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Хроника
ПОЧЕЛА ШКОЛСКА 2016/2017. ГОДИНА

БЕЗ ШТРАЈКА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА
Приредбе у знак
добродошлице
Све панчевачке основне и средње
школе
започеле
су
школску
2016/2017. годину у четвртак, 1. септембра. Изостао је штрајк просветних радника, али су синдикати најавили да ће новој Влади дати рок од
сто дана, а потом ће уследити обустава наставе. Ситуација у појединим
школама је доведена до усијања јер
је још увек на снази мера рационализације, а тек крајем септембра биће
завршен процес реорганизације унутар образовног система када је реч о
смањењу броја запослених.
Расподела слободних часова још
увек траје и тек по окончању тог процеса биће проглашени технолошки
вишкови. Ове године у панчевачке
основне школе уписало се 1.186 дечака и девојчица, а у први разред
панчевачких средњих школа у четвртак је кренуло 1.398 ђака.
Без обзира на све проблеме и неизвесност, наставници, учитељи, професори и ђаци, као и сваке године, по-

Градоначелник Павлов посетио ОШ „Гоце Делчев” у Јабуци
трудили су се да први дан школе про- у својим поздравним говорима бодритекне у претежно свечаној атмосфери. ли, указивали на важност образовања
То се нарочито односи на основне и с поносом упознавали присутне са
школе. Старији ученици су за ђаке пр- школском историјом, досадашњим
ваке и њихове родитеље приредили успесима ђака, плановима и будућим
пригодан културно-уметнички про- пројектима. Холови и ходници, панои
грам у знак подршке и добродошлице. и зидови били су украшени колажима
Они су песмом, игром, реситалима, и цртежима, а поједине установе су се
музичким тачкама, скечевима под потрудиле да на видео-биму предстамаскама и у ношњама дочекали нову ве ђачки живот. Све у свему, свечане
генерацију ученика. Директори су их приредбе и раскошни ентеријери
умногоме су допринели да први дан
СА О БРА ЋАЈ НА ПО ЛИ ЦИ ЈА ИС ПРЕД ШКО ЛА
протекне лепо и остане упамћен. Више је било свечано него радно, а то се
Панчевачка саобраћајна полиција ће на територији нашега града спровепретежно односи на оне који су први
пут сели у школске клупе.
сти акцију „Школа”, чији је циљ унапређење безбедности ученика. Њени
Како би ученици били безбедни,
припадници ће сваког радног дана од 1. до 30. септембра у зонама обрасаобраћајни полицајци ће до 30. сепзовних установа и у непосредној близини основних и средњих школа
тембра, сваког радног дана, сат вреспровести акције појачане контроле саобраћаја.
мена пре почетка првог часа, као и
Посебну пажњу ће обратити на ђаке прваке. Њима ће пружати помоћ принакон завршетка наставе, у већем
ликом преласка коловоза и обавештаваће их како најбезбедније да се крећу
броју патролирати у зонама школа.
улицом. У оквиру припрема за почетак школске године, панчевачка саКао што ред налаже, градоначелник
обраћајна полиција је извршила увид у стање саобраћајне сигнализациПанчева Саша Павлов честитао је првацима и свим ученицима, родитељије у зонама школа. Иако су о неправилностима које су уочене обавештени
ма и наставницима на територији науправљачи пута, општа је оцена да је стање безбедности у зони школа у
шега града почетак нове школске годиПанчеву на задовољавајућем нивоу.
М. Г.
не. Првацима су подељени распореди

часова на којима је одштампан текст
честитке градоначелника Панчева:
„Драго дете,
Срећан ти полазак у школу. Желим
ти да с лакоћом савладаш прва слова,
која ће се низати у речи, и прве бројеве, којима ћеш исписивати формуле.
Желим ти осам разиграних година
учења и дружења уз подршку учитеља, твојих најмилијих и свих нас.
Усвајај лекције, стичи пријатеље,
вредно ради, помно слушај. Нека ти
оцене буду награда, а не циљ. И не заборави да се играш, јер уз игру и дружење сваки задатак лакше се реши.
Честитам ти полазак у први разред!”
Поред њега, свечаности у овој
школи присуствовали су чланица
Градског већа задужена за образовање мр Татјана Божић и представник
Агенције за саобраћај, а том приликом првацима су подељени флуоресцентни прслуци.
Истим поводом, Основну школу
„Свети Сава” посетили су заменик
градоначелника Предраг Живковић
и Александар Стевановић, члан
Градског већа задужен за стамбенокомуналне послове и саобраћај и
председник Комитета за безбедност
саобраћаја града Панчева.
Локална самоуправа сваке године
издваја средства из буџета за решавање акутних проблема у образовним
установама, тако да је током летњег
распуста у панчевачким школама
урађено много тога. Наравно, обим
посла умногоме је зависио од количине новца. Некад је то више, некад
мање, али је школама овакав однос
власти према њима од велике помоћи. Ове године је издвојено 3,5 милиона динара за реализацију радова у
основним школама и 1,4 милиона
динара за уређење објеката панчевачких средњих школа.
З. Станижан

Деца из болнице излазе
у пижами јер немају
шта да обуку!
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Пажња: почела је школска
година!
Најважнија овонедељна информација: почела је школска година. Иако
је општепозната, морамо је нагласити због деце, наше деце!
Возачи, ако сте се током лета мало опустили, ред је да се доведете у
ред. Док возите, поштујте правила, и то не само када пролазите поред
школа – клинцезе и клинци су свуда по граду. Не будите нервозни, поготово не ујутро, када још увек има неразбуђених; деца често и касне у
школу, па претрчавају улице. Пажња!
Хајде да дамо све што је до нас да наша садашњост и будућност буде
безбедна.

***
Када смо већ у образовним установама...
Занимљив је случај за који смо чули из прве руке, од професора физичког. У једној панчевачкој средњој школи одличан ученик, активни
спортиста на озбиљном нивоу, има само једну лошу оцену: двојку из физичког! И то поклоњену.
Има сличних прича још много. Поента је у томе да се часови фискултуре код нас схватају као 45 минута паузе између предавања и одговарања: често се та „пауза” најбуквалније примењује – на физичко пола разреда и не оде. Јер се тако може!
Наш образовни систем је далеко од идеалног и није, наравно, проблем
само у фискултури, постоје и много већи пропусти. Али, ако се настави
овај тренд, деца која се ваннаставно не баве спортом и, уз то, нико их не
приморава да буду физички активна у школи, имају све шансе да запусте своје тело у време када се тек развија, а самим тим постају потенцијални кандидати за добијање кардиоваскуларних и сродних обољења.
Нисмо сигурни да неко у ресорном министарству мисли о томе, бар не
озбиљно. Време је да се ствари у вези са тим промене.

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

***
Настављамо с нашим летњим пуштањем музике. Легендарни словеначки састав „Лачни Франц” и њихов фронтмен Зоран Предин створио је
многе невероватне песме, које ће заувек остати у ушима рођених пре
осамдесетих. За њих, али поготово за оне нешто млађе, емитујемо хитчину „Чекај ме”. Посебна вредност ове верзије на хрватском (нисмо хтели да пустимо ону на словеначком јер бисте изгубили ужитак потпуног
разумевања текста), јесте та што је препев написао феноменални Арсен
Дедић.

Чекај ме
Сад је мојих пет минута,
без кравате раскопчан.
Ако збришеш траг ми с пута,
плесач сам који плеше сам.
Сад је мојих пет минута,
пушкама страже пјевају.
А зора када ноћ прогута,
оне им пјесме враћају.
Издају ме моје мисли
које су забрањене, знам.
Ал’ кад се вратим,
бит ћу онај исти
на станици што пјева:
чеекај ме, чеекај ме...
Данас су ми близу звијезде,
станем на прсте и већ су ту,
да у џепу их понесем,

склона је срећа витезу.
И мислим само такве мисли
које су забрањене, знам,
кад се вратим бит ћу онај исти
на станици што пјева:
чеекај ме, чеекај ме...
Онда ћу бити херој твој
и за наше вјечне сате,
и бит ћу вјешалица,
посуда за дјецу,
кава у постељи
и љубавник са дна.
Мислим само такве мисли
које су забрањене, знам,
кад се вратим бит ћу онај исти
на станици што пјева:
чеекај ме,чеекај ме...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Повратак
у „нормалу”
Лето лагано измиче, а с њим и сезона годишњих одмора. Почиње школска година и, док лагано клизимо у
јесен, враћамо се у свакодневичну
нормалу. Такорећи нормалу, ако се
то овде икад могло тако назвати...

Почела је школа, све је мање првака, а самим тим и потребе за наставним особљем. А и наставници се, као
по обичају, увек нешто мешкоље – те
би мало да штрајкују, те не би... Па
онда бесконачни договори синдикалаца с Владом и силна обећања. Најчешће лудом радовања...
Када говоримо о просвети, септембар је време када почињу и уписи на факултете. И опет је актуелно
суштаствено питање – да ли школујемо кадрове који ником нису потребни – силне физичаре, филозофе,
политикологе, демагоге, зашто не
рећи и – правнике, економисте...?
И онда се тако маса људи са ипак заслуженим дипломама нађе на улици,
изгубљена у времену и простору, без
икакве перспективе и потпоре државе.
Они способни и предузетни некако се снађу, али таквих је у сваком
друштву три до пет одсто (то су они
који би успели и да на Антарктику
пингвинима продају лед). Отприлике исто толико факултетски образованих младих људи, иако на мишиће, регуларно добије посао (премда
је и то можда оптимистична цифра).
Сви остали или ничице побегну преко гране или таворе на ивици просја-

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

чења или, напослетку, ураде оно без
чега овде ни маслачак не може да
процвета – постану политички „ангажовани”. Пре свега и искључиво у
владајућој странци.
Нажалост, многи убрзо схвате да
њихове „нелажне” државне дипломе
у малој мутној бари препуној крокодила и других рептила немају много
шанси поред хорде „мега-синги”
стручњака. И тада, поучени максимом да „ође нема ’леба с мотиком”,
крену да муљају...
Ето, таман је завршено бурно
олимпијско лето, а када су усахла
спортско-политичка препуцавања,
вратили смо се у „нормалу” – прешли смо на стари добри терен афера, обмана, превара... А ту је једна
непромењива константа – увек је у
главној улози неки олош.
Овог пута, рецимо, прерушен у познатог Сергеја Трифуновића, како би
у име глумчеве хуманитарне организације обмањивао људе. Од једног
доброчинитеља поменута варалица
из Шапца успела је да извуче читавих 345.000 динара. Машала...
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Највиђенији су они људи који уживају пажњу полиције.
• Народ пљује политичаре да их не урекне!
• Ово је земља срећних људи. Све више нас се смеје као луд на
брашно!
• Код нас је демократски дијалог до те мере парламентаран да више нико никога не слуша!
• Моја жена спава у својој соби, а ја у својој. Има се, може се.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Мали као велики, знају ко су им идоли. „Yasserstain”!
У суботу, 27. августа, на платоу Дома омладине
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МИ СМО УЧИЛИ ПОГРЕШНУ ИСТОРИЈУ. У СТВАРИ, МИ КАО
НАРОД ОДАВНО НЕ ПОСТОЈИМО.
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МАТИЈА БЕЋКОВИЋ ПОНОВО У ПАНЧЕВУ

ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ КЊИЖЕВНИКУ

ПОЕЗИЈА ЈЕ ТАЈНА

Андрићева награда
Журићу

Песник говорио дуже
од сат и по песме и
поеме

Панчевачки књижевник
Вуле Журић добитник је
Андрићеве награде за
2015. годину за књигу приповедака „Тајна црвеног
замка”. Жири је једногласно донео ту одлуку, а у
ужем избору за ово значајно књижевно признање била су и дела Срђана В. Тешина – „Приче с Марса” и
Небојше Ћосића – „Где је
мој Петрарка” – саопштено

Стварнија од живота
Вече поезије академика и
књижевника Матије Бећковића, које су организовале „Крилате песме” и Градска библиотека, одржано је у петак, 26.
августа, у читаоници. Панчевачке песникиње Гордана Влајић и Милосава Мика Павловић рецитовале су Бећковићеву биографију и по само једну
своју песму јер, како су навеле, нису желеле ни минут времена да одузму госту. Павловићева је открила да је академик последњи пут био у Панчеву пре 27 година као њен
гост на Радио Панчеву, у оквиру целовечерње емисије.
Дуже од сат и по Бећковић
је неуморно представљао своје
песме и поеме, у којима су
уживали многобројни поштоваоци његовог дела. Он није
крио задовољство што се догађају одазвао велики број људи.
– Сваки дан слушате како је
време поезије прошло, да песници нису оно што су били и
како је поезију, песника и
књигу сменила једна друга цивилизација и медији. А упркос
томе, ви сте се одлучили да
дођете и слушате поезију. А
кад сте одлучили да слушате
песника, знали сте да вас овде

КУД „СТАНКО ПАУНОВИЋ НИС-РНП”

Још једна успешна
сезона
М. Бећковић: „Поезија је стварнија него живот”
не чека никаква забава, ни музика. Нема чак ни пауза. И као
да сте се и ви зажелели свога
сопственога језика, његових
закона, његових сазвежђа... –
казао је Матија Бећковић.
Академик је открио шта је
поезија, али и колико је она важна за историју нашег народа.
– Било је свакојаких формулација шта је поезија, али она
остаје тајна, а кад би се растајнила, она би престала да постоји. Имали бисмо већ аутомате за писање песама и убацивали жетоне да нам неку, на
одређену тему, по жељи испишу. Међутим, тајна остаје не-

ПОЧЕО ТРАДИЦИОНАЛНИ ТУРНИР У НАШЕМ
ГРАДУ

ИТФ Интернационал –
двадесето издање
Захваљујући Тениском клубу
Динамо, Панчево је опет обојено у бело. У понедељак, 29. августа, званично је отворен традиционални, двадесети по реду, турнир за тенисерке и тенисере до 18 година, познат по
имену „ИТФ Интернационал”.
Као и претходних година, готово цео свет дошао је у наш
град. Турнир друге категорије
је одувек био прави изазов за
младе играче, па су тако своје
прве бодове управо на теренима на СЦ-у „Младост” освајали
и Новак Ђоковић, Ана Ивановић, Јанко Типсаревић..., а прошле године и Олга Даниловић.
– Захвалио бих свима који
су учествовали у организацији
овог турнира. ИТФ-у, ТСС-у,
Граду Панчеву, ЈКП-у „Младост”, као и свим члановима
клуба који су дали свој допринос. Драго ми је да овај турнир, који су пре двадесет година покренули Мирко Бундало и Драгомир Вуковић, још

је, захваљујући свом вредном
раду и резултатима, заслужила да без квалификација уђе у
главни жреб, па од ње очекујемо солидан резултат – рекао је
Слободан Режа, председник
ТК-а Динамо.
Мечеви се играју свакодневно, почевши од уторка, 30. августа, на теренима на СЦ-у
„Младост”.
– Свим такмичарима желим
успешну спортску недељу и
пријатан боравак у Панчеву.

ТРО ФЕ ЈИ ИЗ БЕ О ГРА ДА
Прошлог викенда у Београду су одржана два турнира за
играче до 18 година на којима су учествовали и чланови ТКа Динамо – Милана Вулин и Драган Омчикус, који годинама раде с тренером Младеном Вуковићем.
Четрнаестогодишња Милана је стигла до финала, где је претрпела пораз од Београђанке Мие Вучковић, док је Драган заустављен у полуфиналу, али је освојио пехар за треће место.
увек траје. И ове године имамо такмичаре из првих сто
рангираних на ИТФ листи до
18 година, како у мушкој, тако
и у женској конкуренцији. У
нашем граду тренутно су девојке и момци с практично
свих континената и из свих земаља на свету. У главном жребу, ТК Динамо има једну
представницу – то је Емилија
Којичић, која се врло успешно
пење на ранг-листама, тако да

је из Задужбине Иве Андрића.
М. М.

Надам се да ће нас време послужити и да ћемо бити у прилици
да гледамо леп тенис. Позивам
публику да дође и прати мечеве,
а још једном захваљујем свима
који су нам помогли у организацији – рекао је директор турнира Младен Вуковић, који је званично и отворио јубиларни
„ИТФ Интернационал”.
Финални мечеви планирани су за суботу, 3. септембра.
А. Ж.

растајњена. Није случајно да
смо ми Срби названи песничким народом и да је у нашој
историјској судбини поезија
одиграла тако важну улогу,
као и да је она, такорећи,
стварнија него живот. О томе
су написане читаве књиге, студије, а још данас постоје млади људи који се опредељују за
студије књижевности. Ти млади људи изабрали су то занимање и тај живот у ком их не
чека никакво материјално богатство, него само оно много
дубље и важније. Једна од
истина је да у нашем народу,
упркос свему, живе поверење у

књигу и убеђење да се у књигу
не лаже – рекао је Бећковић.
„Крилате песме” чине Милосава Мика Павловић, Иванка
Радмановић и Гордана Влајић.
– Циљ наших програма је да
поезију неочекивано доведу
на неочекивана места, па смо
је тако говориле у Миксер хаусу, на броду, у трамвају... Желимо и да потомцима поезије
дарујемо сусрете с непроцењиво великим песничким
именима. Отуда, највеће хвала Матији Бећковићу који је
прихватио наш позив – казала
је Гордана Влајић.
М.Манић

Културно-уметничко друштво „Станко Пауновић
НИС-РНП” је у првом полугодишту ове године извело
више од четрдесет програма
и наступа у земљи и иностранству. Ансамбли, оркестри и певачке групе „Пауновића” учествовали су на
смотрама и фестивалима, у
програмима дочека високих
званичника из иностранства,
на снимању телевизијских
емисија, у програмима обележавања значајних дату-

фолклорних ансамбала Србије у Ваљеву. Први извођачки ансамбл у квалификацијама за покрајински фестивал одраслих, који ће бити
одржан у октобру у Руми,
освојио је прво место.
– Пробе првог извођачког
и омладинског ансамбла у
новој сезони почеле су 22.
августа, а припреме дечјих
ансамбала 1. септембра.
Очекују нас учешћа на концертима, фестивалима и манифестацијама у Суботици,

ма... Остварена је и добра сарадња с другим ансамблима,
установама културе у граду и
школама, а наш град је успешно представљен на многим
манифестацијама од покрајинског и републичког значаја. Нису изостала ни признања. Дечји ансамбл нижих
разреда освојио је златну
плакету на 55. Музичком
фестивалу деце Војводине, а
исто признање добио је и ансамбл виших разреда, који је
тој плакети додао још једну
златну са 11. Смотре дечјих

Врбасу, Руми, Крупњу, Швајцарској и Аустрији. У току су
и припреме за одржавање
16. Етно-гласа, који реализујемо у сарадњи с Домом
омладине, уз подршку града
Панчева и Покрајинског секретаријата за културу – каже Дејан Трифуновић, уметнички директор ансамбла.
Упис нових чланова је у
току сваког радног дана од
10 до 13 и од 17 до 20 сати у
просторијама КУД-а, које се
налазе у Дому омладине
Панчево.
М. М.

ПОЧИЊЕ ПАФФ

У шест програма
шездесетак филмова
Међународни „Панчево филм
фестивал” (ПАФФ) почеће пројекцијом немачког филма „Тони
Ерден” редитељке Марен Аде у
среду, 7. септембра, у дворани
Културног центра. Програм манифестације представљен је у
уторак, 30. августа, на конференцији за медије у „Филмском
центру Србије” у Београду. У
шест филмских програмских
целина – ревијалних и такмичарских – биће приказано шездесетак ауторских остварења.
О два такмичарска програма
– „Светионици”, који обухвата
осам дугометражних филмова

лега Ђакомо Абруцезе из Италије – каже Иванчић.
У селекцији „The Amazed
Spectator” гледаоци ће моћи да
виде осам филмова по избору
Олафа Милера, једног од најпознатијих филмских критичара.
У ревијалној ауторској селекцији „Светла будућност” биће
представљено тринаест кратких
филмова младог хрватског аутора Игора Безиновића.
Програм хорор филмова
„Поноћна језа” обухватиће пет
нових остварења. Филмове у
овој селекцији одабрао је редитељ Џулијан Ричардс.

ДЕШАВАЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

Обука за незапослене

и „Рани радови”, у оквиру ког
има двадесет краткометражних остварења, говорио је
Стефан Иванчић, уметнички
директор и селектор. О најбољем филму у селекцији „Светионици” одлучиваће жири у
саставу: редитељка Марта Попивода (Србија), селектор берлинског филмског фестивала
Џејмс Латимер (Велика Британија), селектор филмског фестивала у Ротердаму Јевгениј
Гусјетински (Русија), филмски
критичар Мајкл Петисон (Велика Британија) и хрватски редитељ Звонимир Јурић.
– У селекцији „Рани радови”,
од двадесет кратких остварења
из целог света, седам су дела
српске продукције или редитеља из Србије који су снимали у
иностранству. Жири ове селекције чини шеснаест средњошколаца из Панчева, Београда
и других градова, а ментори ће
им бити Никола Љуца, наш
филмски редитељ, и његов ко-

– За публику је можда најзанимљивија селекција „Паффорама”. Она представља пресек неких од највећих фестивалских хитова из претходне
сезоне, за које ми сматрамо да
имају занимљив филмски језик – каже Огњен Главонић,
директор и селектор ПАФФ-а.
У оквиру пратећег програма, 2. септембра биће отворена изложба стрипова Бориса
Станића, који је и аутор графичког решења плаката – најавила је Марија Самарџић,
извршна директорка.
Хрватски редитељ Звонимир Јурић одржаће мастерклас на коме ће се разговарати
о филмској режији и глуми.
Радионица „Мали филм” планирана је за 3. септембар у Народној башти, а сваки фестивалски дан биће завршен музичким програмом. Фестивал
ће трајати до 11. септембра, а
улаз на све програме је бесплатан.
М. М.

Локална самоуправа ће у понедељак, 5. септембра, у малој сали Градске управе организовати конференцију поводом почетка пројекта „Едукуј
се, запосли се” и јавног позива младим незапосленим особама за учешће у пројекту који је у току, а отворен је до 15.
септембра.
Пројекат реализује Регионални едукативни центар
„Банат”, уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије и у партнерству са Градом Панчевом, Регионалним центром за друштвено-

економски развој „Банат” и
књиговодственом агенцијом
„Беба Company” из Панчева.
Планирано је да 30 младих незапослених Панчеваца са евиденције Националне службе за запошљавање
похађа обуку из области
предузетништва, а за три
најбоље пословне идеје биће
обезбеђена финансијска подршка у појединачном износу од 240.000 динара.
Сви заинтересовани могу
добити детаљне информације на самој конференцији које је заказана за 12 часова.
Д. В.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА

Конкурс за излагање у
галеријама
Културни центар Панчева
расписао је конкурс за излагање у галеријским просторима у 2017. години. Позив
се односи на ауторске, самосталне и групне изложбе, као
и мултимедијалне пројекте и
програме. Предност ће имати иновативни пројекти који
нису већ били реализовани у

галеријским просторима ове
културне институције. На
располагању су галерије савремене уметности и Милорада Бате Михајловића, као
и фоаје Културног центра.
Конкурс је објављен на сајту
Културног центра, а отворен
је до 30. септембра ове године.
М. М.
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ПОЛИТИКА
ЗАХУКТАВА СЕ КАМПАЊА ЗА ИЗБОР
ПРЕДСЕДНИКА ДС-а

Шутановац посетио
Панчево
– Ова Влада је у кратком року направила много великих
проблема свим грађанима
Србије. Од смањења пензија и
плата и повећања свих пореза, дошли смо у ситуацију да
Србија буде најсиромашнија
земља у региону, а да наши
грађани имају најнижи животни стандард. Србија више
није на добром путу. Људи

који воде ову државу не разумеју контекст и време у коме
се живи. Сваког дана уверавамо да смо у свађи са свима у
окружењу уместо да не буде
тако. Демократска странка
треба да се залаже за суживот
и наставак јаких и крупних
корака ка увођењу европских
стандарда у нашу државу. Да
бисмо успели у томе, ти стандарди прво морају да се уведу
у нашу Владу – изјавио је
Драган Шутановац, један од
неколико кандидата за председника Демократске странке
на изборима који ће се одржати 24. септембра.
Он је, заједно са Браниславом Лечићем, познатим
глумцем, Тамаром Трипић и
Игором Селаком, које је
представио као чланове његовог изборног тима, 29. августа посетио Градски одбор

Демократске странке у Панчеву. Руководству и члановима панчевачког ДС-а изнео је
основне црте свог програма,
као и ставове о тренутној политичкој ситуацији у Србији.
Предраг
Богатинчевић,
председник Градског одбора
ДС-а, изјавио је да ће на изборима за председника и пет
потпредседника те странке

моћи да гласају сви који су
платили чланарину и попунили тзв. ревизиони образац,
којим потврђују да су још
увек чланови Демократске
странке.
– Од како је почела кампања за председника ДС-а, Драган Шутановац је трећи кандидат за председника који
нам је представио свој програм. Пре њега су то учинили
Бојан Пајтић и Србољуб Антић, а идућег понедељка би
требало да у Панчево дође и
Зоран Лутовац. Ми смо отворени за све кандидате за председника наше странке јер је то
нормална демократска процедура. Спремни смо да сваког саслушамо и да видимо
шта нуди, и шта је то што ће
нас убедити да гласамо за њега – изјавио је Богатинчевић.
М. Г.

ПЕТАР ЈОЈИЋ, ПОСЛАНИК СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ

КАЗНИТИ ОДГОВОРНЕ
ЗА ВИШЕМИЛИОНСКЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ
Хоће ли бити
санкционисани они
који су се обогатили
од пољопривредног
земљишта на
противзаконит
начин?
– Поводом основаних сумњи
да је било озбиљних и вишемилионских „мућки” када је
реч о издавању у закуп државног пољопривредног земљишта, постављам питање
због чега се до сада ћутало о
томе и хоће ли бити кажњени
они који су се обогатили на
такав начин – изјавио је Петар Јојић, панчевачки адвокат и посланик Српске радикалне странке у Скупштини
Србије.
Он је најавио да ће ових дана
у парламенту поставити посланичко питање у коме ће тражити да надлежни објаве податке
о томе колико државног пољопривредног земљишта има у
Србији и на територији Панчева и због чега досадашња министарства пољопривреде и
инспекцијске службе уопште
нису контролисали како се оно
издавало у закуп.
Јојић је најавио да ће као
посланик Српске радикалне
странке тражити податке и о
томе колико је уговора о закупу закључено, с којим појединцима и по којим ценама.
– Ја сам се бавио овим проблемом неколико година и захваљујући мом залагању, у закон којим се регулише издавање државне земље унете су од-

Александар Вучић је у Поточарима, у ствари, напао сам
себе јер је маса тако реаговала на његове раније изјаве о
резолуцији о Сребреници, хапшењу Насера Орића и на
још много тога. Није ни чудо што због тога нико није могао да смири бурне реакције грађана.
(Изјава Садика Ахметовића, посланика у Представничком
дому Парламента БиХ за рубрику „Веровали или не”.)

***
Доста је мржње. Желимо да
што пре дође до сусрета највиших хрватских и српских
званичника и уверени смо
да ће се то ускоро догодити.
Осуђујемо хушкачку и ратну
реторику и желимо да подстакнемо здрав дијалог, а не
мржњу и екстремизам.
(Јосип Клем, један од хрватских бранитеља, о његовом
апелу и апелу његових колега за нормализацију односа
између хрватских и српских
политичара.)

***
Срам ме је земље у којој је „ово” (Зоран Милановић, бивши премијер Хрватске) било на челу владе. Он и даље
вређа наше суседе који ће нам довека остати суседи.
(Коментар хрватске књижевнице Ведране Рудан поводом оптужби лидера хрватске СДП на рачун Србије и Босне и Херцеговине.)

***
Никога не оптужујем да је компромитован. Нити једну
једину особу. Ја само дијагностикујем да су грађани повезали Демократску странку с „жутим лоповима”, да се
осећају изневереним и да су нам окренули леђа. То су
чињенице. Зато морамо нешто да променимо. Промене
без нових људи, који би и симболички и суштински
представљали нову политику и старе вредности у очима
већине наших бирача и симпатизера, једноставно нису
могуће.
(Зоран Лутовац, кандидат за председника ДС-а, у интервјуу за лист „Данас”.)

Јојић: Зашто се ћутало до сада?
редбе у којима пише да право
пречег закупа морају да имају
индивидуални пољопривредни
произвођачи, а не тајкуни. Нажалост, и поред тога, често се
дешавало да се на лицитацијама за давање земљишта у закуп
појаве људи који су куповали
земљу у име других и тако им
омогућавали да се богате и
стичу огромну противзакониту
корист – нагласио је Јојић.
Он је додао да овај проблем
никако не сме да се заташка,
већ државни органи треба јасно да објаве да ли је било
криминала када је реч о закупу државног земљишта, као и
да сва сумњива лица морају да
сносе законску одговорност.

– Грађани морају да знају
шта су поводом овога урадили Министарство пољопривреде и његове инспекцијске
службе. Исто тако морају да
добију одговор на питање да
ли ће, ако се утврди да је било злоупотреба и несавесног
ра да, не ко од го ва ра ти за
штету која је причињена. На
пример, на једној од лицитација за закуп земљишта у Банатском Брестовцу десило се
да је једна особа излицитирала 152 хектара земље, иако
нема ништа од пољопривредне механизације, а да је онда
другом лицу дала ту земљу у
закуп! Поред тога, на територији нашега града издато је

6.000 хектара државног пољо при вред ног зе мљи шта, а
не зна се шта се десило с прео ста ле три-че ти ри хи ља де
хектара. Органи гоњења нису
пред у зе ли ни шта по во дом
тога, иако постоји кривично
де ло узур па ци ја по љо при вредног земљишта – додао је
Јојић.
Он је додао и да би, када је
о проблему узурпације државног пољопривредног земљишта реч, требало поставити питање и због чега Демократска странка није предузела ништа да спречи тај
криминал док је била на власти.
М. Глигорић

ЛСВ ТРАЖИ ОД НОВЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАСТИ

КОНЦЕПТ

Воли човек да се сам
напада

Петак, 2. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Сачувати пруге у Војводини
Лига социјалдемократа Војводине сматра да нова покрајинска власт треба да преузме пуну бригу о железничком саобраћају и пругама у покрајини, као и да у сарадњи са локалним самоуправама сачува
овај вид превоза на војвођанској територији.
У саопштењу ЛСВ-а наводи
се да нова покрајинска власт
не сме да дозволи укидање железничког саобраћаја на бројним пругама на територији
Војводине. ЛСВ указује да се
од укупно 800 километара
пруга широм земље, три че-

твртине налази на територији
наше покрајине.
– Док се у Европи тежи растерећењу друмског саобраћаја
и, између осталог, већој употреби железнице, Министарство саобраћаја Србије планира гашење железничког саобраћаја на 800 километара
пруга широм земље, од чега
три четвртине представљају
деонице у Војводини. На територији наше покрајине потребан је железнички саобраћај
како између Врбаса, Сенте,
Бечеја или Сомбора, тако и
између Вршца и Беле Цркве,

Зрењанина и Вршца, Шида и
Сремске Раче, Сомбора и Апатина, Беочина и Петроварадина и бројних других места. Тамо где се пруга једном угаси
тешко ће поново прорадити.
Гашење пруга у појединим
војвођанским местима је пут
ка гашењу живота у њима.
Због тога покрајинска власт
треба да учини све да сачува
те пруге – пише, између осталог, у саопштењу ЛСВ-а.
Лига социјалдемократа Војводине сматра и да би, без обзира на то колико би трошкови одржавања железничких

линија били велики, нова покрајинска власт морала да их
покрије и да организује редовне и тачне поласке возова.
То би, по мишљењу лигаша,
олакшало живот становницима Војводине. У саопштењу
ЛСВ-а је за такву тврдњу наведен конкретан пример. Цена
ђачке месечне аутобуске карте
између Новог Сада и Беочина
износи 3.800 динара, а да на
тој релацији није угашена железничка линија карта би била
знатно јефтинија и коштала
би мање од 1.800 динара.
М. Г.

ПОТПИСАН УГОВОР С ПКБ-ом

Доследност спровођења Закона
о пољопривредном земљишту
Градоначелник Саша Павлов
и генерални директор ПКВ
корпорације Драгиша Петровић потписали су уговор о пословној сарадњи у четвртак,
25. августа, у малој сали Градске управе. Уговор се односи
на скидање усева с пољопривредног земљишта у државној
својини које се налази на територији града Панчева.
Павлов је том приликом казао да ће локална самоуправа
и даље испуњавати обавезе које су предвиђене Законом о
пољопривредном земљишту, а
да овај уговор представља један од корака у том процесу.
– Од борбе са узурпаторима
битнија је доследност спровођења Закона о пољопривредном земљишту. Календарски
смо у периоду скидања сунцокрета, али и кукуруза, а надлежне службе су благовремено

одрадиле свој део посла с циљем спровођења поменутог
закона. Ангажована је реномирана компанија и заиста
сам задовољан што се у овом
случају ради о ПКБ корпорацији, јер то показује озбиљност локалне самоуправе и целе државе у борби против ове

негативне појаве – изјавио је
Павлов.
Говорећи о површини узурпираног земљишта, он је рекао да се јавни позив одвијао
паралелно са инспекцијским
утврђивањем чињеничног стања на терену и да је због тога у
уговору наведена површина

која је била процењена да ће
бити узурпирана.
– Још увек немамо јасно дефинисану узурпирану површину. Инспекција Министарства пољопривреде је једина
надлежна да утврди узурпираност. Имамо континуиране записнике и како се они буду обрађивали на подручју једне катастарске општине, ми ћемо
обавештавати извршиоца радова, то јест ПКБ – објаснио је
градоначелник, додавши да се
инспекција на терену сусреће
с невероватним ситуацијама.
Обраћајући се медијима,
Петровић је навео да ПКБ поседује потребну механизацију,
као и да је у договору с Градом
Панчевом могуће да већ после
једног дана од потписивања
споразума почне реализација
ставки из уговора.
С. П.

Петак, 2. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs
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ПОЧЕЛО СКИДАЊЕ УСЕВА СА УЗУРПИРАНИХ ЊИВА

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ДРЖАВА РЕШИЛА ДА ЗАШТИТИ
СВОЈУ ИМОВИНУ

Пуне руке посла
за ревизоре

Са 122 хектара добијено
преко 270 тона
сунцокрета

Држава је, бар на територији Панчева,
почела да спроводи неке од кључних
одредби Закона о пољопривредном
земљишту, када су комбајни „ПКБ
Корпорације”, у недељу, 28. августа,
почели да скидају сунцокрет са узурпираних државних пољопривредних

мада је и ту била различита зрелост и
влага. Тамо је остало још 58 хектара
који су потпуно неспремни за комбајнирање, јер је сунцокрет толико
влажан да га пчеле још увек облећу.
Постоји још 80 хектара у које би требало ући, али смо закључили да би
даље ангажовање комбајна због стања усева могло да доведе до оштећења механизације, па смо их вратили
у ПКБ, али ће они бити спремни да
се врате када их поново позовемо –
испричала је Зорица Репац.
Она је на тај начин одговорила на
гласине како је одлазак механизације са поља знак да је локална власт

не и засејане лошим семеном, па су
главице сунцокрета мање од песнице. Упркос томе, наша саговорница
тврди како финансијски ефекти неће
изостати, односно да ће држава наплатити штету. Дугорочно гледано,
уколико акција скидањем усева буде
изведена до краја, највећа корист биће увођење реда и законитости у будуће коришћење државне земље.
Та мера, међутим, неће бити довољна без спровођења комасације и
завођења реда у земљишним књигама. Ово друго је посао Републичког
геодетског завода, а представљало је
и раније један од главних проблема

површина у Омољици. До среде, 31.
августа, са 122 хектара у атарима
Омољице, Банатског Брестовца и
Старчева добијено је више од 270 тона ове уљарице, или у просеку 2,2 тоне по хектару. Летина је одмах са поља одвезена камионима београдског
предузећа „Агрофинанс”, с којим је
локална самоуправа склопила уговор
о откупу по аконтационој цени од 30
динара за килограм. Коначна цена
сунцокрета биће једнака максималном износу по коме ће ову робу плаћати „Викторија група” и „Дијамант”.
Био је то први пример у Србији да
држава на свим нивоима озбиљно
примењује казнене мере Закона о пољопривредном земљишту у случају
његовог бесправног коришћења. Почетку акције скидања усева присуствовали су градоначелник Саша Павлов,
Тигран Киш, председник Скупштине
Панчева и Зорица Репац, ресорно задужена чланица Градског већа.
– Ово је једина акција коју можемо
да спроведемо да бисмо применили
Закон и заштитили државно земљиште. Изузетно ми је драго што смо на
овакав начин дали јасан знак да држава функционише и да ћемо стати
на пут свим узурпаторима како бисмо
изградили јасну аграрну политику засновану на законским решењима, где
ће сви који раде поштено имати подједнаке шансе да живе од пољопривреде – рекао је Павлов у Омољици.
Сличну оцену изрекла је и Зорица
Репац, и додала како се локална
власт и сви државни органи с којима
она спроводи ове мере неће зауставити, те да ће, осим великих узурпираних парцела, бити обрађене и оне мале од свега двадесетак ари.
– Све се ради на основу записника
републичке Пољопривредне инспекције и снимака које је начинила ангажована геодетска фирма. Почели
смо с Омољицом, јер су ту мало већи
комплекси узурпираног земљишта и
нешто мања влага усева. У Омољици
смо скинули сунцокрет са 60 хектара, а потом и са површине од 42 хектара у Брестовцу. Планирали смо да
тамо урадимо још, али није било могуће због тога што механизација на
неким местима није могла да уђе у
њиве јер је тло расквашено подземним водама. Осим тога, Институт
„Тамиш” нам је саветовао да одложимо радове због превелике влажности
усева на тим парцелама. У Старчеву
је пожњевено 20 хектара сунцокрета,

одустала од санкционисања узурпатора. Да то није тако не говори само
ова изјава градске званичнице, већ и
чињенице да су у целу акцију врло
активно укључени сви надлежни државни органи.
Саговорница „Панчевца” навела је
како постоје примери да су узурпатори претекли власт на неким парцелама, али очито на сопствену штету, јер
су скинули зелене усеве које тешко
да ће моћи да искористе осим делимично за силажу.
– Имамо ситуацију у Глогоњу где је
узурпатор који нам је познат скинуо
25 хектара. Њему ће бити понуђено да
плати троструку закупнину, а уколико то не прихвати предаћемо кривичну пријаву надлежном тужилаштву на
основу записника који су сачинили
Пољочуварска служба, Пољопривредна инспекција и полиција. Постоји један случај у Долову где су усеви скинути средином августа, дакле потпуно
незрели. И за то ћемо предати кривичну пријаву против непознатог извршиоца – изјавила је Зорица Репац.
Она је навела како је у великој мери завршено обележавање узурпираних парцела под сојом, укупне површине стотинак хектара, а наставља се
и лоцирање површина засејаних кукурузом. Са жетвом те житарице мораће још да се чека, јер кукуруз на
многим местима није достигао ни
фазу воштане зрелости. Независно до
тога, све узурпиране државне њиве
које су досад идентификоване, с којих род није скинут, биће под појачаним надзором.
Зорица Репац је оценила да су сви
ангажовани надлежни органи одлично
сарађивали показујући озбиљност намера државе да заведе законитост у ову
област. Истакла је предан рад троје пољопривредних инспектора, који су за
кратко време обрадили велике делове
атара, и одличну асистенцију полиције
без које све то не би било могуће.
Досадашњи рад инспектора и осталих служби на терену показао је да
првобитна процена како је 3.000 хектара земље бесправно заузето није
тачна. Након две трећине обрађених
површина установљено је да немалу
површину заузимају гробља и друге
врсте необрадивог земљишта. Осим
тога, Зорица Репац је напоменула како је и стање усева на узурпираним
ораницама „шарено”, јер су неке од
њих третиране на одговарајући начин, док су друге потпуно закоровље-

приликом спровођења поступка лицитације државног земљишта. Уколико држава заиста жели да уведе
одрживо поштовање прописа, морала би да се позабави радом катастра.
Д. Вукашиновић

Појачан надзор над
преосталим површинама

Неке комуналне фирме
мораће да исправе
податке у пословним
књигама
Градско веће је на седници одржаној у уторак, 30. августа, усвојило
Информaцију о степену усклађености планираних и реализованих активности, из програма пословања
јавних предузећа чији је оснивач
Град, за првих шест месеци 2016.
године. Скраћено, реч је о полугодишњем извештају о раду комуналних и других градских фирми.
Према том документу, „Водовод”,
„Зеленило” и „Младост” пословали
су у наведеном периоду с губицима.
Приликом усменог представљања
извештаја нису наведени разлози
негативних пословних резултата
ових фирми, али се у случају „Водовода” може претпоставити да је реч
о старом проблему изузетно високе
амортизације због велике вредности имовине фирме, што традиционално оптерећује њено пословање
не утичући на њену ефикасност.
„Зеленило” нас је већ навикло да
исказује губитке упркос томе што
му Град на различите начине помаже директним и индиректним субвенцијама. Један од разлога за овакве резултате јесте све лошија зарада од Бувљака, а постоје и други
разлози који би могли да буду интересантни за јавност. Што се „Младости” тиче, према досадашњој
пракси, ова фирма ради с губитком
због тога што не може да наплати
све услуге које пружа корисницима.
Сва градска предузећа добиће налог да у што краћем року спроведу
препоруке ревизора из јуна ове године о спровођењу рационализације свих трошкова и унапређењу процеса пословања. Осим тога, биће
упозорена да годишње програме пословања могу спровести искључиво
уколико су оне од стратешког или
државног интереса.

Већници су усвојили финансијски извештај Градске стамбене
агенције за 2015. годину, према коме је та фирма имала незнатан губитак у пословању због одређених
захватања државе, али је то санирано из добити остварене у претходним годинама. План етажног одржавања стамбених зграда реализован је са 95 процената, па је оцењено да се ради о тенденцији пада
улагања станара у одржавање некретнина чији су власници јер имају све мање новца за те потребе. У
извештају је констатовано да проблем и даље представља наплата закупа социјалних станова у којима
живе корисници различитих видова
помоћи Центра за социјални рад.
ГСА у тим случајевима успева да
наплати само 44 одсто кирије.
Градска влада је подржала финансијске извештаје за протеклу годину неких сеоских ЈКП-ова с припадајућим ревизорским извештајима о томе. Занимљиви су примери
комуналних фирми БНС и „Долови”, у којима су ревизори нашли
низ неправилности везаних за неправилно књижење вредности имовине, „надуваних” прихода, нереалних података о потраживањима и
слично. Све то мораће да буде отклоњено до краја године како би се
у пословним књигама нашло реално стање.
Већници су одобрили прелог да
Град убудуће финансира четврти
покушај вантелесне оплодње откад
је Република одлучила да плати
трећи покушај добијања потомства.
Према новој одлуци, биће померена
старосна граница за жене са 40 на
42 године. Жене у тој доби живота
моћи ће да конкуришу и за трећи
покушај вантелесне оплодње, јер
оне неће моћи да конкуришу за републичка средства. Осим тога, убудуће ће парови имати право да покушају да дођу до деце и у страним
клиникама.
Д. В.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ЈЕ ШКОЛОВАЊЕ У СРБИЈИ ЗАИСТА БЕСПЛАТНО?

Школовање на кредит

П. СТАНКОВИЋ

Ј. ЈЕЛЕНИЋ

Закон Републике Србије предвиђа
обавезно основно образовање за све
најмлађе грађане. То подразумева бесплатан упис у школе, али изискује и
додатне трошкове, који за једну просечну породицу уопште нису мали.
Сваког августа родитељи изврћу скоро
празне џепове како би за своје школарце обезбедили уџбенике, школски
прибор и одећу за школу. Питали смо
наше суграђане како излазе на крај с
трошковима школовања и да ли је
школовање у Србији заиста бесплатно.
ПРЕДРАГ СТАНКОВИЋ, програмер:
– Није бесплатно, то је логично.
Моја деца су завршила школу, али
прошао сам кроз то и знам колико
кошта то „бесплатно” школовање.
Успео сам да пребродим, али је било
тешко, па чак и поред тога што и супруга и ја радимо. Ипак, познајем
људе који се сусрећу с тим проблемима. Само школовање јесте бесплатно, али постоји много ствари које се морају купити, а то су свеске,
лењири, блокови и још сто чуда.
ЈАСНА ЈЕЛЕНИЋ, предузетница:
– Ја немам деце, па ни унучиће, али
генерално, мислим да школство није
бесплатно. Поред тога, сматрам да је

Д. ЈОВАНОВИЋ

Ј. ЗДРАВКОВИЋ

Н. МОМЧИЛОВИЋ

Р. СЕДЛАРОВ

најбоља школа „Лазар Саватић” из Земуна. То је целодневна школа, ту деца
преподне иду на наставу, а поподне
уче. При том, родитељи у сваком тренутку знају где су им деца. То је комплетна школа која усмерава децу да сама уче и да раде, а професори им помажу. Мислим да таква врста школовања
треба да буде уведена у више школа.

уписала факултет и опет морамо да
дигнемо кредит да бисмо изгурали њено школовање. Најгоре је што дипломе
овде ништа не значе. Када деца заврше
факултете, морају да раде као промотери, анкетари или слично. То је жалосно и понижавајуће у Србији. Ова држава ништа не ради по питању школства, и то могу слободно да кажем.

ДЕЈАН ЈОВАНОВИЋ,
електротехничар:
– Игром случаја имам једног школарца који ове године креће у први
разред. Мислим да школовање није
бесплатно јер има много трошкова.
Примера ради, разлика између моје
деце је једна школска година и велика је вероватноћа да млађа ћерка неће моћи да користи уџбенике старије ћерке. Ако на нечему треба порадити и на нешто обратити пажњу, то
је управо школовање.

НЕВЕНА МОМЧИЛОВИЋ,
архитектонски техничар:
– Школовање у Србији није бесплатно, напротив – веома је скупо. Имам
двоје деце која иду у трећи и шести
разред и платила сам уџбенике преко
30.000 динара за обоје. Поред тога, купила сам и свеске, ранчеве и други
прибор. Очекују нас и екскурзије, ужине и остало. Шта је ту бесплатно?

