
до ви тре ба да бу ду за вр ше ни до кра ја
ја ну а ра иду ће го ди не – пи ше у од го -
во ру ко ји је ре дак ци ја „Пан чев ца” до -
би ла из се ди шта ком па ни је ZF у Не -
мач кој по сред ством бе о град ске фир -
ме „Cityimage”.

Ту се мо же про чи та ти и да се па ра -
лел но с ра до ви ма ко ји се из во де у но -
вој фа брич кој згра ди на Ја буч ком пу -
ту у Не мач кој већ се ту је и те сти ра
про из вод на опре ма ко ја ће би ти ис -
по ру че на на ло ка ци ју у око ли ни на -
шег гра да, чим фа брич ки обје кат бу -
де при пре мљен за опре ма ње.

Јед но од пи та ња ко ја смо по ста ви -
ли над ле жни ма у цен тра ли ZF-a у Не -
мач кој од но си ло се на то да ли су за -
вр ши ли с при је мом рад ни ка ко ји ће
ра ди ти у но вој фа бри ци у Пан че ву.
До би ли смо сле де ћи од го вор: „До овог
тре нут ка ан га жо ва но је око 50 стал но
за по сле них, а пре ма по слов ној си сте -
ма ти за ци ји у пла ну је да их бу де 500
до 2020. го ди не. За до вољ ни смо ка ко
на пре ду је про цес за по шља ва ња, у скла -
ду с на шим пла но ви ма. Ду го роч но,
пла ни ра но је да фа бри ка има пре ко
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» страна 9
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За вр ше ни сви
гра ђе вин ски ра до ви на 
из град њи но ве фа бри ке
не мач ке ком па ни је ZF

Пре о ста ло са мо 
по ста вља ње ин ста ла ци ја
за гре ја ње и хла ђе ње, као
и во до вод не и 
ка на ли за ци о не мре же

Још ни је за кљу чен при јем
но вих рад ни ка

Из град ња но ве фа бри ке не мач ке
ком па ни је ZF, ко ја од дру гог квар -
та ла 2019. го ди не тре ба да за поч -
не про из вод њу елек трич них ма -
ши на, ге не ра то ра за хи брид не и
елек трич не по го не, као и пре ки -
да ча за ме ња че и ми кро пре ки да -
ча, на Ја буч ком пу ту, иде пу ном
па ром. 

ОВИХ ДА НА, НА ЈА БУЧ КОМ ПУ ТУ

НО ВА ФА БРИ КА НА ПРЕ ДУ ЈЕ ПУ НОМ ПА РОМ
1.000 за по сле них, та ко да ће ак тив -
но сти на за по шља ва њу би ти наш стал -
ни по сао у го ди на ма ко је до ла зе”.

Цен тра ла ZF-a је од го во ри ла и на
на ша пи та ња шта се оче ку је од оних
ко ји су за ин те ре со ва ни за рад у но вој
фа бри ци те ком па ни је у Пан че ву, шта
они мо гу да оче ку ју и да ли је пред -
ви ђе но да иду на не ку обу ку у Не мач -
ку. У од го во ру на та пи та ња пи ше: „У
фа зи лан си ра ња про јек та у по тра зи
смо за кан ди да ти ма ко ји има ју кон -
крет на ис ку ства у по ста вља њу но ве
фа бри ке и про из вод ње, по го то во ка -
да су у пи та њу кључ не ме на џер ске
по зи ци је. Ве о ма смо по но сни на но -
ви ме на џер ски тим ко ји је у окви ру
овог про јек та фор ми ран. Ве ћи на у
том ти му су ис ку сни про фе си о нал ци
и екс пер ти из Ср би је. Тр жи ште рад не
сна ге да нас омо гу ћа ва ши ро ку по ну -
ду ква ли фи ко ва них кан ди да та са ис -
ку ством из раз ли чи тих обла сти и аспе -
ка та по сло ва ња. Уве ре ни смо да ће мо
про на ћи пра ве и ис ку сне кан ди да те
са из ра же ним ин те ре со ва њем за тех -
но ло ги је Е-мо бил но сти”.

У меј лу ко ји је на шој ре дак ци ји по -
сла ла та ком па ни ја, пи ше и да је она
та кав по сло да вац да „по др жа ва раз -
вој за по сле них и њи хо вих ка ри је ра,
уз кон ку рент не за ра де и до дат не по -
год но сти”.

ZF нам је об ја снио и да се, ка да је
реч о обу ци рад ни ка ко ји ра де за ту
ком па ни ју, у њој при ме њу је та кав кон -
цепт да пр во бит но за по сле ни нај пре
про ђу де таљ ну обу ку на тре нин зи ма
и у прак си у Не мач кој. То је нео п ход -
но да би би ли при пре мље ни да са мо -
стал но об у ча ва ју бу ду ће за по сле не ко -
ји ће би ти на кнад но ан га жо ва ни за
исте по сло ве и функ ци је. Тај кон цепт
се, ка ко су на пи са ли, зо ве „train the
trainer”.

М. Глигорић
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АУТО-ЦЕНТРУ 
„ЗОКИ”

потребни инструктори 
за обуку возача
– више извршилаца

CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:

autocentarzoki@mts.rs 

Сви гра ђе вин ски ра до ви су за вр ше -
ни, обје кат је у скла ду с пла но ви ма и
пред ви ђе ним ро ко ви ма ста вљен под
кров и са да се пре ла зи на фа зу уград -
ње ин ста ла ци ја за гре ја ње и хла ђе ње,
као и по ста вља ња во до вод не и ка на -
ли за ци о не мре же. Сви нео п ход ни ра -

Мултијезички додатак – на мађарском језику 

Többnyelvű melléklet – magyar nyelven » стране I-VIII



ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Чему ово служи, а уз то и не ради?

Центар града, сваког дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 5. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

„Битлси”, „Битлси”...
Идо ли. Сви смо их има ли ка да смо би ли де ца. Ми лан Мла де но вић,

Де јан Са ви ће вић, Ро берт де Ни ро...

И да нас их клин ци има ју: Мут ни, Су прим Нек сус, Ана ста си ја, Леа,

Ма ри ја Же жељ, За кон Бра ће, Ко вал ска, Су а рез... Ка ко ни сте чу ли за

њих!? Ако има те де те од осам до пет на ест го ди на ста ро сти, мо ра те

да зна те за по бро ја не, ко ји су „ма то ри” од 15 до 30. Јер на њих се на -

ша де ца угле да ју.

По бро ја ни су део ве ли ке еки пе да нас из у зет но по пу лар них ју тју -

бе ра. То вам је оно ка да има те свој ка нал на „Ју тју бу”, па сни ма те

се бе и сво ју око ли ну и при ча те о мо ди, хра ни, игри ца ма... Е, нај ва -

жни ји од њих има ли су свој ви кенд у До му син ди ка та у Бе о гра ду

под на зи вом „Бал кан тјуб фест”, а клин ци их, ина че, пра те 365 да на

у го ди ни.

То се ви де ло на ке ца: ка ко про ђе не ко од бит ни јих ли ко ва, и де -

вој чи це и де ча ци ври ште, апла у ди ра ју, тр че за њи ма... Ко „Битлси”

не кад. До би ти сел фи са сво јим идо лом – па то је бру ка те шко! Мо -

раш да че каш и по по ла са та у ре ду. Па пу та пет на ест ре до ва. Лу -

ди ло.

Елем, да не зву чи мо као да се ру га мо тим мла дим љу ди ма и соп -

стве ној де ци: океј, да нас је све то „ин”, клин ци не пре ста но зу ре у

сво је мо бил не и лап то пе, та ква је ту ра, при хва та мо ре ал ност. За то је

нео бич но ва жно те идо ле упо зна ти, ви де ти ко су и шта су.

Је дан од пра те ћих про гра ма би ле су три би не у ма лој са ли, по што

је у ве ли кој не ко ли ко хи ља да мла ђа них буд но пра ти ло шта с би не, у

фри стај лу или пре ко ма три це, по ру чу ју фа це. За три би ну о штет но -

сти дро ге и ал ко хо ла био је на ја вљен тре нут но нај по пу лар ни ји тју -

бер Ба ка Пра се – ем ско ро 900.000 су бе ра (ре дов них пра ти ла ца ње -

го вог ка на ла), ем ци ка где год да се по ја ви. За то је у ма лу са лу, на

три би ну пре те на ко јој је тре ба ло да уче ству је по ме ну ти мај стор,

до шло нео бич но мно го де це, ка ко би за у зе ли ме ста.

А та мо – при јат но из не на ђе ње. Три, да ле ко ма ње по пу лар не тју -

бер ке при ча ле су о кла си ци ма свет ске књи жев но сти. Јед на од њих је

за вр ши ла упра во тај смер на Фи ло ло шком фа кул те ту, дру га пра ва,

тре ћа још сту ди ра. Па мет не и ело квент не. Уме ју и де цу да укљу че у

при чу. Баш ле по.

Кад се то за вр ши ло, до шао ред и на по ме ну ту три би ну. Нај пре је

док тор ка из Ба ња лу ке, вр ло спрет но и при ла го ђе но клин ци ма, ис -

при ча ла шта су све не га тив ни ефек ти кон зу ми ра ња дро га, на гла си -

ла да не ма по де ле на ла ке и те шке, апе ло ва ла на де цу да увек тра же

за тво ре не фла ши це во де и не узи ма ју „чи ки не бом бо не”... Он да Ба -

ка узе ми кро фон. До бар је деч ко: има спи ку, зна са обо жа ва о ци ма,

та лен то ван за не по сред ни кон такт, ко му ни ка ти ван. Фа у ли рао је са -

мо јед ном: ка же да је стал но бе жао из шко ле да би играо игри це,

али „ни је то до бро, дру га ри, не мој те то и ви”.

Је л’ тре ба ре ћи да је сва ку ње го ву реч сва ко де те гу та ло не треп -

ћу ћи. Ствар но има ути цај.

Ис по што вао је, за тим, дво је ко ле га ко ји су го во ри ли на те му штет -

но сти опи ја та око пет ми ну та, а он да је ре као мо де ра тор ки да мо ра

да иде да ље и уста де. За њим – стам пе до! Ко га за ни ма ју штет ност

дро ге и ал ко хо ла ка да ти је Ба ка Пра се на до хват ру ке, кад мо жеш да

звек неш сел фи с њим и на тре ну так се осе тиш ва жним. Три би на,

нор мал но, истог тре нут ка за вр ше на.

По ен та при че је у вр ста ма од го вор но сти. И оној ко ју има ју ро ди -

те љи у ве зи с тим да мо ра ју да, на не ки на чин, упо зна ју идо ле сво је

де це, као и оној ко ју ти исти идо ли има ју ка да ко му ни ци ра ју с клин -

ци ма.

На ову дру гу вр сту не мо же мо да ути че мо.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.

Идемо. Од 1869.

По ку ша ји од бор ни ка Со ци ја ли стич -
ке пар ти је Ср би је да окри ве „Пан че -
вац” и РТВ Пан че во за при стра сно из -
ве шта ва ње за вр ши ли су не слав но и
до жи ве ли фи ја ско.

Стран ке ко је су чи ни ле Ко а ли ци ју
„За јед но” одо ле ле су том на па ду и по -
ка за ле ап со лут но је дин ство. Овој те -
ми би ла је по све ће на пр ва стра на на -
шег ли ста број 3751, ко ји је иза шао
из штам пе 20. но вем бра 1998. го ди -
не.

Да је би ло „же сто ко”, ви ди из на па -
да јед ног од та да ви ђе ни јих од бор ни -
ка СПС-а. Он је оп ту жио „Пан че вац”
да је зло на ме ран и за тво рен за ста во -
ве свих дру гих по ли тич ких пар ти ја
осим Ко а ли ци је „За јед но”, да одав но
ни је под јед на ко отво рен за све и да
ви ше ни је лист свих гра ђа на.

Ре пли ци рао му је ко ле га из Де мо -
крат ске стран ке ре кав ши да у Ср би ји
не по сто ји ни јед на ло кал на власт ко -
ју је „Пан че вац” ви ше кри ти ко вао и
на па дао не го што је би ла она у Пан -
че ву.
Ре као је и да је Де мо крат ској стран -
ци у „Пан чев цу” увек по све ћи ва но ма -
ње про сто ра не го со ци ја ли сти ма. Ме -

КА КО СУ НАС НА ПА ДА ЛИ 
СО ЦИ ЈА ЛИ СТИ

од ка на ла Ка ло ви та до мо ста на Ду -

на ву, укуп не ду жи не 4,5 ки ло ме та ра.

Утвр ђе но је да је тим пу тем сва ко -

днев но про ла зи ло 15.000 во зи ла, па

је за то за кљу че но да ње го ва из град ња

мо ра да бу де је дан од при о ри те та. 

Је дан од тек сто ва у „Пан чев цу” број

3751 био је ин тер вју с та да шњим на -

чел ни ком пан че вач ке Са о бра ћај не

по ли ци је Дра га ном Тра и ло вим. У раз -

го во ру за на ше но ви не он је упо зо рио

да су због ве ли ког бро ја ау то-шко ла

сни же ни кри те ри ју ми при ли ком по -

ла га ња во зач ких ис пи та, да су че сти

са о бра ћај ни уде си ко је иза зи ва ју мла -

ди во за чи „бе сних” ау то мо би ла, да су -

ди је за пре кр ша је пре спо ро санк ци о -

ни шу при ја ве ко је пи шу са о бра ћај ни

по ли цај ци, да су уде си че сти на пру -

жном пре ла зу код то пла не на Ко те жу

и на оном код Ха ле спор то ва итд.

Спорт ске стра не би ле су пу не ве сти

о ус пе си ма град ских спор ти ста. Из -

ме ђу оста лог, пи са ли смо о то ме ка ко

су три пан че вач ке ру ко ме та ши це (С.

Пр ва нов, С. Обу ћи на и М. Тр бо је вић)

би ле по зва не у др жав ну ре пре зен та -

ци ју, о по бе ди џу ди сте Слав ка Ста ни -

ши ћа на екип ном пр вен ству др жа ве,

пр вом ме сту атле ти чар ке Ма ри не

Мун ћан на из бор ној тр ци за пр вен -

ство Евро пе у кро су, ме да ља ма ко је

су осво ји ли ка ра ти сти ју ни ор ског ти -

ма „Ди на ма” на др жав ном пр вен ству

итд.

М. Глигорић

ђу тим, пан че вач ке еспе е сов це ни то
ни је за до во љи ло, па су од го во ри ли да
се „сти че ути сак да је то са мо у по -
след њих пар ме се ци” и да их је страх
да се „Пан че вац” по но во не по ква ри
и не на ста ви по ста ром.

С њим се ни је сло жио је дан од та да
углед ни јих чла но ва ДСС-а. Он је по -
хва лио „Пан че вац”, ре кав ши да та
стран ка сма тра наш лист за је дан од
рет ких сло бод них ме ди ја у Ср би ји.

