ЦА”ТРО ФЕ ЈИ ИЗ ТУЗЛЕ
Чла но ви Кара те клу ба Мла -
дост из нашег гра да били су
вео ма актив ни про шлог викен -
да. Уче ство ва ли су на два вели -
ка тур ни ра, а што је нај ва жни -
је, на оба так ми че ња оста ви ли
су добар ути сак и осво ји ли број -
не меда ље.

На над ме та њу под нази вом
„Тузлан ски побед ник”, у кон -
ку рен ци ји 500 бора ца из БиХ,
Хрват ске, Црне Горе и Срби је,
злат не меда ље у бор ба ма осво -
ји ли су сени ор Милош Маки -
тан и кадет ки ња Јова на Нова -
ков. Брон за ним одлич јем оки -
ти ла се кадет ки ња Анђе ли на
Јаре дић, а Ната ли ја Гаври ло -
вић изгу би ла је у бор би за тро -
феј, па је мора ла да се задо во -
љи четвр тим местом.

У неде љу, 26. новем бра, мла -
ђе кате го ри је КК-а Мла дост над -
ме та ле су се на тур ни ру „Пан тер
опен” у Буди са ви. У кон ку рен -
ци ји 250 так ми ча ра из 25 клу -
бо ва наши мла ди сугра ђа ни
пости гли су запа же не резул та те.

Нај сјај ни ја одлич ја зара ди -
ле су Ната ша Пап Мар ко вић и
Дра га на Мацу ра, а Лука Ста -
ној ко вић се оки тио сре бром
(сви у бор ба ма). Брон за не меда -
ље у ката ма осво ји ли су: Ната -
ша Пап Мар ко вић, Уна Тер -
зић, Алек са Јанић, Сара Лепе -
дат, Тама ра Гаври ло вић, Тана
Ковач, Софи ја Сте фа но вић и
Тео до ра Митро вић.

ЗЛАТО АНДРИЈАНИ

Такмичари Џудо клуба Једин-
ство из Качарева имали су мно-
го успеха прошлог викенда.

Андријана Кртенић се над-
метала на великом међународ-
ном турниру у Загребу, где је
освојила најсјајније одличје у
конкуренцији 700 учесника.

Златну медаљу заслужио је
и Немања Нишић, који се над-
метао на турниру „Војводина”
у Новом Саду.

ОДЛИЧЈА ЗА ПАНЧЕВО
Чланови Џудо клуба Панчево
настављају да нижу успехе у
јесењој сезони.

Они су прошлог викенда уче-
ствовали на турниру у Новом
Саду, одакле су се вратили с
три нова трофеја.

Милица Нишић и Сара Ђур-
ђев окитиле су се сребрним
одличјима, док је Кристијан
Балог зарадио бронзану медаљу
на свом дебитантском наступу.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

сти гле до сет-лоп те (21:24).
Дина мо је успео да изјед на чи,
одго вор ност је пре у зе ла Сара
Павло вић, али за конач ни пре -
о крет није било сна ге.

Девој ке из оба тима наста -
ви ле су да игра ју у јаком рит -
му и у тре ћем сету. Дина мо су,
у одлич ној пар ти ји, пред во ди -
ле Сара Павло вић, Мили ца
Шорак и Јана Ћук, које су осва -
ја ле нај ва жни је пое не. И у овом
делу сусре та Пар ти зан је имао
почет ну пред ност од 5:1, али
како је сет одми цао, „лави це”
су бива ле све сигур ни је. Добар
посао у одбра ни оба вља ла је и
либе ро Сања Ђур ђе вић, што је
дава ло додат ну сна гу њеним
саи гра чи ца ма. Пан чев ке су без

изгу бље ну сна гу и поно во је
била удар на игла Дина ма, за
чије сме че ве про тив ни це нису
има ле реше ње... Иако се и
Пар ти зан при ка зао у одлич -
ном изда њу, овог пута се наме -
рио на јачег и пожр тво ва ни -
јег рива ла.