ЈОВАНКА ЗДРАВКОВИЋ,
економисткиња:
– Школовање је веома скупо. Као
мајка четворо деце, и то вуковаца, то
сам најбоље осетила. То значи да смо
нон-стоп у кредитима, дижемо кредите да бисмо децу школовали. Имам три
студента у кући, ћерка је ове године

РАДИСЛАВ СЕДЛАРОВ, просветни
радник у пензији:
– Школовање није бесплатно. То
подразумева да су уџбеници много
скупи, а ту је и комплетна опрема –
патике, ташне и све остало, и то све
изађе веома скупо. Када израчунате,
потребно је скоро 150 евра за ђака првака. Пошто имам ђака првака у породици, знам каква је ситуација.
Анкетирао К. Балтеану
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САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”
Стојан Јевремовић, мастер инжењер заштите биља

Мехурасти гар
кукуруза
Ради се о болести коју изазива гљива Ustilago maydis, а
код нас вероватно нема њиве
на којој се она не јавља. Мехурасти гар кукуруза обично
захвата један до два процента биљака, а ретко кад и до
пет одсто усева, када не изазива веће економске штете.
Ређе се дешава да болест достигне епифитотичне размере (изненада се јави и брзо се
шири на великим површинама), када може да захвати од
50 до 90 процената биљака.
Важно је напоменути да
споре ове биљке нису токсичне, за разлику од спора
Fusariuma, те да не изазивају

никакве тегобе код домаћих
животиња.
Гљива изазивач болести
напада све надземне делове
кукуруза (стабло, рукавац,
лист, метлицу, клип). Творна
ткива биљке су посебно осетљива на болест, па се на њима образују мехурасте израслине – гуке или тумори сунђерасте садржине. Они су у

почетку чврсти, светле боје и
покривени су глатком опном. Када сазру, опна постане тамна и почиње да пуца, а
кроз пукотине се ослобађа
тамна маса спора ове гљиве.
Највећи тумори формирају
се на клипу.
Болест може да се јави у већој мери ако након периода
сушног времена падне много
кише, а клип још увек није завршио развој. Тада он наставља да расте, израста из комушине и, пошто је незаштићен,
лако долази до заразе.
Ослобођене споре гљиве
падају на околно тло и представљају једини извор заразе
за наредну
производну
годину.
Споре клијају током
ве ге та ци је
кукуруза, а
ветар
их
разноси до
биљака које
су осетљиве
у тој фази
развоја.
Споре почињу
да
клијају већ при спољној температури од осам степени
целзијуса.
Мехураста гар кукуруза сузбија се механичким мерама
у које спадају поштовање плодореда, пажљива међуредна
обрада усева да не би долазило до оштећења биљака, те
уклањање и спаљивање заражених стабљика кукуруза.

МИНИСТАР НЕДИМОВИЋ ПОНОВО
С ПАНЧЕВЦИМА

Оптимизам на
почетку мандата
Постигнута
сагласност о важним
питањима
Нови министар пољопривреде Бранислав Недимовић
примио је у среду, 25. августа, челнике удружења „Панчевачки ратари” и „Аграрни
форум Панчево” Јована Негована и Зорана Сефкеринца, на њихов захтев, и с њима
размотрио неколико важних
питања из области аграра.
Два удружења су након тога констатовала да је разговор протекао у отвореном и
конструктивном тону, уз закључак свих учесника да размена мишљења треба да буде
настављена, како би проблеми пољопривреде били решавани институционално.
На столу је било неколико
старих тема, као што су цене
пољопривредних производа,
субвенције и измене Закона
о пољопривредном земљишту. Сефкеринац и Негован
су закључили да се разговори
о утврђивању одговарајуће
цене сунцокрета овогодишњег рода крећу у добром
правцу, уз уверење да ће бити завршени на задовољавајући начин.
Они су пренели да ће постојеће субвенције за инвестиције и набавку механизације бити задржане уз проширење списка пољопривредних
машина и смањење каматних
стопа. На састанку је констатовано да би Министарство
могло поново да исплаћује
регрес за дизел-гориво, уколико Влада, захваљујући су-

фициту републичког буџета,
уради његов ребаланс и издвоји одговарајућа средства.
„Панчевачки ратари” и
„Аграрни форум Панчево”
затражили су да се у буџету
за 2017. планира некадашњи
износ подстицаја од 12.000
динара по хектару, на шта је
министар Недимовић одговорио да ће се борити да следеће године средства намењена аграру буду увећана за
10 процената у односу на
овогодишња.
Негован и Сефкеринац су
поздравили најаву да ће бити отворена канцеларија за
младе пољопривреднике,
која би требала да тој категорији произвођача пружи већу подршку државе него до
сада.
Министар и челници ових
удружења разматрали су и
захтев паора да Закон о пољопривредном земљишту буде измењен. Недимовић је
обећао да ће у тај акт бити
унете норме које ће, по узору
на Мађарску, Пољску и Словачку, спречавати странце да
купују њиве у Србији. Наиме,
према тексту Споразума о
стабилизацији и придруживању, који је потписан са
Европском унијом, странци
стичу право на куповину земљишта од септембра наредне године. Сва домаћа пољопривредна удружења и асоцијације у више наврата истицали су захтев да то буде
законом забрањено, како би
се обезбедио опстанак српских произвођача хране.
Д. В.

Петак, 2. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА НАФТНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ

ПОДРШКА ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Финансирање
пројеката из области
спорта, културе,
екологије, науке
и хуманитарних
делатности у 2016.
Чак 106 програма за
унапређење живота
у Србији
Посао вредан 110,5
милиона динара
Нафтна индустрија Србије објавила је прошле недеље резултате јавног конкурса за доделу новца за реализацију
пројеката из области спорта,
културе, екологије, науке и
пројеката хуманитарног и социјалног карактера, расписаног у сарадњи с локалним заједницама. Према речима менаџмента, одзив је био веома
велики (971 пријава), што указује на то да грађани верују
НИС-у, па руководство захваљује свим учесницима на достављеним предлозима и интересовању.
Када је реч о нашем граду,
комисија за одабир пројеката
по јавном конкурсу имала je
озбиљан задатак и, након верификације и евалуације свих
програма, донела је одлуку да
девет пројеката панчевачких
организација, друштава и
установа добије подршку руско-српског нафтног гиганта.
Највише новца – четири милиона динара од укупно 15,
колико је НИС наменио за помоћ нашем граду, добио је
Фудбалски
клуб
„Динамо1945” за подизање нивоа
без бе до но сно-си гур но сних
услова на градском стадиону,
тј. за адаптацију главне капије
на уласку у стадион, као и помоћне капије, како би се повећао степен сигурности гледалаца, заштита клупске инфраструктуре и покретне имовине
клуба. Потом следи Завод за
јавно здравље, који је за набавку опреме, што ће створити
услове за повећање обима и
врсте испитивања у микробио-

лошкој лабораторији, добио
3.136.046 динара. Културни
центар ће и ове године имати
финансијску подршку НИС-а
када је реч о реализацији 19.
Панчевачког џез фестивала
(2.639.789), а запослени у Дому за лица са оштећеним видом „Збрињавање” моћи ће да
опреме просторије које ће служити као место окупљања и
интеракције за слабовиде и
слепе (1.053.504).
Сва удру жења грађана и
друге непрофитне установе с
територија десет општина и
градова с којима је руско-српски нафтни гигант потписао
споразум конкурисали су за
финансијску подршку пројектима из области спорта, културе, заштите животне средине, науке и помоћи социјално
угроженим групама. Укупна

тљив корпо ративни бренд
компаније. Нафтна индустрија Србије, у оквиру сарадње с
регионима, даје људима могућност да покрену свет у бољем правцу, тако што сами
одређују приоритете локалне
заједнице у којој живе. Менаџмент тог регионалног гиганта дао је шансу свима који
желе да мењају свет набоље
да нешто конкретно ураде.
Селекцију пројеката је обавила комисија састављена од
представника НИС-а и конкретне локалне заједнице на
коју се пројекат односи, водећи рачуна о томе да се равномерно пружи подршка пројектима из свих области које
су предмет конкурса (енергија спорта, култура без граница, енергија знања, помоћ социјално угроженим групама,

Да подсетимо, пре неколико месеци потписани су уговори с Новим Садом, Нишом,
Панчевом, Зрењанином, Кикиндом, Новим Бечејем, Житиштем, Кањижом и Србобраном. Споразум подразумева побољшање укупне друштвене и инвестиционе климе и веће учешће НИС-а у реша ва њу кон крет них ло кал них проблема и реализацији
пројеката. Конкурс није био
на ме њен фи нан си ра њу ак тивности политичких странака, вер ских и ре ли гиј ских
групација, а комисија није
разматрала ни појединачне
молбе које су се односиле на
студије, учешће на конференцијама, трошкове смештаја,
исхране и слично.
Програм „Заједници заједно” осмишљен је с циљем уна-

вредност целог пројекта износи 110,5 милиона динара и он
се остварује у оквиру корпора тивног програма НИС-а
под називом „Сарадња ради
развоја”, а рок за реализацију
пројеката је 31. март 2017. године.
Већ осму годину заредом
НИС реализује програм сарадње с локалним заједницама у Србији и током тог периода он је постао препозна-

заштита животне средине),
као и о релевантности проблема којима се пројекат бави
у односу на потребе локалне
заједнице.
Јасноћа и јединство постављених циљева, предложених
активности и очекиваних резултата, одрживост пројекта и
оправданост буџета у односу
на предложене активности такође су били критеријуми којима се комисија водила.

пређења квалитета живота и
развоја локалних заједница у
којима НИС послује. Свесна
да успех није потпун док се не
подели са окружењем, компанија већ осму годину заредом
успешно реализује и подржава
друштвено одговорне пројекте, а до сада је кроз овај програм уложено готово 800 милиона динара и подржано више од 760 пројеката.
З. Станижан

ФАБРИКА АВИОНА У ШТРАЈКУ

Неисплаћене зараде и неизвесна будућност
Држава брзо
реаговала, али треба
сачекати резултате
Радници фабрике „Утва авио-индустрија” су 22. августа
званично ступили у штрајк, а
разлог су неисплаћене зараде
и неверица да ће уопште бити
послова од којих ће запослени
моћи да обезбеде плате. Након тога они су се писмом
обратили премијеру Александру Вучићу, надлежним министарствима одбране и привреде, те фирми „Југоимпорт
СДПР”, преко које послују већ
осам година, као и градоначелнику Саши Павлову.
Кабинет премијера је врло
брзо одговорио, један састанак
је већ одржан у Министарству
привреде, а Павлов је сусрет с
радницима заказао за петак, 2.
септембар. Колико ће вајде бити од свега, треба тек да се види, јер је и раније било скупова
на којима су изношени планови за „Утву” и давана обећања,
па је све остало на томе.
Слободан Костић, председник Синдиката фабрике, рекао је да је обустави рада
претходио тродневни штрајк
упозорења, а пре тога су радници сами из протеста почели
да гасе машине.
– Зараде нам касне два месеца, а када смо ми из синди-

ката објаснили запосленима
да више немамо уговорених
послова од којих бисмо могли
да обезбеђујемо зараде, обустава рада је била неизбежна.
Директор нас је наговарао да
завршимо започети посао како
би нам исплатио бар половину
јунске зараде, али кад сам га
питао шта после тога, није одговорио – рекао је Костић.
Он је негирао тврдње које је
Томислав Бјелогрлић, директор предузећа, изнео у неким
медијима о томе да „Утва”
има уговорене послове.
– Једини услов да прекинемо штрајк је да нам зараде буду исплаћене, или да директор дође и објасни запосленима зашто нема плата, када ће
их бити, које то још послове
наводно имамо, а нисмо их за-

вршили, и ко је крив за то –
рекао је Костић.
Он је додао да би фабрика
могла лако да обезбеди дугорочне послове израде резервних
делова за боинг и ербас, али је
услов да се у уређење једне срушене фабричке хале и оспособљавање погона галванизације
уложе одређена средства. Костић је подсетио како је „Југиомпорт” још у јануару 2015. у
Мостару купио велике машине
способне да праве резервне делове, али оне и даље стоје немонтиране. „Утва” би продајом
имовине која јој није потребна
могла да дође до средстава за
ове инвестиције, али јој држава
већ годинама не даје одобрење.
Поред тога, прошло је тачно
годину дана од када су бивши
министар одбране Братислав

Гашић и Љубомир Шубара,
директор Агенције за приватизацију, покренули решавање статуса фабрике авиона.
Убрзо потом смењен је најпре
Шубара, а потом и Гашић, и
све је стало. Костић је оценио
да је „Југоимпорт”, од кога се
очекивало да буде стратешки
партнер фабрике, такође одговоран за то што утваши не знају каква им је судбина.
О свему томе било је речи у
четвртак, 31. августа, на састанку у Министарству привреде,
коме су присуствовали представници Војске Србије и синдикалисти из „Утве”. Милан
Тривунац, помоћник министра,
рекао је да ће предузеће добити
сагласност за продају дела имовине уколико она није под хипотеком чим у Министарство
стигне захтев за сагласност.
Што се тиче решавања статуса фабрике, представници
Војске су предложили да се о
томе разговара када буду позвани челници „Југоимпорта”.
Они су подсетили како је раније најпре одлучено да ВЈ
преузме „Утву” и земунски
„Телеоптик”, а затим је одлука
промењена, па је за панчевачку авио-индустрију требало
наћи стратешког партнера.
Сви су очекивали да ће то бити једини државни трговац
оружјем, али се он и даље не
изјашњава.
Д. В.
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ЈОШ ЈЕДАН МАРКОВ БЉЕСАК

Мајице на поклон

Сјајни резултати
нашег младог
суграђанина
Најуспешнији у
селекцији Србије
Европско првенство у шаху за
играче од осам до осамнаест
година одржано је од 17. до
28. августа у Прагу. Ова највећа шаховска манифестација
на Старом континенту трајала
је готово две недеље, а обухватила је преко 2.500 учесника
из 49 земаља.
Тим репрезентације Србије
чинило је 19 наших најбољих
младих шахиста, међу којима
је био и осмогодишњи Панчевац Марко Милановић, троструки кадетски првак Србије.
Резултат који је Марко
остварио вредан је великог поштовања. Са седам победа у
девет партија, он је поделио
друго место, освојивши само
пола поена мање од првопласираног, а укључујући додатне
критеријуме за пласман – заузео је шесто место.
У оквиру првенства одржани су и турнири у убрзаном и

брзопотезном шаху, на којима
је Марко освојио друго, односно прво место. Такви резултати више и не чуде, јер је наш
млади суграђанин првак Србије у брзопотезном шаху, и то
у конкуренцији играча две године старијих од себе.
Иако најмлађи у нашем тиму, Марко Милановић је био

најуспешнији члан кадетске селекције Србије. Колико је напредовао и каква је његова форма, сведочи и чињеница да је
његов такозвани „рејтинг перформанс” (снага игре), који је
остварио на шампионату у Прагу, више од 500 поена изнад његовог међународног рејтинга.

После бриљантног наступа
за репрезентацију Србије на
Првенству Европе, следећи
Марков меч у националном
дресу заказан је за 17. септембар, када ће бити одржан интернет меч између Србије и
Словеније.
А. Живковић

СТАНОЈЕВИЋ НА ШЕСТОМ МЕСТУ
о сениорима) и што је већи
део ове сезоне провео у четверцу без кормилара, који
на крају није успео да се
квалификује за Олимпијске
игре у Рију.
– У финалу је дувао јак
бочни контра ветар, а ја сам
веслао у првој стази која је
била највише на удару. Испоставило се да је требало
много јаче да запнем у полуфиналу јер бих, да сам био
први или други, имао много
бољу стазу у борби за одличја. Овако, поред изузетних
противника, имао сам и лоше услове, тако да није могло боље. Све у свему, презадовољан сам. У скиф сам
ушао месец и по дана пред
почетак шампионата у Хо-

ландији. Упркос свему, успео сам у Ротердаму да први
пут у каријери, и то у полуфиналу, извеслам резултат
испод 6:55 – 6:54.15, што ми
је био главни циљ и пресрећан сам због тога. И даље напредујем, а постоји још про-

Апел

стора за побољшање – рекао
је Милош Станојевић.
Популарни Станче ће крајем септембра на Првенству
Србије покушати да освоји десету узастопну титулу шампиона.
А. Ж.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

КОВИНЦИМА ПУНА МРЕЖА
Захуктавају се шампионати у
нижим фудбалским лигама у
нашој земљи. Прошлог викенда су на програму биле утакмице трећег кола, а у два различита ранга панчевачки клубови су забележили половичан успех...
У Српској лиги „Војводина”
фудбалери Железничара претрпели су пораз у Вршцу од
истоименог домаћина с 2:1.
Момци које предводи тренер
Александар Стевановић добро
су отворили меч, били су за
нијансу бољи од ривала, а први су и дошли у вођство. Играо
се петнаести минут утакмице
када је у шеснаестерцу домаћег тима срушен Данило Ковачевић, нападач популарне
„дизелке”. Главни судија сусрета оправдано је досудио једанаестерац, а сигуран реализатор најстроже казне био је
капитен Жељко Стајчић: Вршац–Железничар 0:1.
Друго полувреме донело је
потпуну доминацију фудбалера из Вршца, али и благу наклоност делилаца (не)правде
ка домаћем тиму... У таквом
односу снага, али и с прилично бледом игром, фудбалери
Железничара нису се најбоље
снашли, па је уследио преокрет. Вршчани су изједначили
у 60. минуту, а у 80. су и други
пут савладали голмана Ката-

нића, па су успели да освоје
сва три бода: Вршац–Железничар 2:1.
После три кола, „дизелка”
заузима шесто место у Српској

лиги „Војводина”, а у недељу,
4. септембра, на свом терену
дочекује Дунав из Старих Бановаца. Утакмица на СЦ-у
„Младост” почиње у 16.30.

Фудбалери Динама 1945 наставили су победнички поход
у Војвођанској лиги „Исток”.
Момци које предводи тренер
Срђан Живојнов остварили су
и трећу „везану” победу, а овога пута на Градском стадиону
„оружје су морали да положе”
Ковинци: Динамо 1945 – Раднички 6:1.
Иако су гости први дошли у
вођство, то Панчевцима није
сметало да остваре још један
убедљив тријумф. Голове за
Динамо 1945 постигли су Небојша Арбутина (два), Немања
Николић (три) и Бранислав
Тошић.
Панчевци су на првом месту
на табели с девет освојених
бодова, а предстојећег викенда ће гостовати у Ковачици,
где ће одмерити снагу са Славијом.
А. Ж.

КА ЧА РЕВ ЦИ СЕ НЕ ША ЛЕ
У Првој јужнобанатској лиги прошлог викенда је одиграно друго коло, а најубедљивију
победу остварили су фудбалери Јединства који су у Качареву савладали Црвену звезду са
6:0.
Партизан је у Гају био бољи од Стреле из
Иванова (2:1), док је Борац у Старчеву минималним резултатом савладао Слогу из Банатског Новог Села (1:0). Полет је у Јабуци

новина, дрвета, електронског отпада, рајсфершлуса...
Као и претходних година,
у сарадњи са „Хигијеном”,
организовано је прикупљање
рециклажниог отпада, тако
да су грађани у замену за пет
лименки и пет пластичних
флаша добијали мајице у
знаку „Green Days”-а. У
оквиру овогодишњег програма, у Барутани су одржана
два часа зумбе, тако да су наши суграђани вежбали уз латино музику. Наступом ученика музичке школе „Гитарта” завршен је овогодишњи
еко-сајам.
З. Ст.

ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У ВЕСЛАЊУ

Милош Станојевић, члан ВК-а
Тамиш, једини сениор у српској репрезентацији на Светском првенству у Ротердаму,
такмичење у скифу за лаке веслаче окончао је на шестом
месту. У финалу, које је одржано 27. августа, постигао је
резултат 7:49.03. Злато је припало такмичару из Ирске, сребро је зарадио мађарски веслач, а бронзу репрезентативац Словачке.
Наш „лакић”, који је прошле године на Светском првенству освојио бронзу у
овој дисциплини, самим
пласманом у финале забележио је велики успех, тим
пре што је у овој конкуренцији било пријављено чак 25
чамаца (највише када је реч

Пети „Еко-Арт сајам” одржан је у суботу, 27. августа, у
„Авив парку”, у оквиру
„Green Days” фестивала. Излагачи на овој манифестацији били су креативни ствараоци, произвођачи здраве
хране, као и млади дизајнери и ентузијасти који су као
основну сировину користили
рециклабилне материјале.
Међу учесницима овогодишњег сајма били су и представници различитих удружења грађана. Посетиоци су
имали прилику да виде и купе природну козметику, мед,
али и накит, корпице и торбице направљене од папира,

савладао Југославију с 2:0, а Младост из
Омољице је у Црепаји тријумфовала над Војводином с 3:1.
У среду, 31. августа, на програму је било четврто коло, а предстојећег викенда, у петој рунди, у Гају играју Партизан и Борац, у Уљми се
састају Партизан и Стрела, а у Јабуци Југославија и Слога. У дербију кола, Јединство у Качареву дочекује Младост из Омољице.

Јавно предузеће „Војводинашуме” упутило је апел широј
јавности у којем позива грађане да не стварају дивље депоније и не остављају отпад у
шумама. Ово предузеће током целе године, у оквиру
акције „Не прљај – немаш
изговор”, уклања илегалне
депоније, као и отпад који се
нарочито гомила у викендашким насељима и на местима која су предвиђена за окупљање грађана. Подршку у
овој кампањи пружају невла-

дине организације, ловачка
и риболовачка удружења,
школе и локалне заједнице.

Крстарење богатих
До пре неколико година путовање бродом од Пацифика
до Атлантика преко Северозападног пролаза било је незамисливо. Међутим, сада је
то могуће захваљујући глобалном загревању и већ је организовано прво крстарење
водама Арктичког океана за
имућније. Једномесечно путовање изазвало је интересовање, али и критике због утицаја на животну средину. Велики крузер, дугачак 250 метара, испловио је 16. августа
из Сјуарда на Аљасци и треба
да уплови у њујоршку луку
17. септембра, пошто прође

Гренланд. Пут кроз легендарни Северозападни пролаз
дугачак је око 1.500 километара и води морским пространством које је постало
пловно захваљујући глобалном загревању. Путници ће
моћи да се разоноде тако што
ће хеликоптером обилазити
глечере и друга подручја
природе и посматрати беле
медведе. Међутим, не гледају сви на ово путовање са одобравањем. Поједини активисти за животну средину оптужују компанију за крстарења
да извлачи користи од уништавања планете.

Енергетска ефикасност
Према новим истраживањима,
енергетска ефикасност у
Европској унији константно се
унапређује, међутим, изгледа
да је то више резултат економске кризе него напора њених
чланица. Потрошњу енергије
осетно су смањили сектори индустрије и стамбени сектор,
док је у услугама и транспорту
забележен раст. За мању потрошњу у индустрији, у већој мери
од штедње, заслужна је економска криза, а за производњу
тоне неког производа и данас
треба истака количина енергије као пре 15 година. Енергетски најефикаснија су европска
домаћинства која због раста
цена струје и гаса воде рачуна
кад подешавају термостат и купују енергетски ефикасније
електричне апарате.
Реч је о студији Истраживачког центра Европске коми-

сије која јасно показује да је
финална потрошња енергије у
ЕУ смањена за 6,35 одсто између 2000. и 2014. године.
Европска унија је смањењем
потрошње за 72 милиона тона
нафтног еквивалента (мтое)
уштедела енергију која одговара годишњој потрошњи у Финској. Како је истакла Европска
комисија, 28 чланица ЕУ већ је
испунило циљеве енергетске
ефикасности из климатског и
енергетског пакета за 2020. Да
подсетимо, реч је о пакету мера усвојеном 2008. године који
садржи низ активности, што
чланице треба да предузму како би до 2020. смањиле емисију гасова са ефектима стаклене
баште за 20 процената, производиле 20 одсто енергије из обновљивих извора и повећале
енергетску ефикасност за 20
процената.
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ХРОНИКА

Сиромашних породица има више него што можемо
да замислимо, па је свака помоћ добродошла.
Петак, 2. септембар 2016.
др Слободан Продановић,
педијатар

Х И Т НА ПО МО Ћ

Велике људске драме

Пише:
др Мирослав Тепшић
Ако су вам очи чешће засузиле ових дана, а нисте баш
у емотивном стању, треба
би да знате да се концентрације полена амброзије приближавају самом врхунцу за
ову годину. Уколико патите
од алергије, поред тога што
је неопходно да узмете уобичајене антихистаминске
лекове, не заборавите и на
савете лекара: боравите напољу у вечерњим сатима
или у периоду после падавина, а слузницу носа чешће испирајте физиолошким раствором.
Лето је свакако период
године када морамо посебно обратити пажњу на храну коју уносимо, воду у којој
се купамо и, уопште, на хигијенске услове просторија
у којима боравимо. Вируси
и бактерије вребају повољне
околности, а последице по
домаћина су најчешће повраћање и упорна дијареја.
Тада је најважније надокнадити течност и електролите
и узимати лагану храну без
сувишних масноћа и шећера. Док су ово бољке које
углавном решавамо у кућним условима, стања интоксикације наркотицима, тешка алкохолисаност и трау-

ме настале самоповређивањем захтевају нашу интервенцију и хоспитализацију.
Нажалост, у протеклих неколико дана примили смо
велики број позива због покушаја самоубиства. Одлука
да се дигне рука на себе може бити само последица велике људске драме. Чешће
је то позив за помоћ него
жеља да се дефинитивно реши проблем за који се не
види други излаз. Медицинска интервенција је тек
први корак у помагању особи која је покушала самоубиство, али та врста лекарске помоћи не може да реши породичну, социјалну
или економску драму кроз
коју неко пролази. Ако је
неко чином самоубиства довео у питање темељну вредност друштва – људски живот, онда је јасно да ова појава не може остати без одговора.
У спектру аутодеструктивних понашања изузетну
важност заузимају наркоманија, алкохолизам и насиље
проистекло из ових зависности. Проблем је већи самим тим што је раширен у
младој популацији, тек стасалој да се ухвати укоштац
са животом, али никако на
овај начин. Полну зрелост и
жељу за осамостаљивањем
не прати увек одговарајућа
социјална зрелост са изграђеним системом вредности.
Овоме доприносе и нарушени породични односи. Позитиван пример усмеравања пажње друштва на породично насиље и његово све
ефикасније решавање, пре
или касније, требало би
применити и на ове пошасти које нам одузимају најпродуктивнији део становништва.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Нега лица у
двадесетим годинама
Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Децу одмалена треба учити
о томе колико је брига о кожи важна, уз нагласак да је
то улагање не само у естетику већ и у здравље. Све што
урадимо или не урадимо данас, оставиће траг. Он можда неће бити видљив одмах, али за неколико година
сигурно хоће.
У двадесетим годинама
наша кожа је права фабрика
колагена, али већ у тридесетим морамо сами да подстакнемо њен рад. Зато је
важно рано почети негу и
усвојити нека правила која
ће успорити старење. Најважније је да се у кревет не
иде прљавог лица, било да је
реч о шминки или нечистоћи од зноја, прашине и дувана. У зависности од типа коже, можете користити благе
сапуне или пене за младу
или акнозну кожу. Пожељан
је тоник за балансирање pH
вредности коже или пак онај
за чишћење акнозне коже.
Након чишћења лица, на суву кожу се наноси дневна
или ноћна крема. Обавезно
је да дневна крема садржи
УВ заштиту, док ноћна треба
да буде хидратантна или намењена лечењу акни. Пилинг треба радити једном у
десетак дана како би се поре
прочистиле и да би се скинуо изумрли слој ћелија.
Заборавите на сунчање,
јер кожа памти и у надолазе-

ћим годинама може доћи до
појаве флека или превременог старења коже – фотостарења. Исхрана је изузетно важна, не само за кожу,
већ и за целокупно здравље.
Млечни производи, шећери,
засићене масти и газирана
пића најпогубнији су за ко-

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА „СРПСКЕ СПАРТЕ”

ДЕЦА ИЗ БОЛНИЦЕ ИЗЛАЗЕ У
ПИЖАМИ ЈЕР НЕМАЈУ ШТА ДА ОБУКУ!

Потребни одећа,
обућа и постељина за
малишане до седам
година
Донације можете
однети у неки
од вртића ПУ „Дечја
радост”

ри који се виђају на Дечјем
одељењу понекад су врло потресни. Деца из породица на
ивици егзистенције веома често су болесна управо због
услова у којима живе. Ситуација је најтежа зими и страшно је када родитељи немају
шта да обуку детету када га изводе из болнице – каже др

несу до најближег вртића
Предшколске установе „Дечја
радост” или да нас позову на
бројеве телефона 064/4421781 или 063/251-812, како бисмо дошли и лично преузели
пакете. Њихов скромни допринос тој деци ће сигурно
много значити – истакао је Зоран Ставревски, почасни

Акција траје до краја
септембра
Почетак нове школске године
је време када многи, док сабирају утиске с летовања, својој
деци купују нову гардеробу,
обућу, ранчеве, школски прибор или нов намештај за њихове радне собе. Неки већ
планирају и на које ће их све
ваннаставне активности уписати, а понеко успе да издвоји
и лепу своту за модернији телефон или неку скупљу справицу за своје мезимче. Септембар је и време када се претресају ормари и пакује одећа
коју су клинци у међувремену
прерасли. Неретко џакови с
гардеробом заврше у контејнерима...
За то време, из Дечјег одељења панчевачке Опште болнице, веровали или не, поједина деца након лечења излазе –
у пижами у којој су тамо боравила! Родитељи немају шта да
им обуку. Ова чињеница делује крајње поражавајуће. И што
је најцрње, уопште није реч о
спорадичним случајевима.
– Нажалост, то се јако често
дешава. Сиромашних људи
има далеко више него што можемо да замислимо, а призо-

Проблеми се решавају добром вољом
Слободан Продановић, начелник Дечјег одељења.
Ваше мало некоме је све
Овај проблем био је повод за
то да Удружење спортиста
„Српска Спарта”, у сарадњи с
ПУ „Дечја радост”, покрене
хуманитарну акцију „Мали
дар за велику ствар”. У оквиру
ње ће се прикупљати одећа,
обућа и постељина за малишане узраста до седам година,
која се лече управо на Дечјем
одељењу.
– Апелујем на све наше суграђане чија су деца прерасла
своју гардеробу и обућу и који
не знају шта би учинили с тим
стварима, да их спакују и од-

У ПОСЕТИ „ЖИВОЈ БИБЛИОТЕЦИ"

Кад књиге проговоре...
Један од посебно занимљивих
пројеката реализованих у
оквиру недавно завршеног,
другог по реду „ЕгееВот Аг!;"
фестивала, свакако је био онај
под називом „Жива библиотека - не цени књигу по корицама". Он је представљен у суботу, 27. августа, у дворани
„Аполо", у организацији
КОМПАС-а. Реч је, заправо, о
пројекту Савета Европе који се
у Србији спроводи у сарадњи с
Министарством омладине и
спорта и Повереником за заштиту равноправности још од
2007. године и сматра се нај-

бољим методом рушења предрасуда и стереотипа о маргинализованим
друштвеним
групама.
У „Живој библиотеци" велики број наших суграђана имао је
прилику да „изнајми" и „прожу. Избегавајте и пушење,
јер због њега ћелије коже
остају без кисеоника, па ће
вам лице изгледати сиво, а
поре ће бити запушене.

pancevac@pancevac-

Страну припремила
Драгана

Кожан

чита" неку од „живих књига"
или тачније - људи, припадника маргинализованих група.
„Трансексуална особа", „Самохрана мајка", „Муслиман",
„Особа с Дауновим синдромом", „Геј", „Девојка која је
преживела рак", „Особа која
живи с ХИВ-ом", „Слепа особа" само су неке од „књига" с
којима су Панчевци и Панчевке с великим занимањем разговарали током читавог поподнева и вечери. Манифестацију су посетили и Саша Павлов, градоначелник Панчева,
Косана Бекер, помоћница По-

веренице за заштиту равноправности РС и Марија Јевић,
директорка Дома омладине.
Интересовање наших суграђана за начин живота особа
из маргинализованих група и за
препреке које им друштво поставља на сваком углу, претворило се у жељу за претварањем
баријера у мостове сарадње, толеранције и разумевања. Пројекат је овог пута, као и увек досад, испунио своју сврху.

председник удружења „Српска
Спарта”.
Као што је већ познато, ово
није први пут да „Спарта” помаже Дечјем одељењу панчевачке болнице.
– Почетком лета, члан „Српске Спарте” Јован Радуловић је
самостално, без икакве надокнаде, сервисирао двадесетак
клима-уређаја на Дечјем одељењу, а Слободан Вујовић донирао нам је нову климу за
пријемну амбуланту. Ремонт
нисмо радили годинама пре тога, јер је то за болницу био превелики издатак. Како је држава
инертна по питању здравства,
без клима би ситуација по оваквим врућинама на Дечјем одељењу била заиста критична, па
је права срећа што је проблем
благовремено решен. Наша са-

радња са „Српском Спартом”
траје још од када су ови хумани
и друштвено-одговорни спортисти својевремено организовали велики меч у мешовитим
борилачким вештинама, а сав
приход од улазница је ишао у
корист Дечјег одељења. Тада
смо добили нове ЕКГ апарате,
дефибрилаторе и аспираторе.
Договарамо се и за наредне акције, а једна од њих би требало
да буде и кречење одељења, будући да то последњи пут урађено 1998. године – рекао је др
Слободан Продановић.
Позитиван пример
И др Слободан Овука, в. д. директора Опште болнице, потврдио је да је „Српска Спарта”
једно од ретких удружења које
је одувек имало разумевања за
проблеме здравства у локалу.
Ови људи су се увек сами јављали и нудили помоћ, што је,
нажалост, у данашње време
постала реткост. Тај позитиван
пример би требало да наведе и
друге појединце добре воље да
се на сличан начин организују.
Болница се заиста налази у изузетно тешком стању, а то је
место на коме се стичу судбине свих наших суграђана и становника околних општина од
рођења па све до смрти. Свака
помоћ нам је у овом тренутку
добродошла и преко потребна
– нагласио је др Овука.
Акција прикупљања гардеробе и обуће за наше најмлађе
суграђане који се лече на Дечјем одељењу трајаће до краја
септембра. Сигурни смо да ћете након ове приче прошетати
до најближег вртића „Дечје
радости”, или позвати бројеве
телефона 064/4421-781 или
063/251-812 и својим прилогом, ма колики он био, макар
једном детету олакшати свакако суморну свакодневицу.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Палента с печуркама
Качамак или палента врста
је традиционалног јела
обично од кукурузног гриза. Представља здрав и укусан оброк уз који одрастају
генерације у Србији, Црној Гори,
Босни и Херцеговини, Бугарској,
Македонији
и
Турској. Може се
јести у слаткој
или сланој варијанти, уз бројне
прилоге. Најчешће се додају
сир, сланина, кисело или
слатко млеко, шећер, мед
или кајмак.
Слична јела постоје и у
другим крајевима Балкана
и света под различитим називима. У Италији и западним земљама постоји тако-

ђе нешто што се зове палента или полента, док га
на југу САД зову гритс. Када је реч о припреми паленте, има разних варија-

ција на ту тему. Слободно
експериментишите. Деци
се обично највише допада
слатка варијанта са шољом
слатког млека и кафеном
кашичицом меда. За одрасле предлажемо ову слану,
укусну и здраву варијанту.

Састојци: Велика шоља кукурузног гриза, 3 велике шоље воде, супена кашика маслиновог уља, 200 г шампињона, 75 г младог сира,
со, бибер и першунов лист.
Припрема: Печурке оперите и насеците на листиће. У тигањ сипајте уље, па динстајте печурке док не омекшају. Посолите и побиберите. У дубљи суд сипајте воду и гриз. Уз мешање кувајте на лаганој ватри док не прокључа. Скините са шпорета и добро посолите.
Добијену паленту поделите на три порције. Сипајте у тањире. Одозго ставите печурке и насецкан сир, па поспите першуновим листом.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.

Viacjazyčná príloha v týždenníku / Мултијезички додатак у недељнику

v slovenskom jazyku / на словачком језику
V PANČEVE V PIATOK 2. SEPTEMBRA 2016 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 2. СЕПТЕМБРА 2016.
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SLOVENSKÉ NÁRODNÉ SLÁVNOSTI V BÁČSKOM PETROVCI

NAŠA OLYMPIÁDA: FOLKLÓR, DIVADELNÉ PREDSTAVENIA, BAZÁR
Ako vznikla manifestácia

me. Slovenské národné slávnosti v tichosti zanikli...

Pauza počas druhej
svetovej vojny

Obnovenie Matice a Slávností

Nečakané prerušenie osláv
Roku 2016 sme zaznamenali 97 rokov
od uskutočnenia prvých Slovenských
národných slávností. Konali sa hneď
po ukončení prvej svetovej vojny v novovzniknutom Kráľovstve Srbov,
Chorvátov a Slovincov. Už vtedy sa zjavila idea o ročnom stretávaní sa Slovákov z celej krajiny na jednom mieste.
Stretnúť sa a vzájomne porozprávať,
získať nové známosti a nadviazať priateľstvá, a pritom sa aj dobre zabaviť.
Začalo to pozvaním zo strany vedenia súčasnej Slovenskej národnej strany na národnú poradu 28. augusta
1919, so sprievodnými manifestáciami, v Petrovci. Teda – porada, a nie
slávnosti. Prišiel veľký počet predstaviteľov z Báčky, Banátu a Sriemu. Rokovali o predstavovaní Slovákov v
parlamente v Belehrade, zakladaní
družstiev vydávajúcich časopisy, resp.
tlačiarní, potom gymnázia, pre ktoré
získali povolenie zo strany štátnych
orgánov a o oddeľovaní slovenskej
evanjelickej cirkvi od nemeckej cirkvi.
Po uskutočnení zasadnutia nasledoval kultúrno-umelecký program: divadelné predstavenie podľa textu Jána Čajáka ml. Spisovateľ Vladimír Hurban
Vajanský prečítal prvé dejstvo z predstavenia Matúša Čáka, petrovský spevokol predniesol niekoľko pesničiek, prichystaná bola výstava diel akademického maliara Karola Miroslava Lehotského, Zuzky Medveďovej, Ivana Gruníka a
Andreja Labátha, potom ručných prác a
hrnčiarskych výrobkov Jána Križana,

ale otvorená bola aj v tradičnom duchu
zariadená slovenská izba.
Prečo boj?

Hneď na začiatku sa zjavila dilema: jeden názor zastupovali Petrovčania – že
je výborný čas na manifestáciu, akou
sú Slovenské národné slávnosti, zatiaľ
čo vedenie strany Slovenskej národnej
strany malo iný názor. Išlo o politický
vplyv a právo zastupovať záujmy Slovákov prostredníctvom ich predstaviteľov v parlamente: koľkých členov a či
ich je vôbec potrebné voliť. Už na tejto
porade sa dali vycítiť neznášania a
konlikty našich intelektuálov. Aj dodnes je aktuálny odkaz z tých čias:
„Hej, vy, politicky orientovaní Slováci,
či vám je politická príslušnosť dôležitejšia než dobro svojho národa: prečo
boj s odlišne zmýšľajúcimi?“

Od druhého ročníka konania Slávnosti bolo organizátorom tohto podujatia Sokolárske družstvo, založené
v marci roku 1920 v Petrovci. Od roku 1924 má manifestácia názov Slovenské národné slávnosti.
Počas konania piatych Slávností bol
položený základný kameň budovy
gymnázia a založená bola organizácia
stredoškolskej a študentskej mládeže.
Posledné Slovenské národné slávnosti
v medzivojnovom období boli usporiadané v roku 1939. Prvé povojnové,
resp. dvadsiate druhé v poradí Slávnosti boli organizované v roku 1945.
V tomto povojnovom období boli
usporiadané posledné, tridsiate Slávnosti, a to v roku 1953. Oficiálnu odpoveď na to, prečo neboli organizované ďalšie Slávnosti dodnes nepozná-

Keď sa na konci dvadsiateho storočia v
tomto regióne rozšíril nacionalizmus a
začala sa mobilizácia vojvodinských Slovákov, došlo k obnoveniu Matice slovenskej v Juhoslávii v roku 1990. Po dvoch
rokoch Matica obnovila aj Slovenské národné slávnosti, s podporou Obce Báčsky Petrovec, od roku 2005 aj s podporou
Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Slávnosti navštevujú členovia kultúrno-umeleckých
spolkov a skupiny zo všetkých krajín, v
ktorých žijú Slováci, hostia zo Slovenska,
Maďarska, Rumunska a Chorvátska, ako
aj predstavitelia našej vlády a vlády Slovenska, významní umelci z krajiny a zahraničia…
Na Slovenských národných slávnostiach každý môže počas niekoľko dní
navštíviť výstavy významných autorov,
literárne podujatia, hudobné večery,
koncerty klasickej hudby, divadelné
predstavenia, ulicu umenia, stretnutia
učiteľov, študentov, novinárov, pracovníkov v zdravotníctve, bohoslužby v
kostoloch, športové súťaže vo futbale,
stolnom tenise, šachu, rybárstve a poľovníctve. Výstavy majú aj ilatelisti a
chovatelia vtákov i malých zvierat.
V rámci Slávností sa koná zhromaždenie Matice Slovenskej v Srbsku a
udeľuje sa uznanie najúspešnejším
jednotlivcom a kolektívom.
Vojlovickí Slováci sú vďaka miestnemu
odboru Matice slovenskej pravidelnými a
aktívnymi účastníkmi Slávností od samého začiatku. Pri ich zakladaní bol aj Štefan Kvas, farár z Vojlovice. Členovia orchestra a folklórneho súboru SKOS-u
Detvan pravidelne účinkujú na galakoncerte, ktorým sa končia Slávnosti.
Keby sme ich nemali, museli by sme
si ich vymyslieť.

CIRKEVNÁ
SLÁVNOSŤ ALEBO
JARMOK
» strana VII

BELEHRADSKÁ
A PANČEVSKÁ
POLIEVKA S
VOJLOVICKÝMI
REZANCAMI
» strana VIII
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PRIEKOPNÍCI NOVÉHO POKOLENIA VINOHRADNÍKOV VO VOJLOVICI

EŠTE VÍNKO NEVYKYSLO, CHLAPCI, PIME HO...
Dlhá tradícia
pestovania viniča
Vinohrad nepotrebuje
gazdu, ale sluhu
Pekné hobby na
štyroch ároch
Porovnávaním starých máp
Vojlovice a okolia z roku 1880 a
1882 možno ľahko pozorovať
náhle šírenie sa vinohradov a
rozvoj vinohradníctva, čo zaiste
súviselo s príchodom nemeckých a slovenských kolonistov.
Tak v roku 1882, keď bol slávnostne položený základný kameň administratívnej budovy
dediny, bolo zaznamenané, že
sa nižšie od sídla nachádzajú sady, záhrady a vinohrady, ktoré
sa postupne rozširujú aj mimo
územia chráneného hrádzou.
Pri vinohradoch a záhradách sú
občas z dreva postavené aj jednoduché domčeky pokryté
trstinou. Jednotliví historici hovoria, že víno bolo v minulosti
každodenným nápojom vojlovických Slovákov.
Tradícia pestovania viniča a
výroby vína pre vlastné potreby
sa vo Vojlovici udržala necelé
storočie. Autor týchto riadkov si
ešte stále dobre pamätá na veľký
dedov vinohrad a menší ujov vinohrad v poli, ktoré boli na konci sedemdesiatych rokov zanedbané a neskôr aj vyrúbané. Poslední seriózni vinohradníci medzi vojlovickými Slovákmi boli z
rodiny Kalmárovej. Oni ešte na
začiatku 20. storočia na časti
parcely (štvrť lánca) v blízkosti
Dunaja zasadili 900 viničov, z
Per potum primum
Non possum noscere vinum,
Non laudo vina,
Ni datur potio trina.
Pri prvom malom poháriku
Experti víno nechvália,
Až keď príde džbánik tretí
O víne ti pravda vyletí!
(neznámy autor)

ktorých mali v priemere 400 až
500 litrov vína ročne, a počas
dobrých sezón aj viac než 600 litrov. Tento vinohrad bol pestovaný až do bombardovania v roku 1999, a odvtedy je aj on ponechaný prírode. Starí ľudia hovoria, že vinohrad nepotrebuje
gazdu, ale sluhu. Od toho obdobia sa už nikto zo Slovákov seriózne nevenoval vinohradníctvu.
Pred takmer dvomi desaťro-

čiami sa Jankovi Gajanovi, a
pred niekoľkými rokmi aj Vladislavovi Pánikovi, zunovalo
každoročne navštevovať okolité
miesta a trhy v snahe vyhľadať
väčšie množstvo kvalitného
hrozna na výrobu vína v domácich podmienkach. Rozhodli sa
na pozemkoch okolo domu, na
záhradách, vysadiť menšie sadenice viniča.
PANČEVAC: Ako ste prišli na
myšlienku pestovať práve vinič?
JANKO GAJAN: Odmalička
som sa prechádzal po dedovom
vinohrade, a ako starší som mu
už aj pomáhal, takže sa vo mne
zrodila túžba mať raz svoj vinohrad. Od strýka Jozefa Gajana
som získal základné vedomosti
o vinohradníctve a naučil som
sa orezať vinohrad. Vinohrad
som roku 1997 vysadil na záhrade, za domom; najprv dva
áre so starými, zdomácnenými
odrodami „Francúz” a “Otelo”.
Okrem nich som zasadil aj
„Slankamenku červenú”, „Hamburg biely” a „Červený drieň”.
Neskôr som vysadil ešte dva áre
s modernými odrodami „Cabernet Sauvignon” a „Frankovka”. Postupom času som začal
obnovovať vinohrad a staré odrody som vymenil novými, akými sú „Panónia”, „Morava” a
„Báčka”. Môj vinohrad má teda
štyri áre a okolo 250 viničov.
VLADISLAV PÁNIK: Moja
prababka Roza Gubečková vštepila nám deťom zvyk navštevovať ich vinohrad a vždy v deň
Pamiatky posvätenia chrámu
(Kirvaj) vypiť sladké víno. Oveľa neskôr som začal experimentovať s nepočetnými viničmi zo
záhrady svojho svokra Jána Spišiaka. Trošku som aj dokupoval
hrozno a dostával som nejakých
15 litrov vína. Potom som začal
kupovať aj viac hrozna, okolo
200 kilogramov. Technológiu
výroby vína mi vysvetlil švagor
Pavel Kríž z Jánošíka. Po čase
som sa však sklamal, lebo som
nemohol kúpiť kvalitné hrozno
a mať také víno. Najprv som
plánoval, že na záhrade, za domom, vysadím višňový sad a že
višne vymením za hrozno, ale
pochopil som, že ani vtedy sa
mi nepodarí zohnať dobré hrozno. Vtedy som sa rozhodol, že
vytvorím svoj vinohrad a v roku
2014 som na štyroch ároch vysadil 250 viničov, z ktorých 160
bielych odrôd viniča. Vybral
som si medzidruhové krížené
odrody, vhodné pre organickú
výrobu: „Moravu”, „Báčku” a
„Panóniu” – vytvorené v Sriemskych Karlovciach. Tie sú odolné voči hubovým chorobám,
hnilobe, nemusia sa striekať.
Vlastne, striekal som ich syste-

Janko Gajan

matickými fungicídmi, kým ešte boli mladými výhonkami, a
neskôr insekticídmi. Snažím sa
maximálne redukovať používanie chemických prostriedkov na
ich ochranu. Vysadil som aj cudzie odrody: „Hamburg” a
„Frankovku”.
• Prečo práve štyri áre?
Gajan: Toľko je postačujúce,
aby sa dostalo solídne množstvo vína a podľa môjho názoru
je to maximálna plocha na jedno pekné hobby. V priemere
každoročne mám 200 litrov
kvalitného vína a ešte som ani
liter nepredal.
Pánik: Štyri áre tvoria polovicu mojej záhrady. Na druhej
polovici manželka a ja pestujeme iné ovocie a zeleninu. Ja zatiaľ nevyrábam víno zo svojho
hrozna, lebo ešte nie je ročník
zberu. Prerezávaním hrozna
karloveckou technikou, ktorú ja
uplatňujem, získavame každý
štvrtý rok plný výnos. Ani ja sa
nezaoberám predajom vína. Z
kúpeného vína vyrábam víno
pre svoje potreby. Všetko sa vypije a daruje. Mojím cieľom je,
mimochodom, každoročne piť
vlaňajšie víno.
• A prečo ste nezaložili vinohrad v okolí, v poli, kde aj kedysi boli početné sadenice viniča?
Gajan: Je logické založiť si
tam vinohrad, avšak ja nemám
dostatok času na to, aby som sa
seriózne zaoberal vinohradníc-

tvom a aby som cestoval do vinohradu a späť. Môžem každodenne venovať vinohradu hodinku – hodinku a pol. Veľký
vinohrad je veľký, a malý vinohrad je hobby.
Pánik: Veľký vinohrad si vyžaduje včasnú starostlivosť, a
ďaleko v poli nemáš každodenný prehľad o stave viniča. Veľký
vinohrad si vyžaduje omnoho
viac práce, dokonca angažovanie ďalšieho pracovníka, a my
obaja pracujeme vo irme, ja
dokonca na tri zmeny, takže nemáme príliš veľa voľného času.
Skôr boli naši dedovia a pradedovia opravdiví sedliaci, výlučne poľnohospodári, a teda
mohli sa celý deň venovať obrábaniu pôdy i pestovaniu viniča.
• Kto vám pomáha vo vinohrade?
Gajan: Na začiatku som sám
okopával vinohrad. Pomáhali
mi matka a manželka. Keďže
som pred niekoľkými rokmi zasadil trávu, teraz mi synovia pomáhajú pri strihaní trávy.
Pánik: V prvom rade mi pomáha manželka Anna, a pri
okopávaní matka Anna a svokra Anna Spišiaková. Deti semtam pomôžu.
• Ktorá časť práce vo vinohrade je najťažšia?
Gajan: Keďže viac nemusím
okopávať vinohrad, pre mňa je
vylamovanie výhonkov – zelené
orezávanie – najťažšou prácou.