„Тај лист је че сто тр пео удар це, али
се опет уз ди зао. Има мно го ства ри ко -
је га чи не свет ским”, до дао је он.

У том бро ју „Пан чев ца” об ја вљен је
и текст о то ме да је на ја вљен на ста вак
из град ње ау то-пу та Пан че во –Бе о град



Улаз на кон церт је
сло бо дан

Че твр ти фе сти вал „Но ва” отво -
рен је ин тер на ци о нал ном из -
ло жбом „Европ ско на сле ђе у
са вре ме ном ау тор ском стри пу
и илу стра ци ји” у уто рак, 2. ок -
то бра, у ста ром би о ско пу „Вој -
во ди на”. У окви ру фе сти вал -
ског про гра ма би ће отво ре на
још јед на из ло жба и би ће одр -
жа ни два кон цер та, је дан пер -
фор манс и пре зен та ци ја.

По след њег да на фе сти ва ла
„Но ва”, у не де љу, 7. ок то бра, у
21 сат, у На род ном му зе ју у
Пан че ву на про гра му ће би ти
спе ци ја лан кон церт ау стриј ско-
иран ског са ста ва „Gabbeh”, ко -
ји ће пу бли ку по ве сти на не -
сва ки да шње му зич ко пу то ва -
ње од древ не Пер си је до мо -
дер ног Бе ча. Кон церт се одр -
жа ва уз по кро ви тељ ство Ау -
стриј ског кул тур ног фо ру ма у
Бе о гра ду, а улаз за све по се ти -
о це је бес пла тан.

Из кул ту ро ло шког су да ра раз -
ли чи тих све то ва од у век се ра -
ђа ла уз бу дљи ва, на дах ну та, ре -
во лу ци о нар на му зи ка. На след -
ни ци афро а ме рич ких ро бо ва
до не ли су нам џез и блуз, док
су мно го го ди на ка сни је гло ба -

Завод за здравствену за-
штиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, констант-
но ради на проширењу бо-
гатог спектра својих услу-
га, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен, и
то не само по мишљењу
бројних Панчеваца и Пан-
чевки већ и становника чи-
тавог јужног Баната.

Савремени уређаји, љуба-
зно особље, пријатан амби-
јент, брза и професионална
услуга, све већи број пре-
гледа који се у нашем гра-
ду не раде ни на једном дру-
гом месту – само су неке од
карактеристика које су из-
двојили задовољни клијен-
ти Завода „Панчевац”.

Настављајући мисију да
постане прва приватна кли-
ника у Панчеву, Завод ши-
ри и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих струч-
њака из Клиничког центра
Србије и са Института „Де-
диње” у Београду.

Тако сада корисници
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љу-
бица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.

Такође суботом, заинте-
ресовани могу да ураде и
све врсте ултразвучних пре-
гледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко јед-
њака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од воде-
ћих стручњака у тој обла-
сти – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и ма-
гистар кардиологије са Ин-
ститута „Дедиње”. Специја-
листички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука ср-
ца је 4.000 динара, а могу-
ће је урадити и специјали-
стички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 ди-
нара.

Суботом специјалистич-
ке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панче-
вачке Опште болнице, а уро-
лошке његов колега из исте
установе др Небојша Тасић,
док је за прегледе из обла-
сти гинекологије задужен
др Јован Рудић из ГАК „На-
родни фронт”. Треба напо-
менути да су прегледи код
др Небојше Тасића тренут-
но на акцији, па тако ком-
плетан уролошки преглед

кошта 2.000 динара, ултра-
звучни уролошки преглед
стаје такође 2.000 динара,
док обе ове услуге у пакету
коштају 3.600 динара.

Као што је већ наглаше-
но, сви набројани специја-
листички прегледи обавља-
ју се само суботом, а зака-
зују се радним данима пу-
тем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.

Сваког радног дана у За-
воду „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер пре-
гледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе вра-
та и меких ткива. Ове пре-
гледе искључиво радним да-
нима обавља др Ненад Мар-
гитин, специјалиста радио-
логије, шеф одсека CT ди-
јагностике и заменик на-
челника Службе радиоло-
шке дијагностике у Општој
болници Панчево.

Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематоло-
шко-биохемијској лабора-

торији те установе пацијен-
ти већину верификованих,
контролисаних и сумира-
них резултата могу добити
за свега сат времена.

У Заводу ће ускоро поче-
ти да се проводи и амбу-
лантна хирургија, а све ин-
тервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Го-
ран Додевски, специјалиста
абдоминалне хирургије из
Опште болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца би-
ра Завод „Панчевац”, посеб-
но онда када је неопходно
урадити прегледе и анали-
зе на једном месту и доби-
ти резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, приме-
ра ради, све врсте лекар-
ских уверења издају за мак-
симално два сата.

Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за кли-
јенте осмишљени и нови па-
кети услуга по изузетно по-
вољним ценама, а више о
томе, као и о додатним по-
годностима које остварују
сви они који поседују ло-
јалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на ре-
кламним странама актуел-
ног броја нашег листа.

Додатне информације мо-
жете добити путем телефо-
на Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а новости пратите и на
сајту www.za vod pan ce vac.rs ,
као и на „Фејсбук” страни-
ци Завода.

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

МУ ЗИЧ КО ПУ ТО ВА ЊЕ ОД ДРЕВ НЕ ПЕР СИ ЈЕ ДО МО ДЕР НОГ БЕ ЧА

АУ СТРИЈ СКИ СА СТАВ 
НА СТУ ПА НА ФЕ СТИ ВА ЛУ „НО ВА”

Петак, 5. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

Golnar Shayhar. Ње на зе мља ки -
ња по ме сту ро ђе ња, Mona Mat-
bou Riahi, сви ра кла ри нет, док
Ау стри ја нац Manu Mayr сви ра
кон тра бас. Сви жи ве у Бе чу, а
ства ра ју му зи ку ко ја на ди ла зи
чак и оно што ко ло кви јал но на -
зи ва мо му зи ком све та. Док би
се дру ги бен до ви мо жда и за до -
во љи ли по ста вља њем тра ди ци -
о нал не му зи ке у ур ба ни, мо де -
ран кон текст, овај трио мла дих
а већ до ка за них му зи ча ра иде и
ко рак да ље. Сви од ре да афир -

АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

Осмех – ваш 
нај бо љи адут

Цен тар за хит ну и ре ста у ра тив -
ну сто ма то ло ги ју „Ни ко дент ме -
дик” ис ти че се ква ли те том услу -
га, са вре ме ном опре мом, про -
фе си о нал ним и љу ба зним осо -
бљем и при јат ним ам би јен том,
па се све ве ћи број на ших су гра -
ђа на од лу чу је за услу ге те сто -
ма то ло шке ор ди на ци је, ко јом
ру ко во ди др Ђор ђе Ни ко лић.

Због ве ли ког ин те ре со ва ња,
у „Ни ко ден ту” су од лу чи ли да
по но во по кре ну ве ли ку је се њу
ак ци ју „По вра ти осмех”, у окви -
ру ко је сви они ко ји ма су нео п -

ход не услу ге из обла сти це ло -
куп не сто ма то ло ги је, оства ру ју
пра во на чак до 30% по пу ста.

Ис ко ри сти те ову при ли ку и
за ка жи те пре глед, пу тем те ле -
фо на 064/21-75-056. Овај са -
вре ме ни и мо дер но опре мље -
ни цен тар на ла зи се пре ко пу -
та ста ре роб не ку ће, у Ули ци
Мак си ма Гор ког 2. По се ти те
„Ни ко дент ме дик”, осе ти те спој
на у ке и умет но сти, ожи ви те
свој осмех и жи ви те за исти,
јер је упра во осмех ваш нај бо -
љи адут!

У дво ра ни Кул тур ног цен тра у
че твр так, 11. ок то бра, од 19.30,
би ће из ве де на по зо ри шна пред -
ста ва „По мо ран џе за збо гом”,
у ко јој глу ме Ми ло рад Да мја -
но вић, Сло бо дан Ћу стић, Да -
ни ца Ри стов ски, Ања Алач, Ма -
ја Ран ђић, Ми ли ца Мил ша и
Ла зар Ђу кић.

„По мо ран џе за збо гом” су
по ро дич на ме ло дра ма о љу ба -
ви и ис трај но сти, по све ће но -
сти и ве ри три ју же на кроз ра -
то ви ма ис пи сан два де се ти век.
Ово де ло је за пра во исти ни та
са га о јед ној срп ској по ро ди ци
и ње ној бор би да се одр жи за -
јед но и на ста ви да ље у тур бу -
лент ним вре ме ни ма. Оцр та ни
су еп ском сна гом исти ни ти до -
га ђа ји, ко ји не са мо што по ка -
зу ју и до ка зу ју ду би ну ко ре ња
јед ног на ро да на овим про сто -
ри ма већ и ње го ву ве ков ну бор -
бу за го ли оп ста нак. Пред ста -
ва је ба зи ра на на исто и ме ном
ро ма ну и исто риј ски тач ним
по да ци ма, дра ма је усред сре -
ђе на на три по ро ди це истих
ко ре на, по ре кла и дру штве ног
ста ту са. Пр ви пут у но ви јој

исто ри ји, при ча о три срп ска
све ште но му че ни ка стра да ла од
три вој ске, њи хо вој про го ње -
ној де ци, њи хо вим же на ма ко -
је су пра ви ле стра шне и не -
при хва тљи ве из бо ре, бор би до -
бра и зла, ко му ни зму и ате и -
зму, фа ши зму и љу ба ви, ве ри
и стра да њу, пред ста вље на је на
на чин при по ве да ча, без осу де
и по ли ти за ци је, али с ја сном
по ру ком да је Кра ји на би ла и
оста ла ме сто не ве ро ват них и
по не кад пот пу но не за ми сли -
вих пре о кре та у суд би на ма
ствар них љу ди и же на.

Два нај бр жа чи та о ца ко ји се
ја ве у пе так, 5. ок то бра, у 11
са ти, на гра ди ће мо са по две
кар те за пред ста ву „По мо ран -
џе за збо гом”, ко је мо гу пре у -
зе ти на би ле тар ни ци Кул тур -
ног цен тра пре са ме пред ста ве.

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

ли за ци ја и ин тер нет до не ли му -
зи ку са свих стра на све та до
сва ког за пад њач ког до ма; или
ма кар оним слу ша о ци ма са афи -
ни те том за ег зо тич не зву ке. Де -
лом за рад по тре ба тр жи шта и
ко мер ци ја ли за ци је, а де лом из
при род ног су сре та „за пад њач -
ког” по па и ет нич ке му зи ке раз -
ли чи тих на ро да, ро дио се хи -
брид ни жа нр world music.

Ин тер на ци о нал ни трио „Gab-
beh” пред во ди Иран ка с ка над -
ским па со шем, во ка лист ки ња

ми са ни у ни зу вла сти тих про је -
ка та, сво ја ис ку ства пред ста вља -
ју кроз ори ги нал ну ком би на ци -
ју иран ске фол клор не му зи ке,
џе за и аван гард ног из ра за.

Са ма реч „Gabbeh”, као од -
ред ни ца за вр сту пер сиј ског те -
пи ха ко ји пра ве же не но ма ди
и ко ји се ви ше за сни ва на ин -
ди ви ду ал ном на дах ну ћу не го
на стро гим пра ви ли ма из ра де,
ин ди ка тив на је и за ства ра ла -
штво гру пе. Јер та ман ка да вас
ле па ме ло ди ја от пе ва на на фар -
си (пер сиј ском) је зи ку за ве де
и уљуљ ка, ту ће уско чи ти Мо -
на и Ма ну у сво јим де ли кат -
ним, им про ви зо ва ним ин тер -
ак ци ја ма. А кад се при вик не те
на њи хов ис тан чан ка мер ни
сен зи би ли тет, ето Golnar
Shahyar, ко ја ће сво јим те а -
трал ним пер фор ман сом до да -
ти још јед ну не сва ки да шњу ди -
мен зи ју кон цер ту и пре ну ти
нас из „дог мат ског дре ме жа”.

Кроз пре пли та ње во кал ног и
глу мач ког уме ћа „Gabbeh” на -
ди ла зи не са мо окви ре тра ди -
ци о нал не му зи ке већ и чи та -
вог кон цеп та стан дард ног кон -
церт ног из во ђе ња. Њи хо ви на -
сту пи ни су че сти и ре зер ви са -
ни су са мо за спе ци јал не при -
ли ке, а на ступ на „Но ва фе сти -
ва лу” је је дан од њих.

ЗА НАЈ БР ЖЕ ЧИ ТА О ЦЕ

Кар те за пред ста ву
„По мо ран џе за збо гом”

АКЦИЈА ПЕШАЧЕЊА У СУБОТУ НА ЧАРДАКУ

„У бојама руја”, двадесети пут
Планинарско друштво „Јеле-
нак”, по традицији првог ви-
кенда у октобру, организује еко-
лошку и рекреативно-спортску
акцију пешачења под називом
„У бојама руја”, која ће бити

одржана двадесети пут у субо-
ту, 6. октобра, на Чардаку у Де-
либлатској пешчари.

На локацији удаљеној око се-
дам километара од Делиблата,
тачније на бини тамошњег

омладинског насеља, манифе-
стација практично почиње у 9
сати, а након пријављивања уче-
сника, тридесет минута касни-
је, кренуће МТБ маратон, за-
тим и девето коло Војвођанске
трекинг лиге и, напослетку, пе-
шачење стазама руја, у дужини
од три до петнаест километа-
ра. На старту ће бити дељене и
мапе траса, на којима ће бити
постављено десет контролних
тачака с волонтерима ПД-а „Је-
ленак”, спремним да помогну
и дају све неопходне инфор-
мације. Поред тога, на програ-
му су и друге активности, по-
пут дисциплине пењање уз уже
и јавног часа зумбе.

Сви који желе да дођу соп-
ственим возилом, могу да ко-
ристе пут преко Долова, Мра-

морка и Делиблата. Учесници-
ма је на располагању ручак (пла-
нинарски пасуљ са салатом) по
цени од 300 динара у рестора-
ну на Чардаку, за који би што
раније требало обезбедити ку-
пон. Будући да на Чардаку не-
ма пијаће воде, било би пожељ-
но понети је са собом.

ЈП „Војводинашуме” ће по-
ново (?!) наплаћивати улаз у
Специјални резерват природе
Чардак.

Организатори напомињу да
сви учествују на сопствену од-
говорност, у складу са својим
психофизичким могућности-
ма, као и да су дужни да се
придржавају планинарске ети-
ке и упутстава, уз напомену
да чувају природу и не бацају
смеће. Ј. Ф.



Град ског ве ћа за здрав ство др
Ми ре лу Пе тро вић, јер се „не по -
ја вљу је на сед ни ца ма Ве ћа, а
град има лош имиџ због ви ру са
За пад ног Ни ла и ам бро зи је”.