„Лави це” су успе ле да забе -
ле же прву побе ду у првен ству
и да осво је два бода. Ипак, оне
су и даље на заче љу табе ле, јер
је и њихов нај ве ћи ривал за
опста нак у ели ти, Срем, успео
да оства ри први три јумф, и то
над еки пом Кле ка. Наред ног
викен да одбој ка ши це Дина ма
путу ју у Субо ти цу на мег дан са
Спар та ком, који ће у том мечу
бити апсо лут ни фаво рит.

како уме ју и дока за ли свој ква -
ли тет. Јаго дин ци нису има ли ни
сна ге ни зна ња да се супрот ста -
ве „маши не ри ји” из Стар че ва.

Борац је у овом мечу био
поја чан поврат ни ком Сашом
Рај ко ви ћем, а поред њега, игра -
ли су и: Милан Зин до вић, Бран -
ко Бурић, Иван Булић, Ненад
Мадић, Давор Мило ше вић,
Нема ња Дукић, Нико ла Крстић,
Бојан Познић, Сте фан Вла ди -
са вљев, Лазар Пет ко вић и Алек -
сан дар Гаври лов.

Стар чев ци су сада на петом
месту на табе ли, са ско ром од
чети ри побе де и три пора за, а
наред ног викен да на свом тере -
ну игра ју про тив Косов ске
Митро ви це.

У про сто ри ја ма Спорт ског саве -
за Пан че ва про шлог викен да
одр жа на је све ча ност пово дом
25 годи на рада КК-а Крис-крос
из нашег гра да, којој су при су -
ство ва ли бив ши и сада шњи
игра чи, тре не ри, чла но ви упра -
ве, пред став ни ци град ских
инсти ту ци ја, Спорт ског саве -
за, гран ских саве за, Кошар ка -
шког саве за Срби је и пред став -
ни ци меди ја.

Зва ни ца ма се у име руко -
вод ства клу ба обра тио спорт -
ски дирек тор Вла ди мир Илић.
Први човек КК-а Крис-крос
поздра вио је госте и изра зио
им захвал ност што су уве ли -
ча ли јубилеј овог спорт ског
колек ти ва, а потом се крат ко
освр нуо на нај зна чај ни је дату ме

из бога те исто ри је клу ба. С
поно сом су истак ну ти сени ор -
ски репре зен та ти вац Нема ња

Дан гу бић и члан уни вер зи тет -
ске селек ци је Алек са Нико лић.
Нагла ше но је да клуб има све

селек ци је мла ђих кате го ри ја,
од јуни о ра до мини-баске та,
као и жен ску сек ци ју. Крис-
крос је више стру ки првак Вој -
во ди не у мла ђим кате го ри ја -
ма, а сени о ри игра ју у тре ћем
ран гу так ми че ња – Првој срп -
ској лиги. Након тога је про -
јек то ван филм с нај зна чај ни -
јим погла вљи ма у исто ри ји клу -
ба, што су сви гости поздра ви -
ли бур ним апла у зом.

Завр шни део про сла ве про -
те као је у доде ли пла ке та сви -
ма који су допри не ли раз во ју
клу ба, а потом је дру же ње
наста вље но уз послу же ње, ево -
ци ра ње успо ме на с разних так -
ми че ња, али и са жељом да се
сви оку пе на неком новом јуби -
ле ју.

КК КРИС-КРОС ПРО СЛА ВИО РОЂЕН ДАН

ЧЕТВРТ ВЕКА УСПЕ ШНОГ РАДА

Стране припремио

Александар
Живковић

и доне ла вели ку радост дома -
ћем тиму.