Pánik: Môj vinohrad je mladý a
nemá trávu. Okopávanie a vylamovanie výhonkov je mojou
najťažšou prácou.
• Ktorý rok bol na výrobu vína najlepší?
Gajan: Bol to rok 2012. Každý rok, počas ktorého vládne
sucho je dobrý na výrobu vína.
Roku 2012 som mal okolo 150
litrov červeného a 50 litrov bieleho vína. Aj rok 2010 bol dobrý. Počas týchto 20 rokov bolo
päť sezón s výbornou kvalitou
hrozna a vína.
Pánik: Ja som roku 2010 kúpil výborné víno z Gudurice. A
rok 2015, teda druhý rok po výsadbe viniča, bol priaznivý. Doposiaľ sa mi tieto medzidruhové
odrody ukázali ako výborné.
• Ktorá je vaša obľúbená odroda hrozna a obľúbený druh
vína?
Gajan: Nemám také, pretože
som ešte neprišiel do tej fázy,
aby som experimentoval. Oddeľujem biele a červené odrody
hrozna a pripravujem kupáž.
Pánik: Najprv mi chutili tmavé červené vína typu „Cabernet” a „Merlot”. Po čase som sa
zameral na biele odrody, zvlášť
na „Tramín”, ktorý nemám
(smiech) a „Muškát Hamburg“.
Biele víno sa ťažšie dá vyrobiť a
je pre mňa špeciálnou výzvou.
• Čo plánujete robiť v nasledovnom období?
Gajan: Chcem vylepšiť po-

stup výroby vína, pretože technológia veľmi pokročila.
Pánik: Plánujem udržať existujúcu plochu a zdokonaliť
technológiu výroby. Mali by
sme si spoločne zaobstarať modernú vinársku výbavu a zvýšiť
kvalitu vína, koľko je to možné
v amatérskych, hobby podmienkach.
• Aké je vaše hodnotenie kvality tohtoročnej úrody?
Gajan: Na začiatku to bolo
veľmi zle. Prvé tri mesiace bolo
príliš daždivo, práve keď je vinohradu potrebné poskytnúť
trochu starostlivosti. Odhadujem, že 50 % hrozna nebude na
výrobu vína.
Pánik: Ja som ako začiatočník
nesmierne spokojný s množstvom a kvalitou. Biele odrody
sú vo výrobnej kondícii, obzvlášť „Panónia” a „Báčka”.
„Morava” má ešte ďaleko od
zrenia. „Frankovka” je vo veľmi
dobrom stave, zatiaľ čo „Hamburg” zlyhal.
Týmto sa mal rozhovor medzi nami tromi ukončiť, avšak
Janko a Vladislav chceli ešte
niečo povedať.
Gajan: Dobré víno sa vyrába
vo vinohrade.
Pánik: Vinohrad sa nevysádza len na niekoľko rokov, ale sa
formuje na viac desaťročí, a preto je potrebné, aby sa tomu venovali ďalšie pokolenia!
Ivan Zafirović

PRI PRÍLEŽITOSTI PREMIÉRY PREDSTAVENIA „FUTÚRUM LÁSKY”

SKUTOČNÝ ŽIVOT ALEBO DIVADELNÝ KUS?
Pokušenia mladých
amatérov
Je tu miesto pre kultúru
a umenie?
Časy sa menia a je to dobre. Nové generácie majú svoje spôsoby zmýšľania,
nové technológie, iné ponímanie života. Avšak nové generácie často prejavujú aj nedostatok ambícií a nezáujem v
dôsledku sociálnych a politických dianí, ktoré mimochodom určujú náš
každodenný život. Mladí si všímajú to,
čo sa deje vôkol nich. Nespokojní a
orientovaní najmä na seba samých,
často utekajú do virtuálneho sveta, v
ktorom im internetové prostredie poskytuje pocit väčšej spokojnosti a kontroly nad vlastným životom.
Dokonca aj vtedy, keď sa rozhodnú
zobrať veci do svojich rúk a vytvoriť
veľké projekty, akým je napríklad jedno dobré divadelné predstavenie, nemajú to šťastie, aby ich podporili ľudia

zastávajúci politické funkcie. Potrebné
je, aby niekedy navštívili amatérske divadlo, napríklad vo Vojlovici, aby im
pomohli, nasmerovali ich a odporučili

kultúrnym pracovníkom. Ako keby v
Pančeve bolo nespočetné množstvo
amatérskych divadiel, ktoré nepretržite
pracujú už štyridsať rokov.

Tu vzniká otázka, do akej miery je
potrebné dávať seba v amatérskej práci, ak nevieš, čo s tým ďalej, dokonca aj
keď dosiahneš nejaké úspechy. Stojí to
za trošku potľapkania po chrbte?
Avšak kýmkoľvek existuje svedomie a
skúsenosť našich generácií, existuje aj záväzok poukazovať mladším na životné
hodnoty, ktoré sú večné. Divadelné umenie stimuluje ľudské zmysly a aktivuje
činnosť ľudskej mysle i ducha, a najširším
je základom, na ktorom si zvlášť mladí ľudia môžu vyskúšať schopnosti súvisiace s
tvorbou, šikovnosťou, citmi...
„Futúrum lásky” je realizované ako
projekt aktívnych amatérov, ktorí si vyskúšali schopnosti na avantgardnom,
experimentálnom poli, kde sa nesledujú konvenčné pravidla divadla, ale sa
podľa citu vytvárajú nové formy. Zapojení sú mladí herci, baletní umelci,
speváci, hiphoperi..., a tak sú aktivované rozličné nazerania na tému lásky.
Položená je otázka týkajúca sa Futúra.
Nie je ľahké byť normálnym tínedžerom v tomto Prézente, udržať si správ-

ne ľudské hodnoty, pociťovať lásku,
milovať jednoducho srdcom, chrániť si
svoju rodinu, bojovať o svoj a život
iných, obetovať sa, vyhľadávať svetlo.
Jednoduchšie je používať cudzie identity s cieľom byť cool a fancy, aby si
mohol pred druhými ukázať svoje veľké ja. V skutočnosti im však otročíš a
na konci sa odovzdávaš tme. Vidíš dokonca aj to, že tvoji najbližší sa ženú
len za veľkými peniazmi, ktoré môžu
vyriešiť „skutočné“ pohodlie života.
Život sa stáva komerčným. Niet miesta
pre kultúru, umenie...
Podnikáme niečo preto, aby sa láska
nestratila alebo sa len vyhovárame, že
mladí nikoho neposlúchajú, a tak ľahšie ospravedlňujeme a maskujeme svoje nevedomosti, neistotu a lenivosť byť
zdravými vzormi?
Týmto spôsobom sú poprepletané
otázky a myšlienky skutočného života
a tohto divadelného predstavenia. Futúrum ukáže, ako sa budú vyvíjať nové
generácie a čo sme my urobili pre nich.
Teréza Veberová Oravcová
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СЛО ВАЧ КЕ НА РОД НЕ СВЕЧАНОСТИ У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ

НАША „ОЛИМПИЈАДА”: ФОЛКЛОР, ПРЕДСТАВЕ, БАЗАР...
Како је настала
манифестација
Пауза током Другог
светског рата
Неочекивани прекид
у свечарењу
Ове 2016. године Словачке народне
свечаности су напуниле 97 година
од оснивања. Настале су одмах по
окончању Првог светског рата у новоствореној Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. Већ тада се јавила
идеја о годишњем сусретању Словака из целе државе на једном месту.
Видети се и попричати међусобно,
склопити нова познанства и пријатељства, а притом се и добро забавити.
А почело је позивом вођства тадашње Словачке народне партије на
народно саветовање 28. августа
1919, с пратећим манифестацијама,
у Петровцу. Дакле – саветовање, а
не свечаности. Дошао је велики број
представника из Бачке, Баната и
Срема. Већали су о представљању
Словака у скупштини у Београду,
оснивању друштва за издавање часописа, односно штампарије, затим
гимназије, за коју је добијена дозвола државних органа и о осамостаљењу Словачке евангеличке цркве од
Немачке цркве.
После заседања уследио је културно-уметнички програм: позоришна
представа на текст Јана Чајака млађег. Писац Владимир Хурбан Вајански прочитао је први чин из представе Матуша Чака, петровачки хор
је извео неколико песама, приређена је изложба дела академског сликара Карола Милослава Лехотског,
Зуске Медвеђове, Ивана Груњика и
Андреја Лабата, затим ручно везе-

них радова и грнчарских производа
Јана Крижана, и отворена је традиционално уређена словачка соба.
Чему борба?

Одмах на почетку јавила се дилема:
једно мишљење су заступали Петровчани – да је право време за манифестацију какве су Словачке народне свечаности, док је партијско
руководство Словачке народне партије имало друкчији став. У питању
је био политички утицај и право заступања интереса Словака преко
њихових представника у парламенту: колико их треба бирати и да ли
их уопште бирати. Већ на овом саветовању могли су се наслутити нетрпељивост и сукобљавање наших интелектуалаца. И данас је актуелна
порука из тог времена: „Хеј, ви политички оријентисани Словаци што
вам је политичка припадност важнија од добра свог народа: чему та
борба са неистомишљеницима?”

Од друге године постојања Свечаности организатор је било Соколарско друштво, основано у марту 1920.
године у Петровцу. Од 1924. године
манифестација се зове Словачке народне свечаности.
На петим Свечаностима положен
је камен темељац за зграду гимназије и основана је организација средњошколске и студентске омладине.
Последње Словачке народне свечаности између два рата одржане су
1939. А прве послератне, односно
двадесет друге Свечаности, организоване су 1945. У овом послератном
периоду, последње, тридесете Свечаности, одржане су 1953. Зашто нису организоване следеће, до данашњих дана нико службено није дао
одговор. Словачке народне свечаности су у тишини нестале...
Обнављање Матице и Свечаности

Када се на истеку XX века разбуктао
национализам на овим просторима

и када је почела мобилизација војвођанских Словака, 1990. године,
дошло је до обнављања Матице словачке у Југославији. После две године Матица је обновила и Словачке
народне свечаности, уз подршку
Општине Бачки Петровац, а од
2005. године и Националног савета
словачке националне мањине. На
Свечаности долазе културно-уметничка друштва и групе из свих крајева где живе Словаци, гости из Републике Словачке, Мађарске, Румуније и Хрватске, као и представници наше владе и владе Словачке, истакнути уметници из земље и иностранства...
На Словачким народним свечаностима свако може, током више
дана, посетити изложбе слика еминентних аутора, литерарна догађања, музичке вечери, концерте класичне музике, позоришне представе, улицу уметности, сусрете просветних радника, студената, новинара, здравствених радника, богослужења у црквама, спортска такмичења у фудбалу, стоном тенису,
шаху, риболову и лову. Изложбе
имају и филателисти и одгајивачи
птица и ситних животиња.
У оквиру Свечаности заседа и
Скуп шти на Ма ти це сло вач ке у
Србији и додељује признања најуспешнијим појединцима и колективима.
Војловачки Словаци су преко Месног одбора Матице словачке редовни и активни учесници Свечаности од самих почетака. На оснивању Свечаности био је и Шћефан
Квас, свештеник из Војловице. Оркестар и фолклорни ансамбл
СКПД-а „Ђетван” редовно учествују на гала концерту којим се завршавају Свечаности.
Када их не бисмо имали, морали
бисмо да их створимо.
Михал Марко

ЦР КВЕ НА СЛА ВА
ИЛИ ВА ШАР
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ПИОНИРИ НОВОГ НАРАШТАЈА ВИНОГРАДАРА У ВОЈЛОВИЦИ

ЈОШ ВИНО НИЈЕ ПРОКИСЛО, МОМЦИ, ПИЈМО ГА...
Дуга традиција узгоја
винове лозе
Винограду не треба
газда, него слуга
Леп хоби на четири
ара
Када се упореде старе карте
Војловице и околине из 1880.
и 1882. године, може се уочити нагло ширење винограда и
развој виноградарства, што
се приписује доласку немачких и словачких колониста.
Тако је 1882. године, када је
свечано положен камен темељац за управну зграду села,
забележено да се ниже од насеља налазе воћњаци, баште
и виногради, који се постепено шире и изван подручја заштићеног насипом. Поред винограда, башта и засада, понекад су подизане и једноставне кућице конструисане
од дрвета и покривене трском. Поједини историчари
кажу да је у прошлости вино
било свакодневно пиће војловачких Словака.
Традиција узгоја винове лозе и производње вина за сопствене потребе у Војловици се
одржала непуно столеће. Писац ових редова се још добро
сећа већег дединог винограда
и мањег, ујаковог у риту, који
су крајем седамдесетих запостављени, а касније и раскрчени. Последњи озбиљни виноградари међу војловачким
Словацима били су из породице Калмар. На делу парцеле
(фртаљ ланца) близу Дунава
Per potum primum
Non possum noscere vinum,
Non laudo vina,
Ni datur potio trina.
Код прве чашице мале
Стручњаци вино не хвале,
Тек кад стигне врчић трећи,
О вину ћеш суд изрећи!
(непознати аутор)

они су још почетком XX века
засадили 900 чокота, који су у
просеку давали 400 до 500 литара вина годишње, а у добрим сезонама и преко 600
литара. Све до бомбардовања
1999. године овај виноград је
негован, а онда је и он препуштен ћудима природе. Стари
људи говоре да винограду не
треба газда, него слуга. Након
тога нико се више од Словака

није озбиљно посветио виноградарству.
Пре скоро две деценије је
Јанку Гајану, а пре неколико
година и Владиславу Пањику
дојадило да сваке године обилазе околна места и пијаце у
потрази за већом количином
квалитетног грожђа за прављење вина у кућним условима. Решили су да на својим
окућницама, у баштама, подигну мале засаде винове лозе.
ПАНЧЕВАЦ: Како сте дошли на идеју да узгајате баш
винову лозу?
ЈАНКО ГАЈАН: Одмалена
сам шетао по дедином винограду, а као старији сам му и
помагао, тако да се у мени родила жеља да једног дана
имам свој. Од стрица Јозефа
Гајана сам стекао основна
знања о виноградарству и научио да орезујем виноград.
Свој сам 1997. године посадио у башти, иза куће; прво
два ара са старим, одомаћеним сортама „француз” и
„отело”. Поред њих, засадио
сам и „сланкаменку”, „хамбург бели” и „црвени дренак”.
Касније сам посадио још два
ара с модерним сортама „каберне совињон” и „франковка”. С временом сам почео да
обнављам виноград и старе
сорте заменио „панонијом”,
„моравом” и „бачком”. Дакле,
мој виноград има четири ара
и око 250 чокота.
ВЛАДИСЛАВ ПАЊИК: Моја прабака Роза Губечка усадила ми је навику да ми деца посећујемо њихов виноград и да
за сваки кирвај пијемо слатко
вино. Знатно касније сам почео да експериментишем грожђем с малобројних чокота
из баште мога таста Јана
Спишјака. Мало сам и докупљивао грожђе и добијао неких 15 литара вина. Онда сам
почео да купујем и више грожђа, око 200 килограма. Технологију вина ми је објаснио
теча Павел Криж из Јаношика. С временом сам се, међутим, разочарао, јер нисам могао да купим квалитетно грожђе и добијем такво вино.
Прво сам планирао да у башти, иза куће, посадим вишњик и да вишње трампим за
грожђе, али сам схватио да ни
онда нећу моћи да набавим
добро грожђе. Тад сам одлучио да створим свој виноград
и 2014. сам на четири ара посадио 250 чокота, од којих 160
беле сорте грожђа. Изабрао
сам интерспецијске сорте, погодне за органску производњу: „мораву”, „бачку” и „панонију” – створене у Срем-

Владислав Пањик

ским Карловцима. Оне су отпорне на гљивичне болести,
трулеж, не треба их прскати.
Заправо, прскао сам системичним фунгицидима док су
били млади ластари, а после
инсектицидима. Трудим се да
максимално редукујем заштиту хемијским средствима.
Посадио сам и стране сорте:
„хамбург” и „франковку”.
• Зашто баш четири ара?
Гајан: Толико је довољно за
добијање солидне количине
вина и максимална је површина за један леп хоби. У
просеку сваке године добијем
200 литара квалитетног вина
и још ниједан литар нисам
продао.
Пањик: Четири ара је половина моје баште. На другој
половини супруга и ја гајимо
остало воће и поврће. Ја још
не производим вино од свог
грожђа, јер још није родна година. Карловачком резидбом,
коју ја примењујем, четврте
године се добија пун род. Ни
ја се не бавим трговином вином. Од купљеног грожђа
правим вино за своје потребе. Све се попије и поклони.
Мој циљ је, иначе, да сваке године пијем лањско вино.
• А зашто нисте подигли
виноград у атару, у риту где
су раније били бројни засади
лозе?
Гајан: Јесте да је логично тамо подићи виноград, али ја

немам довољно времена да се
озбиљно бавим виноградарством и да путујем у атар до
винограда и назад. Ја могу
сваког дана сат – сат и по да
посветим винограду. Велики
виноград је велики, а мали
виноград је хоби.
Пањик: Велики виноград
захтева правовремену негу,
а далеко у пољу немаш свакодневни увид у стање лозе.
Велики виноград тражи више рада, чак ангажовање додатног радника, а ми обојица ра ди мо у пред у зе ћу, ја
још у три смене, и немамо
превише слободног времена. Раније су наши дедови и
прадедови били прави сељаци, само пољопривредници,
и могли су читав дан да посвете обради земље и неговању лозе.
• Ко вам помаже у винограду?
Гајан: У почетку сам ја окопавао виноград. Помагали су
ми мама и супруга. Пошто
сам пре неку годину посадио
траву, сада ми синови помажу у шишању траве.
Пањик: У првом реду помаже супруга Ана, а у окопавању мама Ана Пањик и ташта
Ана Спишјак. Деца помогну
ту и тамо.
• Који је најтежи део посла
у винограду?
Гајан: Пошто више не морам да окопавам виноград, за
мене је заламање ластара – зе-

лена резидба – најтежи посао.
Пањик: Мој виноград је
млад и нема траву. Окопавање и заламање ластара су ми
најтежи послови.
• Која је била најбоља година за производњу вина?
Гајан: То је била 2012. година. Свака година која је сува
добра је за вино. Те 2012. сам
имао око 150 литара црног и
око 50 литара белог вина. А и
2010. је била добра. За ових 20
година је било пет сезона са
одличним квалитетом грожђа и вина.
Пањик: Ја сам 2010. године
купио одлично вино из Гудурице. А 2015, друга година
после садње лозе, била ми је
повољна. Засад су се ове интерспецијске сорте показале
одличним.
• Која вам је омиљена сорта
грожђа и врста вина?
Гајан: Немам, јер нисам још
стигао у фазу да експериментишем. Раздвајам беле и црвене сорте грожђа и правим
купажу.
Пањик: Прво сам хтео тамна црвена вина типа „каберне” и „мерло”. С временом ми
се укус усмерио ка белим сортама, посебно ка „траминцу”,
који немам (смех), и „мускат
хамбургу”. Бело вино је теже
направити и то ми је посебан
изазов.
• Шта планирате за наредни период?

Гајан: Хоћу да побољшам
поступак производње вина,
јер је технологија веома напредовала.
Пањик: Планирам да одржим садашњу површину и
усавршим технологију производње. Требало би заједнички
да набавимо савремену винарску опрему и да подигнемо квалитет вина колико је
могуће у аматерским, хоби
условима.
• Каква је ваша процена о
квалитету овогодишњег рода?
Гајан: На почетку је било врло лоше. Прва три месеца је
било пуно кише, баш када је
винограду требало пружити
много неге. Процењујем да
50% грожђа неће бити за вино.
Пањик: Ја сам, као почетник,
презадовољан количином и
квалитетом. Беле сорте су у одличној кондицији, нарочито
„панонија” и „бачка”. „Морава”
је далеко од зрења. „Франковка” је у врло добром стању, а
„хамбург” је подбацио.
Овим је требало да разговор нас тројице буде готов,
али су и Јанко и Владислав
желели још нешто да кажу.
Гајан: Добро вино се прави
у винограду.
Пањик: Виноград се не сади
само за неколико година, него
се формира за више деценија,
тако да томе треба да се посвете наредни нараштаји!
Иван Зафировић

ПОВОДОМ ПРЕМИЈЕРЕ ПРЕДСТАВЕ „ФУТУР ЉУБАВИ”

РЕАЛАН ЖИВОТ ИЛИ ПОЗОРИШНИ КОМАД?
Искушења младих аматера
Има ли места за културу и
уметност?
Времена се мењају и то је добро. Нове генерације имају своје начине
размишљања, нове технологије,
другачије резоновање живота. Али
нове генерације често показују и недостатак амбиције и незаинтересованост због друштвених и политичких дешавања, која, иначе, кроје
наш свакодневни живот. Млади виде оно што се дешава око њих. Незадовољни и усмерени на себе саме,
често беже у виртуелни свет, где им
интернет окружење пружа осећај
већег задовољства и контроле над
сопственим животом.
Чак и када реше да озбиљно узму
ствар у своје руке и направе велике
пројекте, као што је, на пример, једна добра позоришна представа, немају среће да их подрже људи на по-

литичким функцијама. Требало би
некад да посете аматерско позориште, на пример у Војловици, да им
помогну, упуте их и препоруче културним посленицима. Као да у Пан-

чеву има безброј аматерских позоришта која негују континуални рад
већ четрдесет година.
Ту настаје питање колико треба
давати себе у аматерском раду ако с

тим не знаш шта даље, чак и кад достигнеш неке успехе. Да ли то вреди
за мало тапшања по рамену?
Али докле год постоји савест и
искуство наших генерација, постоји
и обавеза да млађе упућујемо на
вредности у животу које су вечне.
Позоришна уметност стимулише
људска чула и покреће активност
људског ума и духа и најшира је
основа, где се нарочито млади људи
могу опробати у стваралаштву, вештини, осећањима…
„Футур љубави” је постављен као
пројекат активних аматера, који су се
опробали на авангардном, експерименталном пољу, где се не прате конвенционална правила позоришта,
већ се по осећају стварају нови облици. Укључени су млади глумци, балетски уметници, певачи, хип- хопери, крампери..., и тако су активирана
различита сагледавања теме љубави.
Постављено је питање футура.
Није лако бити нормалан тинејџер у
овом презенту, задржати нормалне

људске вредности, осећати љубав,
волети једноставно срцем, чувати
породицу, борити се за свој живот и
живот других, жртвовати се, тражити светло... Лакше је изабрати туђе
идентитете да би био кул и фенси, да
би могао да покажеш другима своје
велико ја. А у ствари, њима робујеш
и на крају се предаш тами. Видиш да
чак и твоји најближи трче само за
великим новцем који може решити
„праве” удобности живота. Живот
постаје комерцијала. Нема места за
културу, уметност...
Да ли ми нешто предузимамо да
се не изгуби љубав или се вадимо на
то да млади никога не чују и тако
лакше правдамо и маскирамо своје
незнање, несигурност и лењост да
будемо здрави узори?
На овај начин су испреплетани питања и мисли реалног живота и ова
позоришна представа. Футур ће показати како ће се развити нове генерације и шта смо ми урадили за њих.
Тереза Вебер Оравец
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СУЖИВОТ: СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ, НАРОДНИ ТРИБУН

ПУТ БОРЦА ЗА ПРАВА ПОТЛАЧЕНИХ
Да нас не зближава
само заједничка
невоља
Студирао у Словачкој
Нанесе ли вас послом или из
туристичке радозналости пут
до севера Словачке и места
Мартин, у његовом центру ћете
наићи на прво седиште Матице
словачке у Словачкој, данас
Словачки народни литерарни
музеј, а у њему на бисту великог српског трибуна, публицисте и политичара у Угарској,
Светозара Милетића (1826–
1901). У Братислави од краја
Првог светског рата постоји
улица с његовим именом, а на
улазу у братиславску Матицу
словачку спомен-табла посвећена Милетићу.
Словаци чувају успомену на
Светозара Милетића јер је он
имао значајну улогу за националну еманципацију и препород не само српског него и словачког и румунског народа у
Аустроугарској. Милетић је,
попут многих знаменитих Срба у XVIII и XIX столећу (Јован
Рајић, Павле Јулинац, Јован
Апостоловић, Доситеј Обрадовић, Теодор Јанковић Миријевски, Јоаким Вујић, Димитрије

Давидовић, Јован Стерија Поповић, Васа Живковић, Ђорђе
Натошевић, Ђура Даничић, Јован Јовановић Змај, Коста
Трифковић и др.), студирао у
Словачкој, где се интелектуал-

Заседање Угарског сабора у Братислави

но и политички развијао под
утицајем Људевита Штура
(1815–1856), филозофа, политичара, књижевника и утемељивача новог словачког језика
и књижевности.
Духовни отац

Штур се истрајно борио за права и слободу словачког народа
у Хабзбуршкој монархији, али
и за права других словенских
народа. Веровао је у словенство, залагао се за тесну словенску сарадњу, националну
равноправност, верску толеранцију, социјалну једнакост и
сањао о панславистичкој држави, као некаквом „храму за словенски народ, којим би одозго
управљали цар и патријарх”.
Своје велико поштовање према
српском народу Штур је исказао и кроз посвећивање двају
својих најзначајнијих дела карловачком митрополиту Јосифу
Рајачићу, односно српском кнезу Михаилу Обреновићу.
С друге стране, српска интелигенција је гајила поверење у
Људевита Штура и високо га је
ценила, тако да га је поставила
за опуномоћеника Матице српске у српској омладинској организацији у Братислави и Књижнице српске, као и за члана
Друштва српске словесности у
Београду.
Описујући младог Светозара
Милетића, Мита Клицин на
једном месту пише: „Што је
српски народ у критичним тренуцима XIX века имао тако од-

лучног и безгранично несебичног вођу, заслуга је и великог
Људевита Штура”. Пошто је
живо пратио тадашња политичка превирања у Бечу и Братислави, где је заседао Угарски
сабор, Милетић је брзо проникао у суштину политике Бечког
двора и канцелара Метерниха,
која се састојала у лукавом распиривању и контроли нетрпељивости и сукоба између више
потчињених ненемачких нација. Њега је у то доба веома привукао антифеудални програм
Лајоша Кошута, али и одбио
његов крут негацијски став
према националним програмима других народа.
Лукави Хабзбурговци

Немађарски народи у Угарској
су, због ригидног централизма,
неспровођења истинских либералних реформи, мађарског
национализма, наметнуте мађаризације и тврдоглавог игнорисања идентитета и националних права осталих народа
били принуђени да сарађују.
Поред тога, власт у Угарској је
пажљивим разграничењем изборних јединица потпуно фаворизовала мађарске кандидате и деценијама обезбеђивала
апсолутну мађарску већину у
Сабору (иако је око 1868. године у Угарској било 48% Мађара,
а 52% припадника других народа): 1875. године су насупрот
332 посланика мађарске националности у саборским клупама
седела само 24 немађара, да би

у каснијим сазивима тај број
био још мањи (између девет и
шеснаест). У два изборна циклуса, 1892. и 1896. године, етнички састав Угарског сабора
био је чак потпуно хомоген, без
иједног посланика немађара.
Зато се у другој половини
XIX столећа међу немађарским
народима усталила пракса узајамне подршке на изборима за
Угарски сабор и предлагање заједничког кандидата за посланика који би могао да парира
мађарским кандидатима. Тако
су, на пример, као заједнички
посланици Срба и Словака у
угарском парламенту наступили Светозар Милетић, други
потпредседник Матице словачке Вилијам Паулини Тот, а доцније, на самом почетку XX века,
Милан Хоџа, потоњи министар
просвете и председник чехословачке владе између два светска
рата. Овај вид међунационалне
политичке сарадње прихватили
су и угарски Немци.
Милетић је свесрдно заступао интересе словачког народа у
политички осетљивом тренутку
за Словаке када нису имали своје представнике у парламенту.
Оштро се супротставио у Сабору и јавним прогласима укидању Матице словачке, што је
имало одјека и у европској јавности. Током неколико посланичких мандата Милетић је био
најгласнији противник великомађарских предлога закона и
упорни заговорник решавања
националног питања Срба, Румуна, Словака, Русина и Немаца. Више пута је указивао на тежак положај других словенских
народа у Аустроугарској, Хрвата, Словенаца, Чеха и Пољака, и
узимао их у заштиту.
Као ватрени критичар Хабзбуршке монархије и Нагодбе
Аустрије и Угарске, непоколебљиви активиста и доследни
борац за права и слободу непризнатих народа Угарске,
Светозар Милетић је у два наврата хапшен. Друго утамничење му је трајно нарушило здравље и приморало га да се у 56.
години повуче из политичког и
јавног живота.
Ни војвођански Словаци нису заборавили Светозара Милетића и 1924. године су му у
Ковачици подигли споменик.
Иван Зафировић

СЕЋАЊА НА МАРИЈЕНФЕЛД

ВУЧЈА ВРЕМЕНА
Данашњем човеку је тешко да

замисли свакодневни живот
старих Банаћана у XIX веку.
Некадашњи житељи Маријенфелда и других банатских насеља често су се суочавали с разнородним недаћама: пролећним поплавама, високим подземним водама, летњим врућинама и сушом, градом, оскудицом хране, смртоносним болестима (туберкулозом и маларијом, пре свих), оштрим зимама
са обилним снегом, дивљим
животињама. Стари Војловчани су причали да су житељима
Маријенфелда велику штету
правили вукови који су зими,

преко залеђеног Дунава, долазили из Србије. Чини нам се да
су сељанима довољно недаћа
правили курјаци и друге звери
који су се већ налазиле у јужном Банату. Тада је Војводина
била богата шумом и пустарама, а ни Карпати нису били тако далеко.
Пољочувар и вучица

Према казивању потписникове
баке Катарине Спишјак, чији
су преци живели у Маријенфелду, један њен рођак, као пољочувар, више пута се борио с
вуковима.
Тако је једном, док је на коњу
обилазио поља, у једном лугу
открио вучју јазбину с вучићима, које је, као штеточине, одмах
посекао сабљом. Изгледа да је
вучица то чула и осетила, и док
је он лагано јахао према селу,
она се осветнички устремила
према њему. Била је толико разјарена да се мој далеки рођак

уплашио, потерао коња у галоп
ка Маријенфелду и из све снаге
почео да дозива сељане у помоћ.
Некако је успео да се домогне
обода села, где су га чекали сељаци, који су виком, вилама,
мотикама и секирама успели да
одврате разбеснелу вучицу.
Држим вука!

Другом приликом је бакин деда
приметио да му у обору недостаје јагње. Пажљиво је осмотрио околину дворишта и није
нашао трагове јагњета за које је
помислио да је можда одлутало.
Запазио је, међутим, ту и тамо чудне трагове, што му је

указивало на то да је можда нека зверка шчепала и однела јагње. Зато је одлучио да следеће
ноћи не спава у кући, него да у
дворишту ограђеном прућем
направи заседу. У глуво доба
ноћи зачуо је шумове код ограде. Нешто се мицало с друге
стране ограде. Испоставило се
да је вук, не желећи да уђе у
двориште и обор, кроз ограду
провукао реп и тако мамио радознале и наивне јагањце к себи. Прилично изненађен, бакин рођак је у магновењу пришао огради, обема рукама снажно повукао вучји реп ка огради и почео да виче: „Држим вука, држим вука!” Што од рођакове дреке, што од силног режања вука и ларме уплашених
домаћих животиња, комшилук
се пробудио и буновни суседи
су дотрчали да моткама и вилама убију штеточину.
Иван Зафировић

УСПОМЕНА ПОСВЕЋЕЊА СЛОВАЧКЕ ЕВАНГЕЛИЧКЕ ЦРКВЕ У ВОЈЛОВИЦИ

ЦРКВЕНА СЛАВА ИЛИ ВАШАР
Шта је кирвај?
Мађарски и словачки
храм подигнути истовремено
Септембар је. Лето нам полако одлази. Очекујемо јесен,
хладније време и опало лишће. Људи стрпљиво завршавају свакодневне радове на
њиви. Својим измореним жуљевитим рукама обрађују земљу како би жетва била што
богатија и плоднија.
И код куће је радно. Сви се
спремају за посебан празник.
Ускоро ће кирвај, који се обележава сваке године, последње недеље у септембру. Сређујемо кућу, што помаже да се
ослободимо негативних мисли. Сви се радују овом празнику, иако из године у годину заборављамо његов значај.
Место молитве

Реч кирвај потиче од немачке речи Kirchweih и представља го ди шњи цу осве ће ња
цркве. Војловчани је обележавају од 1902. Ова година
значајна је како за Словачку
евангеличку, тако и за Ма-

ђарску реформатску цркву.
Приликом посете Војловици
свако мо же за пазити лепо
уређен парк у чијем средишту се налазе две цркве; различите, али на неки начин и
сличне. Исте године су саграђене и истог дана освештане. Ове године обележићемо 114. годишњицу од тог
значајног дана.
Црква није само обична
зграда. То је место молитве,
сла вље ње Го спо да. Ме сто
где слушамо Свето писмо,
где долазимо да пронађемо
свој душевни мир и спокојство. Црква је за нас успомена, део историје, део једне
поруке из прошлости. У првом реду она носи поруку о
вери и тежњи за животом са
Исусом. Управо ову тежњу
изразили су и наши преци
када су почели да граде цркву 19. септембра 1901, у тадашњој Хертеленди. У присуству многих познатих држав них пред став ни ка 24.
септембра је освештан камен темељац.
Хришћани су желели да
имају цркву јер су се до тада
окупљали у учионици државне школе. Тадашњи министар

др Игнац Даранyи подржао је
градњу цркве у Хертеленди,
како финансијски и материјално, тако и душевно. Великом брзином црква је била подигнута до 15. октобра, 1. новембра је покривена, 9. новембра сазидан је торањ, а завршне радове мајстори су обавили до 14. новембра. На торањ
је постављен златни крст 20.
маја. Црквена општина је сопственим средствима обезбедила олтар, клупе, проповедницу, оргуље и сат на торњу, а
звона су допремљена из Будимпеште 15. маја 1902. Свечаном литургијом, коју је одржао консениор Адолф Кернух,
свештеник из Шандора (некадашњи назив села Јаношик),
28. септембра, освештана је
црква.
Храм је постављен за време
службе Карола Заткалика, а
био је намењен за потребе
словачког и немачког становништва. Поводом прославе
стогодишњице изградње и
посвећења цркве, 2002. године црква је била реконструисана.
Преци за поштовање

За време сваког обележавања успомене на посвећење

цр кве пе сма ма, мо ли твом,
свечаном литургијом присећамо се својих предака. Сваке године се у прославу и
свечану литургију занимљивим и прикладним програмом укључују и деца и омладина које редовно долазе на
ве ро на у ку. Пре ле пим пе смама ову свечаност обогаћује и црквени хор, који се
недељама припрема за ову
прилику.
Словачка црквена општина
није велика, али у данашње
сложено време пут до цркве
проналази лепа група људи
која зна: „Јер је боље један дан
у дворима Твојим од хиљаде”.
(Псалам, 84, 10а.)
Наши преци су мукотрпним радом за своја поколења
саградили цркву. Овај храм
не заслужује поштовање само
за време годишњице посвећења, него током целе године.
Зато кирвај није само вашар,
луна-парк постављен на крају
села коме се највише радују
деца. Треба се укључити у
прославу 114. годишњице
успомене посвећења храма,
последње недеље у месецу, 25.
септембра.
Алена Кулик
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ТРАДИЦИОНАЛНА ИЗРАДА ТЕСТЕНИНА

БЕОГРАДСКА И ПАНЧЕВАЧКА СУПА
С ВОЈЛОВАЧКИМ РЕЗАНЦИМА
Идеја о занатској
производњи
Најстарије и
најуспешније
произвођачице

Словаке из дијаспоре под називом „Словаци Словацима”, који је
приређен у Спишкој Новој Веси од 14. до 17. јула 2016, за време одржавања Спишког вашара.
Фестивал је основан 2006. Првих пет година је организован у Пјешћанима, а од 2012. године се одржава у Спишу. Фестивал је посвећен словачкој омладини која живи у иностранству, а негује културу
и традицију својих предака, као и становницима и посетиоцима
града Спиша.

Ана Спишјак

Према причи Ане Кухарик,
дугогодишње колекционарке старих војловачких фотографија, словачких народних
ношњи и намештаја, прве су
у Војловици резанце почеле
да месе и продају Ева Маречек и Анина мајка Ева Кухарик, 1953. године. Пошто је
Ева Кухарик близу београдске Бајлонијеве пијаце имала
сестру, њих две су суботом и
недељом спавале у Београду
да би могле међу првима да
заузму тезге и продају пољопривредне производе.

Ева Маречек је приметила да једна жена на пијаци
врло лако продаје резанце у
чашама и предложила је
својој пријатељици Еви Кухарик да покушају и оне да
праве резанце. И тако је
кренуо уносан посао. Ева
Кухарик је продавала резан-

суботом и недељом око петнаест килограма разноврсних тестенина: мале и велике флекице, резанце, грубе
резанце, тарану, лазање,
млинце и сл. Посао јој је био
олакшан јер јој је супруг
Мартин, као стругар, већ на
почетку конструисао маши-

РЕ ЦЕПТ ЗА РЕ ЗАН ЦЕ
– Потребан је килограм меког брашна тип 400, шест до
седам јаја С класе и вода. За грубе резанце су пак довољна четири јајета. Врло је важно набавити квалитетно брашно без остатака мекиња, због којих тесто бива
премекано и сиво. Ми смо раније брашно куповали на
џакове из млина у Старој Пазови – каже Ана Спишјак.

це десетак година, а госпођа
Маречек читавих 35 година,
а онда је, због старости и
болести, посао препустила
ћерки Еви, која и данас производи резанце и продаје их
на панчевачкој пијаци. Након госпођа Кухарик и Маречек, резанце су почеле да
месе: Ева Молнар, Ана Бешка, Ева Валек, Мара Хриб,

СКПД „Ђетван” је учествовао на 10. фолклорном фестивалу за

На пут су кренула 22 члана ансамбла – фолклорна скупина, певачка
група и оркестар. Испланирана су била четири наступа – три у Спишкој Новој Веси и један у Левочи. Припремљена су два различита
блока песама и игара, а ансамбл је имао две ношње за наступе. Због
лоших временских услова (падала је киша), одложен је наступ на тргу у Левочи, а то време је искоришћено за боље упознавање Левоче.
Чланови „Ђетвана” били су смештени у интернату Средње педагошке школе.

Ана Коларик, Ева Коларик,
Ева Гајан...
Једна од најуспешнијих
произвођачица и продавачица резанаца била је Ева Молнар. Она је започела израду и
продају резанаца у јесен 1961.
године на тадашњој малој Јовановој пијаци у Београду.
Пошто је убрзо на месту пијаце почело зидање самопослуге, госпођа Молнар се већ за
Божић исте године (по грегоријанском календару) пребацила на Бајлонијеву пијацу.
Почела је скромно, са свега
килограмом резанаца, али и
то је тешко продавала, тако да
се кући често враћала плачући због неуспеха. Њена стара
мајка ју је тешила да је сваки
почетак тежак, али да ће с
временом стећи верне муштерије, што се и догодило.
Ева Молнар је у наредне
четири деценије продавала

Како је почело

СУСРЕТ МАТИЦЕ И ДИЈАСПОРЕ

Дивне грађевине

Стаж Ане Спишјак
од четрдесет година
Овдашњи Словаци не клоне
се ниједног посла. Сваки
рад, уколико је легалан и
моралан, вредан је поштовања и уложеног труда. Жене
из Ковачице су већ деценијама познате у Београду, као
кућне помоћнице, куварице, праље и дадиље. Једно
време су и Словакиње из
Војловице одлазиле у Београд и обављале различите
кућне послове по градским
домаћинствима. Поред тога,
стизале су да одржавају сопствено домаћинство и помажу мушкарцима у пољу и
сеоском газдинству.
С временом се, ипак, један
број жена преусмерио на други занат: производњу и продају разних врста резанаца.

СКПД „ЂЕТВАН” НА 10. ФОЛКЛОРНОМ ФЕСТИВАЛУ
„СЛОВАЦИ СЛОВАЦИМА”

не за прављење резанаца, на
којима је Еви помагала ћерка
Божена. Госпођа Молнар је
на Бајлонијевој пијаци уживала велики углед и популарност, у шта се у време највеће
кризе, хиперинфлације и
санкција уверио и потписник
ових редова. По највећем
мразу, снегу и леду Београђани су стрпљиво стајали у ре-

ду по десетак и више минута
да би купили тестенине баш
код Еве. На тако стрпљиво
стеченој репутацији и традицији је њена унука Кристина Важић успешно наставила породични посао.
Подела посла

Мара Хриб је резанце продавала суботом и недељом
на палилулској пијаци, између 1955. и 1965. године.
Све непродате резанце је од
ње откупљивала једна старија Београђанка, тако да се
госпођа Хриб кући увек
враћала празне торбе, а пуног новчаника.
Испрва је месила око пет
кила резанаца, али како је
потражња расла, и количина резанаца се повећавала.
На крају је продају потпуно
преузела на себе старија дама из Београда, а Мара
Хриб се са својом ћерком
Евом, сестром Естером Павелом и њеном ћерком
Аном у целости посветила
производњи резанаца – у
почетку ручно, касније машински. Сваког дана, сем
недеље, правиле су од пет
до десет килограма, а суботом и празницима од 40 до
50 кила резанаца и достављали својој старој продавачици на палилулској пијаци. Посао је добро напредовао све док инспекција
није тражила регистровање
занатске радионице и док
стара Београђанка није
онемоћала, а Мара Хриб се
разболела.
Поред Маре Хриб је живела Ана Спишјак, коју је,
као младу незапослену жену са ћеркицом и мужем
радником у слабостојећој
фабрици, успела да наговори да и она почне да прави
и продаје резанце.
ПАНЧЕВАЦ: Да ли вас је
ваша сусетка дуго наговарала?
АНА СПИШЈАК: Није. До
тада сам зарађивала, као
праља, у панчевачким домаћинствима где је било много
да се чисти и пере. После
сам код Ћурчинових радила
свакојаке кућне послове и
чувала децу. С њима сам била и на мору. С резанцима
сам почела негде 1965. Правила сам од две до три киле
резанаца према рецепту Ма-

ре Хриб. Сваке суботе сам се
будила касно ноћу, да бих у 3
сата ујутро хватала воз са железничке станице Војловица
за Београд, одакле сам трамвајем путовала до Цветкове
пијаце. Тамо је резанце међу
првима продавала госпођа
Ступавска из Старчева. На
Цветковој пијаци сам се задржала годину-две и онда
сам с продајом прешла на
Бајлонијеву пијацу, где су већ
биле моја сестра Ева Коларик
и Ева Молнар. На тој пијаци
сам наредних шест-седам година суботом продавала млевени мак, очишћене кокошке
и пилиће и десетак килограма резанаца.
• Зашто сте ви, као и Мара
Хриб, кренуле с тако скромном производњом?
– Не само да је требало у почетку привући и стећи сталне
муштерије него је и сама израда теста и резанаца била напорна за једну жену. Све је рађено ручно, помоћу оклагија
и ножева. Тек када су се појавиле италијанске машинице
на ручни погон, било је, рецимо, лакше правити јуфке. Тада
сам могла да повећам производњу на 15–20 килограма. А
када сам од 1977. године јуфке
извлачила машином на струју, правила сам и 50 кила разних тестенина: резанаца, грубих резанаца, флекица, дервиш флекица и таране. Ја сам
тесто месила увек ручно, а данас се и то обавља машински.
• Престали сте да продајете тестенине у Београду?
– Родио ми се син, а ћерка
је још била мала, тако да сам
имала више обавеза у кући.
Било ми је лакше да резанце
продајем на великој пијаци
код Тамиша.
• Колико дуго сте се бавили овим послом?
– Пуних четрдесет година.
Имала сам већ седамдесет
година и било ми је тешко
да месим толико теста и
правим резанце. А проредиле су се и редовне муштерије. Неке су остареле, неке и
умрле. Ја сам неколико пута
била код брата у Аустралији
тако да су друге Војловчанке
преузеле моје купце. А поједине Панчевке су почеле и
саме, за своје потребе, да
праве резанце.