Па влов је пред ста вио и јед -
но но во-ста ро ли це у Град -

ском ве ћу: Су за ну Јо ва но вић,
ко ја је пре у зе ла ре сор ра да,
за по шља ва ња и со ци јал не по -
ли ти ке, а по зна то је да га је
ра ни је већ во ди ла у два ман -
да та. Ина че, пред сед ни цу
Скуп шти не гра да већ ни ци су
усво ји ли зах тев чла ни це ло -
кал не вла де Зо ри це Ре пац да
убу ду ће бу де во лон тер, због
за по шља ва ња у јед ној фир ми.
Она ће и да ље „ду жи ти” се ло,
по љо при вре ду и ру рал ни раз -
вој, али ће пла ту при ма ти на
дру гом ме сту.

На кон све га то га мо гло је
да поч не раз ма тра ње та ча ка
днев ног ре да. По ме ну ти од -
бор ни ци има ли су за мер ке на
од лу ке о зе ле ним по вр ши на -
ма: тра жи ли су да се бли же
де фи ни ше текст, од но сно да
се на ве де да тра ва мо ра да се
ко си до мак си мал не ви си не
од 25 цен ти ме та ра. Јо ва но -
вић се за пи тао „на осно ву че -
га се ме ри ’ква ли тет тра ве’
ако то ни је ње на ви си на”. Та -
ко ђе, ка да је реч о про гра му
ра да „Зе ле ни ла”, би ло им је
не ло гич но да је 52 ми ли о на
ди на ра пред ви ђе но за не ма -
те ри јал не тро шко ве, а са мо

3,5 ми ли о на за ис ко ре њи ва -
ње ам бро зи је.

Шта је у ин те ре су гра ђа на
Вла да ју ћа ве ћи на ни је при хва -
ти ла ни пред лог опо зи ци је да се
на зив Кул тур ног цен тра Пан че -
ва про ме ни у Дом кул ту ре „Не -
бој ша Гло го вац” Пан че во, иа ко
је и са ма власт ту про ме ну на ја -
ви ла. На ве ли су и да је „сра мо та
што је про гра мом ра да пред ви -

ђен рад ни до ру чак с ме ди ји ма
ко ји је ко штао 40.000 ди на ра”.

Ће бић и Јо ва но вић су, ка да
се по ве ла реч о пи ја ца ма, тра -
жи ли да се ко нач но уре ди ста -
ри бу вљак и да по ста не ја сно
да ли је то ле гал на пи ја ца или
не. Ин те ре сант но је да су при -
хва ће на три аманд ма на Ни ко -
ле Ће би ћа: два у ве зи са од лу -
ком о са хра њи ва њу и гро бљи -
ма и је дан о од лу ци о пре ра ди
и ди стри бу ци ји во де.

И гре ја ње је би ло те ма о ко -
јој су го во ри ли. Зах те ва ли су
да се пред лог од лу ке о то плот -
ној енер ги ји про ме ни, и то та -
ко да се ста но ви гре ју кад год

има ре ал не по тре бе за тим. Јо -
ва но вић и Ће бић су ка за ли да
је у ин те ре су гра ђа на и да се
из ме ни фи нан сиј ски план ЈКП-
а „Хи ги је на”. Пи та ли су за што
је пред ви ђе но да се „чак 150.000
евра из дво ји за ре кон струк ци -
ју јав ног ве-цеа ко ја ће тра ја ти
пет го ди на”. За мер ке су упу -
ће не и због то га што су „већ -
ни ци го ди шњи из ве штај о ра -

ду град ског пра во бра ни ла штва
за 2017. го ди ну усво ји ли а да га
ни су ни про чи та ли”, као и за то
што се „би ра вр ши лац ду жно -
сти ди рек то ра Цен тра за со ци -
јал ни рад”.

Опо зи ци ја је би ла из ра зи то
про тив по ве ћа ња це на АТП-а и
тра жи ла да Скуп шти на гра да
не да са гла сност на пред ло ге
Над зор ног од бо ра град ског јав -
ног пре во зни ка ко ји ма су пред -
ло же не из ме не. Сма тра ли су да
су оне „по сле ди ца ло шег ру ко -
во ђе ња и не спо соб но сти ру ко -
вод ства пред у зе ћа”, те да се са -
да „те рет гу би та ка пре ба цу је на
гра ђа не”.

Јо ва но ви ћу и Ће би ћу се ни је
до па ла ни од лу ка о про ме ни
фи нан сиј ског пла на Ту ри стич -
ке ор га ни за ци је Пан че ва, у ве -
зи с ко јом је „гра до на чел ник из
те ку ће бу џет ске ре зер ве до де -
лио ТОП-у ви ше од ми ли он ди -
на ра за ре дов не по сло ве”.

На рав но, сви пред ло зи су
усво је ни, а ме ђу њи ма је би ло и
мно штво про гра ма ра да и фи -
нан сиј ских пла но ва уста но ва
кул ту ре и јав них ко му нал них
пред у зе ћа, као и та ча ка о ко ји -
ма смо из ве шта ва ли са сед ни -
ца Град ског ве ћа. Све то је про -
шло, ка ко смо већ на пи са ли, с
ми ни мал ном ве ћи ном.

За мер ке опо зи ци је у
ве зи с број ним
од лу ка ма

При хва ће на три
аманд ма на Ни ко ле
Ће би ћа

За тра же но да се 
ста но ви гре ју кад год
има ре ал не по тре бе
за тим

У сре ду, 3. ок то бра, одр жа на је
27. сед ни ца Скуп шти не гра да
Пан че ва, ко ја ће оста ти упам -
ће на по то ме што је тра ја ла
ско ро пет са ти, што је сва ка ко
јед но од нај ду жих за се да ња у
но ви јој исто ри ји ло кал ног пар -
ла мен та ри зма. Уз то, ин те ре -
сант но је да се ди ску то ва ло о
ско ро свим тач ка ма днев ног
ре да, да је до не то пе де се так
од лу ка, те да се из ре до ва вла -
сти је ди но гра до на чел ник Са -
ша Па влов обра тио од бор ни -
ца ма и од бор ни ци ма.

За ни мљи ва је цр ти ца и да је
пред крај сед ни це утвр ђи ван
кво рум, од но сно ко ли ко је пред -
став ни ка гра ђа на при сут но у
са ли и ко ли ко их гла са за од -
лу ке. Ис по ста ви ло се да их је
36, што је би ло тач но оно ли ко
ко ли ко је мо ра ло да их бу де.

Но ва-ста ра ли ца у Ве ћу
Свој од бор нич ки до да так по -
ште но су за ра ди ли од бор ни ци
„Сло бод ног Пан че ва” Ни ко ла
Ће бић и Де јан Јо ва но вић, ко ји
су из ла зи ли за го вор ни цу пре -
ко пе де сет пу та.

По што су им од би је ни уо би -
ча је ни пред ло зи за до пу ну днев -
ног ре да (апо те ка, сред ства за
су фи нан си ра ње ме диј ских про -
је ка та, ко ри шће ње јав них про -
сто ра у гра ду...), за по че ли су с
кри ти ком ра да Град ског ве ћа,
јер су „на та ло ну” би ле остав ке
Ми ша Мар ко ви ћа и Ми лен ка
Чуч ко ви ћа, о че му је го во рио
гра до на чел ник Па влов. Мар ко -
вић де фи ни тив но од ла зи из ло -
кал не вла де, а Чуч ко вић је за -

ду жио ње гов ре сор стам бе но-
ко му нал них по сло ва и са о бра -
ћа ја. За то је Ће бић по ста вио пи -
та ње да ли Чуч ко вић мо ра да
бу де члан Ве ћа и да ли је стру -
чан за баш све, по што је „ко му -
нал на област јед на од нај ва жни -
јих, а Чуч ко вић не ма ис ку ства”.
Ће бић је го во рио и о то ме да
не ко мо ра да за ме њу је чла ни цу

Упад ко сов ских по ли ца ја ца у срп ске ен кла ве на се ве ру Ко -
со ва и Ме то хи је је про во ка ци ја у ци љу да љег за стра ши ва ња
Ср ба. Њи хо во рас по ре ђи ва ње је мо гло да до ве де до но вог кр -
во про ли ћа и да де ста би ли зу је Бал кан.

(Ма ри ја За ха ро ва, порт па рол ка Ми ни стар ства спољ них
по сло ва Ру си је, „По ли ти ка”, 2. ок то бар)

* * *
Он (То ни Блер) не пре го ва ра ни о че му, то са мо ја ра дим. То
је од лу ка оба де ла из вр шне вла сти, Вла де Ср би је и мо ја, да
то при хва тим као оба ве зу и те рет. Мо је име ни је ни То ни,
ни ти би ло ка ко, већ Алек сан дар.

(Пред сед ник др жа ве Алек сан дар Ву чић у из ја ви за ТВ
„Пинк”, 2. ок то бар) 

* * *
Оче ки ва но је да пр во до ђе до нор ма ли за ци је од но са из ме ђу Бе -
о гра да и При шти не, а он да до суд ских про це са за зло чи не ко је
је по чи ни ла ОВК. У су прот ном, мо гло би да до ђе до де ста би ли -
за ци је по ли тич ке си ту а ци је у При шти ни и у це лом ре ги о ну.

(Дра ган Ђу ка но вић, пот пред сед ник Цен тра за спољ ну 
по ли ти ку, у из ја ви за „Блиц”, 1. ок то бар)

* * *
Бо рис Та дић и Вук Је ре мић би ли су 2005. го ди не у Лон до ну
на све ча но сти ко ју је при ре дио евро а ме рич ки ин сти тут „Ис -
ток –За пад” по во дом уру чи ва ња на гра де „Др жав ник де це ни -
је” То ни ју Бле ру. Је ре мић је та да био оду ше вљен што је дру -
ги пут ви део Бле ра, за ко га је ре као да му је оми ље ни ли дер.

(Мар ке тин шки струч њак Не бој ша Кр стић на „Тви те ру”,
2. ок то бар)

* * *
Број при ја ва због вр шњач ког на си ља је за не мар љив. То упу -
ћу је на за кљу чак да се за кон или уоп ште не по шту је, или да
се по шту је, али у не до вољ ној ме ри.

(За штит ник гра ђа на Зо ран Па ша лић у из ја ви за „Тан југ”,
1. ок то бар)

* * *
Мој на чин жи во та го во ри то да ни ка да ни за шта ни је ка сно.

(Глу мац Ми ма Ка ра џић у из ја ви за „Блиц”, 1. ок то бар) 

* * *
Спрем на сам на све. На вар ја чу, на шер пе, на ку ва ње, са мо
ка да би се на шао та кав му шка рац.

(Док тор ка На да Ма цу ра у из ја ви у еми си ји „Ма га зин Ин”,
на Те ле ви зи ји „Пинк”, 29. сеп тем бар)

* * *
Он (Ни ко ла Пи лић) пу ни 80 го ди на, а про во ди сва ког да на
по че ти ри ча са на те ре ни ма. Ту је ње гов дом. Имао сам ве ли -
ку сре ћу да ми он бу де мен тор. Од ње га сам на у чио ка ко јед -
но ста ван, а пре дан при ступ те ни су да је ре зул та те. Је ди ни је
тре нер у исто ри ји те ни са ко ји је осво јио пет ти ту ла у „Деј вис
ку пу” с три раз ли чи те на ци је.

(Но вак Ђо ко вић у из ја ви за „Ало”, 1. ок то бар)

* * *
По себ но ми је дра го што се но ва вер зи ја „Бал кан ског шпи ју -
на” из во ди у окви ру про сла ве 150 го ди на На род ног по зо ри -
шта, што се не пра вед но ста вља у дру ги план. Од лу ка да се
ова по зо ри шна се зо на отво ри мо јим ко ма дом за ме не је ве -
ли ка част. Сле де ћи би тан да тум је тек за 50 го ди на, а ми ће -
мо би ти спре че ни да при су ству је мо тој про сла ви.
(Ду шан Ко ва че вић, пи сац и ау тор пред ста ве „Бал кан ски шпи јун”,

по во дом из во ђе ња но ве вер зи је тог де ла, „Ку рир”, 2. ок то бар)
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КОНЦЕПТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

ОДР ЖА НА 27. СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

ТЕ САН КВО РУМ ЗА ПЕ ДЕ СЕ ТАК 
ОД ЛУ КА

КОН КУРС ЗА НО ВЕМ БАР СКУ НА ГРА ДУ

Пред ло жи те кан ди да те
Град ска упра ва по зи ва гра ђа -
не Пан че ва, прав на ли ца и све
дру ге ор га ни за ци је да пред ло -
же кан ди да те за Но вем бар ску
на гра ду Гра да Пан че ва, ко ја се
тра ди ци о нал но до де љу је по во -
дом 8. но вем бра, Да на гра да
Пан че ва.

Нај ви ша град ска при зна ња
до де љу ју се фи зич ком или прав -
ном ли цу ко је има пре би ва ли -
ште на те ри то ри ји Гра да Пан -
че ва за нај вред ни ја до стиг ну ћа
у обла сти ма: умет но сти, на у ке,
ар хи тек ту ре и ур ба ни зма, но -
ви нар ства, обра зо ва ња, спо р та,
при вре де, ме ди ци не, со ци јал -
ног и ху ма ни тар ног ра да.

Пред лог у пи са ној фор ми ко -
ји са др жи по дат ке о кан ди да -
ту и де таљ но обра зло же ње о
до стиг ну ћу или ре зул та ти ма
ра да за ко је се кан ди дат пред -
ла же, као и лич не по дат ке пред -
ла га ча (име, пре зи ме, адре са)
нео п ход но је до ста ви ти на пи -
сар ни цу у Град ском услу жном
цен тру (улаз из Ули це Пе тра
Драп ши на) нај ка сни је до 15.
ок то бра.

Кри те ри ју ми за до де лу Но -
вем бар ске на гра де мо гу се на -
ћи на сај ту Гра да, где је пре ци -
зно опи са но шта се под ра зу ме -
ва под из у зет ним де лом. Ов де
ће мо на ве сти са мо не ке од њих.
У обла сти умет но сти то су, ре -
ци мо, пу бли ко ва но де ло књи -
жев ног и пре во ди лач ког ства -
ра ла штва, де ло из ве де но на по -
зо ри шној сце ни... У обла сти на -
у ке – оства ре ње ко је као ре зул -
тат има но ва са зна ња и син те -

зу по сто је ћих с ци љем њи хо ве
при ме не; ме ди ци не – рад или
ре зул та ти из у зет не вред но сти
по је дин ца ко ји ма је дао зна ча -
јан до при нос раз во ју и уна пре -
ђе њу ме ди ци не и здрав стве не
за шти те љу ди; ар хи тек ту ре и
ур ба ни зма – пла но ви за кон -
цеп ци ју и ме то до ло ги ју, под
усло вом да су усво је ни и да је
њи хо ва ре а ли за ци ја от по че ла;
но ви нар ства – кре а тив ни до -
при нос уре ђи ва њу ру бри ке,
еми си је и про гра ма ко ји ма се
зна чај но до при но си ин фор ми -
са њу гра ђа на Пан че ва; обра зо -
ва ња – ре зул тат вас пит но-обра -
зов ног или ин струк тив ног ра -
да; спор та – вр хун ски ре зул та -
ти; при вре де – рад ко јим је дат
до при нос афир ма ци ји и уна -
пре ђе њу при вре де у Пан че ву;
со ци јал ног и ху ма ни тар ног ра -
да – ре зул та ти из у зет не вред -
но сти...