Егал утак ми ца одви ја ла се и
у дру гом сету. Пар ти зан је повео
са 7:2, те је Нико ла Јер ко вић
реа го вао тајм-аутом. Потом је
усле ди ла сери ја Дина ма, па је
и стра тег бео град ског тима био
при ну ђен да затра жи минут
одмо ра. „Лави це” су успе ле да
сма ње пред ност гошћи, па и
да изјед на че, затим је усле дио
ас-сер вис Алек сан дре Петро -
вић, наше сугра ђан ке која бра -
ни боје Пар ти за на, за 11:13...
Узвра ти ла је на дру гој стра ни
Јана Ћук, али је финиш сета
при пао гошћа ма, које су прве

већих трза ви ца доби ле тре ћи
сет, пове ле са 2:1 и тако осво -
ји ле први бод у новом шам пи -
о на ту.

Све до сре ди не четвр тог сета
„лави це” су има ле ини ци ја ти -
ву. Води ле су са 12:9 и 15:13, а
онда је поче ла да их изда је сна -
га, што су гошће уме ле да иско -
ри сте. Ипак, и овај део меча
карак те ри са ла је узбу дљи ва
завр шни ца, која је на кра ју при -
па ла „црно-белим” девој ка ма.

Пети сет, који мно ги нази -
ва ју и одбој ка шком лутри јом,
заслу же но је при пао игра чи -
ца ма у пла вим дре со ви ма.
Сара Павло вић је повра ти ла

Сво је нави ја че обра до ва ли су
и одбој ка ши Бор ца из Стар че -
ва, који се так ми че у Првој
лиги. Они су у сед мом колу
госто ва ли у Јаго ди ни, где су
одме ри ли сна гу са исто и ме ним
дома ћи ном и оства ри ли четвр -
ту побе ду у шам пи о на ту: Јаго -
ди на –Бо рац 1:3, по сето ви ма:
25:20, 12:25, 19:25 и 20:25.

Сам поглед на кона чан исход
довољ но гово ри о одно су сна га
на тере ну дво ра не ЈАС СА у Јаго -
ди ни. Дома ћи одбој ка ши су у
првом сету иско ри сти ли опу ште -
ност мома ка које пред во ди тре -
нер Душан Јовић, а онда су „бор -
ци” дода ли гас, заи гра ли она ко

Прошлог викенда у нашем глав-
ном 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 категори-
ји, где је у полуфиналу савла-
дао одличног борца Милана
Остојића с 3:0. У мечу за нај-
вреднији трофеј Огњен је убе-
дљиво победио искусног рива-
ла Душана Космовског.

По завршетку такмичења
проглашени су и најбољи клу-
бови 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 Дра-
гојерца.

Већ идућег викенда нашем
суграђанину предстоји вели-
ки интернационални турнир
у Нишу, на којем ће учество-
вати најбољи борци из целе
Европе.

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У КИК-БОКСУ

ЈОШ ЈЕДАН ПЕХАР ОГЊЕНУ
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Беа та Рац, 
уго сти тељ ка:
     
– Викенд ћу про ве сти
рад но. Можда ћу
успе ти и да се мало
одмо рим уз неки
филм или сери ју.

Мили ца Вла јин,
сред њо школ ка:
     
– Пла ни рам да 
учим и да иза ђем 
с дру га ри ца ма. 
Веро ват но ћу 
ићи и на трча ње.

Милан Хаблик,
сред њо шко лац:
     
– Про ве шћу вре ме
с дру га ри ма. 
Углав ном учим 
пре ко неде ље, 
а викенд оста вљам 
за одма ра ње.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Пого ди ти
Гађа ти није исто што и пого ди ти.

    Потр ча ти је јед но, а поле те ти дру го.

    Тра жи ти је океј, пру жи ти је пред у слов за то.

    Доби ти – е, то има везе и с дава њем.

    Кад се доби је оно што се тра жи, то је сре ћа.

    Пошто се да, поде ли сре ћа – душа уме да буде пуна.

    Дуп ке.

    Тра жи те сми сао? Добро дошли у клуб.

При вид но
Ту су табла, обруч и мре жа.

    Иза је дрве ће. Две сор те.

    То је очи глед но.