На фестивалу су, поред СКПД-а „Ђетван”, наступили фолклорни
ансамбли из Румуније („Детелина”) и Украјине („Турјанска долина”).
Левоча има дивне грађевине. На историјском тргу постоји више
од 50 готичких, ренесансних и ранобарокних патрицијских кућа, са
аркадовитим унутрашњим двориштима. Око историјског центра су
сачувани делови зидина готичке градске тврђаве из 14. и 15. века у
дужини од два километра.
Архитектонски занимљива градска већница је саграђена крајем
15. века у готичком стилу, а почетком 17. века је реновирана у ренесансном стилу. На јужној страни фасаде су алегоријске фреске. Данас је у згради већнице смештен музеј. Испред већнице је кавез срамоте из 1600. године, који је главна атракција за фотографисање.
Најјачи утисак оставља Храм Св. Јакоба, народни културни споменик и друга највећа црква у Словачкој, изграђена пре 1400. Посебно
вредан пажње је пре свега њен главни олтар, висок 18,6 метара, а
широк шест метара, с почетка 16. века. Вајарски део потиче из радионице Мајстора Павла из Левоче. Овај олтар је највиши дрвени касноготички олтар на свету.
Концерти и забаве

Слободно време између наступа у Спишкој Новој Веси „ђетвановци” су искористили да осете шарм Спишког вашара и да пробају вашарске ђаконије. Као што лету припада летовање, тако и Спишкој
Новој Веси припада Спишки вашар. Ради се о продужетку традиције одржавања годишњих вашара (град има право организовања слободних недељних вашара од 6. децембра 1380), на основу привилегија додељених од краља. Ове године је вашар организован 61. пут.
Богата понуда на штандовима, укусна јела и пића, велики број трговаца и посетилаца из свих крајева Словачке и из иностранства. Ва-

жан део манифестације је разноврстан културни и забавни програм
с пуно музике и плеса.
Био је одржан и састанак главних представника друштава са организаторима фестивала, на коме су сви присутни исказали своје
мишљење о фестивалу, разменили поклоне и рекламни материјал,
те причали о даљој сарадњи. Такође, у интернату су биле организоване две забаве на којима је свирао „Ђетванов” оркестар.
Главни организатор међународног фолклорног фестивала је Инвестициони фонд „Словаци Словацима”. Суорганизатори су Удружење грађана „Додир хуманости” са седиштем у Комарну и Дом Матице словачке и његов месни одбор у Спишкој Новој Веси. Овај излет је организовала Матица словачка у Србији, обезбедивши новац
преко Канцеларије за Словаке који живе у иностранству.
На крају фестивала представник организатора фестивала господин Крајчи је рекао: „Наступи друштава из Србије, Украјине и Румуније унели су живост у програм манифестације и показали да
Словаци из дијаспоре негују свој однос према родном крају, поштују и негују традиције својих предака који су напустили родни крај и
отишли у друге земље у потрази за послом”.
Мирко Берацка

Иван Зафировић

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар
„Зоки” • Генерални директор: Драган Жујовић • Главни и
одговорни уредник: Синиша Трајковић • Уредник издања: Иван
Зафировић • Технички уредник: Александар Милошевић •
Фотографије: ,,Ђетван,, и Месни одбор Матице словачке
Војловица • Преводиоци и лектори: др Марина Хриб и Лидија
Марко (словачки) • Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo
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SPOLUNAŽÍVANIE: SVETOZAR MILETIĆ, NÁRODNÝ TRIBÚN

SPOMIENKY NA MARIENFELD

CESTA BOJOVNÍKA ZA PRÁVA UTLÁČANÝCH

VLČIE ČASY

Aby nás nespájala len
spoločná úzkosť
Študoval na Slovensku
Ak vás zavedie práca alebo turistická zvedavosť na sever Slovenska a do mesta Martin, v jeho centre nájdete prvé stredisko
Matice slovenskej na Slovensku,
v súčasnosti Slovenské narodné
literárne múzeum, a v ňom sochu veľkého srbského tribúna,
publicistu a politika v Uhorsku,
Svetozara Miletića (18261901).V Bratislave od konca prvej svetovej vojny existuje ulica,
ktorá nesie jeho meno, a na
vchode do bratislavskej Matice
slovenskej sa nachádza pamätná
doska venovaná Miletićovi.
Slováci zachovávajú pamiatku
na Svetozara Miletića, lebo mal
významnú úlohu pre národnostnú emancipáciu a znovuzrodenie nielen srbského, ale aj
slovenského a rumunského národa v Rakúsko-Uhorsku. Miletić, podobne ako mnohí významní Srbi v 18. a 19. storočí
(Jovan Rajić, Pavle Jukinac, Jovan Apostolović, Dositej Obradović, Teodor Janković Mirjevski, Joakim Vujić, Dimitrije Davidović, Jovan Sterija Popović,
Vasa Živković, Đorđe Natošević,
Đura Daničić, Jovan Jovanović
Zmaj, Kosta Triković a iní), študoval na Slovensku, kde sa intelektuálne a politický vyvíjal pod
vplyvom Ľudovíta Štúra (18151856), ilozofa, politika, spisovateľa a kodiikátora nového slovenského jazyka a literatúry.
Duchovný otec

Štúr vytrvalo bojoval za práva a
slobodu slovenského národa v
habsburskej monarchii, ale aj za

Ľudovít Štúr

práva iných slovanských národov. Veril v slovanstvo, bojoval
o úzku spoluprácu Slovanov,
národnostnú rovnosť, náboženskú toleranciu, sociálnu rovnosť a sníval o panslavistickej
krajine, ako o nejakom „chráme
slovanského národa, ktorým by
spravoval cisár a patriarcha."
Svoju veľkú úctu voči srbskému
národu Štúr vyjadril aj venovaním svojich dvoch najvýznamnejších diel karloveckému metropolitovi Josifovi Rajačićovi,
resp. srbskému kniežaťu Mihailovi Obrenovićovi.
Takisto srbská inteligencia
dôverovala Ľudovítovi Štúrovi a
vysoko si ho ctila, takže ho vymenovala za splnomocnenca
Matice srbskej v srbskej mládežníckej organizácii v Bratislave a knižnici srbskej, ako aj za
člena Spolku srbskej slovesnosti
v Belehrade.
Opisujúc mladého Svetozara
Miletića, Mita Klicin na jednom
mieste píše: „To, že srbský národ v kritických momentoch 19.
storočia mal tak rozhodného a
nekonečne nesebeckého vodcu
je zásluhou aj veľkého Ľudovíta
Štúra.“ Keďže aktívne sledoval
vtedajšie politické diania vo
Viedni a v Bratislave, kde zasadal Uhorský snem, Miletić
rýchlo prenikol do jadra politi-

ky Viedenského dvoru a kancelára Metternicha, ktorá spočívala na prefíkanom poburovaní a
kontrole neznášanlivosti a
konliktov medzi viacerými
podriadenými nenemeckými
národmi. Jeho v tom čase prilákal antifeudálny program Lajoša Košúta, ale ho aj odvrátil
krutý negatívny postoj voči národnostným programom iných
národov.
Prefíkaní Habsburgovci

Neuhorské národy v Uhorsku
boli pre rigorózny centralizmus,
nevykonávanie skutočných liberálnych reforiem, maďarský nacionalizmus, nútenú maďarizáciu a tvrdohlavé ignorovania
identity a národnostných práv
iných národov nútené spolupracovať. Okrem toho, vláda v
Uhorsku opatrným vymedzením
volebných obvodov úplne favorizovala maďarských kandidátov a
desaťročiami zabezpečovala absolútnu maďarskú väčšinu v Sneme (hoci okolo roku 1868 v
Uhorsku bolo 48% Maďarov a
52% príslušníkov iných národov): v roku 1875 v porovnaní s
332 poslancami maďarskej národnosti sedeli v parlamentných
laviciach len dvadsiati štyria Nemaďari, kým sa neskoršími rozhodnutiami ten počet ešte znížil

(približne deväť až šestnásť). V
dvoch volebných cykloch, v rokoch 1892 a 1896, etnické zloženie maďarského snemu bolo dokonca úplne homogénne, bez
akýchkoľvek poslancov nemaďarskej národnosti.
Preto sa v druhej polovici 19.
storočia medzi nemaďarskými
národmi zakorenila prax vzájomnej podpory vo voľbách do
Uhorského snemu a navrhnutia
spoločného kandidáta na poslanca, ktorý by konkuroval maďarským kandidátom. Tak napríklad, ako spoloční poslanci
Srbov a Slovákov v uhorskom
sneme vystúpili Svetozar Miletić, druhý podpredseda Matice
slovenskej Viliam Pauliny-Toth,
a neskoršie, na samom začiatku
20. storočia, Milan Hodža, druhý minister osvety a predseda
československej vlády medzi
dvoma svetovými vojnami. Tento typ medzietnickej politickej
spolupráce uznali aj uhorskí
Nemci.
Miletić silne zastupoval záujmy slovenského národa v politicky citlivej dobe pre Slovákov,
keď nemali svojich zástupcov v
sneme. Ostro sa postavil proti
snemu a verejným vyhláseniam
o zrušení Matice slovenskej, čo
malo ozvenu v európskej verejnosti. Počas niekoľkých poslaneckých mandátov bol Miletić
najhlasnejší protivník veľkomaďarských návrhov zákona a vytrvalý zástanca vyriešenia národnostných otázok Srbov, Rumunov, Slovákov, Rusínov a
Nemcov. Viackrát ukazoval na
ťažkú pozíciu iných slovanských
národov v Rakúsko-Uhorsku,
Chorvátov, Slovincov, Čechov a
Poliakov, a bral si ich pod
ochranu.
Ako horlivý kritik habsburskej monarchie a dohody medzi
Rakúskom a Maďarskom, neochvejný aktivista a konzistentný bojovník za práva a slobodu
neuznaných národov v Uhorsku, Svetozar Miletić bol dvakrát
zatknutý. Posledné uväznenie
mu trvalo narušilo zdravie a
prinútilo ho, aby sa v 56. roku
života vzdal politického a verejného života.
Ani vojvodinskí Slováci nezabudli na Svetozara Miletića a v
roku 1924 mu postavili pomník
v Kovačici.
Ivan Zafirović

Pre dnešného človeka je ťažké

predstaviť si každodenný život
starých Banáťanov v 19. storočí.
Niekdajší obyvatelia Marienfeldu a iných banátskych lokalít
často čelili rôznorodým pohromám: jarným záplavám, vysokým podzemným vodám, letným horúčavám a suchotám,
búrkam, krupobitiu, nedostatku
potravín, smrteľným chorobám
(predovšetkým tuberkulóze a
malárii), ostrým zimám s
množstvom snehu, divokým
zvieratám. Starí Vojlovičania
rozprávali, že obyvateľom Marienfeldu spôsobovali veľkú
škodu vlky, ktoré cez zamrznutý

Dunaj prechádzali v zime do
Srbska. Zdá sa nám, že dedinčanom spôsobovali trápenie čierne vlky a iné zvery, ktoré sa už
nachádzali v južnom Banáte.
Vojvodina vtedy oplývala lesmi
a pustatinami, a ani Karpaty neboli tak vzdialené.
Strážca polí a vlčica

Podľa rozprávania podpisovateľovej babky Kataríny Spišiakovej,
ktorej predkovia žili v Marienfelde, jeden jej príbuzný ako strážca polí viackrát bojoval s vlkmi.
Tak raz keď na koni obchádzal
polia, zbadal v istom háji vlčiu
noru s vĺčikmi, ktoré ihneď ako
škodcov sekol šabľou. Pravdepodobne to vlčica počula a pocítila,
a preto kým on pozvoľna jazdil
smerom k dedine, ona sa pomstychtivo rútila za ním. Bola
toľko rozzúrená, že sa môj vzdialený príbuzný zľakol, popohnal

koňa do trysku smerom k Marienfeldu a zo všetkých síl začal
volať o pomoc. Nejako sa mu podarilo domôcť sa okraja dediny,
kde na neho čakali dedinčania,
ktorým sa krikom, vidlami, motykami a sekerami podarilo odvrátiť rozzúrenú vlčicu.
Držím vlka!

Pri inej príležitosti si babkin dedo všimol, že mu v chlieve chýba jahňa. Pozorne sa rozhliadol
po dvore a nezistil stopy jahňaťa, pre ktoré si myslel, že sa
možno zatúlalo.
Sem-tam si však povšimol
čudné stopy, čo poukazovalo na

to, že možno nejaké zviera
schmatlo a unieslo jahňa. Preto
sa rozhodol, že v ďalšiu noc nebude spať doma, ale na prútím
oplotenom dvore nastaví pascu.
V hlbokej noci začul šumy pri
plote. Niečo sa pohybovalo na
druhej strane plota. Ukázalo sa,
že to vlk, ktorý nechcel vojsť do
dvora a do chlieva, vytrčil
chvost cez plot a tak lákal zvedavé a naivné jahnence k sebe.
Celkom prekvapený, babkin
príbuzný sa v tranze priblížil k
plotu, oboma rukami silne chytil vlčí chvost a začal kričať:
“Držím vlka, držím vlka!” Ako
pre krik príbuzného, tak aj pre
silné vrčanie vlka a vresk vystrašených domácich zvierať, sa susedia prebudili a v ospalom stave pribehli, aby motykami a
vidlami zabili škodcu.
Ivan Zafirović

PAMIATKA POSVIACKY SLOVENSKEJ EVANJELICKEJ CIRKVI VO VOJLOVICI

CIRKEVNÁ SLÁVNOSŤ ALEBO JARMOK
Čo to je kirvaj?
Maďarský a slovenský
chrám postavili
súbežne
Je september. Leto nám pomaly
odchádza. Čakáme jeseň, chladnejšie počasie a opadané lístie.
Ľudia trpezlivo dokončujú každodenné práce na poli. Svojimi
vysilenými, mozoľnatými rukami obrábajú pôdu, aby žatva bola čím bohatšia a plodnejšia.
Aj doma sa pracuje. Všetci sa
pripravujú na špeciálny sviatok.
Čoskoro bude kirvaj, ktorý sa
oslavuje každoročne, v poslednú
septembrovú nedeľu. Upratujeme
dom, čo nám pomáha zbaviť sa
negatívnych myšlienok. Všetci sa
tešia na tento sviatok, aj keď z roka
na rok zabúdame na jeho význam.
Miesto modlitby

Slovo kirvaj pochádza z nemeckého slova Kirchweih a znamená pamiatku posviacky chrámu.
Vojlovičania si ju pripomínajú
od roku 1902. Tento rok je významným ako pre Slovenskú
evanjelickú a. v., tak aj pre Maďarskú reformovanú cirkev vo
Vojlovici. Počas návštevy Vojlo-

vice si každý môže povšimnúť
pekne usporiadaný park, v ktorého strede sa nachádzajú dva
kostoly; rozličné, avšak nejakým spôsobom aj podobné. V
rovnakom roku sú postavené a
v rovnaký deň posvätené. Tohto
roku si pripomenieme 114. výročie od toho významného dňa.

Kostol nie je len obyčajnou
budovou. Je to miesto modlitby,
oslavy Pána. Miesto, kde počúvame Sväté písmo, kde prichádzame vyhľadať svoj duševný
mier a pokoj. Kostol je pre nás
pamiatkou, súčasťou histórie,
súčasťou jedného odkazu z minulosti. V prvom rade on nesie

posolstvo viery a túžby po živote s Ježišom. Práve túto túžbu
vyjadrili aj naši predkovia, keď
začali stavať kostol 19. septembra roku 1901 vo vtedajšej Hertelende. Za prítomnosti mnohých
známych štátnych predstaviteľov bol 24. septembra posvätený
základný kameň.

Kresťania chceli mať kostol,
lebo sa dovtedy zhromažďovali v
učebni štátnej školy. Vtedajší minister doktor Ignác Daranui
podporil výstavbu kostola v Hertelende ako inančne a materiálne, tak aj duševne. Kostol bol
veľkou rýchlosťou do 15. októbra postavený, do 1. novembra
pokrytý, do 9. novembra bola
postavená veža, zatiaľ čo záverečné práce dokončili majstri do
14. novembra. Na vežu je položený zlatý kríž 20. mája. Cirkevný zbor si vlastnými prostriedkami zabezpečil oltár, lavičky,
kazateľnicu, organ a hodiny na
veži, kým zvony sú dopravené z
Budapešti 15. mája 1902. Slávnostnou liturgiou, ktorú odslúžil
konsenior Adolf Kernuch, kňaz
zo Šándora (niekdajší názov dediny Jánošík), bol 28. septembra
kostol posvätený.
Chrám je postavený počas
pôsobenia Karola Zatkalíka a
určený bol pre potreby slovenského a nemeckého obyvateľstva. Pri príležitosti oslavy stého
výročia výstavby a posviacky
kostola, bol v roku 2002 zrekonštruovaný.
Úctyhodní predkovia

Počas každého pripomínania
si pamiatky posviacky kostola

piesňami, modlitbou, slávnostnou liturgiou, pripomíname si svojich predkov. Každoročne sa do oslavy a slávnostnej liturgie zaujímavým a
vhodným programom zapájajú aj deti aj mládež, ktoré pravidelne dochádzajú na náboženstvo. Túto slávnosť prekrásnymi piesňami obohacuje
aj cirkevný chór, ktorý sa týždňami pripravuje na danú príležitosť.
Slovenský cirkevný zbor nie
je veľký, avšak v súčasnom zložitom čase cestu do kostola objavuje pekná skupina ľudí, ktorí
vedia: „Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce.” (Žalm, 84, 10а)
Naši predkovia tvrdou prácou vybudovali pre svoje pokolenia kostol. Tento chrám si nezaslúži uctievať ho len počas
výročia posviacky, ale počas
celého roka. Preto kirvaj nie je
iba jarmokom, lunaparkom
umiestneným na konci dediny,
ktorému sa deti najviac tešia...
Potrebné je zapojiť sa do oslavy
114. výročia pamiatky posviacky chrámu v poslednom týždni
v mesiaci, 25. septembra r.
2016.
Alena Kulíková
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REMESELNÍCKA VÝROBA CESTOVÍN

BELEHRADSKÁ A PANČEVSKÁ
POLIEVKA S VOJLOVICKÝMI REZANCAMI
Idea o remeselníckej
výrobe
Najstaršie a
najúspešnejšie
výrobkyne

Ako začalo

Podľa rozprávania Anny Kuchárikovej, dlhoročnej zberateľky starých vojlovických fotograií, slovenských ľudových
krojov a nábytku, vo Vojlovici
ako prvé začali miesiť a predávať rezance v roku 1953 Eva
Marečeková a Annina mama,
Eva Kucháriková. Keďže Eva
Kucháriková mala sestru žijúcu v blízkosti trhu Bajloni, tieto dve v sobotu a v nedeľu spali v Belehrade, aby si mohli
medzi prvými obsadiť stánok
a predávať poľnohospodárske
produkty.

vákov žijúcich v zahraničí s názvom SLOVÁCI SLOVÁKOM, ktorý sa
konal v Spišskej Novej Vsi v dňoch 14.-17.7.2016, počas konania
Spišského trhu.
Festival vznikol v r. 2006. Päť ročníkov sa uskutočnilo v Piešťanoch
a od r. 2012 sa koná na Spiši. Festival je podujatím venovaným slovenskej mládeži, ktorá žije v zahraničí a zachováva kultúru i tradície
svojich predkov, ale aj obyvateľom a návštevníkom tohto podujatia.

Mara Hríbová vo svojom dvore

Jedna z najúspešnejších výrobkýň a predavačiek rezancov bola Eva Molnárová. Ona
začala s výrobou a predajom
rezancov v jeseň roku 1961 na
vtedajšom malom Jovanovom
trhu v Belehrade. Keďže sa
onedlho začal vstavať supermarket, pani Molnárová sa už
na Vianoce toho roku (podľa
gregoriánskeho kalendára)
premiestnila na trh Bajloni.
Začala skromne, s iba 1 kg rezancov, ale aj to ťažko predávala, takže sa často pre neúspech vracala domov plačúci.
Jej stará matka ju utešovala, že
je každý začiatok ťažký, ale že
časom získa verných zákazníkov, čo sa aj stalo.
Eva Molnárová nasledovné
štyri desaťročia predávala v

sobotu a v nedeľu okolo pätnásť kilogramov rôznych cestovín: malé a veľké šilíky, rezance, hrubé rezance, strúhanky, lazane a pod. Práca sa
jej zľahčila, lebo jej manžel
Martin ako sústružník hneď
na začiatku konštruoval nástroje na výrobu rezancov, s

DOMÁCE REZANCE – RECEPT
Potrebné suroviny: jeden kilogram mäkkej múky typ 400, šesť
až sedem vajec C triedy a voda. Na prípravu hrubých rezancov
však stačia štyri vajcia. Je veľmi dôležité zabezpečiť kvalitnú
múku bez žiadnych zvyškov otrúb, pre ktoré byva cesto veľmi
mäkké a sivé. My sme kedysi kupovali múku vo vreciach z
mlynu v Starej Pazove – hovorí Anna Spišiaková.

kým pani Marečeková predávala celých 35 rokov, a potom
pre starobu a chorobu, prácu
ponechala dcére Eve, ktorá aj
dnes vyrába rezance a predáva
ich na pančevskom trhu. Neskoršie rezance začali miesiť:
Eva Molnárová, Anna Bešková, Eva Váleková, Mara Hríbová, Anna Koláriková, Eva Koláriková, Eva Gajanová…

SKOS DETVAN sa zúčastnil X. ročníka folklórneho festivalu pre Slo-

Na cestu vyrazili dvadsiati dvaja členovia súboru – tanečníci, speváci,
orchester. Naplánované boli štyri vystúpenia - tri v Spišskej Novej Vsi
a jedno v Levoči. Prichystali sme dva rozličné bloky zmesi piesní a
tancov a v každom sme vystúpili v iných krojoch. Pre nepriaznivé počasie (veľmi pršalo) nevystúpili sme na námestí v Levoči, a ten čas
sme využili, aby sme lepšie spoznali Levoču. Členovia Detvana boli
ubytovaní na internáte Strednej pedagogickej školy v Levoči.
Na festivale, okrem SKOS-u Detvan, vystúpili folklórne súbory z
Rumunska /Ďatelinka/ a Ukrajiny /Turjanská dolina/.

Anna Spišiaková

Eva Marečeková si všimla,
že jedna žena na trhu veľmi
ľahko predáva rezance v pohároch a navrhla svojej kamarátke Eve Kuchárikovej, aby aj
ony skúsili robiť rezance. A
tak sa výnosná práca začala.
Eva Kucháriková predávala
rezance viac ako desať rokov,

STRETNUTIE MATICE A KRAJANOV

Krásne budovy

Služobný vek Anny
Spišiakovej dlhý
štyridsať rokov
Tunajší Slováci sa nevyhýbajú
ani jednej práci. Každá práca,
ak je legálna a morálna, hodná
je rešpektu a vynaloženého
úsilia. Ženy z Kovačice sú už
desaťročiami známe v Belehrade ako slúžky, kuchárky,
práčky a opatrovateľky. Aj Slovenky z Vojlovice chodili do
Belehradu a vykonávali rôzne
domáce práce v mestských domácnostiach. Okrem toho, stíhali upratovať aj vlastné domácnosti a pomáhať mužom
v poli a na vidieckych domácnostiach.
Postupom času sa však istý
počet žien preorientoval na
iné remeslo: výrobu a predaj
rôznych druhov cestovín.

SKOS DETVAN NA X. ROČNÍKU FOLKLÓRNEHO
FESTIVALU SLOVÁCI SLOVÁKOM

ktorými Eve pomáhala dcéra
Božena.
Pani Molnárová na trhu
Bajloni užívala skvelú reputáciu a popularitu, o čom sa v
čase najväčšej krízy, hyperinflácie a sankcií presvedčil aj autor týchto riadkov. Počas najväčšieho mrazu, snehu a ľadu
Belehradčania trpezlivo stáli v
rade desať a viac minút, aby

kúpili cestoviny práve u Evy.
Trpezlivo získaná povesť a
dlhá tradícia výroby umožnili
jej vnučke Kristíne Važićovej
úspešne pokračovať v rodinnej práci.
Deľba práce

Mara Hríbová rezance predávala v sobotu a v nedeľu na
trhu Palilula, v období rokov
1955 až 1965. Všetky nepredané rezance od nej odkupovala
jedna staršia Belehradčanka,
takže sa pani Hríbová domov
vracala s prázdnymi taškami a
s plnou peňaženkou.
Najprv miesila okolo päť
kilogramov rezancov, ale ako
rástol dopyt, tak sa aj množstvo rezancov zvyšovalo. Na
konci predaj úplne prevzala
na seba staršia dáma z Belehradu, a Mara Hríbová sa so
svojou dcérou Evou a sestrou
Esterou Pavelovou i jej dcérou Annou vcelku venovala
výrobe rezancov – na začiatku ručnej, neskôr strojárskej.
Každý deň, okrem nedele,
vyrábali päť až desať kilogramov rezancov, a v sobotu i
počas sviatkov 40 až 50 kg,
ktoré doručovali svojej starej
predavačke na trh Palilula.
Práca sa dobre rozvíjala až
kým inšpekcia nezačala vyžadovať prihlásenie remeselníckej dielne a pokým stará Belehradčanka nestratila silu, a
Mara Hríbová neochorela.
Vedľa Mary Hríbovej bývala Anna Spišiaková, mladá
nezamestnaná žena s dcérkou
a manželom pracujúcim v
ekonomicky slabšej továrni,
ktorú sa jej podarilo presvedčiť, aby aj sama začala vyrábať
a predávať rezance.
PANČEVAC: Presviedčala
Vás Vaša susedka dlho?
ANNA SPIŠIAKOVÁ: Nie.
Dovtedy som zarábala ako
práčka v pančevských domácnostiach, v ktorých bolo potrebné veľa upratovať a prať.
Potom som u Ćurčinovcov
vykonávala rôzne domáce
práce a dávala pozor na deti. S
nimi som bola aj pri mori. S
výrobou rezencov som začala
asi v roku 1965. Robila som
dva až tri kilogramy rezancov,
podľa receptu Mary Hríbovej.
Každú sobotu som sa zobúdzala ešte v noci, aby som o

tretej hodine ráno nastúpila na
vlak odchádzajúci zo železničnej stanice Vojlovica do Belehradu, odkiaľ som električkou
cestovala po Cvetkov trh. Tam
rezance medzi prvými predávala pani Stupavská zo Starčeva. Na Cvetkovom trhu som
predávala rok – dva a potom
som začala predávať na trhu
Bajloni, kde už predávali moja
sestra Eva Koláriková a Eva
Molnárová. Na tomto trhu
som nasledovných šesť – sedem rokov v sobotu predávala
mletý mak, vyčistené sliepky a
kurčatá a viac ako desať kilogramov rezancov.”
Prečo ste Vy, podobne ako
aj Mara Hríbová, začali s takou skromnou výrobou?
- Na začiatku bolo potrebné
nielen prilákať a získať zákazníkov, ale aj miesiť cesto a rezance, ktorých výroba bola
namáhavá pre jednu ženu.
Všetko sa vyrábalo ručne, pomocou valčeka a nožov. Až
keď sa objavili talianske strojčeky na ručné ovládanie, bolo,
povedzme, ľahšie robiť lokšičky. Vtedy som mohla zvýšiť
výrobu na 15 – 20 kilogramov.
A keď som od roku 1977 lokšičky rozťahovala elektrickým
strojčekom, robila som aj 50
kilogramov rôznych cestovín:
rezance, hrubé rezance, šilíky,
derviš šilíky, strúhanky. Ja
som cesto stále miesila ručne,
a dnes sa pracuje na stroji.”
Prestali ste predávať cestoviny v Belehrade?
- „Narodil sa mi syn, a dcéra
bola ešte malá, takže som mala viac záväzkov v dome. Bolo
pre mňa jednoduchšie predávať rezance na veľkom trhu pri
Tamiši.”
Ako dlho ste sa zaoberali
touto prácou?
-„Plných štyridsať rokov.
Mala som už sedemdesiat rokov a bolo pre mňa už ťažké
miesiť toľko cesta a robiť rezance. A aj pravidelných zákazníkov bolo čoraz menej. Niektorí
ostareli, niektorí aj pomreli. Ja
som niekoľkokrát bola u brata
v Austrálii, takže druhé Vojlovičanky prevzali mojich zákazníkov. A niektoré obyvateľky
Pančeva začali aj samy, pre svoje potreby, robiť rezance.”

Levoča má krásne budovy. Na historickom námestí je viac ako 50
gotických, renesančných a ranobarokových patricijských domov s arkádovitými vnútornými dvormi. V blízkosti historického jadra sú zachované časti gotických mestských opevnení zo 14. a 15. storočia v
dĺžke dvoch kilometrov.
Architektonicky zaujímavú radničnú budovu postavili koncom 15.
storočia v gotickom štýle a začiatkom 17. storočia ju prestavali v renesančnom štýle. Na južnej fasáde má alegorické fresky. Dnes je v budove radnice umiestnené Spišské múzeum. Pred radnicou je klietka
hanby z roku 1600, ktorá pre nás bola hlavnou atrakciou na fotenie.
Najväčší dojem necháva Chrám sv. Jakuba – národná kultúrna pamiatka a druhý najväčší kostol na Slovensku – postavený pred rokom
1400. Veľmi pozoruhodný je predovšetkým jeho hlavný oltár vysoký
18,6 m a široký 6 m, pochádzajúci zo začiatku 16. storočia. Sochárska
časť pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče. Je najvyšším dreveným
neskorogotickým oltárom na svete.
Koncerty a zábavy

Voľný čas po vystúpeniach v Spišskej Novej Vsi detvanovci využili na
spoznanie čiar Spišského trhu a ochutnávanie jarmočných pochúťok.
Tak, ako k letu patrí dovolenka, tak k Spišskej Novej Vsi patrí Spišský
trh. Spišské trhy sú pokračovaním tradície usporadúvania výročných
trhov (mesto má právo organizovať slobodné týždenné trhy od 6. decembra r. 1380) na základe výsad udelených kráľom a ponúkajú nezameniteľnú atmosféru tradičného spišského jarmoku. Tohto roku sa už
konal 61. ročník. Široká ponuka pod stánkami, chutné jedlo a pitie,
veľký počet obchodníkov a návštevníkov zo všetkých kútov Slovenska
i zo zahraničia. Dôležitou súčasťou podujatia je pestrý kultúrny a zábavný program s hudbou a tancom.

Usporiadaná bola aj schôdza vedúcich súborov s organizátormi
festivalu, na ktorej všetci prítomní vyjadrili svoje myšlienky o festivale, vymenené boli darčeky, reklamné materiály a rozprávalo sa o ďalšej spolupráci. Taktiež na internáte boli organizované dve zábavy, na
ktorých hral Detvanov orchester.
Hlavným usporiadateľom medzinárodného folklórneho festivalu je
Neinvestičný fond Slováci Slovákom. Spoluorganizátormi sú aj Občianske združenie Dotyk ľudskosti so sídlom v Komárne a Dom Matice Slovenskej a jeho miestny odbor v Spišskej Novej Vsi. Tento zájazd organizovala Matica slovenská v Srbsku, ktorá na to získala inančné prostriedky poskytované Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
V záverečnej časti festivalu predseda organizačného výboru pán
Mgr. Krajči povedal: „Vystúpenia súborov zo Srbska, Ukrajiny a Rumunska oživili kultúrny program podujatia a ukázali, že si Slováci zo
zahraničia zachovávajú svoj vzťah k rodnej vlasti, uctievajú a zachovávajú tradície svojich predkov, ktorí opustili rodnú vlasť a odišli za
prácou do iných krajín.”

Ivan Zafirović

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар
„Зоки” • Генерални директор: Драган Жујовић • Главни и
одговорни уредник: Синиша Трајковић • Уредник издања: Иван
Зафировић • Технички уредник: Александар Милошевић •
Фотографије: ,,Ђетван,, и Месни одбор Матице словачке
Војловица • Преводиоци и лектори: др Марина Хриб и Лидија
Марко (словачки) • Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

Mirko Beracka
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Град Панчево
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ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ ГРАДСКЕ ВЛАСТИ И „ГРЕЈАЊА”

УПОЗОРЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ СТРУЧЊАКА

ЗАГРЕВАЊЕ ВОДЕ НА КОТЕЖУ 2
СУНЧЕВОМ ЕНЕРГИЈОМ

Све више заражених
комараца

Крајем октобра
почиње постављање
соларних панела
поред топлане
на Котежу 2
Да би се изабрао што
бољи извођач радова,
расписан је
међународни тендер
Град Панчево и Јавно комунал но пред узеће „Гре јање”
приводе крају припреме за
почетак реализације међународног пројекта „Банат ско
сунце за све”, чиме ће бити
омогућено да становници Котежа 2 добијају топлу воду из
колектора који ради на сунчеву енергију.
Подсећамо, локална власт и
„Грејање” реализују овај пројекат заједно с румунским градом Лугошом. Пројекат је у
складу са Стратегијом развоја
града Панчева за период од
2014. до 2020. године, а тим
документом се, између осталог, предвиђа подизање нивоа
енергетске ефикасности и што
је могуће интензивније коришћење алтернативних извора
енергије.
Тиме ће бити омогућена замена гаса, који је до сада био
коришћен за загревање воде,
соларном енергијом, а самим
тим оствариће се значајне
уштеде и омогућити редовно
снабдевање становника Коте-

Овде ће бити постављени колектори сунчеве енергије
жа 2 топлом водом и у летњем
и у зимском периоду. Због таквог опредељења локалне власти и ЈКП-а „Грејање”, градоначелнику Панчева Саши Павлову је крајем прошле године уручено међународно признање BEES AWARD 2015.
Иначе, почетак реализације
овог значајног пројекта још је
извеснији након што је средином овог месеца Град Панчево
расписао међународни тендер
за набавку соларних колектора,
челичне конструкције, као и за
монтажере технолошке опреме.
Расписан је још један конкурс за избор најповољнијег
извођача испоруке, монтажера, као и за покретање система

састављеног од низа соларних
панела који ће бити постављени поред топлане на Котежу 2.
Оба тендера су објављена на
интернет презентацији Европске уније за јавне набавке, а
документација за пријављивање се може преузети на вебсајту града Панчева.
Директорка „Грејања” и главна менаџерка пројекта „Банатско сунце за све” Сандра Божић
је објаснила да је одлука о расписивању међународних тендера донета како би „Грејање” и
Град Панчево у оквиру буџета
којим располажу добили вредне, квалитетне и реномиране
европске извођаче који могу да
понуде квалитет.

Што се тиче одлуке о постављању линка који води до тендера на сајту Града Панчева,
то је учињено како би што више људи могло да види који су
услови тендера.
Директорка „Грејања” је најавила да ће пријављивање на
тендере бити отворено средином октобра и да ће након тога бити потписан уговор с понуђачем, а потом ће почети
реализација пројекта.
Она је најавила како би соларни панели требало да буду постављени до краја године, а да
корисници услуга „Грејања” треба да осете бољитак у првим данима пролећа следеће године.

Јавите се ако сте за гасификацију

На потезу су становници Војловице
дистрибуцију гаса добили одобрење за прикључак на гасну
мрежу.
Након евидентирања заинтересованих, градска власт ће
спровести јавну набавку за избор лиценцираних пројектаната за израду документације.

Са заинтересованим Панчевцима градска власт ће закључити уговор о предаји пројектне
документације, на основу које
ће моћи да се обрате надлежном Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове. То је неоп-

ходно ради добијања решења
за изградњу гасне инсталације.
Војловчани који су заинтересовани за гасификацију треба да доставе попуњени формулар на адресу: Секретаријат
за заштиту животне средине,
Трг Краља Петра I 2-4, Панчево или да га предају у Услужном центру који се налази
преко пута старе поште. Рок за
предају пријавног формулара
је 24. септембар 2016. године.
Он се може одштампати
након што се на интернету
потра жи следећа адреса:
http://www.pancevo.rs/sadrzaj/uploads/2016/08/Prijavniformular.pdf, а може се и преузети у Услужном центру.
Детаљније информације се
могу добити од Илиане Терпенке, позивом на бројеве телефона 308-826 (канцеларија
616 у згради Градске управе)
и 066/866-4931.

ПРВИ РЕЗУЛТАТИ ПОЈАЧАНЕ КОНТРОЛЕ САОБРАЋАЈА

Панчевачки возачи међу
најнедисциплинованијима
Од почетка прошле недеље, од
када саобраћајна полиција на
нашим улицама и путевима
интензивније контролише саобраћај, само за два дана написано је чак 3.100 казни за
пребрзу вожњу, објављено је у
неким дневним листовима.
Највише возача кажњено је у
Новом Саду (411), а потом у
Београду, Панчеву и Ужицу.
Подсећамо, 22. августа почела је акција појачане кон-

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Новом Саду, Шапцу, Смедереву и Пожаревцу.
Оно што је добро, јесте то
да су на територији Панчева
и Јужнобанатског округа и
даље регистрована само три
случаја оболевања од грознице западног Нила, док их у
Београду има осам.
Подсећамо, од овог вируса
не треба да страхују особе
млађе од 50 година које немају ниједну хроничну болест. Чак иако се деси да их
уједе неки од заражених комараца, симптоми који ће се
испољити биће налик грипу.
Најугроженије су старије
особе, поготово оне које болују од неке хроничне болести.

АКЦИЈА СНС-а НА КОТЕЖУ

ГРАДСКА ВЛАСТ ПОЗИВА СТАНОВНИКЕ ВОЈЛОВИЦЕ

Да би се побољшао квалитет
ваздуха у Панчеву, предвиђена је одређена сума новца из
градског буџета за коришћење
природног гаса као енергента.
Тим новцем би били финансирани: израда пројектно-техничке документације за индивидуалне прикључке и унутрашње инсталације, као и прикључивање индивидуалних домаћинстава на гасну мрежу.
Да би то опредељење постало стварност, градска власт је
позвала све становнике Војловице који су заинтересовани
за прикључење на гасну мрежу
да се јаве Секретаријату за заштиту животне средине.
Важно је напоменути да овај
позив важи за власнике индивидуалних стамбених објеката
на локацијама где постоји израђена улична гасна инфраструктура, уз услов да су претходно од надлежне фирме за

Број комараца који су заражени вирусом грознице западног Нила у Панчеву константно расте, а повећава се
и број места на којима се налазе, саопштила је референтна здравствена институција за целу Србију – Институт за јавно здравље „Доктор
Милан Јовановић Батут”.
Досад је утврђено да их има
на Старом Тамишу, на Надели, у Омољици, Старчеву, Војловици, у околини Опште болнице, Индустрије стакла,
Спортског центра „Младост”,
на Миси, у Улици Жарка Зрењанина и код „Бродоремонта”.
„Батут” је саопштио да,
осим у Панчеву, заражених
комараца има и у Београду,

троле брзине кретања на свим
европским путевима. Трајаће
до краја овог месеца, а спрово-

диће се у свих двадесет осам
држава чланица Европске
уније, као и у Швајцарској,

Норвешкој и Србији, земљама
чланицама међународне организације ТИСПОЛ, у којој су
обједињене саобраћајне полиције широм Европе.
Саобраћајна полиција током контрола користи ручне
радаре, као и уређаје за мерење брзине кретања у системима видео-надзора и возилима
без полицијских обележја, такозваним пресретачима.
Сваки возач за кога се открије да је пребрзо возио зауставља се, подвргава се алкотесту и проверава се да ли су
он и други у возилу, уколико
није био сам, везали сигурносне појасеве.

Постављене канте за
псећи измет

На иницијативу Месног одбора Српске напредне странке на Котежу, радници „Хигијене” су прошле недеље у
том делу нашега града на
три места поставили канте за
одлагање псећег измета.
Према речима Бошка Опачића, председника Скупштине Месне заједнице „Котеж”,
једна канта је постављена на
пољани поред пијаце у Улици
Војвођански булевар, две на
пољани у Улици Стевана Шупљикца, а једна на Котежу 1,
на местима где наши суграђани често шетају псе.
Опачић је нагласио како је
циљ те акције подизање свести наших суграђана о потреби да животна средина
буде чистија.
Подсећамо, прве канте за
псећи измет постављене су
пре две године у Градском

парку (5), у Народној башти
(3) и у Барутани (1).
С обзиром на то да „Хигијена” већ годинама трпи огромне штете због немарних сакупљача секундарних сировина
и да због њих постоји опасност да канте које коштају
од 10.000 до 15.000 динара
заврше на отпаду, у близини
сваке је постављена камера.
Такође, у Панчеву је на
снази градска Одлука о држању животиња којом се, између осталог, предвиђа да
власници паса и мачака који
не чисте измет својих љубимаца могу да буду кажњени с
10.000 динара. Међутим, без
обзира на то, било би лепо
када би власници четворожних љубимаца водили рачуна да они не угрожавају
друге, јер је то одавно уобичајено на Западу.
М. Г.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Бесплатна путовања у
агенцији „Снови”
У прошлом броју нашег листа питали смо вас на каква
путовања вас воде снови, а за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на ово питање
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Путовање кроз
снове” Гвендолина Вомака.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Агенција ’Снови’ вас води
на бесплатна путовања.
Аранжман специјално према
вашим потребама. Дестинација непозната. Авантура загарантована. Повратак обавезан.” 069/8433...
„Снови ме воде на путовања из снова... а стварност у
радничка
одмаралишта.”
060/6266...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање како сачувати љубав у тешким временима. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Ти и ја, Анђела” Владимира Арсенијевића.
Ово издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих одговора:
„Одбацити горчину и себичност, а сачувати ведрину,
оптимизам и стрпљење, додати зрнце ироније и прстохват такта и украсити букетићем ситних пажњи.”
062/7121...
„За праву љубав тешка
времена су прави изазов.”
063/7417...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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САОПШТЕЊЕ МУП-а СРБИЈЕ

НАСТАВЉА СЕ ВАЖАН СУДСКИ ПРОЦЕС

Заплењено преко осам
тона нафте

БИВШИ ДИРЕКТОРИ ОДГОВАРАЈУ
ЗБОГ ВИШЕМИЛИОНСКЕ ПРОНЕВЕРЕ
Пред судијама Рус
и Украјинац,
некадашњи
руководиоци
у Рафинерији

Контрола саобраћаја се исплатила
Припадници панчевачке полиције су у близини Беле Цркве запленили 8,4 тона нафте
без пратеће документације.
Полиција је у месту Јасеново, у Лењиновој улици, око
21.30 ради контроле зауставила цистерну којом је управљао 31-годишњи мушкарац
из Футога. Том приликом је

утврђено да превози 8.400
литара нафте без пратеће документације.
Нафта је привремено одузета, а против возача биће поднета кривична пријава у редовном поступку због постојања основа сумње да је извршио
кривично дело недозвољен
промет акцизних производа.

ИЗ ПУ ПАНЧЕВО

Тинејџери опљачкали
пет продавница
Припадници панчевачке полиције расветлили су пет
разбојништава почињених
на подручју града Панчева и
привели двојицу осамнаестогодишњака осумњичених
да су одговорни за њих.