На осно ву че га се 
ме ри ’ква ли тет тра ве’
ако то ни је ње на 
ви си на?

Зашто се би ра 
вр ши лац ду жно сти
ди рек то ра Цен тра за
со ци јал ни рад.

Никола Ћебић
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У че твр так, 4. ок то бра, ши ром све та
обе ле жа ва се Свет ски дан жи во ти ња.
Циљ је да се ука же на не прав де ко је
љу ди на но се жи во тињ ском све ту, као
и да се др жав ни ор га ни под стак ну на
до след но спро во ђе ње за кон ских про -
пи са ко ји се од но се на до бро бит жи -
во ти ња. Свет ски фонд за при ро ду
(WWF) упо зо рио је да је кри ви цом
љу ди три де сет од сто вр ста би ља ка и
жи во ти ња угро же но. Оно што је на -
ма нај ви дљи ви је, је сте ка ко се од но -
си мо пре ма кућ ним љу бим ци ма, ко -
јих је, на жа лост, све ви ше на ули ца -
ма.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не ка ко
као дру штво ге не рал но бри не мо о
жи во ти ња ма.

ВУ КИ ЦА МИ ЛО ВА НО ВИЋ,
спре ма чи ца:

– Не бри не мо до вољ но о жи во ти -
ња ма. С об зи ром на то да жи вим на
Ста ром Та ми шу, че сто ви дим да љу -
ди пу сте жи во ти ње и он да оне лу та ју.
Има их баш мно го, а де ца иду у шко -
лу, што ни је баш при јат но. Не знам
за што оста вља ју жи во ти ње. Ваљ да,
кад оста ре, не зна ју шта ће с њи ма,
па им је лак ше да их пу сте на ули цу.
Ја тре нут но не мам кућ ног љу бим ца,
али сам као ма ла жи ве ла на се лу и
би ла окру же на жи во ти ња ма.

СЛА ВИ ЦА НИ КО ЛИЋ, пен зи о нер ка:
– Во лим жи во ти ње, али тре нут но

не мам кућ ног љу бим ца. Што се ти че
бри ге о њи ма, има оних ко ји пре те -
ру ју у бри зи, а има и оних ко ји о њи -
ма не бри ну аде кват но. Има мно го
на пу ште них жи во ти ња и ми слим да
љу ди ма у не ком тре нут ку по ста не на -
пор но да их чу ва ју. То је ве ли ка оба -
ве за и из и ску је не ко вре ме ко је ће им
би ти по све ће но.

АНА СТА СИ ЈА БУ КУ МИ РИЋ, дипл.
еко но ми ста:

– Љу ди бри ну о кућ ним љу бим ци -
ма, а о пси ма ко ји су на ули ца ма се
сла бо во ди ра чу на. Ми слим да ве ћи -
на ни је пу ште на, већ да је мно го па са
на ули ци од ма ле на. Сма трам да се
ипак си ту а ци ја по пра ви ла у од но су
на пре ђа шњи пе ри од. По сто ји ви ше
цен та ра за њи хо во збри ња ва ње, као и
ор га ни за ци ја ко је се бри ну о жи во ти -
ња ма, а мно го љу ди се и ин ди ви ду -
ал но ан га жу је да се жи во ти ње удо ме.

ВЛА СТИ МИР СТА НО ЈЕ ВИЋ, по сло -
во ђа у Пар кинг-сер ви су:

– Пр вен стве но сла бо бри не мо и јед -
ни о дру ги ма, а та ко се од но си мо и пре -
ма жи во ти ња ма. Сва шта се мо же ви де -
ти и на дру штве ним мре жа ма, не ке за -
и ста жа ло сне ства ри, ка ко љу ди тре ти -

ра ју жи во ти ње. Ја имам пет па са, јед ног
ма чо ра и две мач ке. Љу ди бри ну о сво -
јим кућ ним љу бим ци ма, али ни је ни ту
си ту а ци ја сјај на. На жа лост, бес па ри ца
је и не ки љу ди не мо гу да се ста ра ју о
жи во ти ња ма ка ко би мо жда же ле ли.

АЛЕК САН ДАР КР СТУ ЛО ВИЋ, пен зи о нер:
– Сла бо се бри не мо о кућ ним љу -

бим ци ма, има до ста на пу ште них па -
са на ули ца ма на шег гра да. Љу ди не -
ма ју нов ца да из др жа ва ју жи во ти ње.
Ја имам јед ног ма лог пса и сва ког
да на је по треб но из дво ји ти но вац да
се он на хра ни. Они ко ји има ју нов ца,
мо гу мно го бо ље да бри ну о кућ ним
љу бим ци ма. Ста ри љу ди чи је су пен -
зи је ни ске те шко мо гу то да из ве ду.

ЖИ ВАН ИГ ЊА ТОВ, пен зи о нер:
– Жи во ти ње су не ка ко пре пу ште не

са ме се би. Има до ста на пу ште них па -
са на ули ца ма. Ве ро ват но се мно го
па са оште ни и не зна ју шта ће с њи -
ма, па их ба ца ју. Ја сам ра ни је жи вео
у Швај цар ској, та мо не ма ова квих
про бле ма. Све жи во ти ње су збри ну -
те. За ко ни су стро ги, док код нас вла -
да бе за ко ње. Ипак, ве ру јем да ће се
то не ка да про ме ни ти, али тре ба још
мно го вре ме на. Ми још увек не ма мо
раз ви је ну свест као љу ди на За па ду.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

В. СТАНОЈЕВИЋА. БУКУМИРИЋ А. КРСТУЛОВИЋ Ж. ИГЊАТОВ

НАША АНКЕТА

КО ЛИ КО КАО ДРУ ШТВО БРИ НЕ МО О ЖИ ВО ТИ ЊА МА?

Пре пу ште не са ме се би

С. НИКОЛИЋВ. МИЛОВАНОВИЋ

ХРОНИКА

У ХА ЛИ СПОР ТО ВА

Хи дро и зо ла ци ја 
и тер мо и зо ла ци ја

Окон ча ни су ра до ви на ре ха би ли та -
ци ји Ха ле спор то ва у окви ру про јек -
та „Енер гет ска ефи ка сност – пред у -
слов за бо љу жи вот ну сре ди ну у пре ко -
гра нич ном ре ги о ну Ру му ни ја –Ср би ја”.
Тим по во дом је у пе так, 28. сеп тем -
бра, одр жа на све ча ност у при су ству
гра до на чел ни ка Са ше Па вло ва, чла -
но ва ти ма за им пле мен та ци ју про -
јек та, го сти ју из Ру му ни је, из во ђа ча
и над зор ног ор га на.

Уз по што ва ње за да тих ро ко ва и
мо дер них стан дар да у гра ђе ви нар -
ству, за ме ње на је ста ра хи дро и зо ла -
ци ја и ура ђе на тер мо и зо ла ци ја зи -
до ва и кро ва. За ме ње на је и ком -
плет на сто ла ри ја и угра ђе не су но ва
кли ма-ко мо ра и две то плот не пум -
пе. Но ва кли ма-ко мо ра ће, за раз -
ли ку од ста ре, омо гу ћи ти хла ђе ње
Ха ле спор то ва, док ће то плот не пум -
пе по ди ћи енер гет ску ефи ка сност
це лог си сте ма.

На кров ха ле ста вље на је но ва хи -
дро и зо ла ци ја и тер мо и зо ла ци ја уз
упо тре бу мо дер не ви ше слој не син -

те тич ке мем бра не, ис под ко је је пре -
со ва на ка ме на ву на де бљи не 10 цен -
ти ме та ра. На боч ним зи до ви ма са -
да је вен ти ли са на алу ми ни јум ска
фа са да од сен двич-па не ла с 10 цен -
ти ме та ра ка ме не ву не. Исти па не ли
су ко ри шће ни и за изо ла ци ју кро ва
анек са, док је на зи до ве анек са по -
ста вље на де мит фа са да пре ко тер -
мо и зо ла ци је.

Сви пред у зе ти ра до ви омо гу ћи ће
мно го бо ље усло ве за спор ти сте и
гле да о це, док ће ло кал на са мо у пра -
ва сма њи ти тро шко ве одр жа ва ња
кроз ума ње не ра чу не за гре ја ње и
хла ђе ње. Сле де ћи ко рак на про јек ту
је из ра да сту ди је ко ја ће по ка за ти
енер гет ски раз ред ре ви та ли зо ва не
Ха ле спор то ва.

Из во ђач ра до ва је „Ал фа ко ин же -
ње ринг” из Чач ка, ко ји је до био уго -
вор на ме ђу на род ном тен де ру рас -
пи са ном по PRAG про це ду ри за фи -
нан си ра ње екс тер них ак тив но сти
Европ ске уни је.

С. Т.

Збра ти мље не шко ле из
Ко ви на и Ве ли ке До ли не

Де ле га ци ја Удру же ња Сло ве на ца „Ло -
гар ска до ли на” из Пан че ва, с пред -
сед ни ком Јо си пом Ве бе ром на че лу,
про шлог ви кен да је бо ра ви ла у слу -
жбе ној по се ти Сло ве ни ји. Том при -
ли ком у Љу бља ни је при ре ђен су срет
с но вим ми ни стром за сло ве нач ку ди -
ја спо ру Пе те ром Јо же фом Че сни ком.

У ср дач ном раз го во ру ми ни стар је
ин фор ми сан о до са да шњим ак тив но -
сти ма пан че вач ког удру же ња Сло ве -
на ца, као и о пла но ви ма ко је ће удру -
же ње ре а ли зо ва ти у на ред ном пе ри о -
ду. Ми ни стар Че сник је по хва лио рад
удру же ња, ис та кав ши да је, иа ко је
тек не што ма ње од ме сец да на на ми -
ни стар ској функ ци ји, већ чуо од са -
рад ни ка да је оно јед но од нај ак тив -
ни јих у Ср би ји. Он је ис та као да ће
Кан це ла ри ја за ди ја спо ру и да ље по -
ма га ти у ор га ни за ци ји ак тив но сти
сло ве нач ких дру шта ва у Ср би ји, ре -
кав ши да су она од по себ не ва жно сти
за Сло ве ни ју, јер оку пља ју ве ли ки број
сло ве нач ких су на род ни ка и оних ко -
ји има ју сло ве нач ко по ре кло. Ми ни -
стар је на ја вио свој до ла зак у Ср би ју
у но вем бру, ка да ће при су ство ва ти
филм ском фе сти ва лу „Да ни сло ве -
нач ког фил ма”, ко ји ће, по ред не ко -
ли ко гра до ва у Ср би ји, би ти ор га ни -
зо ван и у Пан че ву.

Дру га но вост је да је по сред ством
пан че вач ког удру же ња Сло вена ца, од -

ПАН ЧЕ ВАЧ КО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПО СЕ ТИ ЛО СЛО ВЕ НИ ЈУ

СУ СРЕТ С НО ВИМ МИ НИ СТРОМ

РАС ПЛЕТ ПРИ ЧЕ О ПА ДУ НАД ГРОБ НЕ ПЛО ЧЕ

На де те се сру шио 
ком шиј ски спо ме ник

Нај ва жни је је да је 
че тво ро го ди шњак до бро

У по след ња два бро ја на шег ли ста об -
ја ви ли смо, нај пре, текст под на сло -
вом „На че тво ро го ди шња ка пао над -
гроб ни спо ме ник”, а он да и ис прав ку
и из ви ње ње због две ма те ри јал не гре -
шке. Ка ко се ис по ста ви ло, јед на од
њих и ни је би ла гре шка.

На и ме, на ве ли смо да ни смо на пи -
са ли да се ин ци дент о ко ме смо из ве -
сти ли до го дио услед па да спо ме ни ка
ко ји при па да тој по ро ди ци. Ре а го ва -
ла је, по том, по ро ди ца де ча ка та ко
што нам је об ја шње но, а и ви део и
фо то за пи сом до ка за но, да се ра ди о
ком шиј ском, не о њи хо вом спо ме ни -
ку. Они су по но ви ли да је нај ва жни је
то да је че тво ро го ди шњак до бро, да
ни је озбиљ ни је на стра дао, као и да
ни су има ли на ме ру да се с би ло ким
пре пу ца ва ју пре ко но ви на, већ да ука -
жу на еви ден тан про блем у ве зи с по -
сто ја њем не ста бил них над гроб них спо -
ме ни ка, ка ко се ни ко ме ви ше ни шта
слич но не би до го ди ло.

чу ли смо и од гра ђа на ко ји су у то вре -
ме би ли на Но вом гро бљу да је то њи -
хо во гроб но ме сто. Не спо ра зум. Али
ва жни је од то га је да су сви, и на ши
рад ни ци и љу ди ко ји су се та мо за те -
кли, од мах при тр ча ли у по моћ. Нај ва -
жни је нам је сви ма би ло ка ко се де те
осе ћа, а не ко је је чи је гроб но ме сто.

Ра ко че вић под вла чи да се кућ ни
ред мо ра по што ва ти, да та бле на ула -
зи ма у гро бља не сто је тек та ко, због
фор ме.

– Не ве за но за овај слу чај, по се ти о -
ци тре ба да су све сни то га да, по ред
соп стве ног, мо ра ју да чу ва ју и ту ђа
гроб на ме ста: де ша ва ју се скр на вље -
ња на раз ли чи те на чи не. Та ко ђе, од -
ра сли мо ра ју да во де ра чу на о то ме
где су им и шта ра де де ца. Ру жно је
до ди ри ва ти ту ђе спо ме ни ке или хо -
да ти по гроб ним ме сти ма. Мо ра ју да
их во де за ру ку и др же по ред се бе!
За ми сли те да иде те по ред фре квент -
ног пу та с де те том и да га не др жи те
за ру ку... Од ве де те де те на гро бље и
по сле ка же те: игра ло се. Не мо же де -
те да се игра на гро бљу! Жао је сви ма
на ма ка да се до го ди ова ква не зго да,

По што смо ин фор ма ци ју да је спо -
ме ник вла сни штво де ча ко ве по ро ди -
це до би ли од ЈКП-а „Зе ле ни ло”, за -
тра жи ли смо об ја шње ње од Жар ка
Ра ко че ви ћа, ше фа рад не је ди ни це
„Гро бља”. Он је пр во по но вио став да
је нај бит ни је то да де те ни је озбиљ -
ни је по вре ђе но, а он да до дао:

– Што се ти че са мог спо ме ни ка где
се де сио тај не срећ ни до га ђај, с те ре -
на, од за по сле них у „Зе ле ни лу” до би -
ли смо ин фор ма ци ју да су ти љу ди по -
се ти ли баш то гроб но ме сто, на ко ме
је пао спо ме ник. Ни смо у пр вом тре -
нут ку зна ли ни по ро дич но пре зи ме, а

али ва жна је пре вен ци ја. „Зе ле ни ло”
не сно си ни ка кву од го вор ност за при -
ват не спо ме ни ке, њих ра де ка ме но -
ре сци, прав на ли ца, ко је ан га жу ју по -
ро ди це – об ја шња ва Ра ко че вић.