    Зим зе ле на врста је начич ка на пти ца ма.

    По бре зи се веру деца.

    Висо ки мла дић заку ца ва лоп ту у кош.

    То је при вид.

    Лепо је машта ти и доцр та ва ти, али је важно бити реа лан.

Ред 
Збр ка у гла ви ства ра општи неред.

    Зато је важно бити сам себи јасан.

    Мозак је локо мо ти ва.

    Вуче напред. Или зау ста вља.

    Токо ве мисли.

    Рас по ре ђе не по фол де ри ма налик на ваго не.

    Гла ва мора бити чиста.

    У реду.

ИЗМЕ ЂУ ДВА ГОЛА

„ДИЗЕЛ КА” У ЧЕТВР ТОЈ БРЗИ НИ
Кова че вић у цен тру
пажње

„Брзи воз” стао у Бач ком
Јар ку

Спу ште на је заве са на јесе њи део шам -
пи о на та у Срп ској лиги гру па „Вој во -
ди на”. Љуби те љи нај ва жни је спо ред -
не ства ри на све ту у Пан че ву и око -
ли ни не могу у пот пу но сти да буду
задо вољ ни исхо дом послед ње рун де,
јер су пред став ни ци нашег гра да оства -
ри ли поло ви чан резул тат. Желе зни -
чар је убе дљи во побе дио на свом тере -
ну, а Дина мо 1945 пора жен је у Бач -
ком Јар ку...

По вео ма хлад ном, пра вом јесе њем
вре ме ну фуд ба ле ри Желе зни ча ра су
на СЦ-у „Мла дост” савла да ли фаво -
ри зо ва ни Рад нич ки из Зре ња ни на са
4:1 (3:1). Од самог почет ка утак ми це
попу лар на пан че вач ка „дизел ка” кре -
ну ла је у јуриш ка про тив нич ком голу,
а да ће у овом мечу све ићи на њену
воде ни цу, виде ло се већ у дру гом
мину ту. Јани ћи је вић је одлич но цен -
три рао, а Кова че вић је мај стор ски
при хва тио лоп ту и удар цем из окре та
послао ју је под преч ку про тив нич ког
гола. Желе зни чар је наста вио да доми -
ни ра и да ства ра при ли ке, па је у 19.
мину ту дупли рао сво је вођ ство. Кор -
нер је извео Спа сков ски, а у шесна е -
стер цу гости ју нај бо ље се сна шао Кова -
че вић, који је удар цем гла вом дру ги
пут савла дао гол ма на Рад нич ког. Само
два мину та касни је гости су успе ли
да сма ње пред ност Желе зни ча ра на
2:1, али већ у 25. мину ту пита ње побед -
ни ка прак тич но је било и одлу че но.
У глав ној уло зи поно во се нашао Дани -
ло Кова че вић, који је пости гао и свој
тре ћи пого дак, па је Желе зни чар на
одмор оти шао са озбиљ ном пред но -
шћу.

чем мање на тере ну, јер је Раду ло вић
добио црве ни кар тон. Ипак, само три
мину та касни је Дина мо 1945 је изјед -
на чио, тако ђе после пена ла, а стре -
лац је био Мла ден Јован чић. И када
се учи ни ло да ће меч ипак бити окон -
чан без побед ни ка, дома ћи су у 86.
мину ту иско ри сти ли гре шку одбра не
Пан че ва ца и поста ви ли кона чан резул -
тат: Мла дост – Дина мо 1945 2:1.

– Дома ћин је у овај меч ушао врло
моти ви са но и са огром ном жељом за
побе дом. Били су бор бе ни, срча ни,
хте ли су да „изги ну” на тере ну. На
дру гој стра ни, ми смо про ма ши ли чак
пет „зице ра”, а има ли смо и два кик -
са, што је Мла дост казни ла. Жао ми
је мојих мома ка, јер нисмо ову сјај ну
јесен завр ши ли побе дом, али иде мо
даље. Бечеј ци су тре нут но нај бо љи,
заслу же но су лиде ри на табе ли, али
њихо ва пред ност није недо сти жна –
иста као је тре нер Дина ма 1945 Алек -
сан дар Сте ва но вић.