надлежном тужилаштву бити
поднете кривичне пријаве.
Панчевачка полиција је
саопштила и да ће поднети
кривичну пријаву против
шездесетосмогодишњака из
нашега града због основане

Овај случај прате и
представници
Амбасаде Русије
У Вишем суду у Панчеву за 15.
и 16. септембар је заказан наставак суђења Виктору Славину и Јагиту Сингу, бившим директорима у блоку Прерада
панчевачке Рафинерије, који
се сумњиче за намештање тендера у тој фабрици.
Портпаролка Вишег суда Јасна Бодрожић је изјавила да
ће суђење бити отворено за
јавност. На новинарско питање да ли су решени проблеми
настали због тога што је један
од оптужених Јагит Синг пре
почетка суђења тражио да му
се све преводи на панџапски
језик којим се говори у Индији, она је одговорила потврдно
и додала да му се све преводи
на руски језик.
Подсећамо, због овог проблема, о ком су извештавали
готово сви домаћи медији, био
је одлаган почетак суђења.
Бодрожићева је додала и да
је панчевачки Виши суд омогућио да овај процес прате представници Амбасаде Русије.
Подсећамо, поред њих двојице, суди се и Александру и
Драгиши Д., власницима једне
приватне шабачке фирме.
Према наводима из оптужни-

це коју је подигло Више јавно
тужилаштво у Панчеву, Славин и Синг су њима достављали информације о томе колико руководство НИС-а планира да потроши за јавне набавке које су биле расписиване
ради извођења разних радова
у погонима панчевачке рафинерије.
У оптужници панчевачког
Вишег јавног тужилаштва наглашено је да су, захваљујући
томе, власници шабачке фирме победили на пет тендера и
закључили исто толико уговора, према којима је њихова
фирма постала извођач радова. Тужилаштво је проценило
да су они на тај начин стекли
укупну добит од око 23 милиона евра јер су њихове понуде
увек биле најповољније. Као
награду за њихов допринос у
склапању тих послова Слави-

ну и Сингу је исплаћена провизија од десет одсто.
Међутим, адвокат Душан
Братић из Београда који брани Виктора Славина изјавио је
за „Панчевац” да ће учинити
све да побије оптужницу.
Он је додао да одбрана сматра да тужилаштво не може
доказати кривицу оптужених
с обзиром на то да нема довољно доказа против њих.
Подсећамо, Виши суд у Панчеву је неколико пута неосновано продужавао притвор Славину и Сингу због наводне могућности да побегну из Србије и да
након тога не буду више доступни нашем правосуђу. Због тога
су њих двојица иза решетака
провели више од пола године.
Славин и Синг су ослобођени након што је Апелациони
суд у Београду поништио решење панчевачког суда. Та од-

лука је образложена тиме да
су обојици одузети и блокирани пасоши, као и знатни новчани износи.
Поред тога, амбасаде Русије
и Украјине обавезале су се да
им неће издавати путне листове у замену за те документе.
Виктор Славин је своју жалбу
упутио Уставном суду Србије.
У њој је замерио због тога
што је пола године провео у
притвору, као и да му је, према његовом мишљењу, одре
ено превисоко јемство у износу од два милиона евра како
би му било омогућено да се у
даљем току суђења брани са
слободе.
Славин је у жалби навео и
да је износ који му је одређен
за јемство двадесет пута већи
од вредности његове имовине.
М. Глигорић

ТЕШКО РАЗУМЉИВИ КРИТЕРИЈУМИ НЕКИХ СУДИЈА

Годину дана за убиство
У саопштењу Полицијске
управе Панчево наводи се
како постоје основи сумње
да су они све крађе које им се
стављају на терет починили
од јануара до августа, тако
што су улазили у продавнице, претили продавачицама
ножем и тражили од њих да
им дају новац.
Против двојице осамнаестогодишњака ће због тога

сумње да је починио кривично дело убијање и злостављање животиња.
Он се терети да је 18. августа ове године на подручју
Панчева злостављао пет паса
и нанео им повреде, а потом
их оставио поред контејнера.
Повређени пси збринути су у
Јавном комуналном предузећу „Хигијена Панчево”, а један је успаван због повреда.

АКЦИЈА ПАНЧЕВАЧКЕ И БЕОГРАДСКЕ
ПОЛИЦИЈЕ И ЦАРИНИКА

Спречен шверц
цигарета

У Србији је могуће убити човека и добити за то само годину дана кућног затвора, показала је једна од одлука коју су
ових дана донеле судије београдског Апелационог суда.
Том благом казном кажњен
је Београђанин Боро Мишељић, због тога што је 26. фебруара 2012. физички напао
једног комшију, који је паркирао ауто на травњаку испод
његовог прозора. Мишељић га
је тако јако ударио да је нападнути незгодно пао на бетон, ударио главом и, после
краћег времена, преминуо!
Да све буде страшније, Мишељић је првостепеном судском одлуком ослобођен оптужби, али су судије Апелационог

суда, више судске инстанце,
ипак преиначиле ту пресуду.
Међутим, и за казну коју су
они изрекли такође се може
рећи да је блага, с обзиром да
су одлучили да оптужени треба да проведе годину дана у
кући у којој живи носећи
електронску „наногицу”.
Као образложење за такву
пресуду наведено је да су узете у обзир неке олакшавајуће
околности (породичне и личне прилике, здравствено стање, смањена урачунљивост
али не у битној мери).
Нажалост ово није преседан, јер судије код изрицања
сваке пресуде узимају у обзир
олакшавајуће околности у корист оптуженог, иако то делу-

је иритирајуће за оштећене
као и чланове њихових породица и пријатеље.
Објашњење такве праксе затражили смо од панчевачког
адвоката Ивана Митровског, с
обзиром да је био дугогодишњи
судија Вишег суда. Он је објаснио да је узимање у обзир
олакшавајућих околности пре
изрицања пресуда законска
обавеза која мора да се поштује.
– Судије су дужне да у сваком предмету, без обзира на
кривично дело и његову тежину, узимају у обзир олакшавајуће, али исто тако и отежавајуће околности. То утиче на
висину казне и мора да пише у
свакој пресуди –истакао је
Митровски.

Иначе, у члану 54 Кривичног законика пише да судије
пре изрицања казне у обзир
морају да узму велики број
фактора, као што су степен
кривице, побуде из којих је почињено кривично дело, породичне прилике особе која га је
починила, његов однос према
жртви кривичног дела, његово
накнадно понашање, новчано
стање оптуженог (ако треба да
се изрекне новчана казна), итд.
У члановима 56 и 57 Кривичног законика прописано је
и да се казна у одређеним
околностима може ублажити,
као и то да се оптуженом може одредити да је плати у новцу или одради радом у јавном
интересу.

НОВА КАМПАЊА МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ

Против насиља и насилника

Министарство унутрашњих
послова саопштило је 29. августа да су припадници панчевачке и београдске полиције у сарадњи с радницима
Управе царина пронашли
9.500 паклица цигарета стра-

Страну припремио

Михајло
Глигорић

не производње без акцизних
маркица.
Цигарете су откривене у
Белој Цркви, у товарном сандуку теретног возила марке
„мерцедес”. Полиција ће
против возача (1989) поднети кривичну пријаву надлежном тужилаштву због постојања основане сумње да је
извршио кривично дело недозвољен промет акцизних
производа.

Министарство правде покренуло је путем интернета кампању „Искључи насиље”, како
би се у нашем друштву додатно скренула пажња на породично насиље и представиле
нове законске мере у борби
против тог зла које је све присутније у нашој свакодневици.
Према статистичким подацима, у протеклих десет година у Србији је због породичног
насиља настрадало 314 жена,
док је од почетка 2016. године
више од 16 убијено, што указује на неопходност ангажовања свих ресурса у борби против насиља у породици.
У складу с политиком Владе
Републике Србије и у сусрет
доношењу нових мера државе
у борби против насиља, чији је

Од почетка ове године убијено је 16 жена
део и Закон о спречавању насиља у породици, Министарство правде је путем интернета покренуло кампању „Искључи насиље” с јасном поруком да се породично насиље
не толерише.

Циљ је да се путем интернета, друштвених мрежа и медија подигне свест свих актера у
друштву о насиљу у породици,
да се информишу и едукују
различите циљне групе, да се
нове законске мере приближе

како онима који могу да буду
или јесу жртве породичног насиља, тако и оствареним или
потенцијалним починиоцима,
као и широј друштвеној заједници, како би умела да препозна насиље и адекватно реагује на њега.
Такође, један од основних
приоритета ове кампање јесте
позив на акцију свих оних које се посредно или непосредно
могу довести у везу с било којим обликом породичног насиља.
Министарство правде позива јавност да се укључи у
спро во ђење кампање, како
бисмо сви заједно допринели
активној и ефикасној борби
против породичног насиља у
Србији.
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Петак, 2. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

КОЛИКО ЈЕ ЈЕ ЂАКА ПРВАКА У ПАНЧЕВАЧКИМ СЕЛИМА?

ШКОЛСКЕ КЛУПЕ СВЕ ПРАЗНИЈЕ
Укупно четиристо
двадесет пет нових
ученика
По броју деце Јабука
испред Старчева
Без обзира на небројена запаљива дневно политичка догађања, као и сваког 1. септембра и овог је најактуелнија
вест почетак нове школске године. А тада су увек у жижи
они најслађи – малишани који
ће лагодан свет игре и безбрижног детињства заменити првом озбиљном обавезом.
Почетак септембра и долазак нових ђака, поред њихових
родитеља, помно прати наставно особље. Из много разлога, а један се тиче „вечитог”
питања – да ли ће пад наталитета угасити још једно одељење и, поред осталог, самим
тим „укинути” још једно радно
место?
Број првака важан је и из
аспекта анализе демографске
ситуације сваког места, као и
општих животних услова. У
преводу – што су они квалитетнији, то је и више људи заинтересовано за живот на одређеној локацији.
Све то веома интересантним
чини сагледавање броја малишана који ће првог дана деветог месеца кренути пут школа,
па и оних у насељеним местима с територије града Панчева.
Омољица држи добар тренд
За разлику од неких протеклих година, када је по броју
новоуписаних ђака предњачило Старчево, сада је лидерско
место преузела Јабука. Своје
место у учионицама Основне
школе „Гоце Делчев” по први
пут заузеће шездесет пет ученика у три одељења, што је за
двоје више него лане. Добар
тренд наталитета очигледно
се наставља и наредне године,
с обзиром на то да је у обавезан припремни предшколски
програм (или забавиште) уписано преко шездесеторо деце.
Друго место заузима Основна школа „Вук Ст. Караџић” из
поменутог најмногољуднијег

панчевачког насељеног места,
где ће прва знања у школској
2016/17. стицати шездесет четворо ученика (један мање него у Јабуци) у три одељења. То
је за деветоро више у односу
на катастрофалну прошлу годину, када су по први пут у
овом приградском месту у новијој историји прваци били
распоређени у само две учионице (за разлику од 2014. и
осамдесет четири ђака у четири одељења). Примера ради, у
забавишту ће бити формиране
три групе, што је једна мање
него лане, па ће један васпи-

зовна установа „Аксентије
Максимовић” протекле године имала је четрдесет три ученика у два одељења, а 2014.
њих шездесетoро. Отприлике
толико биће и нових предшколаца. У овом месту постоји
могућност похађања наставе
на румунском језику, што сада
неће искористити ниједно дете (тренутно једно у другом и
двоје у трећем разреду ужива
то право).
Двојезична је и нoвосељанска
основна школа која, попут качаревачке, носи име народног
хероја из Другог светског рата –

„Олга Петров” учити један ученик више него у глогоњској
образовној установи – тридесет
пет. Иначе, у Основној школи
„4. октобар” број од једног до
два одељења смењује се наизменично, па је протекле године
функционисала само једна
група од нових двадесет шест
ученика. Потпуно идентично
било је у 2015. години и у Брестовцу. У оба села ће број забавиштанаца премашити тридесет, што се може сматрати оптимистичким податком.
И, напослетку, убедљиво
најмање првака, што је логич-

Пријем првака у ОШ „Доситеј Обрадовић”
тач бити прекобројан.
Одмах затим следи Омољица са шездесет два ђака, колико их се појавило на свечаној
приредби и прозивци првака.
То битно не одступа од претходног периода (примера ради, у 2015. години било их је
петоро мање), па се у школи
„Доситеј Обрадовић” већ дуже
време без икаквих проблема
могу формирати по три одељења. То ће се сасвим сигурно
наставити, будући да у тамошње забавиште креће шездесет седам клинаца и клинцеза.
У Новом Селу и румунски
На тој замишљеној ранг листи
четврту позицију „освојила” је
качаревачка школа „Жарко
Зрењанин”, у којој има педесет четворо деце. Доловачки
родитељи су учитељима по прва знања послали исти број
мезимаца, који ће бити распоређени у три учионице. Обра-

Жарка Зрењанина, с том разликом што ће ове јесени наставу у
„румунском” одељењу похађати
осморо од педесет и једног детета. Преостали малишани ће
то исто чинити у две групе на
српском језику. Поређења ради,
лане је било три ученика више
на српском, док је на румунском било упола мање – четири.
Према речима директора ове
установе, није немогуће да у догледно време дође до спајања
одељења на језику најбројније
новосељанске националне мањине.
Ивановачка шесторка
Готово идентични и по броју
становника, као и по томе колико је 1. септембра уписано
првака, јесу најјужније и најсеверније панчевачко село – Брестовац и Глогоњ. У оба та места
биће по две нове групе ђака, с
тим што ће азбуку, читање, сабирање и одузимање у школи

но, има у најмалобројнијем
Иванову. Праг зграде Основне
школе „Моша Пијаде” прескочило је свега шест малишана,
за три мање него прошле и
претпрошле године. Таква
тенденција наставиће се, по
својој прилици, и наредне године, будући да ће и у предшколској установи стасавати
шест малишана. Иваново је
специфично по националној
структури, па је кроз изборне
предмете припадницима мањина омогућено да уче језике
с елементима националне
културе. Од укупно седамдесет ученика то право је на мађарском језику искористило
двадесет четворо, а на бугарском четрнаесторо деце.
Без обзира на све, једно је сигурно – све њих (укупно четиристо двадесет пет) чека најлепше доба. А након тога, ништа им није загарантовано...

ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НОВО СЕЛО

Градско веће Панчева одлучило је на седници одржаној у
уторак, 30. августа, да се приступи изради плана детаљне
регулације за комуналну зону

у Банатском Новом Селу. Славе Бојаџиевски, секретар Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, рекао
је да је циљ овог посла да се
испитају могућности изградње
неколико објеката на тој локацији.
Први је трансферна станица
за комунални отпад, одакле би

он био одвожен на нову градску депонију, други би било
привремено складиште рециклажног материјала из отпада
сакупљеног у Новом Селу, а
трећи важан објекат било би
постројење за пречишћавање
отпадних вода.
Бојаџиевски је додао како
оно већ постоји у виду мокрих поља, али је нагласио

Банатски Брестовац: Четрнаеста „Паприкијада” одржана
је у недељу, 28. августа, уз
продајну изложбу поврћа и
богат културно-уметнички
програм. Пољочувари су у
атарима на узурпираном земљишту пронашли нелегално засађен дуван. Рок бенд
„Рајко и живи зид” уприличиће концерт у суботу, 3.
септембра, на платоу Дома
културе.
Банатско Ново Село: У току
су радови на санацији амбуланте. Други „Банатски рок
фестивал” одржан је у суботу, 27. августа, на платоу у
центру села у организацији
удружења „Банатска сцена”
Долово: Археолози су у околини села пронашли земунице из античког доба и
средњег века. Манифестација под називом „Кад багрем
мирише” уприличена је на
песку код цркве Светог Василија Острошког на Леанци у
суботу, 27. августа, када су се
деца школског узраста надметала на одбојкашком турниру. Дани штрудле започети су у среду, 31. августа,
промоцијама у граду, а главни догађај одиграће се у суботу, 3. септембра, у центру
села с почетком у 10.30. Две
у низу радионица на тему
програмирања одржане су у
Дому културе.
Глогоњ: Фудбалски клуб организовао је другарско вече у
суботу, 27. августа. Чланови
КУД-а „Веселија” одржали
су концерт у недељу, 28. августа, у месту Торак надомак
Зрењанина. Вода на еко-чесми поново је хемијски и
бактериолошки исправна.
Иваново: Чланице Мађарског културно-уметничког
друштва „Боназ Шандор”
представиле су се својим рукотворинама на изложби под
називом „Етно-пијаца”, одржаној у склопу брестовачке
„Паприкијаде”, а наступиће
и на предстојећој „Доловачкој штрудлијади”.

Јабука: У припреми је предлог финансијског плана за
наредну годину, који ће бити
усвојен на првој наредној
седници Месне скупштине.
Црквена општина Јабуке јавно се захвалила ЈКП-у „Водком” на редовном сређивању
порте, нарочито пред сеоску
славу Свети Илија, као и
одржавању гробља и околног
простора. Затим и на донацији туја, бицикларника,
клупа...
Качарево: Такмичење у кувању рибље чорбе у организацији Риболовачког удружења
„Клен” приређено је у суботу,

27. августа, а победила је екипа „Жабари”, испред „Учитеља Бране” и „Џипсија”.
Омољица: Скидање усева на
узурпираном пољопривредном земљишту почело је у
недељу, 28. августа, уз присуство градоначелника Саше
Павлова и његових сарадника. Изложба слика Дање Дорошки биће отворена у петак, 2. септембра, у 19 сати, у
галерији Дома културе.
Старчево: Вође Одреда извиђача „Надел” боравиле су на
Старој планини, на ушћу реке Височице у Завојско језеро, а предстојећег викенда
две екипе млађих скаута учествоваће на Извиђачким
играма Србије у Јагодини.
Изложба слика из колекције
др Дејана Чолаковића биће
отворена у четвртак, 1. септембра, у 20 сати, у галерији
„Боем”.

НОВОСЕЉАНИН ПИСАО О ПРЕЦИМА

Унапређење комуналне зоне

Израда
документације
не значи и изградњу
објеката

Месне актуелности

да њихови капацитети нису
довољни за прераду отпадних во да из чи та вог се ла.
Надлежни секретар је рекао
како израда наведене планске документације не значи
да ће све што је набројано
обавезно бити изграђено, већ
ће само бити испитане могућности за то.
Д. В.

Књига о Марчетићима

У СУСРЕТ „ДОЛОВАЧКОЈ ШТРУДЛИЈАДИ”

Панчевци се већ засладили
Дегустацијом слатких производа од теста с разним филовима почели су овогодишњи
дани штрудле. Прилику да први пробају ове посластице са
маком, вишњама, орасима и
рогачем имали су Панчевци у
среду, 31. августа, и четвртак,
1. септембра, на Корзоу и испред Туристичке организације
Панчева. Све те ђаконије су
распродате по симболичној
цени од 50 динара, што је најбоља увертира за главни догађај – седамнаесту „Доловачку
штрудлијаду”, која ће ове године бити одржана у суботу, 3.
септембра, у организацији
Удружења жена „Доловке”.
Ове вредне даме се током читаве године труде да на разним

скуповима широм Србије на
прави начин представе традицију и културу поднебља с којег
долазе. Након путешествија по
разним пределима, крај августа
и почетак септембра резервисани су за поменуту „најслађу”
панчевачку манифестацију, када „Доловке” узвраћају госто-

примство уружењима из свих
посећених места. Тако ће у суботу, 3. септембра, поред мештанки, и многобројне званице
имати прилику да прикажу своја гастрономска умећа.
Тог јутра ће већ од 9 сати почети опремање штандова и
пријем штрудли за такмичар-

ски део. Свечано отварање је
заказано за 10.30, након чега ће
уследити културно-уметнички
програм, а око 13 сати биће
проглашени победници. Све то
одвијаће се на шеталишту испред зграде доловачке Месне
заједнице и Велике цркве.
Пре саме манифестације, у
петак, 2. септембра, од 20 сати, у просторијама „Доловки”
биће отворена изложба ручних радова, као и цртежа малишана на тему штрудле.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Новосељанин Гојко Марчетић недавно је завршио писање књиге о својој фамилији, која се у Ново Село доселила пре равно педесет година.
Аутор је тада имао свега
пет година, али слике из завичаја нису у потпуности избледеле, па је и своје дело
назвао „Пола века без родног
краја.
Подаци којима Марчетић
барата сежу вековима уназад, када се његови презимењаци у разним списима описују као граничари и чувари
манастира, који су претходно на просторе Далмације

дошли с Косова. Први предак којег писац спомиње је
Тодор, рођен 1874. године у
месту Кољане, одакле су се
много касније (1965) Гојко и
његова породица доселили у
Ново село.
Тим поводом он је у у суботу, 27. августа, у дворишту
породичне куће, пред стотинак људи, направио јединствену промоцију своје књиге, која би требало да млађим генерацијама послужи
као неизбрисив родословски
траг. Након поздравне речи
и краће приче, гостима су
послужени далматински и
банатски специјалитети.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Изложбе
Четвртак, 1. септембар, 19 сати, Галерија савремене уметности: отварање изложбе слика Драгана Здравковића „Стање хибернације”.
Петак, 2. септембар, 19.30, хол у приземљу Градске библиотеке: отварање изложбе „Белези великих злочина”, из уметничке колекције „Музеја жртава геноцида”.
Петак, 2. септембар, 19 сати, фоаје Културног центра: отварање изложбе цртежа Бориса Станића, у оквиру „Панчево
филм фестивала”.

Књижевност
Уторак, 6. септембар, 19.30, читаоница Градске библиотеке: представљање књиге Душка Лопандића „Династије које
су владале Европом”. Гости: Душко Лопандић, аутор, и Милан Орлић, уредник издавачке куће „Мали Немо”.
Четвртак, 8. септембар, 19.30, читаоница Градске библиотеке: вече афоризама. Учествују Александар Баљак и Зоран
Т. Поповић.

Филм
Среда, 7. септембар, 20 сати, дворана Културног центра:
отварање „Панчево филм фестивала”, пројекција филма

ФИЛМСКА КОЛОНИЈА „ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК”

У ПЕШЧАРИ КАО У ХОЛИВУДУ
Гости глумили
у филму
Снимљен је вестерн
Битка каубоја и Индијанаца забележена на фотографији одиграла се у шумарку изнад
објекта Културно-просветне заједнице у Делиблатској пешчари. Летеле су стреле, одјекивали пуцњи из пиштоља, водила
се борба прса у прса... Наравно,
није било правог боја – сниман
је „каубојац” на тему „Џон
Форд и вестерни”. Полазници
групе за филм Регионалног
центра за таленте „Михајло Пупин”, учесници 16. Филмске
колоније, и ове године су од 20.
до 26. августа наставили снимање серијала о животу и раду
великана филмске уметности.
Осамнаестогодишњи Лазар
Мијатовић написао је сценарио и први пут режирао.
– То је нема комедија, а
прича је о томе како је Форд
добио идеју да режира један
од својих најпознатијих фил-

„Toni Erdmann”.
Среда, 7. септембар, од 21.30, дворана „Аполо”: програм
„Панчево филм фестивала”.
Четвртак, 8. септембар, од 20.15, дворана Културног центра: програм „Панчево филм фестивала”.
Четвртак, 8. септембар, од 17 сати, дворана „Аполо”: програм „Панчево филм фестивала”.

Музика
Среда, 7. септембар, 23 сата, плато испред Културног центра: концерт бенда „ Stray Dogg”, у оквиру „Панчево филм
фестивала”.
Среда, 7. септембар, 18.30, сала МШ „Јован Бандур”: концерт виолинисткиње Александре Тајдић, гошћа концерта:
харфисткиња Сара Влајић.

Тематски програм
Од понедељка до четвртка (5–8. септембра), хол Градске
библиотеке: сајамска промоција издавачких кућа „LOGOS”
и „KOKORO” из Београда.
Среда, 7. септембар, 19.30, читаоница Градске библиотеке: предавање „Размишљања о ћирилици”. Гост: Владимир
Меденица , филозоф и издавач.

Програм за децу
Субота, 3. септембар, Народна башта: Радионица „Мали
филм” за децу узраста од 10 до 15 година, у оквиру сарадње
„Филмкултуре”, БУДИ-ја и ПАФФ-а. Пријаве за радионицу
можете послати на info@pancevofilmfestival.com.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Летњи бродолом”
Кети Хопкинс
Лија је пресрећна – њена
мама прави прославу четрдесетог рођендана на тајној локацији, а позвани су
и сви Лијини пријатељи.
Док она машта о романтичним тренуцима са својим момком Сквиџом на
неком егзотичном месту,
свет јој се изненада окреће
наглавачке.
Списак званица је измењен, а на њему је сада и
њена стара љубав, дечко
који није успео да је сасвим заборави.
Лето је увек пуно могућности… Да ли ће се с про-

Петак, 2. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Индијанци и каубоји
мова – „Поштанска кочија” из
1939. године. У припреми сам
погледао неколико његових
филмова и „каубојаца” других
редитеља – објашњава млади
режисер аматер.
У Пешчари су глумили гости кампа – два дечака и две
девојчице из школе анимираног филма из Лозовика
(„Лаф”). Један од њих, Виктор
Миладиновић из Милошевца,
каже да се сви лепо друже, а
снашао се и у улози глумца.
– Имам неко искуство, јер
смо у нашим филмовима комбиновали анимацију и глуму.
Теже је радити анимирани
филм, јер треба да се црта,
слика и монтира како би се
фигуре померале – оцењује он.
Полазници групе за филм готово редовно освајају награде на
Ревији филмског стваралаштва
деце и омладине, а редитељ
Иван Ракиџић већ три године

заредом добија признање за најбољег ментора. Он објашњава да
је идеја за овогодишњу тему потекла из чувене реченице легендарног редитеља коју је изговорио у једном интервјуу: „Ја сам
Џон Форд и снимам вестерне”.
– У оквиру серијала о историји кинематографије стигли смо
до звучног филма. Додуше, причу о Џону Форду снимили смо
као неми филм, иако не припада тој епохи – каже Ракиџић.
Ове године боравак деце
финансира Град, а помогло је
и неколико спонзора. Наиме,
Покрајински секретаријат за
културу и јавно информисање
није расписао конкурс за суфинансирање оваквих пројеката, а републичко министарство први пут после 16 година
није издвојило ни динар за
одржавање колоније.
– Због недовољно новца
скратили смо боравак, али бит-

но је да не изгубимо континуитет. Први пут имали смо госте
– чланове школе анимираног
филма „Лаф” и полазнике из
других група Центра за таленте
– програмере, физичаре, групе
за енглески језик... И они су се
опробали као глумци – каже
Михајло Цуцић, директор Регионалног центра за таленте
„Михајло Пупин” Панчево.
– Интересовање за упис у
групу за филм ове године било
је велико – примљено је 14 нових полазника. Претходно их
је било пет-шест – рекао нам
је Ракиџић.
Он је истакао проблем застареле филмске опреме и камера
које су технолошки превазиђене, а и све чешће у квару. Ракиџић позива све оне који су у
могућности да помогну у куповини једне или две камере с
којима би талентована деца
могла и убудуће да раде.

СЛИКЕ ЈОВАНЕ МИТИЋ

КОНЦЕРТ БЕНДА „THE LVCS”

Од реалног до
апстрактног

Албум у припреми

Изложба слика Јоване Митић
отворена је у среду, 24. августа, у фоајеу Културног центра
Панчева. На двадесетак радова малих формата, рађених у
техникама уље и акрил на
платну и картону, уметница је
представила мртву природу.
– Изложени радови су специфични због теме којом се
баве, а то је мртва природа, за
коју можемо да кажемо да је
мало заступљена у савременом
стваралаштву, али је неисцрпна за уметнике. Ауторка савладава ту тему – од класичног
приступа до апстракције тог
мотива – каже Ивана Маркез
Филиповић, уредница програма визуелних уметности.
Јована Митић је дипломирала на Факултету уметности
у Нишу, а бави се графиком и
сли кар ством. До бит ни ца је

десет награда и три признања
у области ликовних уметности. Учествовала је на преко
120 групних изложби у земљи и иностранству. Члан је
УЛУПУДС-а.

ТАМБУРАШКИ ОРКЕСТАР

Војвођански сан

Бенд „The LVCS” наступио је у
петак, 26. августа, на платоу
испред Културног центра. Том
приликом музичари су представили нумере које ће се наћи
на њиховом албуму „Lights Out
аt Never”, а свирали су и песме
америчких аутора Шела Сил-

Робертсона... У групи свирају
наши суграђани Мића Илић
(бубњеви), Бранислав Стојић
(бас и вокал), Драган Крстић
(гитара), Миленко Дабић (гитара и вокал), Габи Фодор
(усна хармоника и вокал), Бора Познатов (лапстил гитара,

верстејна, Боба Дилана, Криса
Кристоферсона, Рендија Њумана, Џона Форгетија, Робија

резонатор гитара, бенџо и хармоника) и Александар Жикић
(вокал, гитара, укулеле и казу).

МЕЂУНАРОДНА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА
„ГАМЗИГРАД”

Учесник и Милован
Панић
славом завршити и Лијина
и Сквиџова романса?

Два читаоца који до среде, 7. септембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да
ли ће се Лија вратити старој љубави?”, наградићемо по једним примерком књиге „Летњи бродолом?” Кети Хопкинс.
Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Тамбурашки оркестар „Војвођански сан” одржао је концерт
у четвртак, 25. aвгуста, на платоу испред Културног центра.
Публика је имала прилику да
ужива у разноврсном репертоару изведеном на тамбурама и
перкусијама.

„Војвођански сан” је настао
2012. године ради учешћа на
фестивалу у Делиблатској пешчари, где су освојили прву награду. У априлу су имали веома
успешан и посећен концерт у
дворани „Аполо”, а такав је био
и овај који је одржан у петак.

Панчевачки сликар Милован
Панић учесник је 23. Међународне ликовне колоније „Гамзиград” у Гамзиградској Бањи,
која се одржава од 20. до 31.
августа. Манифестација је
окупила сликаре, књижевнике
и друге уметнике из Републике Српске, Бугарске, Македоније и Србије. Ликовна колонија „Гамзиград” основана је

1994. године, а учешће нашег
сликара је остварено у оквиру
сарадње с нашом колонијом
„Делиблатски песак”.

Стране припремила

Милица
Манић
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ЗАВРШЕН „FREEDOM ART” ФЕСТИВАЛ

ПРОМОЦИЈА СЛОБОДЕ И УМЕТНОСТИ
Други по реду фестивал „FreeDom Art” завршио се 28. августа.
На већем броју локација у граду, више од 100 учесника и извођача, у преко двадесет програма представљало је тему слободе
на најразличитије начине – кроз концерте, скечеве, рецитовање,
радионице, изложбе, филмове...
– Реч је о младој манифестацији Дома омладине, али можда
је и највећа с обзиром на дужину трајања и број програма, извођача и учесника који наступају на њему. Њен циљ је да промо-

више слободу у најширем смислу те речи – каже Марија Јевић,
директорка Дома омладине.
Немања Ротар, градски већник задужен за културу, истиче важност манифестација с темом као што је слобода.
– Данас у овом свету крцатом насиљем, у сваком смислу те
речи, не мислим само на бруталан обрачун ватреним оружјем,
већ и на притиске који постоје у разним сферама живота, прилично је храбро и драгоцено .говорити о овој теми – каже Ротар.

„Круг” свира ЕКВ

Упознавање кроз музику

Трибјут бенд „Круг”, који свира
музику групе ЕКВ, наступио је
у среду, 24. августа, на Платоу
Милана Младеновића, у Дому

члана „Вампира” – Дејан Томовић Томи и Немања Дашић.
– Осећамо се као носиоци
поруке и уметничког правца

Ове године удружење грађана „Наранџасти” из Панчева и организација „Roter Baum” из Берлина обележили су деценију
сарадње пројектом „Exploring Roots and Ways of Cultural Diversity in Music”. Млади уметници из Берлина и Панчева представили су своју сарадњу на „FreeDom Art” фестивалу кроз неколико програма, а премијерно су изведене две нумере.
– Идеја је била да кроз истраживање музичке традиције, али и
онога што млади воле да слушају и стварају, истражујемо и учимо једни о другима. Прошле године су нам у гостима били партнери из Немачке, Португалије, Израела и Италије, а ми смо им у
наредним фазама пројекта узвратили десетодневним боравком у
тим земљама – каже Јован Самоилов, председник „Наранџастих”.

Микрофоном
до више људи
омладине. Занимљиво је да
бенд чине два члана оригиналне ЕКВ групе – бубњар Марко
Миливојевић и басиста Драгиша Ускоковић Ћима (последња
два албума су снимили са славном оригиналном поставком).
Поред њих, у бенду су и два

што смо гајили и који нико
други није преузео. Наравно,
ми смо крњи сад. Главне људе
из бенда немамо, али можемо
да покажемо и да на неки начин уведемо посетиоце у то
што смо радили – каже Марко
Миливојевић.

Краљ Чачка

Хрватска група „Елементал”
одржала је концерт, у петак, 26.
августа на Платоу Милана Младеновића у Дому омладине.
Овај састав је основан 1998, а
музика је мешавина хип-хопа и
репа с фанком, соулом, џезом,
регеом и роком, док су им текстови реалистични и концизни.
– Оно о чему се заправо јако
мало говори, а мислим да на

томе дефинитивно треба порадити, јесу наша грађанска
права. Сматрам да музика
увек треба да има неку поруку,
а ми музичари, пошто имамо
ту моћ да држимо микрофон у
руци и допремо до већег броја
људи, морамо бити предводници свега тога скупа – каже
Мирела Приселац Реми, вокал и текстописац.

Песничење
Надметање у рецитовању поезије „ППП – Панчевачко
предјесење песничење” одржано је у четвртак, 25. августа. Петнаестак песника и
„песница” из земље и иностранства читали су по две песме у два круга. Својом песмом „Пуж” представила се и
најмлађа учесница „Песничења” – Катарина Бубњевић (девет година).

Текстови песама су ангажовани, а музика је мешавина џеза,
блуза, рокенрола, домаћег фолка и шансона. У новембру 2014.
објавио је свој први званични
студијски снимак „Мој аватар”.

Завршна песма
хип-хоп радионице
Полазници хип-хоп радионице која је овог лета одржана у Дому омладине извели
су песму коју су припремали
на часовима. Музику je радио Зоран Стефанов Киза,
ментор радионице и фронтмен бенда „Исказ”, а текст су
полазници смислили сами.
– Марчело je одржао час
креативног писања и изражавања, Grasshopper (Ђорђе Калањ) је покушао да учеснике

радионице „ослободи” за
сценски наступ, а гост нам је
био и ди-џеј Raid (Раде Скопић), један од најпризнатијих
ди-џејева на овим просторима. Један од главних предавача, поред мене, био је и Никола Николић из „NN Spark”
продукције, који се бавио
сценским наступом полазника, изражавањем и ослобађањем од страха од јавног наступа – каже Зоран Стефанов.

„Сусрет под необичним
околностима” је нова књига добитника НИН-ове награде Владана Матијевића.
Радња овог љубавног романа одиграва се у само једном дану.
Ана Жежељ је и 9. јул
2015. године намеравала
да проживи на уобичајен
начин: пушећи цигарете,
пијуцкајући пиво и чекајући да зазвони телефон и да
јој се напокон јави Марјан,
који је нестао пре више од
пола века. Тај дан је, међутим, од раног јутра другачији и по много чему наговештава да јој може бити
последњи. У грудима осећа
бол, а баш тада открива да
загробни живот и оностране силе стварно постоје и у
свом купатилу види биће с
пепељастим крилима. Да
ли заиста почиње гротескни и страшни рат између
демона и анђела с којим се
спријатељила, да ли Ана
заиста у трамвају код Ђерма поново среће љубав свог
живота или су обе узбудљиве приче само плод њене богате уобразиље?

„Сусрет под необичним
околностима” је несвакидашњи роман о љубави и
вери, посрнулом анђелу и
демонима, о поимању судбинског и небеског. Владан Матијевић је још једном показао зашто његове
књиге добијају најзначајније књижевне награде,
зашто о њима пишу најзначајнији књижевни критичари, зашто се толико
читају и преводе на стране
језике.

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

Тинејџерски скечеви
„Краљ Чачка” (Ненад Марић)
одржао је концерт у недељу, 28.
августа, на Платоу Милана
Младеновића, у Дому омладине, којим је завршен овогодишњи „FreeDom Art” фестивал.

Сусрет под необичним
околностима

Два читаоца који до среде, 7. септембра, у 12 сати, СМСом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на
питање: „Да ли сте имали неки необичан сусрет?” наградићемо по једним примерком књиге „Сусрет под необичним околностима” Владана Матијевића. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

Изложбе фотографија
и дечјих цртежа
Изложба фотографија Тамаре Мићановић под називом „Мали Лондон” отворена је у четвртак, 25. августа, у галерији Дома омладине. На њој је представљен живот људи у изузетно
тешким условима и њихово умеће да уживају у малим стварима.
– Још две изложбе отворене су у суботу, 27. августа, у Дому омладине. Двадесет фотографија, колективно названих
„Стара лица наших улица”, направило је шест полазника
фото-клуба ове културне институције, а оне су дочарале
посетиоцима како различите генерације виде наше старије
суграђане – рекао нам је фото-репортер Александар Стојковић, ментор фото-клуба.
Дечји радови на тему „Борци за људска права” изложени су
истог дана, а настали су у оквиру Летње школе карикатуре
Дома омладине, коју води карикатуриста Никола Драгаш.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Група младих из Новог Сада
„Yasserstain”, позната по забавним и духовитим скечевима, напунила је башту Дома
омладине основцима и средњошколцима у суботу, 27. ав-

густа. Ова група настала је
2009. године, а њихов канал
на Јутјубу има неколико стотина хиљада верних фанова,
због чега су награђени сребрним Play дугметом.

избор

МОЈ
МОЈ
Шта је уметност?
Марко Штетин,
студент права
Постоје многа поимања
уметности. За неке људе
је она мање битна, а за
неке више, неко ужива
посматрајући уметност,
а неко стварајући је.
КЊИГА: „Приче о особењацима и малим људима” дело је нобеловца Ивe Андрића, чији је
циљ да нас подсети како књижевни ликови
могу бити ту, међу нама
и да су и они наизглед
обични људи. Андрић прича
о егоцентрицима, усамљенима, квазиписцима, ситним чиновницима... Улазећи суптилно у њихове животе, писац нам показује да је
све око нас једна велика
прича, а ми смо у њој само
ликови. На тај начин, могуће је да смо и сами творци
уметности, а да нисмо ни
свесни тога.
СЛИКАР: Салвадор Дали је
један од најпознатијих светских уметника 20. века. Бавио се сликањем, писањем,
вајањем, сценографијом и
глумом. Многи су га називали мајстором надреализма,
а његова дела су показала и
да је један од најкреативнијих аутора свог времена. Као
надреалиста, приказивао је
своје снове и подсвест, желео је да уметност ослободи
дотадашњих окова и строгих норми. Своју највећу
инспирацију налазио је у супрузи Гали. На основу великог броја њених портрета
које је Дали насликао, можемо закључити да је љубав

велика покретачка снага и
да она сама за себе може бити уметност.
МУЗИКА: „Ljubičice&Co” –
мултижанровски, друштвено
ангажовани музички колектив – како чланови сами кажу, јесте панчевачки бенд
основан 2011. године, чији је
циљ да узме оно најбоље из
сваког музичког жанра. Годину дана касније магазин
„Popboks” је овај састав прогласио за најперспективнији
млади бенд. Карактеристичним звуком и ауторским песмама у којима се истовремено могу чути елементи рокенрола, блуза и савремене
класичне музике, овај бенд
превазилази устаљене музичке оквире и трага за својим поимањем уметности.
Уметност нема границе и
не треба јој наметати дефиницију. Уметност је оно што
у нама буди позитивну енергију, ствара победнички дух
и наводи нас да превазиђемо све препреке које се пред
нама налазе. Шта је за вас
уметност?
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ПРОЈЕКАТ „ПРОМЕТЕЈ”

БИЗАРНИ ПРОФЕСОР КОХ

Осмогодишње
истраживање
компаније
„Мерцедес”
Аутономном вожњом
до Копенхагена
Аутономна возила су постала
наша реалност, а у будућности ће се све већи број аутомобила кретати самостално.
Многи произвођачи су радили на пројектима израде аутономних возила с мање или више успеха, али је мало познато да је компанија „Мерцедес” један од пионира у развоју ове технологије.
Суперкомпјутер на
точковима
Све почело 1. октобра 1986.
године када је „Мерцедес
бенц” покренуо пројекат
„Прометеј” у сарадњи с неколико европских произвођача
аутомобила, компанијама које производе електронску
опрему, као и универзитетима и институтима. „Прометеј”
је замишљен као највећи пројекат чије су теме биле истраживање и развој аутономних
возила и технологија које су
биле имплементиране у овакве аутомобиле. Тада је то био
највећи подухват у развоју самовозећих четвороточкаша у
историји и коштао је око 740
милиона евра.
„Мерцедес” је за потребе
„Прометеја” прерадио неколико својих модела тадашње
„С-класе”, а аутомобили су тестирани на рути између Минхена и Копенхагена. Возила
су без људског управљања

прешла пут дугачак 1.680 километара. Систем за аутономну вожњу састојао се од специјалних камера и централног рачунара с великим бројем микропроцесора, који је
на основу података добијених
путем оптике и теорије вероватноће давао команде аутомобилу. Овај посебно конструисан „мерцедес” је тако
сам у реалном времену убрзавао, кочио и управљао. Несвакидашњи тест је спроведен
1995. године када рачунари с
моћним
конфигурацијама
нису постојали, а технологија
процесора се још увек базирала на транспјутерима (претечи микропроцесора) који су
прављени осамдесетих година. Један аутомобил је имао
укупно шездесет транспјуте-

ра, што значи да су ови „мерцедеси” у то време били суперкомпјутери на точковима. И
поред великог броја транспјутера и чињенице да су инжењери једва успели у томе да
цео рачунар и опрему сместе у
велики аутомобил као што је
„С-класа”, ово је ипак био напредак.
Искуство коришћено
у будућности
Наиме, „Мерцедес” је у истраживањима овог типа током
осамдесетих година користио
модел комбија „варио”, јер је
товарни простор овог аутомобила једини био довољно велики за смештање рачунара за тадашњу полу-аутономну вожњу.
Током пута ка Копенхагену,
роботизована „С-класа” је на
„аутобану” у режиму аутономне вожње достигла максималну брзину од 185 километара
на сат и без икаквих проблема
претицала друге учеснике у
саобраћају. Ово је било могуће
јер је систем уграђен у возило
константно пратио где се налазе други аутомобили, „читао” знакове и на тај начин успео да безбедно стигне до Ко-

пенхагена. Слични системи за
препознавање знакова данас
су доступни у савременим моделима „Мерцедеса”, а представљају директан резултат
даљег усавршавања технологије која се користила у пројекту „Прометеј”. Иако одређен број возача још увек није
спреман да управљање препусти рачунару и камерама,
главни циљ аутономне вожње
је управо смањење броја саобраћајних удеса. Пројекат
„Прометеј” је трајао осам година, а резултати истраживања су јавно публиковани у октобру 1994. године.
„Мерцедес” је наставио самосталан рад на развијању аутономних возила, па тако у
последњих неколико година
имамо и кулминацију вишедеценијског труда у виду концепта „С-500” који је близу
серијске производње. Модел
„Е-класе” за 2017. већ може
да се креће аутономно у одређеним условима, док возило
које ће у потпуности моћи да
се креће без помоћи возача из
ове фабрике у Штудгарту можемо да очекујемо за неколико година.

Некадашњи фармер и
оснивач компаније „Шелби”
– Керол Шелби, поред тога
што је покренуо производњу
најпознатијих америчких
спортских аутомобила, био
је познат и као учесник
многобројних трка тог времена. Ово не би било чудно
да Шелбију, још док је био
дечак, није дијагностиковано срчано обољење, па је тако био приморан да целог
живота пије таблете нитроглицерина. Своју терапију
Шелби је узимао и током
трка – док је био за управљачем аутомобила.
Немачки научник Кристиан
Кох 2005. године је развио
можда најбизарнији дизелмотор у историји. Наиме, његов агрегат као гориво користи

прерађено ђубре с депоније и
остатке прегажених мачака.
За резервоар од педесет литара било је потребно прикупити остатке од двадесет мачака.
Замисао професора Коха је
наишла на веома велику осуду
јавности и љубитеља животиња, па је идеја о оваквом начину производње горива прошла
као и мачке које су коришћене
за сировину.
Пред трку „Формуле 1” у
Монаку решетке на уличним
одводима за кишницу које се
налазе на рути где пролазе
болиди се заварују. На овај
начин се спречава да поклопци одвода излете ван
лежишта када тркачи пређу
преко њих, јер болиди при
великим брзинама испод себе стварају вакуум.

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - -

СТВОРЕН ЗА ГРАДСКУ ГУЖВУ
Мали градски аутомобили
су популарни код возача почетника, нежнијег пола, али
и породица које возило користе искључиво у урбаним
условима. Ови аутомобили
имају мало простора на задњој клупи, пртљажни део је
више него скромних димензија и веома мало "троше".
Модел „Ц1”, који производи
„Ситроен”, управо је овакав.
Иако је цена „ситроена
Ц1” ниска, овај модел поседује пристојан квалитет,
практичност и опремљеност, па ће његову набавку
размотрити и захтевнији
млађи купци којима је, у суштини, и намењен.

У овај модел, који се производи од 2005. године,
уграђују се два агрегата, па
се тако избор мотора своди
на то да ли ћете купити аутомобил који користи дизел
или бензин. Мала кубикажа
троцилиндраша од свега једног литра и 67 коњских снага чине бензински мотор
прилично живахним и штедљивим с просечном потрошњом од око четири литре.
Дизелаш има 1.400 кубика и
54 „коња”, декларисана потрошња од три и по литре
евро дизела је тешко остварива, тако да се куповина аутомобила с бензинским
агрегатом ипак препоручује.

Осећај за управљачем је
изненађујуће добар, што ће
пријатно изненадити и скептичне возаче који овако квалитетне возне карактеристике не очекују од једног малог
аутомобила. Вешање је нешто тврђе, што и не треба да
чуди, јер би у супротном возило са овако малим међуосовинским растојањем изгубило контролу при оштријој
вожњи. Паркирање у деловима града где нема довољно места власницима неће
представљати никакав проблем, али за кориснике којима треба товарни простор
или места за два одрасла човека на задњој клупи, „Ц1”
не представља практично
решење.

„Ц1” је направљен у сарадњи с „Тојотом” и дели платформу с моделом „ајго” овог
јапанског произвођача. Велике мане овог малог аутомобила не постоје, али је било случајева да су власници
возила с дизел-моторима
имали проблема са већим
кваровима. Цене одржавања
и резервних делова нису високе, а ако узмемо у обзир и
ниску цену регистрације, куповина „цитроена Ц1” је свакако добра инвестиција.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ пежо 206,
2002. године, бензин,
1100 кубика, регистрован до новембра,
власник. 061/655-5305.(СМС)
ПРОДАЈЕМ форд фокус 1.8, 85 кв, ТДЦИ,
караван, без улагања,
плус четири зимске
гуме. 064/580-45-18,
063/387-826.
(226063)
ПУНТО 1.2, 2002, 3 В,
металик плав, гаражиран, одличан.
064/142-55-93.
(226475)
ДЕЛОВИ суза, југо,
кец, мотори, петостепени мењачи, остало.
064/856-60-65.
(226475)
НИСАН алмера 2001,
1.5 бензинац, 16 В, 66
кв, клима, 152.000 км.
Летње гуме + 4 фелне
са зимским гумама,
ЦД, 3 В, 5 Б, централна, власник. 064/24132-58. (226536)
ПУНТО 1.2, 2008, 5 В,
екстра, секвент плин,
металик сиво, 3.100
евра, замена.
064/051-51-61.
(226538)
ПРОДАЈЕМ форд
мондео караван, 85
м2, 2001. годиште.
Тел. 063/309-535.
(2265521)
ВАРТБУРГ 1.3, голфовог мотор на бензин,
у одличном стању, први власник. 013/343638. (226741)
ЈУГО 55, IN L, 2003.
са пежоовим мотором, солидан, 500
евра. 064/243-84-52.
(226748)
ФОЛКСВАГЕН поло
1.2, 2003, 3 В, власник. 064/109-93-79.
(226689)
РЕНО лагуна, 1.9
ДЦИ, 2003, власник.
069/122-26-12.