Циљ на шег пр вог тек ста био је да
апе лу је мо на од ра сле по се ти о це гро -
ба ља да се при др жа ва ју кућ ног ре да,
на ка ме но ре сце да нај о збиљ ни је при -
сту па ју свом по слу и на за по сле не у
ЈКП-у „Зе ле ни ло” да ра де у скла ду са
опи сом свог по сла, те да оне ко ји кућ -
ни ред не по шту ју, као и не са ве сне
ка ме но ре сце, опо ми њу због то га. По -
на вља мо апел. С. Т.

но сно ње го ве по дру жни це у Ко ви ну,
та мо шња Основ на шко ла „Ђу ра Јак -
шић” збра ти мље на с Основ ном шко -
лом „Ве ли ка До ли на” из исто и ме ног
ме ста у бли зи ни Бре жи ца. Про ле тос
је де ле га ци ја сло ве нач ке шко ле бо ра -
ви ла у Пан че ву и Ко ви ну, а про шле
не де ље ре а ли зо ва на је и пр ва по се та
Сло ве ни ји, у ко јој је би ло два де се так
ђа ка и не ко ли ко на став ни ка. До ма ћи -

ни у Ве ли кој До ли ни су се свој ски по -
тру ди ли да до че ка ју ђа ке из Ко ви на и
при ре де им ве о ма бо гат и ра зно вр стан
про грам то ком тро днев не по се те.

Том при ли ком уче ни ци из Ко ви на
из ве ли су игро каз на срп ском је зи ку
„Во ли мо Сло ве ни ју”, чи ме су се при -
кљу чи ли ма ни фе ста ци ји „Дан је зи -
ка”, ко ја се обе ле жа ва у свим сло ве -
нач ким шко ла ма. Ко вин ци ма је та ко
при па ла част да ове го ди не про мо ви -
шу срп ски је зик у тој шко ли. Ди рек -
тор ка шко ле из Ко ви на Иван ка Мо -
ми ров ре кла је да је ова по се та би ла
од ве ли ког зна ча ја за ђа ке и на став -
ни ке, ко ји су сте кли но во ис ку ство и
но ве при ја те ље, а да ће се са рад ња
сва ка ко на ста ви ти на обо стра но за -
до вољ ство.

Уче ни ци и на став ни ци из Ве ли ке
До ли не при хва ти ли су по зив за до ла -
зак у Ср би ју, па ће на про ле ће би ти у
Ко ви ну.

С. Трајковић



При вред на ко мо ра Ср би је – Ре -
ги о нал на при вред на ко мо ра Ју -
жно ба нат ског управ ног окру га
ор га ни зо ва ла је уче шће сво јих
при вред ни ка на два на е стом Ме -
ђу на род ном и ре ги о нал ном сај -
му при вре де у Но вој Па зо ви, 27.
и 28. сеп тем бра, на сту пом на
за јед нич ком штан ду. На сај му
је уче ство ва ло пре ко сто из ла -
га ча из Ср би је и су сед них зе ма -
ља. Са јам је отво рио за ме ник
по кра јин ског се кре та ра за при -
вре ду и ту ри зам Па вле По чуч.

На за јед нич ком штан ду су
се пред ста ви ли при вред ни

су бјек ти из обла сти пре храм -
бе но- пре ра ђи вач ке ин ду -
стри је, хе миј ске и ам ба ла -
жне ин ду стри је.

У окви ру ор га ни зо ва ног на -
сту па би ло је пет су и зла га ча.
За јед нич ки су на сту пи ли про -
из во ђач ма те ри ја ла за за вр шне

ра до ве у гра ђе ви нар ству „Си -
лекс” из Пан че ва и „Брик сол –
кућ на хе ми ја” из Вр шца са сво -
јим про из вод ним про гра мом
за пре храм бе ну ин ду стри ју и
кућ ну хе ми ју. Па жњу по се ти -
ла ца је при ву као на ступ фир -
ме за про из вод њу кућ не хе ми -
је „Па но ни ја” из Пан че ва, за -
тим про из во ђач на трон ам ба -
ла же „Пан па кинг” из Пан че ва
, као и про из во ђач жи це и ек -
се ра „Brako Wire Product” из
Пан че ва. Са мо стал но се на сај -
му пред ста ви ла Мле ка ра Пан -
че во.

У окви ру сај ма је отво ре на
из ло жба ма те ри ја ла и фо то -
гра фи ја на ста лих то ком до са -
да шње ре а ли за ци је про јек та
„Еко Та миш – но ви ту ри стич -
ки про из вод”.

То ком ду ге исто ри је, од ка -
да се чо век ба ви зе мљо рад -
њом, због ма ле на се ље но -
сти љу ди ма, зе мљи шта за
об ра ду и ко ри шће ње би ло
је до вољ но. Та ко се ство рио
ути сак да је то јед но не ис -
црп но бо гат ство ко је чо ве -
ку обез бе ђу је си гу ран и ла -
го дан жи вот. Ме ђу тим, тај
од нос чо ве ка и зе мљи шта с
вре ме ном се све ви ше ин -
тен зи ви рао и убр за вао, а
апе ти ти за про фи том и при -
но сом и да нас се по ве ћа ва -
ју. Као ре зул тат тих про це -
са, по вр ши не за об ра ду се
сма њу ју, а осо би не зе мљи -
шта се по гор ша ва ју. С дру -
ге стра не, све до ци смо по -
ра ста по пу ла ци је љу ди на
на шој пла не ти, па се и по -
тре бе за про из вод њом хра -
не све ви ше по ве ћа ва ју.

По гор ша њу зе мљи шних
осо би на под јед на ко до при -
но се хе ми за ци ја по љо при -
вре де, као и при ме на ме ха -
ни за ци је, пр ва на па дом на
хе миј ска свој ства, а дру га на
фи зич ка. Све то до во ди до
сла бље ња и би о ло шког ре -
жи ма зе мљи шта. Ин тен зив -
ну агро тех ни ку ка рак те ри ше
при ме на обим не ме ха ни за -
ци је, са све ве ћом ме ха нич -
ком сна гом, што уно си ве -
ли ке про ме не у по љо при -
вред ну прак су, а по гор ша ва -
ње фи зич ког ста ња зе мљи -
шта је све ви ше из ра же но.

Де гра да ци ја зе мљи шта де -
фи ни ше се као „ре зул тат

јед ног или ви ше про це са ко -
ји сма њу ју по сто је ћу или по -
тен ци јал ну спо соб ност зе -
мљи шта да про из во ди до бра
(кван ти та тив но и ква ли та -
тив но) и да пру жа услу ге”
(FAO 1977). Ме ђу тим, ка да
се де гра да ци ја зе мљи шта све -
де са мо на ње го во фи зич ко
ста ње, он да се под тим под -
ра зу ме ва ју про ме не у ње го -
вој струк ту ри и за пре мин -
ској ма си. Те про ме не се вр -
ло не по вољ но од ра жа ва ју на
вод ни, ва зду шни, то плот ни
и би о ло шки ре жим зе мљи -
шта, а све то до во ди до сма -
ње ња при но са на свим ти по -
ви ма зе мљи шта. Ме ха ни зо -
ва на биљ на про из вод ња усло -
вља ва по ја ву пра вог са о бра -
ћа ја на њи ва ма, при че му зе -
мљи ште тр пи ве ли ки при ти -
сак. Ор нич ни и по вр шин ски
слој се рас па шу ју и са би ја ју,
а са би ја ње се пре но си и на
по дор нич ни слој. Упо тре бом
раз ли чи тих ору ђа гру два сто
зе мљи ште мо же се при пре -
ми ти, али не по сто је ме ха -
ни зо ва ни по ступ ци ко ји ма

би се рас пра ше ном зе мљи -
шту вра ти ла струк ту ра. Ова
осо би на зе мљи шта об на вља
се са мо при род ним про це -
си ма, ко ји тра ју мно го ду же
од про це са де струк ци је ме -
ха ни за ци јом.

Ин тен зив на биљ на про из -
вод ња, без ослон ца на сто -
чар ство, спе ци ја ли зо ва на и
без пло до ре да, с ка сно ста -
сним сор та ма и с крат ким
ро ко ви ма за об ра ду, не у мит -
но во ди ка тех но ло ги ји ко ја
се ско ро ис кљу чи во осла ња
на моћ и сна гу ме ха ни за ци -
је. Че сто се вр ши не са мо
при ти сак већ и пра во на си -
ље над зе мљи штем. Ка да се
ово ме до да ју и дру ге опе ра -
ци је ко је се то ком го ди не
спро во де, мо же се са гле да -
ти ко ли ком је деј ству ма -
ши на и ору ђа из ло жен ор -
нич ни слој об ра ди вог зе мљи -
шта. Не га тив не по сле ди це
су не ми нов не, а то је на ро -
чи то из ра же но ка да се због
крат ких ро ко ва зе мљи ште
об ра ђу је у не вре ме, су ви ше
вла жно или су ви ше су во.

По гор ша ње струк ту ре зе -
мљи шта из ра же ни је је код
па да са др жа ја ор ган ске ма -
те ри је и ху му са у ње му. Нај -
ве ће по гор ша ње струк ту ре,
опа да ња са др жа ја ху му са и
при но са за бе ле же но је у слу -
ча је ви ма ка да се с њи ве од -
но се же тве ни оста ци и не
вр ши на док на да ор ган ске
ма те ри је. Ово пи та ње за слу -
жу је по себ ну па жњу, јер су

све че шћи зах те ви да се део
енер ги је обез бе ди пре ра дом
би о ма се же тве них оста та ка.
Им пре сив ни ре зул та ти, ко -
је су обез бе ди ли ми не рал на
ђу бри ва и са вре ме на ме ха -
ни за ци ја, уда љи ли су зе мљо -
рад ни ке од тра ди ци о нал них
зна ња и све сти о зна ча ју ор -
ган ске ма те ри је у зе мљи шту.
Ме ђу тим, ак ту е ли за ци ја про -
бле ма ти ке за шти те жи вот -
не сре ди не и по љо при вре де
по но во вра ћа ова пи та ња на
сце ну. Та ко се ор ган ска ма -
те ри ја све ви ше по сма тра
као би о ло шко ђу бри во и као
агенс би о кон тро ле зе мљи -
шта. У том сми слу про блем
са би ја ња зе мљи шта, по ред
ра ци о нал ни је при ме не ме -
ха ни за ци је, мо ра се ре ша -
ва ти уво ђе њем ино ва ци ја у
прак су, као што су ме то де
од мо ра зе мљи шта за сни ва -
њем па шња ка и ли ва да, зе -
ле них уга ра, по кров них усе -
ва, све са за дат ком да се по -
ве ћа са др жај ор ган ске ма -
те ри је у зе мљи шту и сма њи
ње го во са би ја ње.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 5. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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При ти сак 
ме ха ни за ци је и зе мљи ште

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила
Мирјана 

Марић 

РЕ ГИ О НАЛ НИ СА ЈАМ У НО ВОЈ ПА ЗО ВИ

Пред ста вља ње пан че вач ких при вред ни ка

ОДР ЖА НО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ НА МЕ ЊЕ НО ПРО ГРА МЕР КА МА

Осна жи ва ње же на у IT сек то ру
Ре ше ње за бри гу о жи во ти ња -
ма ово го ди шњи је по бед ник
жен ског ха ка то на – так ми че -
ња чи ји је циљ да по мог не ве -
ћем укљу чи ва њу же на у софт -
вер ско ин же њер ство и да осна -
жи њи хо ву по зи ци ју у IT сек -
то ру. Так ми че ње под сло га ном
„Code. Hackathon. Female. Na-
mics.” ор га ни зо ва ла је швај -
цар ска софт вер ска аген ци ја
„Namics”.

Ми ли ја на Ђу ка но вић из „Na-
mics-a” ис та кла је да је ова
ини ци ја ти ва са мо ма ли до при -
нос ко ји тре ба да под стак не
што ве ћи број же на да се ба ве
про гра ми ра њем.

– Об ра до вао нас је ве ли ки
број за ин те ре со ва них уче сни -
ца, а ме ђу при ја вље ни ма смо
има ли кан ди дат ки ње ко је тек
за вр ша ва ју сред њу шко лу, али
и ин же њер ке са озбиљ ним ис -
ку ством. То нам је са мо до ка -
за ло да се све ви ше же на ин те -
ре су је за софт вер ску ин ду стри -
ју. На при мер, по да ци Елек -
тро тех нич ког фа кул те та у Бе -
о гра ду по ка за ли су да же не у

по след њих не ко ли ко го ди на
чи не јед ну тре ћи ну сту де на та,
што ра ни је ни је био слу чај.
Иде ја нам је би ла да по ка же -
мо да про гра ми ра ње не мо ра
да бу де ис кљу чи во сфе ра му -
шког ин те ре со ва ња и дра го нам
је што IT ин ду стри ја за по шља -
ва све ви ше же на ин же ње ра –
ре кла је Ми ли ја на Ђу ка но вић.

Кон цепт „Code. Hackathon.
Female. Namics.” так ми че ња био
је та кав да су тро чла не еки пе,

уз по моћ мен тор ског ти ма из
швај цар ског „Namics-a”, де сет
са ти раз ви ја ле про то ти пе софт -
вер ских ре ше ња на ме ње них
бри зи о жи во ти ња ма – би ло да
су у пи та њу угро же не вр сте,
кућ ни љу бим ци, њи хо во здра -
вље, ис хра на или за шти та. Нај -
бо љи про то тип иза бран је због
јед но став не при мен љи во сти и
ори ги нал но сти у од но су на по -
сто је ћа ре ше ња, а све што су
так ми чар ке раз ви ле, оста ло је

у њи хо вом вла сни штву. Чла -
ни це нај у спе шни јег ти ма као
на гра ду су до би ле прак су у „Na-
mics-у”.

– Ин спи ра ци ја за на шу веб-
апли ка ци ју би ли су љу ди ко ји
у ре сто ра ни ма ку пу ју оброк ви -
ше, па га по кла ња ју бес кућ ни -
ци ма. Же ле ле смо да на пра -
ви мо не што слич но и за жи во -
ти ње, ка ко би хра ну за љу бим -
це обез бе ди ли и они ко ји су у
ло ши јој ма те ри јал ној си ту а ци -
ји –  ис та кла је Ма ри на Ра ди -
са вље вић, ко ја се за јед но с Ма -
шом Са вић и Ја сми ном Ше -
вић так ми чи ла у по бед нич ком
ти му „Garfild”.