Фуд ба ле ри „брзог воза” тре ни ра ће
до сре ди не децем бра, потом иду на
заслу же ни одмор, а ново оку пља ње је
зака за но за крај јану а ра, када ће поче -
ти при пре ме за про лећ ни део шам -
пи о на та у Срп ској лиги „Вој во ди на”.

Послед ње коло оди гра но је и у Вој -
во ђан ској лиги гру па „Исток”. Мла -
дост је у Омо љи ци уго сти ла Вршац
јунај тед, од кога је изгу би ла с 1:0.

Омољ ча ни су тако први део шам -
пи о на та завр ши ли на сед мом месту,
са 22 бода. Од пет на ест утак ми ца,
шест пута су побе ди ли, чети ри пута
игра ли су нере ше но, а пре тр пе ли су
пет пора за. Пости гли су 24, а при ми -
ли 18 голо ва.

А. Живковић

У настав ку сусре та, тач ни је у 65.
мину ту, Кова че вић је и четвр ти пут
пого дио мре жу Зре ња ни на ца и поста -
вио кона чан резул тат: Желе зни чар –
Рад нич ки 4:1.

– Чести там мојим мом ци ма. У
одлич ној смо фор ми, озбиљ но смо
ушли у овај дуел. Пока за ли смо свој
ква ли тет. Дра го ми је да смо се на
леп начин опро сти ли од љуби те ља
фуд ба ла у Пан че ву. Пре овог кола
Рад нич ки из Зре ња ни на био је сед ми
на табе ли, а о каквој еки пи је реч,
гово ри и пода так да је у послед њих
шест утак ми ца оства ри ла пет побе да.
Има ли смо мно го про бле ма на почет -
ку првен ства, јер су нас повре де десет -
ко ва ле. Али изди гли смо се изнад
тешко ћа. Захва љу јем упра ви клу ба,
која је има ла пове ре ња у нас и када
није ишло добро. Надам се да смо
коли ко-толи ко узвра ти ли резул та том
– рекао је тре нер Желе зни ча ра Ненад
Стој чић.

„Дизел ка” је послед њи првен стве -
ни меч у 2017. годи ни оди гра ла у
саста ву: Нико лов ски, Ђор ђе вић,
Костић, Теки ја шки, Ани чић, Спа сков -
ски, Сав ков, Јани ћи је вић, Јова но вић,
Стај чић и Кова че вић, а при ли ку су
доби ли и Трип ко вић, Шобат и Тома -
ше вић.

Фуд ба ле ри Дина ма 1945 пре тр пе -
ли су пораз у послед њем јесе њем колу.
Они су у Бач ком Јар ку изгу би ли од
дома ће Мла до сти са 2:1.

Био је то вео ма чудан меч. До осам -
де се тог мину та мре же су миро ва ле, а
онда су поче ли да „пада ју” голо ви.
Мла дост је пове ла голом из једа на е -
стер ца, десет мину та пре кра ја сусре -
та, када су Пан чев ци оста ли и са игра -

Последњи интернационал-
ни карате турнир Серије А
у 2017. години одржан је
на Окинави, јапанском
острву које је постојбина
каратеа.

На том такмичењу уче-
ствовало је и троје репре-
зентативаца Србије: Слобо-
дан Битевић, Урош Мијал-
ковић и Јована Прековић.

Слободан Битевић је
наступио у својој категори-
ји, 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 има-
ли су прилику да неколико
дана тренирају с најбољим
јапанским борцима и тре-
нерима и да се упознају с
њиховим начином рада, а
стечена искуства много ће
им значити у даљем раду.

A. Ж.

КАРАТЕ ТУРНИР У ОКИНАВИ

КОФЕР ПУН УТИСАКА