ПЕЖО 206, 1.2, 3 В,
2002, на име, 1.550
евра. 061/297-51-59.
(226689)
ВЕКТРА Ц 2,2, ДТИ,
2002, црн, власник,
регистрован до августа 2017, 2.700 евра.
064/128-91-70.
(226673)
ТОЈОТА корола караван, 1.9 Д, регистрован. 064/247-77-69.
(226601)
ПРОДАЈЕМ заставу
10, 2006. годиште, у
добром стању, власник. 065/570-95-70.
(226571)
ПРОДАЈЕМ приколицу 5 тона. 064/14364-35. (226783)
СКАЛА 55, 1996, у возном стању, истекла
регистрација, може и
делови. 064/130-3602. (12260001)
СТИЛО 1.6, 2002, све
од опреме, петора
врата, секвент плин.
064/130-36-02.
(122601)
ФИЈАТ брава 1.6,
1998, клима, плин, у
првој боји, 169.000
км. 064/130-36-02.
(12260001)
ПОЛО 1.2, 2002, троје
врата, сив, 129.000
км, на име. 064/13036-02. (226801)
ОПЕЛ комби 1.7 дизел, 1997, путничко
теретни пик-ап, троје
врата. Власник.
064/149-24-70.
(226821)
МОТОР 900 РР хонда,
ЦБР. 96, 4.000 евра, у
одличном стању, замена за разно.
063/804-07-85.
(226887)
ПЕЖО партнер 2001,
регистрован, бензин/плин. 063/329340. (226859)
СИТРОЕН берлинго,
2006, регистрован,
бензин/гас. 063/329340. (226859)

ОГЛАСИ

ГОЛФ 2007, петора
врата, фабрички
плин-бензин, 1.4 кубика. 347-140.
(226838)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ОТКУП свих врста возила, акумулатора,
катализатора, продаја
делова. 069/203-0044. (226198)
СТАЛНИ откуп свих
врста возила, акумулатора, катализатора,
гвожђа, продаја делова. 066/409-991,
063/782-82-69.
(226198)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 800 евра. 063/89208-25, 064/230-52-21.
(226816)
КУПУЈЕМ возила свих
врста до 1.500 евра,
стање небитно.
063/165-83-75.
(226885)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
80 до 1.500 евра.
062/193-36-05.
(226885)
МАШИНЕ

БЕРАЧ дворедни змај,
продајем. 064/17244-10. (226327)
ПРОДАЈЕМ житну сејалицу ИМТ, 23 реда,
први власник.
063/376-302.
(226454)
ТРАКТОР ИМТ 560,
1983. годиште, мало
радних сати. 063/82818-99. (226544)
ПРОДАЈЕМ три елеватора за кукуруз, комушаљку, круњач са добом, ауто-приколицу.
013/601-256.
(226493)
ТРАКТОРСКА једноосовинска војна приколица, 1 тона; прекрупара оџаци, дрвена
вага 500 кг, ручни
круњач, ручна прекрупара, чамац метални кабинаш 8 м х
2.15. Тел. 064/179-5173. (226514)
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ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу код
моста, повољно.
013/342-444,
069/260-88-00.
(226627)
ПРОДАЈЕМ велику гаражу 5 х 4.8 м, одлично стање, преносива,
цена договор.
066/057-545.
(226861)
ПРОДАЈЕМ зидану гаражу, Котеж 1, Вршачка, мини макси.
063/122-55-22.
(226841)
АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ усправни
замрзивач, горење
кертинг 236/185 л, одличан. Информације
064/703-28-46.
(226570)
СЕРВИС телевизора,
монитора, продаја половних, програмирање даљинских. „Плус”,
Туцовића 28, 353-463.
(226721)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(226697)
ХИТНО продајем кирби сентриа II, повољно. 063/755-76-98.
(226775)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ТАЊИРИ порцелан,
исти дезен, 200 плитких, 200 дубоких.
064/939-54-55. (СМС)
НА ПРОДАЈУ брако
камп кућица, у добром стању. Повољно.
064/074-55-15. (СМС)
ПРОДАЈЕМ машину
за веш miele.
064/143-64-35.
(226783)
ИНДУСТРИЈСКЕ професионалне машина
за шивење на монофазну струју „јуки”.
064/493-85-60.
(225287)
БЕТОНСКИ блокови,
30, 35, 45, 65 динара,
квалитет. 069/275-7394. ЗТР „Луна Плус”,
Црепаја. (225304)
ПОВОЉНО продајем
преостали буков пелет
мираја Краљево.
065/234-16-10,
013/234-16-10.
(226067)
ПРОДАЈЕМ крека весо пећ и кварцну од 3
кв. 063/166-38-94.
(226444)
НА ПРОДАЈУ сено,
100 дин бала (отава).
062/240-643.
(2216445)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, 2 – 6
кв, достава, монтажа,
гаранција. 064/36657-87, 335-930.
(226464)
ПРОДАЈЕМ свиње,
прва класа. 069/34354-40. (226470)

КУЛТИВАТОР мио
стандард Фи 600, и
циркулар продајем.
Тел. 366-522,
063/807-27-07.
(226464)
ПРОДАЈЕМ половне
салонит плоче. Панчево, Лава Толстоја 41а. (226472)
ПРОДАЈЕМ трпезаријску угаону гарнитуру,
очувану, повољно.
Тел. 371-151.
(226476)
ПРОДАЈЕМ шпорет
алфа 9, на чврсто гориво, пећ на струју 3
кв, нишки котао од 24
кв, на струју, нов.
060/020-81-55, звати
после 19 сати.
(2265319
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, нова кухиња 10.000 динара.
371-568, 063/773-4597. (226518)

ПРОДАЈЕМ полован
намештај. 065/59278-75. (206508)
ПРОДАЈЕМ половну
симпову собу.
060/034-19-58.

ПРОДАЈЕМ мали
струг, малу глодалицу
и аутомеханичарски
алат. Лава Толстоја
25, Панчево. (226526)

ПРОДАЈЕМ нову пећ
на чврсто гориво, усправни камин.
060/034-19-58.
(226500)

ПРОДАЈЕМ добро
очувану гарнитуру,
тросед, двосед, фотељу, 200 евра. Тел.
013/362-771.
(226497)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ полован
хладњак, 310 литара,
повољно. 064/348-4945. (226528)
НА ПРОДАЈУ, шапурине. 064/193-88-49.
226562)
ПРОДАЈЕМ половну
циглу, половну грађу,
греде и половну сечену грађу за ложење.
Звездан. 063/224-435.
(226588)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја: столице
од 1.000, столови од
3.000, кревети од
9.000, кухињске клупе
од 7.000, судопера
3.500. Стара утва,
060/600-14-52.
(226572)
ПРОДАЈЕМ креветац
и бицикл гуралицу.
314-978, од 7 до 20
сати. (226574)
ПРОДАЈЕМ мешалицу
за бетон „север”.
063/436-735.
(226592)
ПРОДАЈЕМ веш-машину беко, исправна,
у одличном стању, повољно. 060/417-41-20.
(226595)
ВИТРИНУ-ПУЛТ продајем, за златаре, мобилне и разне намене.
063/304-943,
061/344-38-44.
(226680)
КИРБИ нов, трпезаријски сто, столице,
терасни сто, столице,
фотеље, грожђе.
064/955-51-85.
(226662)
ПРОДАЈЕМ породичну гробницу на Старом православном
гробљу, близу капеле.
062/860-80-87.
(226667)
МЕРМОТЕРМ плоча
4.000 динара, кухињски елементи, 2.500;
радни сто 1.500 динара. 064/894-12-03.
(226634)
АЛУМИНИЈУМСКА
столарија, ПВЦ столарија, алуминијумске
ограде и гелендери.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(226643)

КОКЕ носиље, 200 динара комад и тритикал – џакиран, доносим. 060/054-67-70.
(226610)
КУЋА на продају у Баваништу, у кругу мешаоне. 013/752-789.
(226612)
ПРОДАЈЕМ шпорет
алфа 90, коришћен
три године, 220 евра.
060/453-27-93, Зоран.
(226614)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер, шпорет, машина за судове, бицикл.
063/198-84-00.
(226722)
ТРОСЕД мојца, тросед и две фотеље,
шпорет, витрина, машина за прање и сушење веша. 061/63199-26. (226722)

ПРОДАЈЕМ три велике празне плинске боце. Тел. 063/842-9875. (226714)
НОВА ДЕЧЈА соба,
двокрили орман, комода са фиокама,
креветац, јоги.
063/690-269.
(226752)
ДЕЧЈА колица, увоз,
из три дела, ауто-седиште 0-18 кг.
063/690-269.
(226752)
НЕКОРИШЋЕНА шиваћа машина, два нова јоргана, вунена,
професионални чивилук. 063/690-269.
(226752)
ДЕЧЈА оградица 1 х 1
м, љуљалица, беби
џим дубак. 063/690269. (226752)
ПЛИНСКИ шпорет,
боца, столица за писаћи сто, тепих стаза,
хауба за косу.
063/690-269.
(226752)
ПИАНИНО чајка, 900
евра. 353-364,
069/369-69-93.
(226761)
ТА 2,2кв, веш-машина, комбиновани фрижидер, замрзивач 240
л, угаона гарнитура,
кауч, тросед мојца,
сточићи, трпезаријски
сто са столицама, комода, шиваћа. Тел.
063/861-82-66.
(226763)
ПРОДАЈЕМ салонит
плоче и бибер цреп,
реновирам и мењам
поломљене црепове.
063/711-77-54.
(226770)
ПРОДАЈЕМ крушку
виљамовку и издајем
сечку за воће.
064/380-55-55.
(226785)
ПРОДАЈЕМ очувану
собну гарнитуру тросед, двосед и фотељу.
013/355-537.
(226790)
ПРОДАЈЕМ концертни клавир carl dorr,
повољно. 013/355537. (22679)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ бибер
цреп, 3.400 комада.
064/595-98-01.
(226813)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе. 013/371568, 061/135-73-41.
(226803)
ПРОДАЈЕМ регал, висина 230, ширина
360, цена по договору. Тел. 060/036-6092. (226875)
ПРАСИЋИ, свиње, балирана детелина, 150
-250 динара, на продјау. 064/303-28-68.
(226864)
БАГРЕМОВА и церова
дрва на продају.
060/603-32-32.
(226862)
ПРОДАЈЕМ двокрилна и двоја једнокрилна врата, са стаклима,
пуно дрво и двосед.
062/424-128, 231-9550. (226846)
СОБНА гарнитура
мојца, тросед и две
фотеље на развлачење, 16.000 динара.
065/503-70-71.
(226886)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стари полован намештај; плинске боце и остало покућство старо.
066/900-79-04.
(226457)
КУПУЈЕМ столове,
столице, кухињске
клупе, мање угаоне
гарнитуре, ТА пећи,
остало непотребно
покућство. 062/17043-10. (226460)
КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, сатове, стари новац,
слике, статуе, стару
пошту, фигуре, старо
покућство. 335-930,
063/705-18-18.
(226464)
КУПУЈЕМ исправне/неисправне ТА пећи. 064/366-57-87,
335-974. (226464)
КУПУЈЕМ полован намештај, гарнитуре, кухиње, остало покућство. 062/148-49-94.
(226509)
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КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, старе
славине, фрижидере,
замрзиваче, веш-машине и остали метални отпад. 060/521-9340. (226629)
КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи и
остало покућство.
063/898-00-82.
(226509)
КУПУЈЕМ старе грамофонске плоче, фото-апарате, стрипове,албум са сличицама, сатове, пенкала,
упаљач, новац.
064/187-56-80.
(226764)
КУПУЈЕМ веш-машине, фрижидере и старо гвожђе. 064/15844-10, 063/101-11-47.
(226877)
КУПУЈЕМ исправну ТА
пећ магнохром АЕГ,
3; 3.5 кв. 066/322485. (226876)
КУПУЈЕМ бибер цреп,
услужни превоз - песак, шљунак. 065/56288-83. 226771)
КУПУЈЕМ гвожђе, алуминијум, бакар, телевизоре, итд. 061/32177-93. (226867)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, акумулаторе, белу технику, телевизоре. 061/322-04-94.
(226867)
КУПУЈЕМ веш-машине, замрзиваче, фрижидере, гвожђе, алуминијум. 064/484-1376. (226867)
КУПУЈЕМ акумулаторе, гвожђе, веш-машине, замрзиваче, бакар. 061/206-26-24.
(226867)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ нову кућу
у Јабуци, 300 м2, 6.5
ари плаца, геотермичко грејање, клима.
063/378-357.
(223545)
ПРОДАЈЕМ лукс кућу
133 м2, 10 ари плаца,
Миса, може замена за
станове. 063/301-653.
(225370)

У ЈАБУЦИ, кућа усељива, нова градња,
два спрата, 220 м2,
7.5 ари плаца, 65.000
евра. 064/493-85-60.
(225287)
ПРОДАЈЕМ кућу 120
м2, са радним двориштем, плацем 300
ари, Београдски пут.
065/377-23-81.
(225330)
ДВА плаца, стара Миса, укњижена, 1/1,
струја, ограда, димензије 43 х 16. 063/346811. (225889)
ПРОДАЈЕ се кућа у
Старчеву. Тел.
065/540-03-90.
(225654)
ПРОДАЈЕМ кућу са
помоћним објектима
у Старчеву, Пролетерска 10. Тел. 063/88892-83. (226287)
ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву, нова, 170 м2,
одмах усељиво, све
чисто, двадесет минута до Панчева.
013/602-321,
064/128-81-19.
(226630)

ПРОДАЈЕМ кућу, 100
м2, на 16 ари плаца,
Банатско Ново Село,
12.000 евра. 063/80023-06. (226187)

ТОПОЛА, 93 м2, 7
ари, три стамбене јединице. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(226534)

ПРОДАЈЕМ плац 6
ари, са кућом, повољно, Танаска Рајића.
063/215-844.
(226078)

СТРЕЛИШТЕ, породична кућа, две стамбене јединице, 70 м2,
2,28 ари, 46.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.

ЊИВА, 33 ара, у
Скробари, на самом
путу, 3.300 евра.
065/852-71-99.
(226227)
ПРОДАЈЕМ плац, Јабучки пут, код „Пивашевића”, 1.000 м2, 15
евра квадрат.
060/353-99-10.

ГРАЂЕВИНСКИ плац,
25 ари, 25 м фронт.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/88656-09. (226534)
ПРОДАЈЕМ њиву у селу Војловица, 44 ара,
дозвољена градња.
Тел. 064/256-35-40.

АУТО ЦЕНТАР „ЗОКИ”
тражи:
три (3) инструктора за обуку возача А, Б, Ц
и Е категорије.
CV са биографијом послати на: Ауто центар
„Зоки”, Книћанинова 1-а, Панчево

ПРОДАЈЕМ камин алфа плам и пећ смедеревац. 063/707-07-76.
(226833)

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, сатове,
новац, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(226736)

Петак, 2. септембар 2016.

ОГЛАСИ

17

marketing@pancevac-online.rs

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плац у
Старчеву, 35 ари, може замена за стан у
Панчеву. 063/206996. (226521)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Тесли + 57 ари земље
у Баваништу.
063/227-693.
(2265229
У СКОРЕНОВЦУ продајем кућу, 120 м2, са
окућницом, цена по
договору. 013/764370. (226523)
ПРОДАЈЕМ приземну
кућу или замена за
двособан стан, уз доплату, има грејање,
две одвојене стамбене
јединице, 90 м2, 40 м2,
две гараже, помоћни
простор 20 м2, подрум 35 м2. Панчево.
066/944-55-82.
(226513)
ДВЕ одвојене стамбене јединице, са гаражом, 200 м2, повољно.
064/124-48-15.
(226507)
ПРОДАЈЕМ плац 4
ара, две одвојене
стамбене јединице,
шири центар, повољно. 060/034-19-58.
(226500)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локал од 81 м2, у центру Стрелишта, за стару кућу, плац, стан.
Тел. 064/267-71-74.
(226492)
КАРАУЛА, 14 ари, кућица за повремени
боравак, вода, струја,
детаљније на интернету. 064/205-73-18.
(226465)
НА ПРОДАЈУ кућа у
Банатском Новом Селу, 250 м2, опремљена, са два локала и
фармом за одгој товних пилића. 065/24109-52. (226485)

КУЋА у Омољици, 120
м2, плац 8,64 ара, реновирана, гараже за
камион, ауто, пластеник. 064/200-02-09,
065/961-93-22.
(226486)
КУЋА 120 м2 на 5 ари,
Преспанска 15. Власник, легализовано.
063/307-674.
(226483)
НОВА кућа на продају, 9 х 12, четири нивоа, нова Миса.
064/221-36-12.
(226462)
КУЋА за рушење, на 7
ари плаца, М. Горког.
063/197-82-38.
(226547)
НА ПРОДАЈУ четири
њиве у Самошу, укупне површине 5,65 ланаца. 063/828-18-99.
(226544)
НОВОГРАДЊА, Светог Саве 85, двособан
54 м2, плин, паркинг,
укњижен, енергетски.
Тел. 063/309-535.
(226552)

ПРОДАЈЕМ стару кућу са плацем 30 ари,
у Банатском Новом
Селу. 063/863-80-15.
(226563)
ПРОДАЈЕМ седам ланаца земље. 060/15325-15. (226583)
ПРОДАЈЕМ плац, стара Миса, Козарачка
улица. 065/361-60-11,
013/361-601.
(226587)
КАЧАРЕВО,
кућа 150
м2 на 4 ара, 27.000
евра. Може замена за
стан, Панчево.
064/271-74-67.

КУЋУ продајем 120
м2, 16 ари плаца, Новосељански пут.
062/843-47-64.
(226594)

КУЋА, шири центар
Панчева 155 м2 + магацински простор 300
м2, продаја или замена за стан + доплата
или изнајмљивање.
065/335-32-37.

ДОЊИ ГРАД, кућа за
адаптацију или рушење, канализација, асфалт, 28.000 евра, договор. 345-534,
064/246-05-71.
(226609)
ПРОДАЈЕМ воћњак
14,37 ари у Панчеву.
063/491-250.
(226617)
КУЋА, Змај Јовина
18, 8.70 х 9.70 , без
дворишта, 52.000
евра. 064/317-07-35.
(226684)
МОШЕ ПИЈАДЕ, старија кућа на 4.5 ара
плаца, договор.
063/720-55-66.
(226678)
МАРГИТА, солидна
кућа од 110 м2 на 5
ари плаца, договор.
063/720-55-66.
(226678)
ФАРМА за товне пилиће са викендицом,
15 ари, викенд насеље
Долово. 063/760-4987. (226650)
ПРОДАЈЕМ њиву, старо село, 45 ари, Омољица, договор.
062/821-31-61.
(226647)

КУЋА 120 м2, ужи
центар, мало двориште, власник, 1/1.
064/005-25-20.
(226644)

ПРОДАЈЕМ плацеве,
Новосељански пут,
погодно за викендице,
куће. Повољно.
061/131-79-04.
(226660)

ПРОДАЈЕМ комфорну
викендицу, Девојачки
бунар, Ул. Златна ружа, 80 м2. 342-444,
069/260-88-00.
(226627)

НОВА МИСА, кућа
112 м2, 1 ар, 25 м2,
55.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(226642)
ЦЕНТАР, кућа 163 м2,
4.5 ара, 73.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (226642)
КУЋА, Србијанска 55,
Панчево, 70 м2, плац
5.5 ари. 064/651-1622. (226641)
БАЊА ВРУЈЦИ, кућа
60 м2, 6 ари, продајем/мењам. 064/95551-85. (226662)
ПРОДАЈЕМ две њиве
у Јабуци, 54,5 ари и
94,53 ари. 063/70374-41, 013/235-80-56.
(226618)

ТЕСЛА, миран крај,
плац 3.6 ара, кућа 80
+ 40, канализација,
трофазна, одржавана,
49.000, замена. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(226609)

КУЋЕ, Тесла, 65.000;
Горњи град 35.000;
Максима Горког
31.000; Цара Лазара,
32.000. „Лајф”,
061/662-91-48,
(226944)
НОВА МИСА, 200 м2,
на 7.5 ари, 47.000.
„Лајф”, 061/662-9148, 317-634. (226944)
СТРЕЛИШТЕ, 60 вм,
кућа, 4 ара, 38.000;
120 м2, 3 ара, 48.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (226710)
НОВОСЕЉАСНКИ
пут, 120 м2, 8.5 ари,
39.000; 22 ара, 70 м2,
28.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(226710)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 50 м2, 10 ари,
28.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(226710)
ЦЕНТАР, 80 м2, 5 ари,
42.000; 120 м2, 3.7
ари, 39.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(226710)
КАЧАРЕВО, једнособна, самостална, плоча, 5 ари, 16.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(226712)

ТЕСЛА, типска, 95 м2,
3.5 ара, за сређивање,
36.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(226712)
ПОЧЕТАК Војловице,
одлична кућа 115 м2,
два стана, 7.5 ари,
36.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(226708)

ПЛАЦ 11 ари, Девојачки бунар. 063/86566-21. (226738)
ОМОЉИЦА, нова,
130 м2, 7 ари, 35.000.
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83.
(226746)

УЖИ центар, 80 м2, 3
ара, близу старог
СУП-а. (679), „Трем”
01, 332-031, 063/83623-83. (226746)

ЈЕФТИНЕ куће по
околним селима нуди
(679), „Трем” 01, 332031, 063/836-23-83.
(226746)
ПРОДАЈЕМ три хектара, мали Надо, 1 хектар српско поље, ½
ланца стари црепајски
пут. После 16 сати,
064/578-78-73.
(2267429
ВЕЛИКИ избор кућа,
плацева, дворишних
станова. Агенција
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (4677)

КУЋА сређена са два
стана, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97.
(226718)

КУДЕЉАРСКИ насип,
комплетно реновирана2 кућа, 140 м2 + 25
м , локал, 5 ари плаца, одмах усељива,
прелепа, 72.000.
063/274-951.
(226751)

ГОРЊИ град, 55 м2,
6,57 ари плаца, старија кућа, 27.000, договор. „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(226751)
ПРОДАЈЕМ део куће у
центру града, повољно, вреди погледати.
063/756-06-04.
(226788)
НОВА кућа, Војловица, 200 м2, 3 ара,
52.000. 063/784-7134, 061/604-99-93.
(226794)
КУЋА на продају. Кочина 3, Панчево.
064/231-60-24.
(226772)
75 АРИ земље уз
асвалт, северена зона,
близу Скробаре.
066/354-791.
(226806)
ПРОДАЈЕМ кућу на
плацу од 25 ари у Пелистерској 18-д, Панчево. Тел. 060/037-2893. (226809)
НА ПРОДАЈУ етажа у
приземљу куће (100
м2), цена по договору.
062/223-669.
(226830)
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КУЋА 30 м2 + 30 м2,
засебна, на Маргити,
легална. 064/248-9016. (2268129
ВОЈЛОВИЦА, 90 м2, 5
ари, грејање, 35.000,
договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(226817)
ВОЈЛОВИЦА, 119 м2,
11 ари, 26.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (226850)

КАРАУЛА, 43 м2, на
50 ари, 24.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (226850)
КУДЕЉАРСКИ НАСИП, стара кућа, 40
м2, на 29,3 ара. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (226850)
КУЋА, Омољица, две
јединице, 4.67,
15.000; Старчево плац
са започетом кућом,
10.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(226883)
КОД Турске главе, кућа са два локала, 150
м2, 2 ара, 55.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(4677)

КУЋА 70 м2, нова,
усељива, стара Миса,
Козарачка, 3 ара плаца, 14.000 евра, 1/1,
фикс, хитно. Тел.
061/664-39-26.
(226887)
КУЋА на Тесли, екстра локација за становање и бизнис.
063/329-464,
066/001-050.
(226872)
НА ПРОДАЈУ кућа,
Тесла, 150 м2, гаража,
подрум. 062/164-9321. (226839)

ПРОДАЈЕМ плац 6
ари, са озиданим подрумом, 120 м2, стари
Пик Тамиш. Тел.
065/366-32-33.
(226845)
ВИКЕНДИЦА, Бела
стена, 50 м2, 5 ари
плаца, са стварима,
2.900 евра. 063/354278. (226848)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Милка
М”, потребне куће за
адаптацију. (67),
063/744-28-66.
(226883)
ХИТНО купујемо кућу, центар, минимум
3 ара. Гоца, 062/504504. (226710)

ОГЛАСИ

ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, 40 м2, центар
Панчева, продајем/мењам за кућу.
065/555-57-30.
(225767)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 66 м2, 27.000
евра, центар, зграда.
061/670-97-96.
(226354)
У САМАЧКОМ продајем намештену гарсоњеру. 065/353-07-57.
(225673)
ТРОСОБАН стан, Котеж 2, продајем/мењам за мањи стан/кућу.0 063/771-15-68.
(226128)
МИСА, 14.000, 55 м2,
70 м2 + двориште,
24.000. 063/377-835.
(226104)
ГАРСОЊЕРА, Котеж
1, 25 м2, први спрат,
ЦГ, 15.000, фиксно.
069/127-59-43.
(226080)
ПРОДАЈЕМ стан,
Стрелиште, 60 м2, ЦГ.
064/170-57-10,
065/824-39-44. (и)
КОТЕЖ 2, 68,46,
укњижен, двоипособан, уграђен плакар,
подрум, 41.000 +
ПДВ, централно, бојлер, клима, близу београдског пута.
013/317-565,
062/860-79-71.
(225673)
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ПРОДАЈЕМ једнособан стан на Стрелишту, у згради, са ЦГ.
060/362-30-55.
(226478)
СОДАРА, троипособан, 83 м2, I спрат,
Доситејева, власник.
064/213-97-92.
(226548)
ТЕСЛА, трособан стан
са ЦГ, IV спрат.
063/770-45-55,
013/331-079.
(226530)
КОТЕЖ 2, 49 м2, ВПР,
24.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/88656-09 (226534)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 65 м2, I, 30.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/88656-09 (226534)
ТЕСЛА, једноипособан, ново, III, 45 м2,
договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09
(226534)
ЦЕНТАР, код Зелене
пијаце, 58 м2, I,
41.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09
(226534)
СТРЕЛИШТЕ, продајем/издајем 45 м2,
ВП, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09
(226534)

СТАНОВИ

НОВА МИСА, продаја/замена кућа, 150
м2, 48.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (4677)
СТРЕЛИШТЕ, кућа
140 м2, 2 ара, 40.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(4677)
ТЕСЛА, кућа 78 м2,
3.5 ара, 48.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (4677)
КУДЕЉАРАЦ,
кућа
140 м2, 4 ара,
48.000.(238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (4677)
КУЋА, 140 м2, 4 ара
плаца, 19.000 евра.
Козарачка. 061/66439-26. (226887)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, насеље Котеж 2.
Тел. 065/377-23-81.
(225330)
ПРОДАЈЕМ стан на
Содари, 37 м2, II, ЦГ,
повољно. 064/866-2078, 063/737-62-52.
(4677)
ЦЕНТАР, продаја станова 59-120 м2, укњижено, етажирано,
600-850 евра/квадрат
са ПДВ-ом. 063/323584. (223414)
ПРОДАЈЕМ стан, власник, Савска 14/27,
57 м2, 28.000, договор. 060/321-53-60.
(225218)

МЕЊАМ двособан
стан на Тесли са централним грејањем, 61
м2, на одличном месту, за кућу. Лара,
251-54-49, 065/96824-01. (225606)
ПРОДАЈЕМ стан,
Жарка Зрењанина
55/13, 55 м2/650 евра,
усељив, празан, први
спрат, без посредника, власник. 063/12913-84. (226458)
ДВОРИШНИ једнособан стан са грејањем
и баштом продајем.
062/885-43-20.
(226468)

КОТЕЖ 2, лукс, 37 м2,
III, 26.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/88656-09 (226534)
ТАМИШ капија, понуда станова. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09
(226534)
ХИТНО продајем двоипособан стан, 67 м2,
реновиран. 064/91473-00, 319-481.
(226517)
ЦЕНТАР, двособан, 54
м2, IV, ЦГ, 28.000.
Тел. 063/421-737.
(226489)

ПРОДАЈЕМ стан, 66
м2. Тел. 013/402-470.
(226439)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 65 м2, ЦГ, топла
вода, Котеж 2. Војвођански булевар, први
део, II спрат, 45.000.
063/194-82-14.
(226558)

СТРЕЛИШТЕ, продајем двособан сређен
стан, 58 м2, ЦГ. Тел.
064/968-56-80, договор. (226559)
ПРОДАЈЕМ мањи једнособан стан, власник. 062/873-62-98.
(226586)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан на Котежу 1,
32 м2, ЦГ, власник.
063/822-87-67.
(226576)

ЦЕНТАР, 48 м2, ТА, III
спрат, без лифта.
061/605-19-07.
(226593)
ТЕСЛА, 57 м2, двособан, 30.000; Стрелиште 22.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(226624)
СТРЕЛИШТЕ, 37 м2,
једнособан, 22.000;
Миса 21.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(226624)
КОТЕЖ, 71 м2, двоипособан, 43.000; двособан 31.500. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(226624)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 83 м2, трособна,
двориште, башта,
16.500. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(226624)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан у центру, укњижен. Тел. 064/290-4655. (226636)

КОТЕЖ 1, двоипособан, II, 64,5 м2, 38.500
евра, ЦГ, власник.
065/235-59-05.
(226640)
ТЕСЛА, новоградња,
50 м2, 75 м2. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (226642)
ТЕСЛА, двособан, 47
м2, III, TA, 24.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(226640)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 74 м2, ЦГ, IV,
34.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(226640)
СОДАРА, једноипособан, 45 м2, V, 27.000.

(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(226640)
НОВА МИСА, једноипособан, 47 м2, I,
21.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(226640)
ПРОДАЈЕМ двособан,
64 м2, други спрат,
ЦГ, без посредника.
063/857-77-21.
(226654)
САЛОНСКИ 114 м2,
63.000, 86 м2, 39.000;
104 м2, 52.000. (396),
„Лајф”, 061/662-9148, 317-634. (226604)
СТАН на продају, хитно, договор. 062/15786-27, 064/130-27-34.
(226701)
ИЗНАД СДК, двоипособан, 53.000; Карађорђева, трособан,
62.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(226604)
СОДАРА, трособан, I,
38.000; двособан,
27.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48, 317634. (226604)
СОДАРА, војне, двоипособан, 45.000, договор. Доситејева,
троипособан, договор. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(226604)
ТЕСЛА, двособан за
сређивање, 25.000;
једнособан новији,
23.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(226604)

КОТЕЖ 2, трособан,
45.000; двособан,

31.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48, 317634. (226604)
СТРЕЛИШТЕ, 24 м2,
VII, 13.000; 7. јула, 39
м2, 17.000. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (226604)
КОТЕЖ 2, 40 м2, једнособан, усељив, хитно, 20.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(226170)
КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан, леп, 27.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (226170)
ЦЕНТАР, 64 м2, двоипособан, 42.000; 110
м2, четворособан,
65.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(226170)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан, 22.000; 64 м2,
двоипособан, 32.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (226170)
ЦЕНТАР, нов, 46 м2,
33.000; 56 м2, улични
део, 24.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(226170)
СТРЕЛИШТЕ, 58 м2,
двособан, леп, центар,
34.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(226170)
ПРОДАЈЕМ два локала са станом у поткровљу, центар, Ц.
Лазара 3. Звати од 15
до 20. 063/802-79-07.
(226707)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан 45 м2 + подрум
35 м2, новоградња,
центар. Ц. Лазара 3.
063/802-79-07, звати
од 15 до 20 (226707)
СТРОГИ центар, одличан двоипособан,
63 м2, V, 43.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(226708)
ПОЧЕТАК Котежа,
прелеп
двособан, 53
м2, III, 35.500. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (226708)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ХИТНО, Стрелиште,
леп двособан, 62 м2,
ВП, 29.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (226708)
ЦЕНТАР, прелеп дворишни трособан, 82
м2, 33.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (226708)
СТРЕЛИШТЕ, леп двоипособан, 63 м2, V,
ЦГ, 36.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(226712)
ТЕСЛА, 49 м2, двособан, рађено купатило,
VI, ЦГ, 26.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (226712)
ТЕСЛА, леп двособан,
V, 55 м2, ЦГ, 35.000,
договор. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(226712)
КОТЕЖ 1, комфоран,
једнособан, ВП, 37 м2,
ЦГ, реновиран,
24.500. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(226711)
САМАЧКИ, ВП, 17 м2,
ЦГ, комплет реновиран, прелеп, 13.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(226711)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Стрелиште, власник, укњижен, II
спрат. 069/267-62-16.
(226604)
ПРОДАЈЕМ трособан
сређен стан на Тесли,
са нуспросторијом.
060/488-21-15.
(226605)
СТРОГИ центар, двособан, 28.000 евра,
договор. Могућност
проширења. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(226609)
ДВОСОБАН, две терасе, Миса, нова зграда,
30.000. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (226609)
КОТЕЖ 2, 64 м2, ЦГ,
три собе, двострано
орјентисан, 36.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (226609)

ПОВОЉНО, двособан,
Содара, ЦГ, одличан
распоред, 27.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (226609)
МИСА, 52 км, 47 м2,
код школе, власник.
Тел. 062/310-822.
(226613)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан, Котеж 1, 58 м2,
за два мања, власник.
065/820-73-83.
(226617)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 1, може
замена за мањи, власник. 061/164-53-41.
(226615)
СТРЕЛИШТЕ, 39 м2,
одличан једнособан,
III, ЦГ, новија зграда,
24.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(226751)

ТЕСЛА, 64 м2, IV, ЕГ,
двоипособан, без улагања, 40.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/273-951.
(226751)
ТЕСЛА, 47 м2, мањи
двособан, III, ТА,
22.000. „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(226751)
КОТЕЖ 1, 45 м2, V,
ЦГ, једноипособан,
27.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(226751)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 2, 51 м2, једноипособан, сређен,
ВП, ЦГ, 31.000, договор. „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(226751)
КОТЕЖ 2, 70 м2, двоипособан, леп, II, ЦГ,
43.000. „Олимп”, 351061, 063/273-951.
(226751)
СТРЕЛИШТЕ, 63 м2,
двоипособан, V, ЦГ,
новија зграда, 41.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(226751)
ХИТНО продајем стан
на Тесли, код „Авива”,
49 м2, VI спрат, ЦГ,
укњижен, одмах усељив, без посредника,
повољно. 063/776-8158. (226730)
СТРЕЛИШТЕ, 62 м2,
нова столарија, паркет, купатило, лифт,

власник. 064/260-0534. (226721)
КОТЕЖ 2, двособан,
ЦГ, 28.000; Котеж 1
двособан, 59, договор. (338), „Јанковић”, 348-025.
(226762)
СОДАРА, једнособан,
ТА, 37, договор;Тесла,
гарсоњера, 24,
17.000; Стрелиште,
двособан, 55, 28.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (226762)
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КОТЕЖ 2, једнособан,
III, ЦГ, 44 м2, 25.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (226754)
КОТЕЖ 1, Ослобођења, једноипособан, V,
лифт, ЦГ, 27.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (226754)
КОТЕЖ 2, продајем/мењам четворособан, ЦГ, 74 м2, 46.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (226754)
СОДАРА, трособан,
ВПР, 63 м2, ЦГ,
32.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(226754)
СИНЂЕЛИЋЕВА, Самачки, гарсоњера, III,
17 м2, ЦГ, 10.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (226754)
ЦЕНТАР, једноипособан, I, 45 м2, ЦГ,
32.500. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(226754)
СТАН, 45 м2, Кикиндска, Котеж 2, ЦГ, IV
спрат. 063/272-152.
(226781)
ХИТНО продајем стан
на Тесли, 70 м2.
064/867-48-48.
(226791)
СТАНОВИ, Тесла, нови, усељиви, ЦГ, Аксентија Максимовића
9-а. 064/658-41-64.
(226831)
СТАН, Тесла, Пере
Сегединца, нов, усељив, IV спрат са терасом, двоипособан.
064/658-41-64.
(226831)
СТАН, Стрелиште,
Цвијићева, III спрат,
нов,без терасе, једноипособан. 064/65841-64. (226831)
КОТЕЖ 1, двособан,
61 м2, III, ЦГ, 33.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(226817)
НОВА МИСА,
једнособан, 35 м2, приземље, ЕГ, укњижен,
21.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(226817)

ЦЕНТАР, двоипособан, 64 м2, ТА, III, тераса, 35.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(226817)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 85 м2, новија
градња, VII, 43.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(226817)
ТЕСЛА, двособан, 47
м2, етажно грејање,
III, 22.500. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(226817)
СТРЕЛИШТЕ, трособан 65 м2, I, ЦГ,
32.000, договор.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(226817)
ЦЕНТАР, двоипособан, 61 м2, 42.000;
шири центар, једноипособан, 46 м2,
21.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (226850)

КОТЕЖ, једноипособан, 58 м2, 24.500;
једнособан, 45 м2,
25.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (226850)
КОТЕЖ, једноипособан, 39 м2, 19.000;
двособан, 61 м2,
27.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (226850)
КОТЕЖ, једнособан,
37 м2, 25.000; гарсоњера, 25 м2, 15.000.
(097), 064/348-05-68.
(226850)
ТЕСЛА, једнособан,
27 м2, 16.500; двособан, 49 м2, 25.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(226850)
ТЕСЛА, трособан, 69
м2, 39.000; трособан,
60 м2, 30.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (226850)
ТЕСЛА, једнособан,
26 м2, централно,
15.500 евра. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (226850)

СОДАРА, двособан,
56 м2, 26.500; двособан, 53 м2, 20.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(226850)
СОДАРА, једнособан,
35 м2, 23.000; двоипособан, 75 м2, 40.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(226850)
МАРГИТА, трособан,
64 м2, 40.000; четворособан, 96 м2,
65.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (226850)
МИСА, једноипособан, 35 м2, 20.500;
трособан, 85 м2,
38.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (226850)
СТРЕЛИШТЕ,
једнособан, 37 м2, 21.000;
двособан 61 м2,
34.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (226850)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 65, 31.000;
трособан, 80 м2,
39.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (226850)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а
Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати
ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.
Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,
ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст
огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о
оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на
надокнаду трошкова.
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ТЕСЛА 2.5, VI, ЦГ,
лифт, терасе, 32.000,
договор. „Ивакс”,
062/173-88-45.
(226874)
СТРЕЛИШТЕ, трособан стан, 67 м2, I, ЦГ,
близина „Авива”,
34.000. 064/410-2586. (226853)
ПРОДАЈЕМ,
Тесла, 44
м2, ТА, I спрат, реновиран, ускоро усељив.
062/424-128, 231-9550. (226846)
ДВОСОБАН, Стрелиште, прелеп, близина
школе, вртића,превоза. Само 28.500. (67),
„Милка”, 063/744-2866. (226883)
ЈЕДНОСОБАН, Маргита, нов, 18.000; трособан, Тесла, две терасе, 29.500. (67),
„Милка”, 063/744-2866. (226883)

ДВОСОБАН, Стрелиште, прелеп, II, близина школе, вртића, може замена, само
28.500. (67), 063/74428-66. (226883)
ЈЕДНОСОБАН,
Котеж
1, 32 м2, тераса,
21.000; Миса, ВП, 35,
20.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(226883)
ТЕСЛА, двособан, II,
50, 24.500, једнособан, ВП, 43 м2. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (226883)
ЦЕНТАР, једноипособан, I, 45, 33.000; Тесла, I, лукс, 37.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(226883)
ДВОСОБАН, Маргита,
II, 29.000; Тип Станко, II, сређен, 26.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(226883)

ОГЛАСИ
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ТЕСЛА, трособан, 63
м2, две терасе, ЦГ,
38.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (4677)
ТЕСЛА, трособан, 61
м2, две терасе, ЦГ,
30.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (4677)
ТЕСЛА, двоипособан,
69 м2, гаража, ВПР,
ЦГ, 45.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (4677)
ТЕСЛА, двособан, 49
м2, тераса, ЦГ, 26.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(4677)
ТЕСЛА, двособан, 55
м2, тераса, ТА, 33.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(4677)
ТЕСЛА, гарсоњера, 23
м2, ТА, 14.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (4677)
КОТЕЖ 1, двособан,
57 м2, тераса, 27.500.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(4677)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 69 м2, тераса,
37.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (4677)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 43 м2, тераса, ЦГ,
23.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (4677)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ЦЕНТАР, једнособан,
V, TA, 12.000; Нови
свет, сутерен, сређен,
17.000. „Ивакс”,
062/173-88-45.
(226874)
ПЕТОСОБАН стан, М.
Горког 10, први спрат,
98.000 евра + поткровље 120 м2, може замена. 060/068-00-66,
061/664-39-26.
(226887)

АГЕНЦИЈА „Стрелиште некретнине”,
Вељка Петровића 7,
локал 11, купује станове и остале некретнине, на свим локацијама. 062/886-56-09.
(226534)
КУПУЈЕМ једнособан
стан, нижа спратност.
062/207-004.
(226642)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан у центру, Б.
Јовановића, ЦГ, полунамештен. 064/86621-38. (СМС)
У САМАЧКОМ издајем намештену гарсоњеру самцу, 80 евра.
065/353-07-57.
(225673)
СТРОГИ центар, једноипособан намештен
стан, издајем за два
ученика. 064/069-1411. (225656)
ДВОСОБАН комплет
намештен, 60 м2, кабловска, грејање,
спрат, Миса. 060/35782-21. (226149)
ИЗДАЈЕМ стан, нова
Миса, посебан улаз,
100 евра. 060/17103-65. (226446)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, ЦГ, насеље Младост. 063/166-38-94.
(226444)
ТРАЖИ се подстанар,
служавка, Панчево,
Котеж 2, Ул. Ослобођења 23, стан 32.
013/251-64-03.
(226450)

ЈЕДНОСОБАН намештен/ненамештен код
Стоматолошког, факултета, погодан за
студенте. 064/386-5596. (226085)
ИЗДАЈЕМ собу, К.
Марка бр. 9. 063/81173-75. (226467)
ИЗДАЈЕМ полунамештен једнособан стан,
зграда, без грејања,
Содара. 013/344-167,
064/950-23-40.
(226471)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан
стан, 38
м2, Тесла, близу „Авива”, ТА, 110 евра.
060/511-05-79.
(226474)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу, за самца, са
употребом купатила.
013/371-262.
(2216477)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, Котеж
1. Тел. 063/168-56-22.
(226480)

ИЗДАЈЕ се једнособан
намештен комфоран,
климатизован стан на
Тесли. Тел. 069/50708-88, 060/347-70-77.
(226481)
ПОТРЕБНО за најам,
трособан и већи, стан
или кућа, може и село. 061/324-40-85.
(226543)
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ПОЛУНАМЕШТЕН
стан, 47 м2, кабловска, ТА грејање, Горњи град. 063/275-514.
(226537)
ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан у кући.
Стрелиште. 322-051,
061/162-64-42.
(226539)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком. Тел. 060/519-1114, Јована. (2265109
ИЗДАЈЕМ стан, двособан, ТА, Тесла, Илије
Гарашанина. 231-5600, 065/468-76-27,
060/331-56-00.
(226512)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком, цена 70
евра. 066/519-18-30.
(226519)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу за самца. Тел.
013/320-847.
(226504)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
намештену, лепу, засебан улаз, нова Миса. 062/161-48-74,
013/373-027.
(226507)
ИЗДАЈЕМ празан
стан, ТА грејање, Ул.
Радивоја Кораћа, алу
столарија, сређен.
064/305-71-60.
(226525)
ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан.
066/209-400.
(226555)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Котеж
2. Цена договор. Тел.
064/271-64-52.
(226568)
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан стан на Тесли. 062/873-62-98.
(226586)

ТРОЧЛАНА породица
изнајмљује већи ненамештен стан у Панчеву, на дуже. 060/60014-52. (226572)
ГАРСОЊЕРУ издајем,
повољно, ТВ, телефон, I спрат.
062/825-75-88.
(226585)

ИЗДАЈЕМ собу са
употребом кухиње и
купатила, у згради на
Тесли. Тел. 063/82091-38. (226577)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли, одмах
усељив. Тел. 063/74673-42. (226589)

УЧЕНИЦИМА и самцима издајем намештен дворишни стан.
Тел. 060/052-31-15,
064/155-80-23.
(226732)
ИЗДАЈЕМ ученици намештену собу, купатило, употреба кухиње,
центар, Његошева.
060/027-10-46.
(226724)
НАМЕШТЕН једнособан стан у стамбеном
насељу, Краљевића
Марка 34-ц. 064/02618-44. (226725)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан са грејањем
на Миси. 064/267-7424. (226734)
ИЗДАЈЕМ једноипособан намештен стан,
Браће Јовановића
109. Тел. 066/199907. (226709)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
IV спрат, ЦГ, 46
м2, ненамештен, 100
евра. 063/863-85-04.
(226706)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен, центар,
130 евра. „Гоца”,
063/899-77-00.
(226710)

ИЗДАЈЕМ породичну
кућу у Старчеву, на
главном путу.
064/125-86-86,
064/842-91-09.
(2265695)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 25 м2, центар.
063/831-48-74.
(226703)
ИЗДАЈЕМ празан једноипособан стан у
Краљевића Марка, 90
евра. 063/386-700.
(226690)
НАМЕШТЕН, једнособан стан, 30 м2, код
Хотела „Тамиш”, 70
евра. 064/122-48-07.
(226677)
ЈЕДНОСОБАН стан за
издавање. 064/14547-48, 061/175-00-15.
(226679)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу код Хотела „Тамиш”, употреба кухиње, купатила.
065/672-33-00.
(226665)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту.
060/030-11-62.
(226663)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан на Стрелишту.
063/805-59-36.
(226631)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли.
Тел. 064/178-38-92.
(226662)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, ТА, центар, 95 евра + депозит. 064/186-50-87.