Ма ри на Ра ди са вље вић је до -
да ла да су се све три уче сни це
на ха ка то ну до та кле софт вер -
ских еле ме на та с ко ји ма до
та да ни су има ле при ли ку да
ра де.

Швај цар ска софт вер ска аген -
ци ја „Namics” у Ре пу бли ци Ср -
би ји има Java, .NET, Frontend
и QA ди зај нер ске ти мо ве, а же -
не чи не че тр де сет од сто тих
ти мо ва.

ПО ЛА ГА ЊЕ ИС ПИ ТА ЗА СТИ ЦА ЊЕ ЛИ ЦЕН ЦЕ ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НОГ УПРАВ НИ КА

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ИС ПИТ НОМ РО КУ 
При ја ву с 
ком плет ном 
до ку мен та ци јом 
поднети до
22. ок то бра

Накнада за полагање
испита је 15.600 
динара

Ис пит ни рок VII/2018. за по ла -
га ње ис пи та за сти ца ње ли цен -
це про фе си о нал ног управ ни ка
по чи ње 29. ок то бра, ка да ће би -
ти одр жан пи сме ни део ис пи та.

При ја ве се под но се елек трон -
ски, пу тем лин ка https://uslu-
ge.pks.rs/portal/prijava-za-pola-
ganje, или по штом, на адре су:
При вред на ко мо ра Ср би је, Ко -
ми си ја за спро во ђе ње ис пи та
за сти ца ње ли цен це про фе си о -
нал ног управ ни ка, Ре сав ска 13–
15, 11000 Бе о град. Рок за под -
но ше ње при ја ва с ком плет ном
до ку мен та ци јом је 22. ок то бар.

Кан ди да ти под но се сле де ћа
до ку мен та: фо то ко пи ју очи та -
не лич не кар те, до каз о то ме
да има ју нај ма ње сред њу шко -
лу у че тво ро го ди шњем тра ја -
њу (ове ре ну ко пи ју ди пло ме),
до каз о из вр ше ној упла ти на -
кна де (овај до каз/уплат ни ца
до ста вља се на кнад но имеј лом
јер ће по из вр ше ној при ја ви
кан ди да ту нај пре би ти до ста -
вљен пред ра чун по ко јем се вр -
ши пла ћа ње; пред ра чун се до -
ста вља на елек трон ску адре су
ко ја је на ве де на у при ја ви).

Кан ди да ти ко ји елек трон ски
до ста вља ју до ку мен та ци ју у оба -
ве зи су да на дан по ла га ња ис -
пи та до не су ове ре ну ко пи ју ди -
пло ме у па пир ној фор ми, ко ју
ПКС за др жа ва трај но у до ку -
мен та ци ји. Уко ли ко је кан ди дат
про ме нио пре зи ме у од но су на
оно ко је се на ла зи на ди пло ми,
мо ли мо да нам при ло жи на дан
по ла га ња ис пи та и ко пи ју вен -
ча ног ли ста (не тре ба ове ра).

На кна да за по ла га ње ис пи -
та, из да ва ње ли цен це и упис у
Ре ги стар из но си 15.600  ди на -
ра (са ура чу на тим ПДВ-ом).
Оба ве ште ње о рас по ре ду по -
ла га ња пи сме ног де ла ис пи та

са спи ском кан ди да та ко ји по -
ла жу би ће об ја вље но на сај ту
ПКС. Рас по ред по ла га ња пи -
сме ног де ла би ће об ја вљен нај -
ма ње пет да на пре тер ми на
одр жа ва ња пи сме ног де ла ис -
пи та, о че му ће кан ди да ти би -
ти оба ве ште ни меј лом.

Рас по ред по ла га ња усме ног
де ла ис пи та за кан ди да те ко ји
су по ло жи ли пи сме ни део ис -
пи та би ће об ја вљен нај ка сни је
у ро ку од осам да на од да на
за вр шет ка пи сме ног де ла ис -
пи та на сај ту ПКС-а. Мо ле се
кан ди да ти да са со бом по не су
ва же ћу лич ну ис пра ву ра ди
иден ти фи ка ци је.

Ис пит се са сто ји из пи сме -
ног и усме ног де ла, а по ла жу
се че ти ри обла сти ко је су пред -
ви ђе не Пра вил ни ком. Пи сме -
ни део ис пи та има че тр де сет
пи та ња, по де сет за сва ку те -
мат ску област. Уку пан број бо -
до ва на пи сме ном де лу ис пи та
је 100. Пи сме ни део ис пи та
тра је нај ду же 120 ми ну та. Кан -
ди дат је по ло жио пи сме ни део
ис пи та уко ли ко је оства рио нај -
ма ње 70 бо до ва. Усме ни део
ис пи та по ла же кан ди дат ко ји
је прет ход но по ло жио пи сме -
ни део. Усме ни део ис пи та има
нај ма ње по три пи та ња из сва -
ке те мат ске обла сти.
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Többnyelvű melléklet a hetilapban / Мултијезички додатак у недељнику 

magyar nyelven / на мађарском језику 

A DÉLI VÉGEK 
ÉLETJELADÁSA
» II oldal

ISME RETSÉG ÉS
SZE RE LEM A
NÉPZE NE ÉS
NÉPTÁNC ÁLTAL
» VII oldal

SZABADSÁGHARC –
DRÁMAI ELŐADÁS
ARANY ÉS PETŐFI
BARÁTSÁGÁRÓL
» VII oldal 

A KÁRPÁT-ME-
DENCEI KINIZSI 
PÁL SZÖVETSÉG
TAGJAINAK
TALÁLKOZÓJA
» VIII oldal 

A magyarországi  Völgységi Önkormányza -
tok Társulásának és a Ka po smen ti Társulás
ta gjai, Bonyhádról és a környező te -
lepülésekről 20 polgármester és önkor-
mányza ti vezető az elmúlt hét folyamán 4
na pos  vajdasági tanulmányi körútat tett
meg az zal a céllal, hogy  Fel vidék, Kárpá-
talja, Erdély és a Mu ra vidék után  Délvi-
déket és az itt élő magyarok sorsát is me -
gi smerjék.   

Első állomásuk Sza bad ka volt, ahol Potápi
Árpád János nemzetpolitikáért felelős ál-
lamtitkár kíséretében meg te kin tették a
magyar kormány támogatásával felújított
Zsinagógát. Azt követően a Pan non RTV
Médiaházat látogatták meg, körbejárva
az új épüle tet, valamint a VMSZ székházát,
ahol Pásztor István fogadta őket.  

Tanulmányútju kat Zentán folytatták,
ahol a ta valy fel szen telt Li si e ux-i Kis Szent
Teréz Emléktem plo mot te kin tették meg. 
További útjuk  során Dél-Bánátba is elláto-
gattak, ahol a Tol na megyei polgármesterek
az al-du nai székelyek fal va i val ismer ked tek
meg. Székelykevén volt a szállásuk, ahon -
nan másnap  Sándoregyházára látogattak.
Ott a Bon naz Sándor MME és a  helyi kö-
zösség Tanácsának   ta gjai fogadták a szép-
számú delegációt. Közösen meg te kin tették
a Szent Ven del ka to li kus tem plo mot, majd
a helyi Žar ko Zre nja nin Művelődési Ott -
hon épületét, ahol a magyar egyesület nek
is ren del kezésére áll egy helyiség. 

Következő állomásuk  Her te lendyfal -
va volt, ahol körbejárva a te lepülést , meg -
te kin tették a református tem plo mot és
az épülő gyüle ke ze ti házat, melynek ke -
retébe n óvodai helységek kialakításán
dol go znak.  Az egyházi életről Halász
Zsuz san na tis zte le tes asszony tájékoz tat -
ta a vendége ket. 

A helyi  Tamási Áron Székely-Magyar
Művelődési Egyesület ben a Végrehajtó Bi-
zottság  ta gjai fogadták őket. Ott az épülő
tájház váltotta ki elsőként  a vendégek ér-
deklődásét. Potápi Árpád János, a Minisz-
terelnökség nemzetpolitikáért felelős ál-
lamtitkára, volt bonyhádi polgármester
támogatta  és része se volt a tanulmányútnak
az Al-du nai te lepülése ken is.

– Nagyon régi vágya az it te ni közös-
ségnek, hogy egy állandó tájháza legyen.

his zek, és ez a kirándulás is er re ad jó al -
kal mat. – fej tet te ki gon do la ta it Filóné
Fe rencz Ibolya. 

An nak el lenére , hogy a polgármesterek
között többen bu ko vi nai-sz éke ly szárma-
zásúak, még nem vol tak az Al-du nai te -
lepülése ken. Höfler József, Ki svej ke pol-
gármetere is először járt ezen a vidéken.

– Ezt a dél-vidéki kirándulást már évek
óta ter veztük, hogy jövünk. Én meg mon -
dom őszintén, hogy ez en gem nagyon
me gle pett, főleg az itt önöknél is, ahogyan
megélik a magyarságot, és milyen össze-
fogás van, és az egész fa lu ban hogy pró-
bálják fönntartani az óvodától ke zdve a
ma guk kis közösségét. – nyilat koz ta Höfler
József. 

Az egyesület székházában ebéddel ven-
dégelték meg a  delegáció ta gja it. Ezt kö-
vetően a 19 polgármester meglátogatta a
pan cso vai Bor ro meo Szent Károly ka to -
li kus tem plo mot, ahol Pastyik Róbert plé-
bános részesítette őket szívélyes vendég-
fogadásban. 

On nan a városházára ve ze tett útjuk,
ahol  Ro tar Ne ma nja, a pan cso vai városi
tanács művelődésért és ifjúságért felelős
ta gja fo gad ta őket, te kin tet tel ar ra, hogy
Bonyhád és Pan cso va testvérte lepülési
kapcso lat ban van nak. 

A cso port pan cso vai látogatása a Petőfi
Sándor Magyar Művelődési Egyesület -
ben folytatódott, ahol ugyan csak a veze-
tőségi ta gok fogadták őket.  Röpke láto-
gatást tet tek még a belvárosi felújított re-
formátus tem plom ban is, majd a  népker -
ten végigsétálva fe jezték be a városnézést. 

A polgármesterek körútjának har ma -
dik napján a szendrői várat, majd a ga-
lambóci várat te kin tették meg, amelyben
a felújítási munkálatok mi att csak kívülről
gyönyörködhettek. A leg-élményte libb
útsza kasz  a hajóval való utazás volt a
Kazán-szo ro sig és vissza, miközben a táj
természe ti szépségét élvez hették. 

Vasárnap, hazaindulás előtt ter vezték
még meg te kin te ni a Nándorfehérvári várat,
amelynek szépségéről már so kat hal lot tak,
de korábban csak ke ve sen látták. Délvidéki
látogatásukat csak később, ta pas zta la ta i kat
és élményei ket összegezve tudják majd ki-
értékel ni, de távozáskor egyöntetűen azt
mondták, hogy megérte! Lőcsei Ilo na

HOGYAN ÉLNEK A DÉLVIDÉKI MAGYAROK?

TOL NA MEGYEI POLGÁRMESTEREK LÁTOGATÁSA 

Először úgy képzeltük, hogy egy régi
házat veszünk meg, és azt fo gjuk fölújítani,
de azt gon do lom, hogy ez sok kal időtállóbb
épület lesz, és több funkciója is lesz a
tájházi jel leg mel lett, vagy a múze u mi jel -
leg mel lett, mert vendégszobák kialakítására
is mód van a tetőtérben. Ezen kívül pe dig
a régi rész is tovább fog működni. Én jó
ötletnek tartanám azt, ha egy helyi ter-
mékbol tot is nyitnának akár itt a tájházban,
mert éven te ren ge teg cso port látogat el
ide a Délvidékre, és a legtöbb cso port
nem hagyja ki Her te lendyfalvát. Her te -
lendyfalván nagyon so kak nak jó ki egészítő
fi zetés len ne az, ha saját terméke i ket itt el
tudnák ad ni. – mond ta el Potápi Árpád
János államtitkár. 

A delegációt Bonyhád je len le gi polgár-
mestere és a Völgységi Önkörmányza tok
Társulásának elnöke, Filóné Fe rencz Ibolya
ve zet te, aki már több al ka lom mal járt kö-
zösségünkben. 

– Remélem, hogy az ilyen látogatások
segítik majd a további kapcso la to kat. Én
his zek ab ban, hogy az em be rek közötti
élő kapcso lat az erősít. Fon tos a hagyomány,
a kultúra, his zen egy gyökerekből szár-
mazunk. Itt is el hag zott, hogy a mo sta ni
delegációnak a nagyobb része székely szár-
mazású, bu ko vi nai székely felmenőkkel
ren del ke zik. Fon tos ot thon is és itt is a
hagyományok őrzése, az anyanyelv ápolása,
de ez ak kor válik igazán szorossá, ha minél
több élő kapcso lat fűzi össze, én eb ben
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Ez év szeptember 8-án nyitották
meg hivatalosan a belgrádi Kari-
ka Magyar Kultúregyesületet,
amelynek már kezdettől fogva 60
tagja van. Az új intézmény azzal a
céllal alakult, hogy a szerb főváros
magyarságának lehetősége legyen
a művelődésre, a szórakozásra, sőt
a tanulásra is. A megnyitó műve-
lődési műsorral kedődött. 

Az ötletgazda a budapesti születésű
Tokić Varga Anett, aki a magyaror-
szági Petőfi Sándor Program ösz-
töndíjasaként korábban Versecen
tevékenykedett. Elmondta, hogy a
fő célja  a magyar nyelv és a magyar
kultúra népszerűsítése, az itt élő ma-
gyar gyerekek oktatása anyanyelvü-
kön, kultúrájuk, történelmük és ha-
gyományaik megismertetése velük
minél közelebbről, illetve egy talál-
kozási pont biztosítása a helyi ma-

gyaroknak, és minden itt élőnek,
akár szerbeknek és más, bármilyen
nemzetiségű embereknek, akik szim-
patizálnak a magyar kultúrával.

Marko Čudić, a Belgrádi Egye-
tem Filológiai Kara Hungarológiai
Tanszékének tanára is csatlako-
zott az egyesülethez. Fontosnak
tartja, hogy a foglalkozások első-
sorban gyerekekre irányulnak. 

A megnyitón jelen volt Rafajlo-
vics Hajnalka, Magyarország Belg-
rádi Nagykövetségének kulturális
attaséja. A belgrádi Karika Magyar
Kultúregyesület egy harmadik eme-
leti lakásban, a Vladimir Király
utca 56-os szám alatt működik.
Az intézmény vezetői az elkövet-
kezőkben is várják az érdeklődőket
szerdánként és szombatonként 18
és 20 óra között.