ИЗДАЈЕМ празан комфоран двособан стан,
на Содари, у доброј
згради. 063/802-2671. (226601)
ПОТРЕБАН мањи двособан намештен стан,
центар, Содара, за
ученице. 345-534,
064/246-05-71.
(226609)
ЈЕНДОСОБАН тан за
издавање, Стрелиште.
060/152-88-55.
(226652)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
намештену самцима,
једноипособан стан,
намештен, центар, повољно. 061/131-79-04.
(226660)
ПОТРЕБНА стара кућа или помоћни
објекти у закуп, за радионицу, магацин.
064/476-58-00.
(226737)
ИЗДАЈЕМ празан усељив двипособан стан,
Тесла, ЦГ, клима, после 17 сати. 061/26132-56. (226747)
ЈЕДНОСОБАН, засебан улаз, почетак Лава Толстоја, искључиво ученицама. 311861, 063/812-06-89.
(226749)

ИЗДАЈЕМ двособан и
једнособан стан, кућа
центар, намештени,
ЦГ. 065/344-85-77.
(226755)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
Котеж 1, на дуже, лепа локација. 013/317864, 064/903-70-76.
(226757)
ИЗДАЈЕМ кућу, стамбено-пословне намене. Шири центар града. 062/347-667.
(226765)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
близу Аутобуске станице. 062/382-434.
(226776)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, центар, ЦГ. 063/122-4140. (226767)
ИЗДАЈЕМ полунамештен стан, шири центар, грејање, новоградња. 064/040-8533. (226786)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике и самце.
064/305-73-01.
(226789)
ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 60 м2. Тел.
069/468-48-96.
(2267789)
ИЗДАЈЕМ 2једнособан
стан, 31 м , ненамештен, Тесла, код пијаце. 062/276-691.
(226799)
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ИЗДАЈЕМ мањи једнособан намештен
стан, ученику или студенту. 013/355-537,
065/335-55-37.
8226690)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан на Котежу 1.
013/304-854,
064/133-54-18.
(226793)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан у строгом центру. Тел. 063/819-3733. (226834)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан са централним
грејањем на Котежу 1.
064/646-66-10.
(226880)
ИЗДАЈЕМ стан 80 м2
+ терасе, комплетно
намештен, на Врачару. 065/554-68-87.
(226823)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан у центру, може
за ученице, ми не живимо тамо и продајем
нову кућу на Миси.
064/314-01-55.
(2268249
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен, усељив од
1. октобра, Котеж 2,
кућа, посебан улаз,
ТА грејање, ТВ, интернет. 064/110-57-72.
(226831)
ТЕСЛА, двособан
стан, етажно грејање
на струју, клима, приземље. 060/408-88-50.
(226808)
НОВА ГРАДЊА, гарсоњера, централно,
кабловска, намештен,
паркинг, шири центар. 063/809-34-18.
(226882)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, сређену,
на Тесли. 064/163-5608. (226873)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, без
ЦГ, Др. Ж. Фогараша.,
066/642-15-66.
(226869)
СТРЕЛИШТЕ, преко
пута „Авив парка”, изнајмљујем ненамештен стан на дуже.
064/179-87-75.
(226860)
МАЊИ дворишни
стан за самце, ученике или брачни пар.
Тел. 014/344-52-97.
(226857)
ИЗДАЈЕМ намештен/ненамештен
стан, Миса, 45 м2, са
великом терасом, климом и интернетом.
064/817-93-96.
(226858)
ИЗДАЈЕМ намештен/ненамештен
стан од 100 м2, интернет, клима, на Миси.
064/817-93-96.
(226858)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 58 м2, празан,
100 евра. „Перфект”,
064/348-05-68.
(226850)
СОДАРА, издајем мањи намештен стан,
ЦГ, интернет.
063/843-21-20.
(226855)
ИЗДАЈЕМ намештене
собе код „бувљака”,
70 евра. 063/804-0785. (226887)

ОГЛАСИ

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал, 30
квадрата, ве-це, излог, клима, тенда,
главна аутобуска.
062/120-29-92. (СМС)
ИЗДАЈЕМ халу 300 и
200 м2. 063/301-653.
(225370)
ИЗДАЈЕМ локал 65 м2,
Димитрија Туцовића,
код Водне заједнице.
Локал, плус два бироа
и два мокра чвора.
063/130-04-07.
(226108)
ПРОДАЈЕМ аутомеханичарску радионицу,
потребно реновирање, Ослобођења 80.
060/132-00-85.
(226487)
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ИЗДАЈЕМ локал, центар, угао Карађорђеве и Браће Јовановић.
Разрађен фризерски
салон. 063/882-23-77.
(226520)
ПОВОЉНО издајем
локал у центру Панчева. 063/206-996.
(226521)
ИЗДАЈЕМ локал од 81
м2, у центру Стрелишта. Тел. 064/267-7174. (226492)
ИЗДАЈЕМ локал, центар Стрелишта, башта, заштићен, погодан за све. 064/95998-83. (226488)
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ИЗДАЈЕМ локал 42 м ,
Светог Саве 85, велики паркинг. Тел.
063/309-535.
(226552)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор 100 м2, у центру Панчева. Повољно. 063/278-151.
(226559)
ПОТРЕБАН простор,
150 – 300 м2, градски
део, околина не, купујем. 062/140-67-16.
(226743)
55 КВМ, локал издајем, хитно, сређен,
усељив. Кочина 1-а,
код Зелене пијаце.
069/266-98-20.
(226716)

30 КВМ, локал издајем хитно, сређен,
усељив, тржни центар
– Змај Јовина, приземље. 069/266-98-20.
(226716)
ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, ТЦ
Змај Јовина 2. Тел.
060/562-62-96.
(226670)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал, Тржни центар
код Суда, 14 м2.
069/663-773.
(226638)
ИЗДАЈЕМ локал у
строгом центру.
064/267-72-17.
(226648)
ИЗДАЈЕМ локал код
Зелене пијаце и три
школе. 060/351-03-56.
(226829)

ПРОДАЈЕМ киоск на
главној аутобуској
станици, повољно.
063/879-03-55.
(226816)
ИЗДАЈЕМ локал од
130 м2, (40 +90). Војводе Радомира Путника 29. 063/278-250.
(226810)
ИЗДАЈЕМ локале од
15 и 25 м2, Војводе
Радомира Путника 29.
063/278-250.
(226810)
ЛОКАЛ у раду, Зелена
пијаца, 9.000; дворишни до улице 7. јули,
11.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(226883)
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ИЗДАЈЕМ локал од
100 м2 на железничкој
станици код новог
„бувљака” за било коју намену. 064/20477-96. (226878)
ИЗДАЈЕМ локал код
Зелене пијаце, Кочина 5, 35 м2, цена 200
евра месечно.
063/805-03-76,
063/803-49-22.
(226852)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад на индустријским шиваћим машинама. 064/677-68-15.
(225931)
ПОТРЕБНЕ раднице
са искуством на ендлерици или ибердеку. Звати после 15 сати. 013/317-429.
(226333)
САЛОНУ лепоте „La
Vida De Ela”, потребна стручна радница са
знањем педикира, маникира и депилације.
063/734-82-31.
(226374)
ПИЦЕРИЈИ потребни
возачи са искуством у
достави. Позвати од 9
до 18 сати. 063/86854-44. (226533)
ПИЦЕРИЈИ потребни
продавци са искуством. Позвати од 9
до 18 сати. 063/86854-44. (226533)
ПОТРЕБНА жена за
рад у кући и негу старијих. Звати после 17.
311-716. (226499)

ПОТРЕБАН искусан
пекар за хлеб и сомун, и возач за развоз. 064/120-09-42.
(226550)
ПОТРЕБАН радник за
рад на стоваришту дрва. 063/811-18-43.
(226569)
РЕСТОРАНУ „PocoLoco” потребни кувари, посластичари и
конобари, са искуством. 013/355-222.
(226700)
ПОТРЕБАН пекар.
062/404-144.
(226685)
ПОТРЕБНА радница у
пекари. 064/403-5132. (226685)
ПИЦЕРИЈИ „Мива”
потребна девојка за
рад. Доћи лично, Б.
Јовановића 68.
(226676)
ПОТРЕБНА жена за
чување старије особе.
Звати између 21 – 22
сата. 065/377-53-77.
(226607)
РЕСТОРАНУ у Панчеву, потребан конобар,
пица-мајстор, кувар.
060/734-36-37.
(2267906)
ПОТРЕБНА радница
за шивење на ибердеку. 064/127-57-01.
(226800)
ПОСЛАТИЧАРНИЦИ
„Анчи колачи” потребна особа са талентом за сликање,
вајање и декорацију,
која би се прикључила
креативном тиму декоратера торти.
www.ancikolaci.com/zaposlenje.html
(226797)

ОГЛАСИ

ПЕКАРИ у Старчеву
потребан возач.
063/835-08-48.
(226794)
ПОТРЕБНИ радници
„Мића собе 29”, куварица или кувар са искуством, обавезно
плата 40.000 динара,
конобарица или конобар са искуством –
обавезно плата
35.000, спремачица.
064260-04-26,
063/813-29-76.
(226780)
ПОТРЕБНЕ раднице
за роштиљем у ћевабџиници у центру града. 063/834-88-10.
(226819)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац” потребне раднице за кухињу
и роштиљ. 063/89755-04. (226819)
ПИЦЕРИЈИ „Pizza
shop”, потребна радница. 064/555-33-34.
(226818)
ПОТРЕБАН ауто-механичар за рад на
техничком прегледу.
065/201-02-05.
(226826)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кинеској робној кући, код Зелене
пијаце у Панчеву. Тел.
061/640-91-77.
(226828)
САЛОНУ намештаја
„Home art” потребан
радник за монажу и
испоруку намештаја.
060/175-48-00.
(226880)
ПОТРЕБНА конобарица. 064/329-64-12,
013/343-517.
(226881)
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ПОТРЕБНА девојка за
рад на бувљаку.
064/003-11-20.
(226847)
ПОТРЕБНА девојка за
рад. „Max caffe” кафић, Доситеја Обрадовића, Тамиш Капија. 013/230-10-13.
(2268709
ПОТРЕБНА радница
за рад на бувљаку,
звати после 10 сати.
064/973-60-66.
(2268569
ГРАФИЧКИ дизајнер
или графички техничар потребан. Знање
графичких програма,
штампарија „Sito Express 013”. Тел.
064/354-08-41.
(226863)
ПОТРЕБАН кувар са
искуством. 060/09317-09. (226844)
ПОТРЕБНА пословна
секретарица са искуством. Обавезни услови: познавање админстрације, добро познавање рада на рачунару MS office, интернет, одлично знање
енглеског језика, рад
на јавним набавкама.
Доћи лично у „Kizza”
d.o.o, Жарка Зрењанина 146-а, 013/366888. (226879)
ПОТРЕБНЕ две раднице за рад у кући, до
30 година, 30.000
плата. 061/269-82-13.
(226887)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

СПРЕМАЊЕ станова,
помоћ у кући, повољно. Позив, 065/53147-18. (СМС)
ТРАЖИМ посао. Чување деце, рад у куци,
договор. Тел 069/649739. (СМС)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
тракасте завесе, венецијанери, уграђујем,
поправљам. 063/88225-09. (224181)
ПОПРАВКА, уградња
ПВЦ и АЛУ столарије,
ролетне, комарници,
венецијанери, стаклорезачке услуге.
060/545-34-04.
(225537)
РАДИМО зидање, бетонирање, оправке
старих, нових кровова, разне изолације.
013/664-491,
063/162-53-89.
(225343)
МОЛЕРСКИ радови.
063/746-77-58, 668100. (225242)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(225224)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински
сечемо влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13.
(223726)

МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије,
купање и нега болесника. 063/737-59-60.
(225870)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, кречење, реновирање кровова, повољно. 063/865-80-49.
(226455)
ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање
и лакирање. 061/31490-18, 601-892.
(226459)
ВОЗАЧ Б категорије
са возилом тражи посао. 064/144-37-65.
(226463)
МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс, комплетне адаптације, на
рате. 063/893-39-94.
(226484)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, фасаде,
пензионерима попуст.
065/557-81-42,
013/235-78-82.
(226466)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања. Професор. Центар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(2265459
ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтирање бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74.
(226546)
МОЛЕРАЈ: глетовање,
кречење, постављање
тапета, фарбање столарије. 013/310-741,
064/174-03-23.
(226532)

СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, израда кошуљице,
уградња ламината,
столарије. 062/81633-84. (226542)
БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови,
монтажа капија, ограда, надстрешница, застакљивање тераса.
062/816-33-84.
(226542)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја, аутомобила.
Наташа. 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(226515)
НЕГОВАТЕЉИЦА пружа сваки вид неге старима, болеснима, на
сат. 060/366-63-69.
(226501)
КОШЕЊЕ траве, корова, крчење, обарање дрвећа, чишћење
дворишта, подрума,
бетонирања, итд.
064/122-69-78.
(226496)
РАДИМО све физичке
послове, рушење кућа, разбијање бетона,
бетонирања, одношење ствари. 060/03547-40. (226496)
ЗАМЕНА црепа, поправка кровова, продајем бибер цреп.
065/535-24-56.
(226529)
СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, брзо, повољно,
ефикасно. Никола,
061/159-74-73.
(226553)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(226093)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
реновирање купатила,
вентили, одгушење канализације одмах.
061/193-00-09.
(226567)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила,
славине, одгушење канализације одмах.
063/269-173.
(226567)
МАТЕМАТИКА, часови (основци, средњошколци). Искусна дипломирана професорка математике. Повољно. 343-370.
(226560)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар, 013/351-073,
064/157-20-03.
(226737)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 22 године искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.
(226718)
ОДГОВОРНО бих водила бригу о старијој
полупокретној особи
(кување, пијац, лекар,
дежурство). 062/82607-99. (226726)

ШИШАЊЕ ограде, кошење траве по двориштима, орезивање
украсног шибља и воћака. 069/130-35-91.
(226696)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(226646)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит фасаде,
гипс, повољно, пензионерима попуст.
061/626-54-06.
(226625)
ЕЛЕКТРИЧАР повољно ради инсталације и
остале поправке.
060/521-93-40.
(226629)
БРАВАР, израда свих
браварских радова.
064/293-04-31.
(226630)
КОШЕЊЕ и крчење,
сечење дрвећа, вађење пањева, фрезирање баште. 064/19617-32. (226632)

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством,
уградња свих врста
подних и зидних плочица. 064/128-38-49.
(226637)
АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
монтажа и демонтажа. 063/801-84-76.
(226643)

ТРЕТМАНИ за мигрену, реики третмани,
подизање имунитета,
нервоза, депресија.
065/335-32-37.

ОГЛАСИ

БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, терасе, врата, капије, рукохвати, ситне поправке, врло повољно.
060/140-54-44, Дуле.
(226753)

КЕРАМИЧАР, мајстор
искусан, све врсте керамичарских радова.
064/227-43-70.
(226655)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, израде инсталација, индикатори,
бојлери, купатила, ТА.
062/271-661,
061/132-85-43.
(226657)

ЧУВАЛА бих старију
особу или дете.
064/439-98-53.
(226616)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало. Најповољније. 065/361-1313. (226573)
ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских
радова. 064/866-2576, 013/361-601.
(226587)
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА, израда архитектонскограђевинских пројеката. 064/131-98-75.
(226595)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
РОЛЕТНЕ, комарници, венецијанери, ново и поправљам. „Орка”. 064/189-40-91,
354-777. (217759)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до два
кубика. 065/334-2338. (226782)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање, 10 евра дан, позовите. 064/235-08-15.
(226784)

КЕРМИЧАР, квалитетно, ефикасно, повољно. 063/318-780.
(226805)
КОШЕЊЕ траве, дворишта и воћњака,
тримером. Могућност
одвоза траве.
061/612-14-50.
(226884)
ПРЕВОЗ, селидбе, чишћење селидбе, најповољније. Шљунак,
песак, шут, малим кипером. 063/273-971,
061/664-39-26.
(226887)
ПРЕВОЗ тамићем кипером до 2 кубика,
песак, шљунак, шут,
остало. 061/612-1450. (226884)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета.
064/341-79-60,
065/543-21-53.
(226849)
НЕГА старих лица на
сат и мењање пелена,
повољно. 061/725-8561. (226842)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(226854)
УСЛУГЕ

ОЗБИЉАН возач Б и
Ц категорије тражи
посао. 060/402-23-34.
(226664)
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ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)

СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчево,
даље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(223422)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(225465)
ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут,
утовар. 063/246-368.
(226277)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замене.
013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(232611)
РАДИМО зидање, бетонирање, оправке
старих, нових кровова, разне изолације.
013/664-491,
063/162-53-89.
(225343)
СЗР „МАКИ”. Паркет:
постављање паркета,
хобловање, полирање
и лакирање. Мајстори
из Дебељаче.
063/822-94-82,
063/865-45-31.
(225644)
ШЉУНАК, песак, цемент, креч, сејанац,
ризла, црна земља.
Велики камион.
063/225-245.
(226479)
УТОВАР и одвоз шута,
ископ канала до 30
цм, паркинзи, мини
багер. 063/225-245,
064/245-93-48.
(226479)
ШЉУНАК, песак, ризла, сејанац, црна земља. Мали камион.
064/245-93-48.
(226479)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(226477)
СЕРВИС телевизора,
продаја половних,
уградња ауто-радија,
електричар, аутоелектричар. Дејан,
063/800-01-96.
(226505)

ВРШИМ превоз песка,
шодера, шута, угља из
Ковина. 063/822-9726, 064/271-56-57.
(226503)
ПОВОЉНО, превоз
робе и селидбе, комбијем, цена по договору. 064/147-14-77,
013/311-514.
(226506)
КИРБИ, дубинско усисавање и прање намештаја. 064/338-49-78.
Сервис „Гоша”.
(226544)
КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо, поправљамо и
уграђујемо са овереном гаранцијом.
„Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(226739)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе поправљамо
квалитетно, с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-6805. (226739)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде. 061/283-66-41,
064/317-10-05.
(226668)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе камионом и
комбијем већ од 1.500
динара. 0-24 сата. Ми
смо ту због вас.
064/334-85-64,
063/811-98-32, Поповић. (226697)
РОЈАЛ МГ, ролетне,
комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498.
(226686)
ПРЕВОЗИМ мањим
кипером, повољно,
грађевински материјал, огрев, одвозим
шут. 064/354-69-94.
(226675)
КРОВОВИ, поправке,
мењање црепова, летви, старог црепа и
поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-3921, 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(226671)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације. Замена вирбли, вентила,
батерије и санитарије.
Све за воду, канализацију, од 0-24 сата,
нон.стоп. Пензионерима екстра попуст,
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(226671)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде. 061/283-66-41,
064/317-10-05.
РОЛО НАЈ, вам нуди
поправку, уградњу,
ролетни, венецијанера, роло-комарника,
тракастих завеса, хармо-врата, туш-кабина,
роло-челична заштитна врата,тенда. Ми
смо најквалитетнији,
најјефтинији, са највећом гаранцијом.
Проверите. 013/344594, 063/894-21-80.
(226649)

СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117,
013/365-051.
(226633)
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ГРАЂЕВИНСКА лимарија, олуци, окапнице, лајсне, кровопокривачки радови, санације цурења, хидроизоалција равних кровова, алпинистички
радови. Најјефтиније.
064/903-39-23.
(226758)
ДУБИНСКО прање намештаја у вашем стану. Прање тепиха, одвоз-довоз. 063/329464, 066/001-050.
(226872)
РАЗНО

ОЗБИЉНА породица
чувала би и одржавала кућу на селу за становање. Телефон
063/898-54-26.(СМС)
ДЕЧКО, 26 година,
тражи старију даму из
Панчева. Милош.
061/227-92-37. (СМС)
ОГЛАШАВАМ неважећом годишњу пензионерску карту, издату од АТП-а на име
Драгољуб Јанковић.
(226608)
БАКИ ИЛИ ДЕКИ, нудимо љубав, бригу и
пажњу, као и финансијску подршку за достојанствену старост.
Тата и две принцезе.
060/664-54-22,
013/400-071.
(226774)
ПЕНЗИОНЕР, 70 година са солидном пензијом за двоје. Не пије,
не пуши, тражи жену
за брак. 062/212-082,
013/343-850.

ОГЛАСИ
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ТУРИЗАМ

СОКОБАЊА, апартмани и собе, близу
центра, кабловска,
двориште, ново.
061/636-08-57,
www.soko-banja.org
Зорица. (200638)
СУТОМОРЕ, Шушањ,
190 евра у септембру,
без превоза 150.
064/193-15-92.
(2261235)
БАЊА ВРУЈЦИ, повољно апартман и собе издајем. 064/61633-83. (225434)
СОКОБАЊА, издајем
смештај, центар, борићи, кабловска, паркинг, 600 динара по
особи. 063/485-829.
(и)
СОКОБАЊА, издајем
нов комплетно опремљен апартман, кабловска, паркинг.
064/212-52-92.
(226561)
БАЊА ВРУЈЦИ, повољно апартман и собе. 064/616-33-83.
(226635)
ИЗДАЈЕМ собе,
апартмане. Шушањ,
повољно, септембар,
може са превозом.
064/152-88-46.
(226837)
СМЕШТАЈ у центру
Сокобање. Тел.
062/804-84-43.
(226816)

Предузеће „Горан стакло” д. о. о.
Јабучки пут 8, 26000 Панчево

Потребан резач за ручно резање стакла,
на неодређено време.
Разговор за све заинтересоване кандидате биће обављен 5. септембра 2016. године, у просторијама
(проф. 54)
предузећа, од 8 до 10 сати.

У складу са одредбама Закона о хипотеци („Службени
гласник РС”, бр. 115/2005, 60/2015, 63/2015-одлука
УС и 83/2015) ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА И АЗОТНИХ ЈЕДИЊЕЊА
„ХИП-АЗОТАРА” ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ПАНЧЕВО, Спољностарчевачка 80

ОГЛАШАВА ДРУГУ АУКЦИЈСКУ
ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни
„Панчевца” будући да је уз текст огласа неопходно приложити доказ о
власништву или потписати одговарајућу изјаву.

· Зграде за коју није позната намена, број зграде 1,
спратност: Пр. назив улице, насеља или потез и кућни
број: Утрине на к.п. 1521/2
· Зграде за коју није позната намена, број зграде 2,
спратност: Пр, назив улице, насеља или потез и кућни
број: Утрине на к.п. 1521/2
· Зграде за коју није позната намена, број зграде 3,
спратност: Пр, назив улице, насеља или потез и кућни
број: Утрине на к.п. 1521/2
· Зграде за коју није позната намена, број зграде 4,
спратност: Пр, назив улице, насеља или потез и кућни
број: Утрине на к.п. 1521/2
Све уписано у Лист непокретности 2318 К.О. Самош,
на основу решења Републичког геодетског завода –
Службе за катастар непокретности Ковачица бр. 95202-12-5/2015 од 11. 02. 2015. године.
Почетна цена на аукцијској продаји износи ЕУР
344.928,00 у динарској противвредности по средњем
курсу НБС, на дан плаћања.
Лицитациони корак износи ЕУР 1.000,00 у динарској
противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.
Аукцијска продаја одржаће се у уторак 04. 10. 2016.
године у 11 сати.
Право на учешће имају сва правна и физичка лица која изврше уплату депозита у износу од 10% од почетне цене на рачун бр. 160-42384-91, )„ХИП-Азотара”
д.о.о. Панчево, најкасније до 03. 10. 2016. године.
Регистрација учесника почиње два сата пре почетка
јавног надметања и завршава се 10 минута пре почетка надметања на наведеној адреси. Приликом регистрације, учесник је дужан да достави доказ о уплати
депозита, фотокопију идентификационог документа,
односно извод из регистра АПР-а са важећим подацима уколико је учесник правно лице,
односно предузетник. Уколико је учесник заступан преко пуномоћника, пуномоћник је дужан да приликом регистрације преда и уредно потписано пуномоћје.
Положени депозит се урачунава у купопродајну цену.
Аукцијска продаја одржаће се у управној згради
„ХИП-Азотаре” д.о.о. Панчево, ул. Спољностарчевачка 80, у приземљу зграде, велика сала за састанке број
13. Учесницима који на аукцијској продаји нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит ће се вратити у року од 3 дана од дана одржавања
аукцијске продаје.
Право на повраћај депозита нема уплатилац депозита
који се не региструје на прописан начин, учесник који као проглашени купац не потпише записник са одржане аукцијске продаје, не закључи уговор и/или не
уплати цену (укључујући другог најбољег понуђача
када стекне статус купца) и учесници који не прихвате почетну цену, у случају када је због тога аукција неуспела.
Разгледање непокретности ће бити омогућено свим
заинтересованим лицима дана 19. 09. 2016. године од
10 до 11 сати на лицу места .
Заинтересована лица се могу јавити директно хипотекарном повериоцу ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА И АЗОТНИХ ЈЕДИЊЕЊА
„ХИП-АЗОТАРА” ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ПАНЧЕВО, Спољностарчевачка 80,
на телефонe: 060/886-75-34 и 013/308-072, или на email адресу: milos.stankovic@hip-azotara.rs, контакт особа Милош Станковић.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним
правилима, као и са Законом о оглашавању или са уређивачком политиком
„Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на надокнаду
трошкова.

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК
С ПОПУСТОМ

УСЛУГЕ

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 024, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах. 013/348139, 064/493-44-63,
061/317-26-33.
(226584)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс
керамика, повољно,
проверите. 061/14138-02, 063/177-69-74.
(226766)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а
Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро
познат број 1202 могу слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу
непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ
(СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ
ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

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

26

Петак, 2. септембар 2016.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав
вољеном брату

ПАНЧЕВАЦ

29. августа 2016, изгубили смо нашег вољеног оца, супруга, сина и
брата

телефон:
013/301-150

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одређивање обима
и садржаја студије о процени утицаја
на животну средину

Последњи поздрав
нашем

од сестре БРАНЕ и зета
НИЏЕ
(35/226595)

Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад, Блок Прерада, Улица Народног фронта бр. 12, поднео је захтев за
одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Адаптација система грејања природног гаса S-9900, S-9950 и регулација протока природног гаса на S-9900, у Блоку 9, у
склопу Рафинерије нафте Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
(приземље, канцеларија бр. 39)
Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.
(ф)

ГОРАНА ДЕНЧИЋА

Последњи поздрав
вољеном унуку

9. I 1980 – 29. VIII 2016.
Заувек ожалошћени:

ГОРАНЧЕТУ
Заувек у нашим срцима.
Твоји: ДАЧА, МАЈА,

ГОРАНУ

син АЛЕКСА, супруга ИВАНА, мајка ГОРДАНА, отац ЛАЗО, сестра
БРАНКА и зет НИКОЛА

ИСИДОРА и ЛАЗА

(33/226597)

од бабе ЗОРЕ
(36/226597)

(39/226597)

Основна школа „Мирослав Антић - Мика” Панчево

Вољени наш

ОГЛАШАВА
ПРИКУПЉАЊЕ ‘ПОНУДА

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

1. За припремање и дистрибуцију ђачке ужине, у
школској 2016/2017 години.

понедељком и уторком
од 8 до 18,

Оглас је отворен осам /8 / дана, од дана објављивања истог у недељнику „Панчевац”.
Уз Понуду доставити :
- детаљан приказ производа са ценовником, извод из
надлежног регистра,
- референтна листа образовних установа са којима је
понуђач сарађивао, име лица овлашћеног за контакт.

средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ

ГОРАН ДЕНЧИЋ
Као да у рају већ нема довољно анђела, па су те призвали себи, анђеле наш мили. Отишао си без поздрава. Поносни смо што си део
нас, јер све што је лепо, честито и племенито имало је твоје велико срце, вољени наш Горане.
Твоји: стриц АЦА и стрина ВЕСНА, браћа СИНИША и СЛАВИША,
снаје ТАМАРА и ДРАГАНА с децом
(98/226792)

Понуде са потребном документацијом доставити на
адресу : Основна школа “Мирослав Антић - Мика”
Панчево, ул. Душана Петровића Шанета бр. 11.

Последњи поздрав
драгом

Последњи поздрав нашој драгој мами, супрузи и баки

телефон:

ГОРАН ДЕНЧИЋ

013/301-150

ГОРАНУ
Никада те нећемо
заборавити.

Последњи поздрав
драгој

С љубављу и тугом испраћамо те на Твој
вечни пут.

Твој ујак ЗОРАН и ујна
СНЕЖА
(37/226597)

ДИВНИ КОРИЦА
рођ. 1928–2016.

Последњи поздрав од МИЛАНА, ЈОЦЕ,
ДУЛЕТА, НЕДЕ и ГЛОТА
од њених најмилијих

ДИВНИ ГУНДЕЉ
Почивај у миру. Нека те
анђели чувају.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

(102/226803)

(94/226773)

013/301-150

Последњи поздрав нашем драгом

Последњи поздрав драгом братанцу

Последњи поздрав

Породице
СМЕДЕРЕВАЦ,
ВУЈАШКОВИЋ и БРЕТИ
(20/226557)

СЕЋАЊЕ

ГОРАНУ
Твоја доброта и смех недостајаће нам заувек.
Твоји: ДРАГИЦА, МАРКО, ИВАНА, ЕМА,
ДАНЕ и ДУКИ

ГОРАНУ
од тетке АНКИЦЕ с фамилијом
(40/226597)

(34/226597)

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав драгом зету

МИЛЕНИ

ВЕСНА ЋУП
1993–2016.

од породице САМАРЏИЈА

Чувамо те у нашим

ГОРАНУ

ГОРАНУ ДЕНЧИЋУ

Твоја породица

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Сестре БИЉАНА и ЗОРАНА с породицама

Увек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји: РАША, КОКА, ФИЛИП и МАЈДА

(111/226843)

(38/226597)

(41/226592)

срцима.

(88/226746)

Петак, 2. септембар 2016.

26. августа 2016. престало је да куца срце
наше вољене мајке
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26. августа 2016. престало је да куца срце
наше вољене

27
Последњи поздрав

СМИЉИ
од заове МИРЕ
с породицом
(45/226618)

СМИЉЕ ДЕСПОТОВСКИ

СМИЉЕ ДЕСПОТОВСКИ

1949–2016.

1949–2016.

Мама? Биће које те је донело на овај свет.
Биће које највише боли твоја суза. Биће које ће урадити све само да види осмех на
твом лицу. Биће које и када му не кажеш
шта те мучи, зна све. Биће које зна шта је
најбоље за тебе. Биће које је у стању да прође понос због твоје среће, а да ти никада не
тражи нешто заузврат. Биће које ће да да и
последњу кап крви за тебе. Биће које увек
можеш да стиснеш за руку када ти је тешко.
Биће које ће те оставити само једном у животу, иако не жели...

Када нам одлази неко драг, одлазимо и ми
заједно с њим. Један део нас, можда и најлепши. Одлази оно што смо имали са том
особом, а ни са једном другом. Одлази с
њим и један део нашег живота који смо проживели и који се управо његовим одласком
завршио и претворио у сећање...

26. августа остали смо
без наше драге прије

Последњи поздрав драгој

СМИЉЕ
ДЕСПОТОВСКИ
С љубављу и
поштовањем
породица

Хвала ти за све...

СМИЉАНСКИ
(30/226590)

Неутешни: Супруг ЈУГОСЛАВ,
ћерке ЈАСМИНА и МАРТА,

Волимо те мама
Ћерке ЈАСМИНА и МАРТА

унуке СОФИЈА, МИЛИЦА и МИЊА и зет
ИГОР

(77/226719)

(76/226719)

Мојој

незаборавној

пријатељици

МИЛЕНИ

Последњи поздрав
драгој

Последњи поздрав поштованој колегиници

МИЛЕНИ
ВИРИЈЕВИЋ

ТОМО ВИРИЈЕВИЋ
с породицом

Од ЉУБИЦЕ БРАЈОВИЋ
(83/226727)

(82/226725)

СМИЉИ

СМИЉИ ДЕСПОТОВСКИ
од породице

Од колектива Пореске управе у Панчеву.

(68/И)

Последњи поздрав дра-

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој

телефон:

БУЊЕВЧЕВИЋ
(31/226591)

Последњи поздрав

ПАНЧЕВАЦ
013/301-150

Последњи поздрав драгој сестри

гој

МИЛЕНИ ВИРИЈЕВИЋ
1951–2016.

СМИЉИ

СМИЉИ

СМИЉИ

МИЛЕНИ ВИРИЈЕВИЋ

ДЕСПОТОВСКИ
Породице

Твоји: супруг ЖИВОЈИН, син ДРАГАН,

С великим поштова-

СТАНКОВСКИ и

њем: ВЕРА и ДРАГАН

НИНИЋ

СТАМЕНИЋ

од комшија
у Улици Стефана
Стратимировића 5

(22/226564)

(10/226493)

(66/226681)

Последњи поздрав мами

Драгој

Брат МИЛИВОЈЕ с породицом

ћерка ЈЕЛЕНА и зет ОБРАД

(97/226787)
(79/226726)

Последњи поздрав драгој сестри

Последњи поздрав вољеној

МИЛЕНИ ВИРИЈЕВИЋ
1951–2016.
Како без тебе?

МИЛЕНИ

МИЛЕНИ ВИРИЈЕВИЋ

Твоји: ДРАГАН и ЈЕЦКА
(80/226726)

МИЛЕНИ ВИРИЈЕВИЋ

последњи поздрав.
Комшије у Јована
Рајића 15

Никада нећемо заборавити твоју доброту, и што
си увек била уз све нас.

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 20,

Брат МИЛИВОЈЕ с породицом
(97/226787)

(86/226740)

а осталим радним данима од 8 до 13 сати

Сестра ГОРДАНА, зет НЕША, сестрићи АНЂА и
МИЋА, зет ЖАРКО, снаја МАЈА и мала
МИЛИЦА
(81/2267215)

28

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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ПАНЧЕВАЦ

У недељу, 28. августа 2016. после дуге и тешке
болести преминула је наша драга ташта и мајка

У суботу, 3. септембра 2016. године, у 10 сати, на војловачком гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

телефон:
013/301-150

4. септембра је десет година од смрти нашег

РОЗАЛИЈА ДУДАШ
1933–2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
ИВАН и ГАБИ

МИРОСЛАВА
РАЦКОВА

(28/226580)

ВЕСНА БАТАЊСКИ

ВЕСНИ БАТАЊСКИ

2006–2016.
Заувек у нашим срцима.

Престало је да куца
срце моје драге прије
Роуз

Твоји најмилији

Време пролази, туге и бола је све више.

(5/2264619

Недостајеш ми мајко... Волим те.

Не постоје речи које би описале колико нам
недостајеш.

Умрла је наша драга
тетка

Постоји нешто што не умире, а то је љубав
и сећање на тебе.

РОЗАЛИЈА
ДУДАШ

РОЗАЛИЈА
ДУДАШ
РОЗАЛИЈА
ДУДАШ
Била је уз нас онда када
је то било најпотребније. Жалост и губитак живеће у нама. Хвала јој за
све.
АЛЕКСА, АНА и АНЕТА
ИЛИЋ
(25/226575)

Последњи поздрав

1933–2016.

Сећање на живот
испуњен љубављу коју
је несебично пружала
свима нама, остаће
заувек. Много ћете ми
недостајати...

Мила мајко!
Река успомена
тече у бескрај...
Стојим на обали,
и све што осећам је
Љубав!

Њена прија ДАНКА
ДИНИЋ

Заувек твоја ГАБИ

(24/226575)

(29/226580)

Твој НИКОЛА

Твоји: син НИКОЛА, брат ДРАГАН с
породицом и ГОРАН

(113/226865)

(112/226864)

30. августа 2016, заувек нас је напустила
наша драга Боска, у 69. години

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 29. августа
2016, у 96. години преминуо наш отац

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДАР ДАМЊАНОВИЋ

БОСИЉКА АМИЏИЋ
1947–2016.

МИЛОШУ
СЕКУЛИЋУ

од пријатеља ДУШАНА
и МИЛОВАНКЕ
(50/226641)

Сахрана ће се обавити у петак, 2. септембра, у 13 сати, на Новом гробљу.
Боска, никад те нећемо заборавити.

МИЛОШУ СЕКУЛИЋУ
Хвала ти за сву љубав коју си нам пружио.
Живећеш увек у нашим срцима.

СЕЋАЊЕ

Син АЛЕКСАНДАР и ћерка МИРЈАНА

Твоји неутешни: супруг БРАНИСЛАВ, син
СРЂАН, ћерка СВЕТЛАНА, унука МИЛА и
зет БОЈАН

(52/226651)

(114/226877)

ОЛГА
СРДАНОВИЋ
рођ. Бикар
1905–1988–2016.

(3/226)

телефон:

Ожалошћена ћерка ВЕРА, синови МИРОСЛАВ,
ПЕТАР, МИЛОРАД и АНДРЕЈА са својим породицама
(23/226565)

Време пролази,
успомене на твоју доброту остају

4. септембра 2016.
године навршава се
једанаест година како
није с нама наш вољени
супруг, отац и деда

ДРАГУТИН
ЈЕЛИЋ

НУРУДИН
АЈДИНОВИЋ

2002–2016.

БОСИЉКИ АМИЏИЋ

МИЛОШ СЕКУЛИЋ

од породица ПОПОВИЋ и АЛЕКСИЋ
(101/226804)

1950–2016.

,,
ПАНЧЕВАЦ

Сахрана је обављена 30. августа 2016, на Старом православном гробљу.

Последњи поздрав

26. августа 2016. преминуо је наш драги

С љубављу
и поштовањем братић
МИЛУТИН
с породицом

1921–2016.

Ожалошћени: супруга НАТАЛИЈА, син АЛЕКСАНДАР, ћерка МИРЈАНА, зет САША, унука
АНЂЕЛА, унук НИКОЛА и остала родбина и
пријатељи

Драга мама

МАРА, ДРАГАНА и
ЕМИЛИЈА

С љубављу и тугом
чувамо успомене на
тебе.
Твоји најмилији

(15/226541)

(12/226511)

4. септембра 2016. навршава се осам година од
трагичне смрти нашег

(51/226651)

013/301-150

драгог

СЕЋАЊЕ

БОСИЉКА
АМИЏИЋ

ЗОРАН
РАДОНИЋ

1947–2016.

МИЛАН КЕСЕР
3. IX 2015 – 3. IX 2016.
Вољени никад не умиру.
Ћерке ВЕРА и АНА с
породицама
(19/226556)

Нисам знао,
а сада знам како је...

4. IX 2011 – 4. IX 2016.
С љубављу и поштовањем њена БОБА
(56226569)

СТОЈАНА
НЕСТОРОВА

ДИМИТАР МИТЕ
НАКОВСКИ

Три године је прошло,
али ми који те волимо
знамо колико је тешко
живети без тебе...

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Његови најмилији

Твоји: мама, тата,
супруга и деца

Сестра ЦВЕТАНКА с

Твој син СРЂАН
(115/226871)

(48/226626)

(107/226827)

(84/226728)

породицом

Петак, 2. септембар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 3. септембра, у 11 сати, одржаће
се шестомесечни помен нашем драгом
оцу
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6. септембра, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен, на гробљу Збег, у Београду, нашој драгој

3. септембра 2016, на гробљу у Омољици, у
11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен
нашем драгом

МИЛОШ
ИВОШЕВИЋ
28. II 1947 – 7. III 2016.
Брате, прошло је тужних шест месеци. У
мом срцу остаће туга и
празнина.
Ожалошћена сестра
МИЛКА са синовима
(91/226766)

МИЛОШУ ИВОШЕВИЋУ
И након пола године, са сетом и болом у
срцу, се сећам твојих савета, лепих речи и
момената проведених с тобом. Био си мој
узор и моја снага. Твој лик ће заувек живети у мом срцу и сећању.

ДРАГАНИ ЈАКОВЉЕВИЋ
рођ. Дивац

МИТРУ ИЛИЋУ

1967–2016.

Ћерка МАЈА
104/Ф)

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

НЕНАД
КРСМАНОВИЋ

29. августа 2016. године давали смо четрдесетодневни помен

Хвала ти за сваки осмех, лепу реч, подршку
и позитивну енергију коју си нам упућивала. Стално си у нашим мислима. Много нам
недостајеш.

27. августа 2016.
навршило се десет година вечне туге и бола.

Породице ДИВАЦ и ЈАКОВЉЕВИЋ
Твој син СТЕФАН и
твоји најмилији

(106/226825)

ЖИВОРАДУ ЖИКИ
АНЂЕЛКОВИЋУ

(110/226840)

Ожалошћени: супруга ЦАНА, син
ВЛАДИМИР, снаја ГОЦА и унук ЛУКА
(100/226802)

1955–2016.
Нашем сину, оцу, брату, ујки, нашој сањалици,
луталици, срећи, нашој бараби и боему, и све ти
је лепо пристајало, зато што си био човек.
Твоји: мајка и сестра с породицом

Брзо је прошло четрде-

2010–2016

сет тужних дана

Петогодишњи
помен
драгом брату, сину и
унуку

(95/226777)

НИКОЛА
МАНОЈЛОВ

Обавештавамо пријатеље и родбину да ћемо 3.
септембра 2016, давати четрдесетодневни помен
нашем драгом

СРЕТЕН ПАВИЋЕВИЋ

У суботу, 3. септембра,
у 11 сати дајемо шестомесчени помен.
Много недостајеш!

Душо, живот је трен, сећања вечна. Утехе нема,
заборав не постоји. Ти си ту у нама. Живећемо с
Тобом док трају животи нас који те волимо.
Твоји најмилији

Твоји најмилији

(99/226798)

(46/226620)

ЉУБИ
МИЛЕНКОВИЋУ

ПЕТРУ
КАРАНФИЛОВСКОМ
ПЕЦИ
2011–201.
из Качарева

Твоја свастика СЛАВКА

Наша љубав и мисли су
са тобом заувек.
Твоји најмилији

(87/226745)

(69/22699)

3. септембра, у 11 сати,
на Новом гробљу, даваћемо годишњи помен

Драгом и вољеном куму

ДРАГАНУ ЈАГОДИЋУ
Навршава се тужних четрдесет дана откако ме
је напустио мој драги
отац

5. септембра 2016. године навршава се десет година откад није с нама наш драги тата и деда
Његови најмилији
(96/226778)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Усрцу ћемо те носити,
по доброти памтити....
Кумови ЖИВКО
ЈОВАНОВИЋ с породицом
(70/226691)

ВЕЛИМИР МИШИЋ ВЕЉА
БРАНИСЛАВ
СТОЈАДИНОВ
Вољени не умиру докле
год живе они који их
воле.
Хвала за љубав и пожртвованост коју си ми
пружао.
Син СТЕВАН
(105/2268829)

СЕЋАЊЕ

ВЕРИЦИ
СЕЋАЊЕ

Његови најмилији: син ЖИВОРАД, ћерка
БОЈКА и унуци ДУШАН, МИЛАН и МИЛУТИН
Њени најмилији

СЛАВИША

СЛАВИША

МИЛЕНТИЈЕВИЋ

МИЛЕНТИЈЕВИЋ
Живиш у нашим
срцима...

2004–2016.
Само је време прошло,
сећање и туга су вечни.

(109/226836)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Твој брат РАДИША и
КАЋА, МИРА и ЉУБА

(92/226768)

СЕЋАЊЕ
1. IX 1986 – 1. IX 2016.

МИХАЈЛО
МАРАВИЋ

снаја ЉУБИЦА

(54/226653)

(57/226661)

7. IX 2002 – 7. IX 2016.
Чуваћемо успомену на
тебе и волети те заувек.
Твоји најмилији: син
РАДОВАН и ћерка
НАДА с породицом

3. септембра 2016. даваћемо четрдесетодневни помен
нашем вољеном супругу, оцу и деди

СЛАВИША

МИЛЕНТИЈЕВИЋ

2011–2016.
С љубављу те чувамо од
заборава.

Никада те нећемо заборавити...

Породица ЂУКИЋ

Вољени никада не миру, све док је оних који
их воле.
Твоји: ЉИЉАНА,
САНДРА, МАРКО и
МИЛОШ

МИХАЈЛО
ГВОЗДЕНОВИЋ

Твоји најмилији

Твоји најмилији

(8/226494)

(53/226653)

(90/226760)

3. IX 2004 – 3. IX 2016.

МИЛКА
НИКОЛИЋ

2008–2016.
МИЛОРАД
(13/2265149)

МИЛЕ
ДАДАСОВИЋ

ВАСО ЂУКИЋ
1939–2016.

(78/226723)

(71/226693)

,,
ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150
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Петак, 2. септембар 2016.

1. септембра у 11 сати
на гробљу Котеж
одржан је четрдесетодневни помен нашем
драгом

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Прошло је две године туге и бола откако нас је напустила наша
драга

МИЛИЦА ФИЛИПОВИЋ
рођ. Лацковић

БРАНКУ КАРА

СЕЋАЊЕ

ДУШАН ДУЛЕ СОЛЕША
4. IX 2012 – 4. IX 2016.

С поштовањем и
љубављу чувамо сећање
на тебе.

Двогодишњи помен одржаћемо 10. септембра 2016, у 11 сати, на
гробљу Котеж у Панчеву.
Моја ружо, румена јабуко, где си расла, где си увенула.
Рођена си на Кордуну славном (Вргин мост), увенула у Банату
равном.