Halász Zsuzsanna

„Az ember mindent okosan kiszá-
mít, előrelátással elvégez, de a si-
ker nem ezen fordul, hanem a ti-
tokzatos véletlenek láncolatán. Ne-
vezheted jó szerencsének vagy sors-
nak, de legegyszerűbb lesz, ha iste-
ni gondviselésnek nevezed...” 
(Herczeg Ferenc: Az élet kapuja)

A Magyar Nemzeti Tanács és Ver-
sec város önkormányzatának hát-
tértámogatásával rendezte meg
szeptember 15-én Versecen a helyi
Petőfi Sándor Magyar Kultúregye-
sület a legutóbbi Herczeg Fe-
renc Emléknapokat. Sorrend-
ben huszonegyedszer.

A korábbi esztendőkhöz viszonyítva
az idei találkozó szervezői nem-
csak az irodalmárokat, továbbá a
történelemmel átszőtt irodalom /
az irodalommal átitatott történe-
lem kedvelőit szólították meg, de
egy tematikus, úgynevezett kincs-
kereső vetélkedő révén a régió ma-
gyar tannyelvű iskolásait is.  Az
Ismerd meg Herczeg Ferenc szü-
lővárosát című megmérettetésben
két-két ürményházi és verseci, to-
vábbá három székelykevei csoport
jeleskedett. Mi több, tette azt a
Érdsomlyó tövében javában zajló,
hatvanegyedik szüreti forgatag kö-
zepette. A Szűk legyen a szó és
tágas a gondolatcímű, ugyancsak
az Emléknap alkalmából meghir-
detett irodalmi pályázatra beérkező
kemény három alkotás közül kettő
a szerbiai Bánságban, egy pedig a
Partiumban született.

Az irodalmi találkozó központi
helyszíne változatlanul a verseci
Városháza díszterme volt. A cí-
meres mennyezet alatt. A nyitányt
a székelykevei citerások hozták,
majd a házigazdák nevében Bene

Klára, a Petőfi Sándor Magyar Kul-
túregyesület elnök asszonya, Krizbai
Hajnalka nyugalmazott tanítónő,
a Herczeg Ferenc Emlékbizottság
elnök asszonya, illetve Dragana
Mitrović Versec város polgármester
asszonya köszöntötte az egybe-
gyűlteket. Sor került továbbá az
emlékplakettek kölcsönös átadására
is, a tízéves testvérvárosi jubileumát
ünneplő Versec és az anyaországi
Helvécia elöljárói között. A már
megnevezetteken kívül, továbbá a
VMMSZ-t és az MNT-t képviselő
küldöttek és az idei Petőfi Sándor
Program hét vajdasági ösztöndíjasa
mellett, megkülönböztetett kö-
szöntésben részesültek még Jódal
Rózsa írónő, a verseci magyar kul-
túregyesület korábbi elnökei, ft.
Palatinus Alen helyben szolgáló
fiatal plébános, Kubik Zoltán, a
belgrádi Magyar Nagykövetség po-

litikai osztályának tanácsosa, va-
lamint az irodalmi pályázatra be-
érkezett alkotások elbírálásával kü-
lön megbízott Herczeg Ferenc Em-
lékbizottság tagjai. 

A régi helyükről elvágyódó, puszta
létüket új tartalmakkal megtölteni
óhajtó homokszemekből Isten se-
gedelmével, akár igazgyöngysze-
mek is formálódhatnak. Mindeh-
hez viszont temérdek időre van
szükség. Időre és állhatatosságra.
E rendhagyó „tanmesébe” öltöz-
tetett, vonatkozó intelmeket msgr.
Bogdán József fehértemplomi plé-
bános, papköltő vázolta fel. Mindeb-
be Czini Zoltán nagybecskereki
magyartanár Versec – örök, és a
szilágyzoványi Thököly Vajk Anya-
nyelvem című, díjnyertes pálya-
művek sorait is belészőve. A te-
ljesség igényével. A harmadik, Édes
hazám, merre bolyong néped? című

irodalmi alkotást maga a szerző,
Balassa Julianna nyugalmazott pan-
csovai pedagógus olvasta fel. 

Az interaktív ifjúsági vetélkedő-
ben megméredzkedő csapatok (Szé-
kelykevei citerások, Ürményházi
hittanosok és Verseci táncosok)
felkészítői Magyar Ede, Barna Hor-
váth Anna és Virág Klára voltak. 

S bár a legbizakodóbbakban ez-
úttal is felbuzgott a remény, hogy
esetleg az idén mégiscsak sikerülhet
végre ismét felhelyezni a méltató
koszorút az írófejedelem szülőhá-
zának homlokzatán lévő bronz arc-
képes, magyar, német és szerb szö-
veggel ellátott emléktábla alá, egye-
lőre maradt minden a maga meg-
kövülni tetsző változatlanságában!
A jóhiszemű elképzelések síkjáról
sajnos, olykor szinte lehetetlen ér-
demben elmozdulni. 

Martinek Imre

A Dél-Bánáti Magyar Művelődési
Egyesületek Szemléinek történelmé-
ben Udvarszállás másodízben vál-
lalta fel a házigazda szerepét. A te-
lepülés egy olyan rendezvény megszer-
vezésére vállalkozott, amely a régi-
óban szétszórt  magyar közösségek
életjel-adása is egyben.

Az idei, XXIX. rendezvényt a helyi
Petőfi Sándor Magyar Művelődési
Egyesület hozta tető alá szeptem-
ber elsején, a legutóbbi szemlei
megmérettetésük óta ifjú felnőt-
tekké cseperedett nemzedék ko-
ordinálásával. Felvezető köszöntőt
az egyesület fiatal elnöknője, Hor-
váth Gizella mondott, majd a je-
lenlévők egy percnyi néma főhaj-
tással adóztak a két szemle közötti
időszakban elhunyt veteránok, Erős
János és Nagy-Sívó Zoltán tanár
úr emlékének. 

„A dél-bánáti magyar művelő-
dési élet képviselői rámutattak a
Dél-Bánát területén kisebbségben
élő, akkori magyar művelődési
problémákra. Tettük ezt az akko-
ri hatalom hivatalos képviselőinek
a jelenlétében. A kezdeményez-
ésre nem lehetett sem akkor, és
nem lehet utólag sem rásütni a
bezárkózás bélyegét, hogy a get-
tósodás útját választottuk. Néme-
lyek ugyanis ettől féltettek ben-
nünket. Mi így indítottuk a szem-
léket. Ennyi év távlatából is úgy
véljük, hogy helyesen tettük, amit
tettünk, és a szemlék betöltötték
azt a szerepet, amit elvártunk tő-
lük: felrázták az akkor immár
tetszhalott állapotban sínylődő
magyarságot...“ – a megidézett
múlt jegyzeteinek tolmácsolását
követően Pirityiné Szabó Judit, a
Nemzetpolitikai Államtitkárság
kapcsolattartási főosztályvezetője
szólt az egybegyűltekhez, majd
Sutus Áron, a Vajdasági Magyar
Művelődési Szövetség elnöke bá-
torította szólásra a jelenlévőket.
Kérdések és problémák, illetve ki-
használt lehetőségek és az
egyesületekben alkalmazott
(rész)megoldások kerültek terí-
tékre. Ezekre reflektált a sor végén
mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nem-

dalának közös eléneklése a feszti-
válzenekar szerepét betöltő pan-
csovai Csörömpölő zenekar köz-
reműködésével...Végül a társalgás
és a táncház.

– Az idei szemle legfontosabb
témája az volt, konkrétan milyen
rendezvényekkel, eseményekkel,
foglalkozásokkal tudjuk a fiata-
lokat, gyerekeket bevonni a mun-
kába. – összegezte a tapasztalta-
kat Horváth Gizella egyesületi el-
nök. - A településeinken egyre
kevesebb azon fiatalok száma,
akik részt vesznek a közösség mű-
velődési életében. Szerintem ezen
csak úgy tudunk változtatni, ha
célzottan rájuk összpontosítunk,
ha segítünk nekik megismerni
egymást egy újabb csomót kötve
ezzel barátságunk, összetartozá-
sunk fonalára. 

Martinek Imre

DÉL-BÁNÁTI  SZEMLE

A DÉLI VÉGEK ÉLETJELADÁSA

zeti Tanács elnöke, illetve több
jeles felszólaló. 

Házigazdát kapott továbbá a jövő
évi harmincadik, jubiláris szemle,
valamint az idei betlehemes és ka-
rácsonyi népszokások huszonket-
tedik találkozója is. Az 1969-ben
létrehívott kultúrparlament ván-
dorjelvényeit a hertelendyfalvi szé-
kely-magyarok képviselői vették
át, a téli találkozó helyszíne pedig
Székelykeve lesz, immár ötödik al-
kalommal. 

A szemle kísérőrendezvényeként
jegyzett kézimunkakiállításnak
ugyancsak az udvarszállásiak kül-
csínileg teljesen felújított közösségi
háza biztosított befogadó helyszínt. 
„Udvarszállás, Krassó vármegyei
népes puszta, közel Szuboticzához:
265 katholikus lakossal.“ – jegyez-
te fel a faluról 1851-ben a krónikás.
1891-ben a vasútvonal és vasútál-

lomás is kiépült a településen, de
ez ma már nem létezik. Első tem-
ploma 1861-ben épült, majd szen-
teltetett fel Kisboldogasszony tiszte-
letére. Az idővel kápolnává lett
épület ma is megvan. Kívül-belül
bemeszelve, új tetőszerkezettel és
cserepekkel. Ékes bizonyságául
annak, hogy e szívós, megtartó
gyökereibe kapaszkodó kicsiny,
száz főnél alig erősebb közösséget
a fergetegek legfeljebb csak meg-
tépázhatják, de el nem pusztíthat-
ják!

Az ökumenikus istentiszteletre
a tizennégy évvel ezelőtt épített és
felszentelt új templomban került
sor. Ezt követte a művelődési műsor
részvevőinek utcai felvonulása, fel-
lépés az iskolaudvaron felállított
pódiumon, a vándorjelvények át-
adása, Bródy Sándor és Koncz
Zsuzsa Szabadnak születtél... című

HERCZEG FERENC EMLÉKNAP VERSECEN

Ahol szűk volt a szó, ám annál tágasabb a gondolat... 

ÚJ INTÉZMÉNY ALAKULT

Karika Magyar 
Kultúregyesület Belgrádban

SZÁZ ÉVES A VADÁSZEGYESÜLET 

TORONTÁLVÁSÁRHELYEN

Évfordulót ünnepelnek
a  vadászok

Jelentős évforduló megünneplé-
sére készül a torontálvásárhelyi
Nyúl Vadászegyesület. A példás
szervezetnek az összefogás, a ten-
niakarás és a vadászat iránti sze-
retet a mozgatóereje. A Nyúl Va-
dászegyesület száz éves fennállá-
sáról tanúskodik az is, hogy egyik
legidősebb tagja, Dóci András 86
éves. Most már tiszteletbeli tag,
de még mindig aktív, részt vesz az
egyesület tevékenységében. Vissza-
emlékezve a régi szép időkre,  sze-
rinte a vadászatot valamikor és
most nem is lehet összehasonlítani.  

Elmondta, hogy akkoriban leg-
több volt a nyúlvadászat, fácánról
csak néha hallottak, hogy létezik
valahol, de az ő vadászterületükön
nem volt divat egyáltalán. 

A mai természeti viszonyokhoz
igazodva a torontálvásárhelyi va-
dászegyesület is azon dolgozik,
hogy növelje a vadállományt. Fá-
cánkeltetőt működtet, amivel segíti
az állatállomány fennmaradását
vadászat céljára. Ezzel a munkával
Rozgonyi Józsefet bízták meg, aki
odaadóan végzi feladatát. 

Szerinte megéri foglalkozni ezzel,
hiszen száz százalékkal több fácánt
tudnak így a vadászterületre enged-
ni annyi pénzből, amennyit adnának
a felnőtt fácánokért, így majdnem a
dupláját tudják felnevelni. 

A vadászatot szabályozó törvé-
nyek egyre jobban szigorítják a

sport űzéséhez szükséges feltéte-
leket. Az egyesület vezetője, Nagy
Péter, hat hónapja fogadta el a
tisztséget és tudatában van annak,
hogy nagyon nagy a felelőssége. 

Az egyesületnek jelenleg 35 ta-
gja van, abból négy tiszteletbeli
tag. Fogyóban van a létszám már
egy néhány éve, mert a körülmé-
nyek olyanok, hogy az emberek
eltávoznak, anyagilag nem bírják
követni a tagsággal járó költsége-
ket, másfelől pedig elég sok az el-
várás a Vajdasági Szövetség felől.  

A debelyacsai vadászegyesület
területe közel 4600 hektár föld,
abból hét hektár erdő alatt van,
saját tulajdonban. Saját szépen be-
rendezett székházzal rendelkeznek,
egy nagy teremmel és mellékhe-
lyiségekkel. A székház karbantar-
tásáról a tagság gondoskodik. 

Krivácsi József tíz éve tagja az
egyesületnek, aki azt vallja, hogy
a vadászok természetvédők is egy-
ben, hiszen az idejük egy nagy ré-
szét kint töltik a természetben. A
vadász-etika szabályait fontos be-
tartani, mivel anélkül a természet-
ben komoly károkat okozhatnak. 

A torontálvásárhelyi Nyúl Va-
dászegyesület tagjai az év folyamán
több alkalommal szerveztek progra-
mot a jubileum jegyében, de a köz-
ponti ünnepséget az ősz folyamán
szeretnék megrendezni. 

Lőcsei Ilona
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Чла но ви Удру же ња са мо у пра ва из Вел -
ђше га и Удру же ња Ка по шмен ти из Ма -
ђар ске, 20 гра до на чел ни ка и пред сед -
ни ка оп шти на из Боњ ха да и окол них
на се ља про шле не де ље су то ком че ти -
ри да на оби ла зи ли Вој во ди ну с ци љем
да на кон Сло вач ке, Укра ји не, Тран сил -
ва ни је и Пре ко мур ја упо зна ју и Вој во -
ди ну, као и суд би ну Ма ђа ра ко ји ту
жи ве.

Пр во ста ја ли ште им је би ло у Су бо ти -
ци, где су у прат њи Ар па да Ја но ша По -
та пи ја, др жав ног се кре та ра од го вор -
ног за на ци о нал ну по ли ти ку Ма ђар -
ске, по гле да ли Си на го гу, ко ја је об но -
вље на уз по моћ ма ђар ске вла де. За тим
су по се ти ли ме диј ску ку ћу „Па нон РТВ”
и об и шли но ву згра ду, као и се ди ште
СВМ, где их је при мио Иштван Па -
стор.

Сту диј ско пу то ва ње су на ста ви ли у
Сен ти, где су по се ти ли про шле го ди не
осве ште ну Спо мен-цр кву Све те Ма ле
Те ре зи је из Ли зјеа.