Прошле су четири тужне године без нашег Душана.
Породице ЈОЖИЋ и СОЛЕША

Твоји најмилији: супруг ДУШАН, син МИЈОДРАГ, унучад

Твоји најмилији: син
САША, снаја СНЕЖАНА
и унука МИЛИЦА

(67/22665)

НЕМАЊА и МИЛИЦА и снаја МАРИЈАНА
(42/226593)

(18/226551 )

Драгом

7. септембра 2016. навршиће се осам година
како није с нама наш вољени

ДУШАН БОЖИЋ
Време пролази, а ми чувамо успомене, тренутке среће,
радости.
ЦЕЦА, МИКИ, ЗОКИ, МАРА, ИРИНА и ХРИСТИНА
(21/226563)

МИЛОРАД АНДИЋ

МАРКО СТОЈАНОВИЋ

1958–2015.
Време пролази, туга и бол заувек остају.
Чувамо те у срцу и сећању с љубављу.
Твоји најмилији
(49/226628)

Прошло је четрдесет дана откако је преминуо
наш драги

У суботу, 3. септембра 2016, на гробљу у Долову,
у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом супругу, оцу и деди

Оставио си траг који се не брише,
доброту која се не заборавља, и тугу која
не пролази.

ДУШАНУ
БОЖИЋУ
30. VIII 2008 – 30. VIII
2016.
С љубављу и поштовањем причамо о теби.
Твоји МИЛИЦА,
МИЛОШ и МИЛЕНА
(75/226713)

СЕЋАЊЕ
2001–2016.

Твоја ДУШКА, ћерке ВАЛЕНТИНА и
АЛЕКСАНДРА и син МИЛАН
(32/226592)

СВЕТОЗАРУ ВЛАШКОМ
У недељу, 4. септембра, у 11.30, на гробљу
Котеж даваћемо четрдесетодневни помен
нашој вољеној

БОРИВОЈЕ ГВОЗДИЋ

С поштовањем и љубављу чувамо успомену на
тебе.
Твоји најмилији
(47/226623)

ЗОРАН ВУЈАНИЋ
ВУЈКЕ

30. X 1932 – 26. VII 2016.
Обавештавам родбину и пријатеље да ће се парастос одржати на Католичком гробљу, 3. септембра 2016. године, у 11 сати.

Прошло је четрдесет дана од смрти наше драге

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Породица

Мајка АНЂЕЛКА и
стриц СЛОБОДАН

(85/226733)

(43/226593)

Велика празнина, бескрајна туга и бол у нашим срцима за нашим вољеним и најмилијим

3. септембра, у 10 сати,
на Новом гробљу дајемо
годишњи помен

МАРИЈЕ ЗОРИЋ
С љубављу тетка МАРА и сестра САША

СНЕЖАНИ МУНИЋ

(55/226656)

1956–2016.

ЂУРА МОРАР
2. VIII 1953 – 5. IX 2010.
Tвоји најмилији

Супруг МИЛАН и син МИЛОШ

6. септембра навршава
се четрдесет жалосних
дана нашој драгој

се седамнаест година
откако није с нама наш
вољени

(74/226705)

(89/226750)

4. септембра навршава

КАТИЦИ
БРОСКИЋ

Драги оче, прошла је година али остајеш вечно
у нашим срцима.

Чувамо те од заборава.
ОЛГИЦА, ТАЊА и
САЊА с породицом
(61/226674)

МИРОСЛАВИ
ШПИЦА
ИЛИЈА
МИЛОШЕВ
1938–2015.

НИКОЛА
ТОМИЋ

3. септембра 2016, у 11
сати, на Новом
православном гробљу
даћемо једногодишњи
помен нашем драгом
супругу, оцу и деди.
Супруга ДИКОСАВА,
синови БОГДАН и
ДРАГАН с породицама

Драги оче, у срцу те
чувају твоји најмилији
ћерка БЕБА ЈОВИЋ, зет
МИЛАН, унук УРОШ
и унука ЛАРА

(65/226680)

(62/226674)

НИКОЛА
ТОМИЋ

Изаћи ћемо, на Новом
гробљу, у 11 сати и њен
гроб залити сузама.

МИРОСЛАВ
ДИМИЋ
1949–1999.

Ожалошћени: супруг
РАЈКО, син МИЉАН,
снаја НАТАША, унук
МИЛОШ и НЕБОЈША и
ћерка БИЉАНА с
породицом

Заувек ћеш остати у на-

НЕМАЊА

Годишњи помен и
вечни спокој.
С љубављу и
поштовањем твоја
супруга ДУКАДИНКА
ТОМИЋ

ГОРАН и ЗОРАН

Седамнаест година ниси
с нама, али заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији

(63/226674)

(62/226674)

(93/226769)

(103/226807)

(73/226704)

Син БОБАН
ТОМИЋ,снаја
СНЕЖАНА и унук

шим срцима.
Супруга ТАНА и синови

БЛАГОЈЕ
АВРАМОВИЋ

Петак, 2. септембар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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3. септембра, у 11 сати, на омољачком
гробљу даћемо шестомесечни помен
нашем драгом

IN MEMORIAM
Прошле су четири године од смрти нашег доброг и
вољеног

ЖИВОТИ ТОПАЛОВИЋУ

4. септембра навршава се једанаест година како
није с нама

31. VIII 1932 – 31. VIII 2016.

МИЛОМИРА ЂУРКОВИЋА
професора латинског и француског језика у пензији

Тугују за тобом и воле те твоји: супруга
ЗАГА, ћерка ДРАГАНА, зет БОРИС
и унуци НЕНАД и ИГОР
(9/226498)

ОЛГИЦА ДЕСПИНИЋ

Заувек ћемо те носити у нашим срцима и мислима.
Навршава се година од смрти наше мајке и баке

Супруга ВЕРА, родбина и пријатељи

По доброти те памтимо, у срцима носимо, с поносом и љубављу те спомињемо.
Супруг ПЕТАР, ћерка ОЛИВЕРА и син ЖЕЉКО
с породицама

(2/226469)

(7/226491)

У суботу, 3. септембра, у 10.30, на Католичком гробљу, даваћемо
шестомесечни помен нашем драгом и вољеном

29. августа 2016, годишњи помен нашем драгом

АНКЕ ПАУНОВИЋ
Време пролази, а бол и туга заувек остају.
Породица ПАУНОВИЋ

ГОРАНУ ПОПОВУ

(14/226540)

25. IV 1974 – 4. III 2016.
Ми који те волимо, знамо колико боли живети без тебе.
Заувек ћеш остати у нашем срцу и нашим мислима.
Твоји најмилији: мајка МИРЈАНА, ћерка ЈОВАНА, супруга
САНЕЛА, нана и породица КЕЛЕМЕН из Канаде

САВА АРБУТИНА
27. I 1936 – 29. VIII 2015.

Последњи поздрав зету

Последњи поздрав
супругу

Твоји најмилији:
супруга АНА, ћерка ЕВА, син ДРАГАН, снаја
СЛАВИЦА и унук МАРКО
(17/226549)

(1/225726

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
среду, 7. септембра 2016, у 11 сати, на Старом
православном гробљу дати трогодишњи помен

ЂОРЂУ
МИЛАДИНОВИЋУ

ЂОРЂУ
МИЛАДИНОВИЋУ

од сваје ЉИЉЕ с

ГОРАН БРКИЋ
3. септембар је дан када
се навршава шест најтужнијих месеци у мом
животу.
Пре шест месеци преминуо је мој син јединац, а оставио тату да
тугује.
Хвала ти сине када си
ми бар оставио твоја
два сина, код којих налазим утеху.
Твој тата НИКОЛА
(11/226172)

СПАСЕНИЈА
ЧКОЊОВИЋ

АНЂЕЛКА
ШУМАНАЦ

породицом

од његове БЕБЕ

(60/226672)

(59/226672)

КОСТИ УГЛИШИНУ ЂУКИ
2013–2016.

Време пролази, али ви сте заувек у нашим
срцима.
Ваши ДРАГОЈЕ и ЉИЉАНА са децом

Тугу, бол и празнину коју осећамо за тобом
време не може ублажити.
Увек ћеш живети у нашим срцима и мислима.
Супруга БОЖАНА, син САША и ћерка МИКА с
породицом

(6/226482)

(108/226835)

ДОБРИЛА ПАВЛОВИЋ

У суботу, 3. септембра,

15. III 1950 – 5. IX 1997.

у 11.30 сати, на Старом

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

православном гробљу

Супруг ПЕКО са синовима САШОМ и СЛАВИШОМ

даваћемо годишњи по-

СЕЋАЊЕ
3. септембра 2016. навршава се девет година
откако није с нама наш
драги

Прошле су три претужне године како није с
нама наш вољени и никад непрежаљени
супруг и отац

(116/4677)

мен нашем драгом
У суботу, 30. септембра
2016. даваћемо
шестомесчени помен
на Новом гробљу

БЛАГОЈА
БОЈКОВИЋ
БАГИ

СЕЋАЊЕ

2. септембра 2016. навршавају се три године откако није с нама наш
вољени

ПЕТАР БОСИЋ

22. III 1947 – 11. IX
2015.

ГОРАНУ
БРКИЋУ
Твоји најмилији:
супруга СНЕЖАНА и
синови АЛЕКСА и
МАТЕЈА
(45/226606)

БЛАГОЈУ
БОЈКОВИЋУ
БАГИЈУ

Успомену на вољеног
брата чуваће брат
ЦАНЕ и снајка ЗОРКА
(27/226578)

ДРАГАН БРКИЋ
4. IX 1997 – 4. IX 2016.
Успомену чувају

,,
ПАНЧЕВАЦ
Чувамо те од заборава.
Твоји најмилији
(26/22658)

телефон:
013/301-150

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга СТАНКА
и ћерка ВЕСНА
с породицом

АЛЕКСАНДАР
ПЕТРОВ
Његови најмилији

(4/226455)

МИЛАДИН
ВУЧИЋЕВИЋ

ћерке СВЕТЛАНА и
БРАНКИЦА, унук
УРОШ и зет ГОЈКО

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоји најмилији

(16/226542)

(72/226702)

(58/226666)

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

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 2. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
19. августа: Милицу – Биљана и Александар Димитријевски, Анастасију – Данијела и Ђурица Царан, Рут – Чила и Душко Папуга, Марију – Катарина и Немања Анђелковић; 20. августа: Софију – Данијела и Предраг Цинцар, Сару – Соња и Дејан Смиљковић; 21. августа: Викторију
– Мирјана и Драган Суботић; 22. августа: Ему – Драгана Лазаров; 23.
августа: Нађу – Марија и Слободан Проле.

ВЕНЧАНИ
20. августа: Андреа Мунћан и Дејан Томић; Ивана Маринковић и Данијел Владулец, Зорица Бојић и Срђан Павловић; 21. августа: Тијана Лечеи и Жељко Стојановић, Ана Лаки и Срђан Прибановић; 25. августа:
Каталин Марон и Зоран Митић, Миленија Рељић и Жељко Перић, Илдико Барна и Југослав Стојменовић.

УМРЛИ
18. августа: Миомир Петровић (1927), Јованка Стојшић (1935), Момчило Анђелковић (1951); 19. августа: Љиљана Ценић (1953), Смиља Тулић (1922), Љубомир Јованов (1944); 20. августа: Бошко Косанић
(1952), Ранко Колунџић (1955); 21. августа: Дева Шормаз (1929), Пал
Лукенић (1946); 22. августа: Лазар Врзић (1934), Димитрије Гађански
(1929), Слађана Карлаш (1970), Радомир Савановић (1948), Миленко
Почуча (1951); 23. августа: Милан Ружић (1944); 24. августа: Јевросима Филипов (1932), Зора Ступар (1938); 25. августа: Милка Јовановић
(1928).

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

1

ВОДОРАВНО: 1. историјска покрајина у Европи између Дњестра и Прута, 2. горњи део чизме – шкотски фудбалски ас (Денис), 3. хиљаду килограма – предлог (према), 4. обојити црном бојом, 5. Београдски универзитет (скр.) – највеће језеро у Етиопији, 6. име ТВ водитељке Новковић –
престоница Саудијске Арабије, 7. лековита биљка, одољен.
УСПРАВНО: 1. свечано обећање, чврста реч код Албанаца – прекид, престанак неке активности, 2. град у САД, у држави Њујорк – француска лука на Ламаншу, 3. симбол радијума – прича (лат.) – јапанска копнена миља, 4. пулс, дамар – погон за производњу вина, 5. болно вапити – бедна.

1
2
3
4

5

6

7

8

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)
Мало толеранције вас неће убити, а ствари ће се преокренути у
вашу корист. Давно дато обећање једног пријатеља сада се испуњава и ваш животни пут се полако претвара у пут ка врху.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Прилив новца је ове седмице
мало већи него обично, али и
трошкови су већи, зато пробајте
да раздвојите битно од небитног.
Смањите количину хране и пазите шта једете. Повољно решење
неког спора.

Долазите до новца преко посла,
хобија, позајмица, наследства,
али и преко кредита. Идеје су
вам сјајне, али потражите стручну помоћ око улагања. Љубавни
живот је у малој стагнацији.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Не улажите и не трошите, по-

Остварујете сарадњу са стран-

себно не размишљате о подизању кредита. Новца неће бити колико очекујете, али довољно да
завршите један озбиљнији посао.
Љубав вам тренутно не иде.

цима, кроз заједничку фирму,
неки ортачки посао или просто
као већи новчани поклон да
стартујете. Често не разумете
партнера, али сигурни сте у његова осећања према вама.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Прилагодите се тренутним де-

Не искушавајте људе које не

шавањима. Пројекти које сте започели ове седмице добијају сасвим други ток и реализација им
се убрзава. Искористите тренутак да се домогнете жељеног положаја.

познајете довољно и не испитујте границе издржљивости својих
сарадника. Колико год да се бојите да ћете остати без новца, добићете и више него што очекујете. Љубав је ваша мотивација.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Улазите у период који обећава

4

6

4

5

Путеви су вам отворени, куд
год да планирате да идете. Кад је
новац у питању, ненадано вам
стиже већа сума – и то као поклон. Имате подршку породице
и блиских пријатеља да остварите своје планове и жеље.

знања и на све ћете другачије
гледати, зато ове недеље само
мирујте и посматрајте. Љубавни
занос вас пролази, јер особа од
које сте очекивали љубав ипак
није онаква какву сте је замишљали.

3

ВОДОРАВНО: 1. запрека, оно што одваја, 2. угоститељски објекат, 3. најдужа река у Румунији – на коју страну, 4. Лудолфов број – макар мало,
иоле, 5. ознака за литар – најздравије пиће – први вокал, 6. име певача
Гагића („Због тебе”) – килолитар (скр.), 7. италијански глумац (Франко)
– језеро у Северној Америци, 8. име шаховског велемајстора Карпова, 9.
врста оперске арије.
УСПРАВНО: 1. чистина на ивици шуме, 2. трка аутомобилиста – река у
Сибиру, 3. Естонија (скр.) – који обмањује, варљив, 4. ознака за Гватемалу – главни град Колумбије, 5. двопотез у шаху – основна тарифа
(скр.), 6. врста папагаја – раставни везник, 7. углађена женска особа, госпођа – врста цвећа, љиљан, 8. чудна, необична појава (стр.).

3

4

(23. 9 – 22. 10)

Ускоро ћете доћи до битних са-

2

5

2

3

1

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

1

2

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Расположени сте за љубав,
провод и лудило, али успорите
мало. Све своје замисли задржите за себе да их неко други не би
украо и реализовао пре вас. Ове
седмице мучиће вас повремене
главобоље.

Добили сина
19. августа: Уроша – Марина и Ненад Бачевић; 20. августа: Луку –
Светлана и Перица Симић.

Ован

бољи почетак у свему. Нисте се
пронашли у послу који радите.
Прихватите реалност, будите
објективни и не блокирајте себе
лошим мислима.

7

Ове седмице долази до великих промена на послу, па се
спремите да радите чак и продужено. Све што вам је правило
проблеме сада је иза вас. Променљивог сте расположења, а
помало сте и уплашени.

СУДОКУ
АНАГРАМИ

(1) БИЉНА ИСХРАНА
Биљну храну једи,
маст и месо шкоди,
MOРA БИТИ KAKO
здрављу твоме годи.

(2) ЗДРАВО ПОВРЋЕ
Пасуљ, боб и боранија
корисна је ХРАНА, KУME,
поврће ми такво прија,
a жена га скуват уме.

(3) AMEРИЧКА
ГЛУМИЦА
Природно си лепа,
дична филмска диво,
MAНИ СЛИКУ своју,
лепша си уживо!
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(4) ОБЛИК ВЛАСНИШТВА (Е = И)
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ПА НИЈЕ НОВА ВРСТА
(5) УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ (Њ = Н)

СКРЕНИ, КОСТИРАЊЕ!

РЕШЕЊА – Укрштени слогови: Бесарабија, сара, Лоу, тона, ка, огаравити, БУ, Тана, Стака, Ријад, валеријана. Мини-укрштеница: преграда, ресторан, Олт, камо, пи, барем, л, вода, а, Алага, кл, Неро,
Ири, Анатолиј, каватина. Судоку: 789623451, 536914278,
124857639, 957146823, 418235796, 362789145, 695471382,
241398567, 873562914. Анаграми: (1) макробиотика, (2) махунарке,
(3) Мила Кунис, (4) приватна својина, (5) кинески ресторан.
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ОДРЖАНО ЧЕТРНАЕСТО ИЗДАЊЕ БРЕСТОВАЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

„ПАПРИКИЈАДА” ПРЕЖИВЕЛА И ОВУ, „ВАРЉИВУ” ГОДИНУ
Већ други пут заредом „Паприкијаду” организује Актив
жена „Соса”, а како ове вредне
даме саме признају, „врућ
кромпир” убачен им је у руке
прошле године.
Тада се испоставило да оснивачи манифестације – чланови
локалног удружења повртара
(због стања „стечаја” у којем се
дуже време налазе) – нису били у стању да то ураде.
Захваљујући агилним чланицама Актива жена „Соса”, сачувана је једна од најпрепознатљивијих привредно-туристичких манифестација у нашем окружењу, која је четрнаести пут одржана у недељу, 28.
августа, у Брестовцу.
Тада је уприличен садржајан програм на платоу у центру села, у режији поменутог
удружења и Дома културе, а
десетак произвођача је, недалеко одатле, у парку, изложило паприке и друге производе
по промотивним ценама.
Разноврстан програм
Након што је „Паприкијаду” у
име организатора званично
отворила Милка Чурић, предшколска група ОШ „Олга Петров” представила се с две плесне
кореографије, а потом су наступили и чланови КУД-а „Чигра”
из Панчева, Опова и Ковина.
У режији поменутих „Соса”,
испред Дома културе постављена је етно-пијаца, на којој
су се представила удружења
жена из Панчева и околних
села. У непосредној близини
отворена је изложба фотографија „Брестовац седамдесетих
и осамдесетих година”, а изабрана је најлепша етно-тезга и
„најсалата” од паприке.
У вечерњем музичком програму наступили су омољички

КУД „Жисел”, тамбурашки оркестар „Ковински бећари” и
вокал Јованка Доватов Ђурић.
Свега овога не било без помоћи Месне заједнице и Града
Панчева, који су организаторима, према речима Милке Чурић, помогли у превазилажењу
великих проблема изазваних,
пре свега, одустајањима мањих
локалних повртара (због слабијег квалитета робе) и бојкотом
већих произвођача који имају
унапред обезбеђен пласман.
Удружење „у стечају”
И ове године паприка се у парку шаренила на свега десетак
укусно декорисаних штандова.
Без обзира на ниске цене, одзив купаца био је скроман. На
то су продавци углавном слегали раменима уз оцену да „Паприкијада” полако али сигурно
губи стари сјај. Има опречних

мишљења, јер је понеко био и
задовољан учинком.
Када је реч о самој сезони,
повртарима су летошње „варљиве” временске прилике мање-више ишле наруку, али
тренд раста трошкова, уз стагнацију цена, све теже подносе.
Издвојили смо импресије
неких од причљивијих пољопривредника.
Александар Дракшан (36)
каже да је ова година родна,
кише су падале правовремено,
а мало невоља му је задавао
ветар. Паприку је засадио на
50 ари и пласира је на Зеленој
пијаци за 80 динара по килограму, док на тамошњем кванташу иде за 60 динара, за колико је робу нудио и на „Паприкијади”. На тезгу је изнео
врсте „куртовка” и „брестовчанка”, коју је први произвео

покојни Нусет Кучевић, некадашњи председник локалног
удружења повртара. Овај брестовачки произвођач сматра

да „Паприкијада” из године у
годину губи на значају, пре
свега због покушаја појединаца да је саботирају.
– Великим произвођачима
ова манифестација малтене
више смета него што им одговара, а били су ту да се фотографишу кад им је користило.
Сада имају сигуран пласман,
па их то више не занима. Они
такође подривају дугогодишњу идеју о формирању кванташке пијаце. При том, откад
је Кучевић преминуо, удружење нема никаквих активности,
а председник скупштине Зоран Ђурин месецима се није
удостојио чак ни седницу да
сазове – навео је Дракшан.
У се...
Васа Петровић (41) каже да је
сезона сасвим солидна, али да
је због учесталих киша често
морао да прска паприку коју је
засејао на тридесетак ари. Поред тога, добро је прошао с бостаном. У послу су му помагали чланови породице, а паприку пласира на ковинској

пијаци, док се цене не мењају
из године у годину.
На штандовима су биле заступљене и даме, а Марија Ђурић (67) каже да на „Паприкијади” није нека потражња, за
разлику од, рецимо, Зелене пијаце, иако је паприку продавала за мизерних 30-40 динара. У
тринаест пластеника бела и црвена нису лоше родиле, али је
на њиви на пола ланца због кише иструлило скоро педесет

одсто приноса. У послу јој помажу син, снаја и унук Никола
(12), који је главни бабин „сарадник”. Он ју је чак и довезао
трактором, ради све што затреба и не крије жељу да се бави
повртарством кад одрасте.
Јонка Петровић (63) је заједно с осталим члановима породице засадила паприку на пола
ланца земље. Родило је солидно, али је било много посла. На
питање да ли би држава некако
могла да помогне, одговорила
је да ништа не очекује, јер „сваки кредит мора да се врати” и
зато – „у се и у своје кљусе”!
Та помало отрцана максима
ни у данашње време не губи на
актуелности, бар кад је у питању бављење поштеним послом.

ОДРЖАН ДРУГИ „БАНАТСКИ РОК ФЕСТИВАЛ”

Ново Село било центар урбаног звука
Шест бендова из земље и иностранства привукло је неколико стотина поклоника урбаног
звука на други „Банатски рок
фестивал”, одржан у суботу,
27. августа, на платоу клуба
„Зулу” у центру села. Главни
организатори из удружења
„Банатска сцена”, предвођени
Слободаном Стаматовим, потрудили су се да се на овом догађају окупе квалитетни извођачи, што је и публика умела
обилато да награди.

Почело је тако што су чланови панчевачког бенда под
називом „Against the System”
свирали обраде славног састава „Rage Against the Machine”.
Момци су око пола сата прашили у жестоком ритму пред
стотинак људи, које је очекивано највише раздрмала песма
„Killing in the Name”, чиме је
најављена добра атмосфера.
Уследио је ауторски бенд
под називом „Синдром”, Новосељанима познат још од

прошле године. Иако је сада у
измењеном саставу и упркос
мекшем звуку, наступ још једне панчевачке групе добро је
прихваћен с обзиром на учестале аплаузе, а посебну пажњу привукла је бубњарка, једина те вечери.
Београдски „Демист” био је
права атракција. Изузетно
квалитетан готик бенд поја-

вом и гласом посебно је улепшала певачица Драгица. Тројка из састава „Рикошет” многе
је пријатно изненадила жестоком свирком направивши
увертиру хедлајнерима из Будимпеште, групи под називом
„Godgiven”. Поред ауторских
песама, енергични мађарски
панк-металци извели су и нумеру чувеног шкотског саста-

ва „The Exploited”. Према речима Слободана Стаматова,
упознавање преко друштвених
мрежа са певачем Андрашем
био је први корак за договор о
овом гостовању, које привукло
и фанове из околних места,
попут Вршца и Карловца. За
крај вечери остао је бенд
„Орест” из Београда, који свира мало тврђи метал звук.
Техничка подршка Фестивалу био је и Дом културе, а

помогли су га Мото-клуб
„Отаџбина”, фирме „Милагро” д. о. о. и „Милмонт” д. о.
о. и многи пријатељи који су
из свог џепа финансирали манифестацију.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ВАНСЕРИЈСКЕ АКТИВНОСТИ ПЛАНИНАРСКО-ЕКОЛОШКОГ КЛУБА „СОКО”

СВЕТА ГОРА – СПОЈ ДУХОВНОГ И ПРИРОДНОГ
Чланови Планинарско-еколошког клуба „Соко” у току
августа извели су две њима
својствене акције на планинама неописиве лепоте.
О томе да је Дурмитор
бисер природе каквим се
мало ко може подичити испредане су бајке, а шта тек
рећи за Свету Гору.
Једно од најсакралнијих
места, када је реч о православном ходочашћу, смештено је на трећем, најисточнијем „прсту” грчког
полуострва
Халкидики,
прекривено је живописним
шумама, а „закићено” митским врхом Атосoм.
Довољно је рећи само да
након таквих искустава човек никако не може да
остане исти.
Чланови Планинарско-еколошког клуба „Соко” готово две
године припремали су одлазак
на Свету Гору и успон на највиши врх – чувени Атос. На тај
начин они су спојили свој изузетно здрав хоби и жељу да се
упознају са манастиром Хиландар, српским светилиштем, местом на којем су прве
трагове оставили Свети Сава и
Стефан Немања.
На овај, може се рећи, ходочаснички пут из Панчева је 12.
августа кренуло седморо најбрже пријављених, а трошкове
је свако сносио из сопственог
џепа. Експедицију су, поред
Ровчанина, чинили председник клуба Срђан Никић, као
најмлађи – осамнаестогодишњак Лука Ивановић и његов
отац Дејан, затим Иван Маринковић, Дејан Радосављевић и најстарији Предраг Филипов.
Импозантни Атос
Већ наредног дана седморка је
стигла у грчки Уранополис
одакле је кренула ка најисточнијем „прсту” Халкидикија,
регији у којој је смештено двадесетак манастира, који су већином грчки, али и руски, зилотски и где је, наравно, срп-

ски Хиландар... Поред тога,
има и много такозваних скитова, који веома наликују на
манастире, иако званично немају такав статус.
Према речима члана клуба
Бранислава Ровчанина утисци
су неизрециви.
– Када смо угледали Атос са
његових 2.303 метра надморске висине, он је, иако прикривен у облацима, суверено
доминирао грандиозношћу.
Много је ходочасника и готово
сви су као циљ имали да на
Атосу дочекају Преображење
Господње. То је подразумевало велику гужву на путу ка врху, па смо одлучили да на тај
важан датум у православном
календару будемо у Хиландару – наводи је Ровчанин.
Све је добро организовано,
стазице обезбеђене, обележене
и нису технички захтевне, али
потребно је бити припремљен
и опремљен. Цела Света Гора
је прекривена шумама од листопадног растиња, а у мањој
мери од четинара, док једино
на Атосу нема вегетације, већ
превладава камен.
– Пожељно је да се успон на
највећи врх не изводи одједном, већ да се преспава, најпре у скиту Свете Ане, адапта-

ције ради, а потом следеће ноћи у Панагији, која се налази
на 1.500 метара, и одатле наредног дана одморан настави
пењање до Атоса. Поглед са
самог врха је фасцинантан јер
је буквално цела Света Гора на
длану. Тамо је капела која се
још увек зида, а према неком
веровању баш у њој ће бити
одржана последња литургија.
Легенда каже да је Свети Сава
први изашао на Атос и то босоног, па се он сматра родоначелником планинарења. За
цео успон неопходно је укупно
седам сати, али због суровог
каменитог терена и врућине
треба га поделити у две етапе.
Међутим, има и оних који срљају, па касније посустану –
присећа се искусни планинар.
Једна реч – Хиландар
У повратку је панчевачка експедиција поново преноћила у
Панагији, а потом и у манастиру Свети Павле, одакле се
запутила ка главном месту
Свете Горе – Кареји. „Соколи”
су обишли и Ватопед, најбогатији манастир налик тврђави,
и преко зилотског Естингена
кренули ка Хиландару. Док су
пролазили тим веома често
уским стазама, све време су их

пресретале муле које су, вероватно, од памтивека тамошње
главно „транспортно средство”, с обзиром на то да су изузетно издржљиве.
Сам Хиландар заузима највећи посед, готово трећину
Свете Горе, и одскаче од свега
осталог. На њему се налазе
маслињаци, пчелињаци, постоји и шљивик, који је ове године изузетно родио. Ту се,
поред осталог, налази и маслина коју је посадио цар Душан, као и чудотворна лоза
Светог Симеона, уз чију помоћ
се рађају мушка деца, и бунар
Светог Саве. Манастир има и
прелепе конаке. А да све буде
под конац стара се четрдесетак монаха, као и много радника.
На овај начини панчевачки
планинари направили су спој
природног и духовног, осетили нешто заиста посебно, па,
према њиховом мишљењу, нема дилеме да би сви требало
да обиђу Свету Гору.
Дурмитор – савршенство
природе
Након што су се 20. августа
вратили кући, чланови ПЕК-а
„Соко” су накратко предахнули и већ од 25. до 28. августа

извели традиционалну акцију
на Дурмитору.
Групу је чинило четрнаесторо људи, које је у Жабљаку,
„највишем” градском насељу
на Балкану, на 1.456 метара,
дочекало још петоро Панчеваца. Први циљ била је Црвена
греда, висине од преко две хиљаде метара, на коју се попело
и неколико деце.
Наредног дана уследио је
успон на највиши Боботов
Кук, на којем има много више
ризичних стаза јер неке пролазе тик уз литице. Панчевци
су обишли и језера позната

као „горске очи”, а последњег
дана спуштали су се низ зиплајн, дужине преко осамсто
метара, на висини од осамсто
метара и при брзини од 60 километара на час. У близини
Црног језера, на 1.700 метара
надморске висине, наишли су
на обиље дивљих малина феноменалног укуса. Све у свему, они су се још једанпут уверили да је Дурмитор право савршенство природе, па не треба да чуди што је најпосећенији национални парк, а рафтинг на Тари званично трећа
светска атракција.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Хаскић

АКТИВНОСТИ ОДРЕДА ИЗВИЂАЧА „НАДЕЛ”

Одлична сарадња старчевачких и грчких скаута
Након изузетно успешних
прошлогодишњих искустава,
дружење старчевачких и грчких скаута настављено је и ове
године.
Најпре је делегација атинских извиђача зимус посетила
Старчево и обишла потенцијална места за одржавање заједничког логоровања наредне
године, а од 23. јула до 4. августа заменик председника Одреда извиђача „Надел” – Мирко Трубарац гостовао је на табору извиђачког одреда „Пентели” из Атине.

Стране припремио

Јордан
Филиповић

Сви они заједно су се упути ли трајек том ка острву
Псеримос, на којем је таборовао Одред извиђача са суседног и већег острва – Калимноса. Поред изградње кампа,
представ ник старчевач ких
скаута искористио је прилику
да ужива у предивном медитеранском окружењу. Он је
обишао и кућу скаута на Калимносу, као и једну од ретких лабораторија за производњу морских сунђера. Трубарац је учествовао и у многим дневним активностима, а
све време је размењивао искуства о извиђачким интересовањима.
– Након свега виђеног и доживљеног закључио сам да
њихов принцип рада наликује

Млад и перспективан хаски
има око осам месеци, мало лаје и воли друштво и игру. Тражи нови дом у који би дошао с
намером да покрене укућане.
Воли шетње и воду, а омиљени
спорт му је провлачење кроз
ноге и спринт кроз жбуње.
Тренутно се налази у градском прихватилишту (контакт телефон је 352-148).
Његов нови власник моћи
ће пса бесплатно да чипује и
вакцинише, а по договору и
стерилише.

Шапица

нашем, па сам уверен да ћемо
на заједничком табору наредне године у Делиблатској пешчари с Атињанима веома добро функционисати. Нарочито ако се зна да ће скаути из
Грчке на јесен поново посетити Старчево, када ћемо све то

разрадити до најситнијих детаља – навео је Трубарац.
Старчевачки извиђач одржао је и три интерактивне радионице под називом СПОЈИ
(Светско првенство озбиљно
јефтиних играчака) и забележио преко 4.000 фотографија.

Ова женкица стара је око четири
месеца и биће осредње већег раста.
Мирна је привржена, а када затреба, добар је чувар и лајавац.
Шапица је једина из великог легла
остала неудомљена, док су сва њена
браћа и сестре пронашле домове уз
помоћ штанда у центру града.
Њена мама ће ускоро бити стерилисана, тако да убудуће неће имати
проблема с вишком чупаваца у дворишту, али ова лепотица мора ускоро и сама да нађе нови дом.

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

ДУЦА БОРКОВИЋ ОПЕТ НА ПОДИЈУМУ!
Мајсторска вожња
нашег аса
После кратке летње паузе, прошлог викенда је настављена
борба за бодове у ТЦР шампионату. „Најбржи циркус” се преселио у Азију, а први „окршаји”
на овом континенту виђени су
на стази у Тајланду. Наш суграђанин Душан Борковић је после
овог викенда богатији за 21 бод,
па сада у укупном пласману заузима осмо место са 117 поена.
Возач НИС-петрол и Б3 рејсинг тима је у првој трци стартовао седми, а одличном вожњом током целе трке је ту позицију задржао до самог циља и
тако освојио првих шест бодова
прошлог викенда. Ипак, прави
ауто-спектакл виђен је у другој
трци, на којој је Борковић стартовао с четврте позиције. Надметање је било пуно узбуђења.
Наш ас је од самог почетка трке
пријављивао озбиљне проблеме
са аутомобилом, од блокаде десног точка, подуправљања, проблема да развије брзину на
правцу, а онда су га додатно и
Комини и Верне оштетили
озбиљним ударцима приликом
обилажења.
Када је Дуца после два ударања пријавио да има проблем
с кочењем и скретањем удесно,
главни инжењер тима му је саветовао да чува аутомобил и
пушта све испред себе, али у једанаестом кругу трке Дуца је
извео потез за памћење. Веле-

мајсторским потезом обишао је
чак тројицу ривала испред себе
(Кусирија, Коминија и Вернеа)
и избио на трећу позицију, на
којој је остао до краја трке, иако је константно пријављивао
поменуте проблеме и додатне
вибрације у аутомобилу.
– Био је ово најизазовнији
викенд до сада. Овако тешке
временске услове нисам никад
доживео. Једва се дише од високе влажности и температуре.
Упркос великим проблемима
са аутомобилом, успео сам да
завршим обе трке, узмем бодове и попнем се на победничко
постоље. Било би нескромно да

кажем да нисам задовољан јер
ми је циљ био само да завршим
трке, с обзиром на све пехове
које сам имао у првом делу
шампионата. Надам се да ћу
азијску турнеју наставити у започетом ритму – рекао је Дуца
Борковић после надметања.
Такмичење је обележила велика врућина. Механичари су
једва издржавали рад испод кола на бетону, а неки од такмичара су возили с делимично спуштеним прозорима, с обзиром
на то да је температура у аутомобилима износила 70 степени.
Иако је викенд у Тајланду на
крају био успешан, проблем ко-

ји се други пут у сезони десио и
даље је присутан, а за сада се не
види решење. Дуцин аутомобил на правцима губи снагу, а
„Сеат спорт”, који контролише
мотор, тврди да су и мотор и
турбо-параметри у реду. С друге стране, Б3 рејсинг тим нема
увид у рад мотора. Механичари
Б3 тима ће дати све од себе да,
чим возило стигне у Сингапур,
открију проблем и обезбеде
Борковићу добар аутомобил за
наредни тркачки викенд.
Следећа рунда светске ТЦР
серије се одржава у Сингапуру
17. и 18. септембра, заједно са
тркама Формуле један.

РУКОМЕТАШИ ДИНАМА СПРЕМНИ ЗА СТАРТ У ЕЛИТИ

ИВАН ПЕТКОВИЋ: „ИМАМ ДОБРЕ МОМКЕ”
После пет недеља тренинга,
шест контролних утакмица и
припрема обављених у Врбасу, рукометаши Динама, са
шефом стручног штаба Иваном Петковићем на челу, стављају „глазуру” на форму...
Првенство у Супер А лиги почиње 10. септембра...
– Жесток темпо рада је иза
нас. Припремни период је
увек тежак и физички и психички, па морам да похвалим
момке, јер су заиста вредно
радили. Захвалио бих свима
на подршци – медијима,
Управном одбору клуба јер су
довели сва појачања која сам
желео, као и РК-у Врбас, где
смо обавили припреме и
имали фантастичне услове.
Имам добре момке у екипи –
младе, талентоване, али и искусне рукометне борце. Мо-

рамо да делујемо као компактан тим, јер само тако можемо до циља. Мислим да су
Војводина, Звезда и Металопластика „виђени” у борби за
титулу, док ће се осталих девет клубова борити „на једну
лопту”. Као и увек, храбро
улазимо у шампионат, желимо у плеј-оф – рекао је Иван

Петковић на конференцији
за новинаре која је одржана у
среду, 31. августа, у просторијама клуба.
Поред Ивошевића и Жујовића, Динамо је представио и
своја нова појачања. То су искусни Иван Дистол и голман
Радован Радуловић, те млади
и перспективни Милош Бару-

џић, Саво Славуљица и Јован
Крстевски.
– Ове године ћемо имати и
други тим. Наша деца ће играти за РК Владимировац, а циљ
је да се из Друге пласирају у
Прву лигу. Желимо да проширимо базу, па смо зато довели
и Игора Десницу из Црвенке,
који ће бити координатор за
млађе категорије – истакао је
председник Динама Данило
Дрндарски.
Генералну пробу пред почетак Супер А лиге рукометаши
Динама имаће у суботу, 3. септембра, када ће у Хали спортова на Стрелишту угостити
Рудар из Костолца. Ова утакмица почиње у 19 сати. Прва
првенствена утакмица у елити
на програму је 10. септембра,
када ће у Панчеву гостовати
Морава.

ПАНЧЕВЦИ НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ

одличја у сениорској конкуренцији. Јуниор Иван Стојановић је био други у К-1 на 500
метара, а трећи на дупло дужој
деоници. Јуниорке Биљана Релић и Марија Кривокућа тријумфовале су у трци двоседа на
200 метара, и то и у јуниорској
и у сениорској конкуренцији.
Сениорски четвороклек ККК-а
Панчево у саставу Душан Настић, Жељко Петрић, Бранислав Батинић и Владимир
Крањчец освојио је златне медаље у тркама на 200 и 500 ме-

тара, а бронзано одличје у надметању на 1.000 метара. Панчевци су имали још једну проверену посаду у кануу четвороклеку, коју су чинили Бранислав и Мирослав Барашевић,
Ненад Миковић и Ненад Томић. Ова екипа је освојила
бронзане медаље у тркама на
200 и 500 метара. Јуниорски
четверац у саставу Алекса Левнајић, Лазар и Данило Лековић и Бојан Мариловић зарадио је сребро у надметању на
500 метара, док је на дупло ду-

ЈОШ ЈЕДНА ТИТУЛА ЗА ВИДУ
Првенство наше земље у
акватлону одржано је 27. августа у Сремској Митровици. На
овом надметању ТК Тамиш из
нашега града представио се са
22 такмичара, који су освојили дванаест медаља.
У главној трци дана, која
се састојала од једног километра пливања и 5.000 метара трчања, најбоља триатлонка Србије Вида Медић
освојила је прво место, па је
тако титулама шампионке у
дуатлону, крос-триатлону и
спринт-триатлону додала и
пехар намењен најбољој
акватлонки у нашој земљи.
Она је овом победом учврстила прво место на индивидуалној табели СТУ купа.
Медаље за ТК Тамиш освојали су и: Растко Радосављевић, Душан Лукић, Ања Давидовић, Марко Глишић, Вања Исевски, Огњен Перишић,
Марко Бабић, Богдан Јелача,
Војин Давидовић, Ива Божичковић и Стефан Јелача.

Све освојене медаље доносе бодове за клупску табелу
СТУ купа, на којој ТК Тамиш
убедљиво води. Сезона се
ближи крају, па је, по кален-

дару трка Српске триатлонске уније, остало још надметање на Ади Циганлији 25.
септембра.

ЗЛАТО ЗА ИВАНУ
Прошлог викенда у Сремској
Митровици је одржано Првенство Војводине у гађању
из серијске малокалибарске
пушке у конкуренцији пионира.
Женска екипа СД-а „Панчево 1813” у саставу: Ивана
Виславски, Анастасиа Грујо ски и Ма ри ја Алек сић
освојила је два пехара – у
троставу су зарадиле сребро, а у лежећем ставу бронзу. У појединачном надметању, најуспешнија је била
Ива на Ви слав ски, ко ја је
тријумфовала у троставу са
232 круга. Анастасиа Грујоски је би ла че твр та (205
кругова).

Првенство Србије је на
програму 10. септембра, такође у Сремској Митровици,
а до тада ће се млади стрелци из нашега града спремати
на стрелишту ССС-а у Београду, под стручним руководством тренера Синише
Вељковића.

МИРОСЛАВ НАЈБРЖИ
У недељу, 28. августа, на каналу у Бездану одржана је
последња овогодишња трка
која се налази у званичном
календару за даљинско и маратонско пливање Србије.
На стази дугој 4.000 метара, надметало се 68 такмичара из једанаест клубова из
Мађарске, Хрватске и Србије, а ПК Спарта из нашега
града представљао је Мирослав Фунћик.
Он је освојио прво место у
групи пливача од 20 до 24
године, а златну медаљу је

заслужио и у апсолутној конкуренцији.

МИТИНГ ПРИЈАТЕЉСТВА

НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ КАЈАКАША У СРБИЈИ

Првенство Србије у кајаку и
кануу на мирним водама, на
коме је учествовало 690 такмичара из 28 клубова, одржано је од 26. до 28. августа у
Бачкој Паланци. Као што су и
започели такмичарску сезону,
кајакаши и кануисти ККК-а
Панчево на успешан начин
привели су крају ову резултатима веома богату годину.
Тренер Ђурица Левнајић је
у овом шампионату на воду
извео све категорије, почевши
од пионира, преко кадета и јуниора, до сениора. У конкуренцији која је подразумевала
и учешће свих такмичара који
су се недавно вратили са
Олимпијских игара у Рио де
Жанеиру, Панчевци су постигли запажен резултат освојивши треће место у укупном
пласману у конкуренцији сениора.
Кануисти Жељко Петрић и
Душан Настић су на деоницама од 200, 500 и 1.000 метара у
двоклеку освојили бронзана

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ФОТО: В. БЕЛИЋ

Петак, 2. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

жој деоници био трећи. Европска првакиња Биљана Релић
потврдила је свој реноме у
спринтерској трци на 200 метара, освојивши највреднији
трофеј, док је на 500 метара за
јуниорке била друга иза своје
репрезентативне партнерке.
Треба рећи да су сви такмича ри ККК-а Панчево дали
свој велики допринос у остварењу овог одличног резултата. Такмичењем у Бачкој Паланци сезона на домаћој сцени је завршена, али предстоји
веома важна међународна регата „Олимпијске наде” у Сегедину, где ће наступити репрезентативац Србије Алекса
Левнајић, кога ће предводити
тренер ККК-а Панчево Ђурица Левнајић.

Сремска Митровица је 24.
августа била организатор
„Летњег митинга пријатељства”, на коме се надметало
око 700 младих атлетичара
узраста од седам до шеснаест
година.
Запажен
успех
остварио је и АК Тамиш.
У конкуренцији дванаестогодишњака, Урош Игња
је освојио бронзане медаље,
и то у тркама на 60 и 300 метара. Истовремено је био и
један од најуспешнијих такмичара у генералном пласману.

Код девојчица, Ана Драгојевић је освојила сребрну медаљу на 300 метара, с новим
личним рекордом који сада
износи 47,63 секунде.

ШАХОВСКИ КУТАК
Hann
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Страну припремио

Александар
Живковић

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ta3)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним
подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију
с летовања с назнаком где је она снимљена.
Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 23.
септембра – награда је ваша.

Опште добро

P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...
Наш бетонски стуб.
Наше жице и наши каблови.
Наше улице.
Наше комшије.
Наше куће, наши кровови.
Наш крај.
Општа правила лепог понашања која чувају бетонски стуб, жице,
каблове, улице, комшије, куће и кровове. Наш крај.
Не, наша правила.

Ова слика дочарава истински осећај среће у једном тренутку.
Радост, благослов, лепота и слобода... у једном тренутку. Санторини, јул 2016.
Срдачан поздрав, Оливера Лоци, Јаношикова 29, 26000 Панчево

Оливера,
Милице, честитамо!
Од првог октобарског
броја „Панчевац” ће стизати
на вашу адресу.

Уметност
Шкрабају по зиду, неваљалци.
Хм, па није баш тако.
Припремају подлогу.
Спремају скице.
Онда их пребацују на зид.
Потом наносе боје.
Слика полако добија обрисе.
Још ако је идеја добра као ова на фотки, на крају добијамо нешто што не умеју да створе неваљали шкрабачи по зиду.
Уметност.

Додатак
Два ока различитих боја. Ван главе.
Сунце на челу.
Прсти десне руке испреплетани на специфичан начин.
Јелка и срце на грудима. Црна позадина.
У свему томе може се наћи извесна симболика. Идеја.
Осим у шкработини на месту устију и носа.
Е, биће да су то додали они што не мисле на свој крај,
шкрабачи по зиду.

Предивно вече на обали Дунава код Новог Сада.
Милица Петровић, Жарка Зрењанина 97а/5,
Панчево

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
АЊА ЈОВАНОВИЋ,
дете:

СЕРГЕЈ ТУЛИЋ,
студент:

Купала сам се у базену и
била сам на мору. Тамо
је било баш лепо, сваки
дан смо се купали и брчкали у плићаку. Ипак, ове
године нисам научила да
пливам, већ ћу следећег
лета.

Био сам на мору у Паралији са Гимназијом, два
пута дневно тренирам
кошарку на спортском
центру, а увече са друштвом излазим у град.
Чекам нову школску годину јер сам ове године
уписао факултет.

ЛАЗАР
РИСТОВСКИ,
ученик:
Лето сам провео са мамом, татом и сестром у
Сокобањи. Полако почиње нова школска година па се спремам јер
крећем у трећи разред.
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