То ком да љег пу то ва ња сти гли су и у
ју жни Ба нат. Гра до на чел ни ци жу па ни -
је Тол на упо зна ли су на се ља са Се кељ-
-Ма ђа ри ма крај до њег Ду на ва. Сме -
штај су има ли у Ско ре нов цу, ода кле
су дру гог да на по се ти ли Ива но во. Та -
мо су чла но ви МКУД-а „Бо наз Шан -
дор” и Са ве та МЗ до че ка ли број ну де -
ле га ци ју. За јед нич ки су по гле да ли Ка -
то лич ку цр кву Св. Вен де ли на, а ка сни -
је згра ду До ма кул ту ре „Жар ко Зре ња -
нин”, у ко јој и ма ђар ском дру штву сто -
ји на рас по ла га њу јед на про сто ри ја.

Сле де ћа ста ни ца им је би ла Вој ло -
ви ца, где су оби ла зе ћи на се ље по гле -
да ли ре фор мат ску цр кву и мо ли тве ни
дом, ко ји се ре но ви ра и у окви ру ко јег
ра де на сре ђи ва њу про сто ри ја за за ба -
ви ште. О вер ском жи во ту го сти ма је
го во ри ла Жу жа на Ха лас, по па ди ја.

У ме сном МКУД-у „Та ма ши Арон”
до че ка ли су их чла но ви Из вр шног од -
бо ра. Та мо је ет но-ку ћа у из град њи
пр вен стве но иза зва ла њи хо во ин те ре -

Бу ко ви не, још ни ка да ни су би ли у на -
се љи ма до њег По ду на вља. Јо жеф Хе -
флер, гра до на чел ник ме ста Ки швеј ке,
та ко ђе је пр ви пут ов де.

– Овај вој во ђан ски из лет пла ни ра -
мо већ ду ги низ го ди на. Искре но го -
во ре ћи, ме не је ве о ма из не на ди ло, на -
ро чи то ов де код вас, ка ко до жи вља ва -
те ма ђар ство, као и то ка ква је са рад -
ња и на ко ји на чин по ку ша ва те да одр -
жи те сво ју ма лу за јед ни цу, по чев од
за ба ви шта – ре као је Јо жеф Хе флер.

У се ди шту дру штва чла но ве де ле га -
ци је су уго сти ли руч ком. На кон то га
је 19 гра до на чел ни ка по се ти ло у Пан -
че ву Ка то лич ку цр кву Св. Кар ла Бо -
ро меј ског, где их је ср дач но уго стио
све ште ник Ро берт Па шчик.

Ода тле их је пут во дио у град ску
ку ћу, где их је при мио Не ма ња Ро тар,
члан Град ског ве ћа за ду жен за кул ту -
ру и омла ди ну, с об зи ром на то да
Боњ хад и Пан че во има ју ста тус збра -
ти мље них гра до ва.

Гру па је по се ту Пан че ву на ста ви ла
у МКУД-у „Пе те фи Шан дор”, где су их
до че ка ли чла но ви ру ко вод ства. На -
крат ко су об и шли и но во об но вље ну
згра ду ре фор мат ске цр кве у Пан че ву,
а по се ту су за вр ши ли шет њом кроз
На род ну ба шту.

Тре ћег да на го сто ва ња гра до на чел -
ни ка ор га ни зо ван је оби ла зак твр ђа -
ве у Сме де ре ву, а за тим у Го луп цу, где
су у то ку ра до ви на ре кон струк ци ји и
не мо же се ући у са му твр ђа ву. Нај за -
ни мљи ви ји део пу та би ло је пу то ва ње
бро дом до кли су ре Ка зан и на зад, где
су мо гли да ужи ва ју у при род ним ле -
по та ма пре де ла.

У не де љу, пре по врат ка ку ћи, пла -
ни ра ли су по се ту твр ђа ви Ка ле мег дан,
о чи јој ле по ти су ви ше пу та чу ли, али
са мо по не ко од њих ју је ви део ра ни је.
На кон са би ра ња ути са ка и ис ку ста ва
мо ћи ће да вред ну ју ову по се ту Вој во -
ди ни. Али су при од ла ску ре кли да је
вре де ло!

Ило на Ле чеи

КА КО ЖИ ВЕ МА ЂА РИ У ВОЈ ВО ДИ НИ?

ПО СЕ ТА ГРУ ПЕ  ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КА 
ИЗ ЖУ ПА НИ ЈЕ ТОЛ НА  

со ва ње. Ар пад Ја нош По та пи, др жав -
ни се кре тар од го во ран за на ци о нал ну
по ли ти ку Ма ђар ске, не ка да шњи гра -
до на чел ник Боњ ха да, по мо гао је оства -
ре њу сту диј ског пу то ва ња и био је при -
су тан при ли ком по се те на се љи ма крај
до њег Ду на ва.

– Ве о ма дав на же ља ове за јед ни це
је сте да има јед ну стал ну ет но-ку ћу.
Пр во бит но смо за ми шља ли да ће мо
ку пи ти јед ну ста ру ку ћу и да ће мо њу
об но ви ти, али сма трам да ће ова згра -
да ду же одо ле ти вре ме ну и има ће ви -
ше функ ци ја, по ред то га што ће би ти
ет но-ку ћа, или ће би ти му зеј ске при -
ро де, јер има мо гућ но сти да се у пот -
кро вљу фор ми ра ју го стин ске со бе. Осим
то га, и ста ри део ће и на да ље би ти у
функ ци ји. Сма трам да је до бра иде ја да
се отво ри јед на про дав ни ца до ма ћих
про из во да, ма кар ов де, у ет но-ку ћи, јер
го ди шње мно го гру па по се ћу је Вој во -
ди ну и ве ћи на то ком оби ла ска не из о -
ста вља Вој ло ви цу. У Вој ло ви ци би мно -
ги ма би ла до бра до дат на пла та ако би

сво је про из во де ов де мо гли да про да ју
– ре као је Ар пад Ја нош По та пи, др -
жав ни се кре тар.

Са да шња гра до на чел ни ца Боњ ха да
и пред сед ни ца Удру же ња са мо у пра ва
из Вел ђше га Ибо ја Фи ло Фе ренц пред -
во ди ла је де ле га ци ју, а она са ма је већ
ви ше пу та до ла зи ла у ову за јед ни цу.

– На дам се да ова кве по се те мо гу
по мо ћи ства ра њу но вих кон та ка та. Ве -
ру јем у то да жив кон такт ме ђу љу ди -
ма осна жу је. Бит на је тра ди ци ја, кул -
ту ра, по што по ти че мо из истих ко ре -
на. И ов де се чу ло да је ве ћи на чла но ва
ове де ле га ци је по ре клом Се кељ, има ју
прет ке бу ко вин ске Се кељ-Ма ђа ре. И у
Ма ђар ској и ов де је бит но очу ва ње тра -
ди ци је, не го ва ње ма тер њег је зи ка, али
то по ста је за и ста чвр сто по ве за но са -
мо ако их ве зу ју лич ни кон так ти у што
ве ћем бро ју. Ја у то ве ру јем и овај из -
лет да је до бар по вод за то – ре кла је
Ибо ја Фи ло Фе ренц.

И поред тога што су ви ше гра до на -
чел ни ка по ре клом Се кељ-Ма ђа ри из

Мултијезички додатак у недељнику / Többnyelvű melléklet a hetilapban

на мађарском језику / magyar nyelven
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Зва нич но 8. сеп тем бра ове го -
ди не отво ре но је Ма ђар ско кул -
тур но дру штво „Ка ри ка” у Бе о -
гра ду, ко је од са мог по чет ка бро -
ји ше зде сет чла но ва. Но ва ин -
сти ту ци ја је осно ва на с ци љем
да Ма ђа ри ко ји жи ве у глав ном
гра ду Ср би је има ју при ли ку за
не го ва ње кул ту ре, за ра зо но ду,
па чак и за уче ње. Све ча но отва -

ра ње је за по че то кул тур ним про -
гра мом.

Идеј ни тво рац је Анет Вар га
То кић, ро ђе на у Бу дим пе шти,
ко ја је као сти пен ди ста Про гра -
ма „Пе те фи Шан дор” ра ни је ра -
ди ла у Вр шцу. Ре кла је да је глав -
ни циљ про мо ви са ње ма ђар ског
је зи ка и кул ту ре, под у ча ва ње
ма ђар ске де це ко ја ов де жи ве
на ма тер њем је зи ку, што бли же
упо зна ва ње де це са сво јом кул -
ту ром, исто ри јом и тра ди ци ја -

ма, од но сно обез бе ђи ва ње јед -
не тач ке за су срет ме шта на –
Ма ђа ра и свих ко ји ту жи ве, Ср -
ба или би ло ко је на ци је, ко ји
сим па ти шу ма ђар ску кул ту ру.

Мар ко Чу дић, на став ник на
од се ку за хун га ро ло ги ју Фи ло -
ло шког фа кул те та у Бе о гра ду,
та ко ђе се при дру жио дру штву.
Сма тра да је ва жно то што се

ак тив но сти пре све га усме ра ва -
ју ка де ци.

Отва ра њу је при су ство ва ла и
Хај нал ка Ра фај ло вић, кул тур ни
ата ше Ам ба са де Ма ђар ске у Бе -
о гра ду. Ма ђа р ско кул тур но дру -
штво „Ка ри ка” ра ди у јед ном
ста ну на тре ћем спра ту у Ули ци
кра ља Вла ди ми ра 56. Ру ко во ди -
о ци дру штва оче ку ју за ин те ре -
со ва не сва ке сре де и су бо те из -
ме ђу 18 и 20 са ти.

Жу жа на Ха лас

Петак, 5. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

IV

„Чо век ра чу на све му дро, с пред -
ви ђа њем, али успех се не окре ће
ово ме, већ лан цу ми сте ри о зних
слу чај но сти. Мо же те то на зва -
ти сре ћом или суд би ном, али
би ће јед но став ни је ако зо ве те
бо жан ско про ви ђе ње...” (Фе ренц
Хер цег, „Вра та жи во та”)

За хва љу ју ћи по мо ћи На ци о нал -
ног са ве та ма ђар ске на ци о нал -
не за јед ни це и Гра да Вр шца,
МКУД „Пе те фи Шан дор” је 15.
сеп тем бра, два де сет пр ви пут,
при ре дио Спо мен-дан  Фе рен ца
Хер це га.

У од но су на ра ни је го ди не ор -
га ни за то ри ово го ди шњег су сре -
та су по зва ли не са мо ли те рар -
це и љу би те ље књи жев но сти,
већ и шко ле из окру же ња с ма -
ђар ским на став ним је зи ком на
осно ву јед ног те мат ског так ми -
че ња, та ко зва ног ло ва на бла го.
У од ме ра ва њу зна ња под на зи -
вом „Упо знај род ни град Фе -
рен ца Хер це га” пред ња чи ле су
по две гру пе из Јер ме нов ца и
Вр шца и три гру пе из Ско ре -
нов ца. Чи ни ли су то усред сла -
вља по во дом бер бе ко ја је у под -
нож ју Вр шач ког бре га уве ли ко
те кла. На ли те рар ни кон курс
ко ји је рас пи сан по во дом спо -
мен-да на, под на зи вом „Не ка
бу де ма ло ре чи, а ми сао ши ро -
ка”, од при сти гла три ра да два
су „ро ђе на” у Ба на ту у Ср би ји,
а је дан у Пар ци ју му (Ру му ни ја).

Цен трал но ме сто одр жа ва ња
ли те рар ног  су сре та оста ла је
све ча на са ла вр шач ке град ске
ку ће, под пла фо ном с ма ђар -
ским гр бом. Про грам су отво -
ри ли ци тра ши из Ско ре нов ца,
а за тим су у име до ма ћи на при -

сут не по здра ви ле Кла ра Ви раг,
пред сед ни ца МКУД-а „Пе те фи
Шан дор”, Хај нал ка Кри збаи, учи -
те љи ца у пен зи ји и пред сед ни -
ца Спо мен-од бо ра „Фе ренц Хер -
цег”, и Дра га на Ми тро вић, гра -
до на чел ни ца Вр шца. Пред став -
ни ци гра до ва Вр шац и Хел ве -
ци ја из Ма ђар ске, ко ји про сла -
вља ју де се то го ди шњи ју би леј
бра ти мље ња, ме ђу соб но су раз -
ме ни ли спо мен-пла ке те. По ред
већ на ве де них, при су ство ва ли
су пред став ни ци Кул тур ног са -
ве за вој во ђан ских Ма ђа ра, На -
ци о нал ног са ве та ма ђар ске на -
ци о нал не за јед ни це и се дам сти -
пен ди ста Про гра ма „Пе те фи
Шан дор” ко ји ће ра ди ти у Вој -
во ди ни ове го ди не, а по себ но
су по здра вље ни Ро жа Јо дал, спи -
са те љи ца, ра ни ји чел ни ци
МКУД-а „Пе те фи Шан дор” у Вр -
шцу, Ален Па ла ти нуш, мла ди
ка то лич ки све ште ник ко ји слу -

жи у Вр шцу, Зол тан Ку бик, са -
вет ник по ли тич ког оде ље ња Ам -
ба са де Ма ђар ске у Бе о гра ду, као
и чла но ви Спо мен-од бо ра „Фе -
ренц Хер цег”, ко ји су жи ри ра -
ли ра до ве при сти гле на ли те -
рар ни кон курс.

– Че сти це пе ска ко је жу де да
на пу сте сво је ста ро ме сто и же -
ле сво је по сто ја ње да на пу не но -
вим са др жа ји ма уз бож ју по -
моћ, мо гу да се фор ми ра ју чак
и у пра ве би се ре. Ме ђу тим, за
све то је по треб но мно го вре -
ме на и ис трај но сти – ре као је
msgr. Јо жеф Бог дан, све ште ник
из Бе ле Цр кве и пе сник.

У све то је уткао, у од лом ци -
ма, и сти хо ве по бед нич ких пе -
са ма Зол та на Ци ни ја, на став -
ни ка ма ђар ског је зи ка у Зре ња -
ни ну, под на зи вом „Вр шац – ве -
чит”, и  Вај ка Те ке ља, под на зи -
вом „Мој ма тер њи је зик”. Тре -
ћи ли те рар ни рад, под на зи вом

„Дра га до мо ви но, ку да ски та
твој на род?”, про чи та ла је са ма
ау тор ка, Ју ли ја на Ба ла ша, пан -
че вач ки на став ник у пен зи ји.

Гру пе ко је су од ме ри ле сна ге у
омла дин ском ин тер ак тив ном так -
ми че њу (ци тра ши из Ско ре нов -
ца, гру па с ве ро на у ке из Јер ме -
нов ца и вр шач ки фол кло ра ши)
при пре ма ли су Еде Ма ђар, Ана
Бар на Хор ват и Кла ра Ви раг.

Иа ко је и овом при ли ком за -
сја ла на да у они ма ко ји су пу ни
ве ре да ће мо жда ове го ди не
ипак ус пе ти да се по но во ста ви
ве нац ис под спо мен-пло че с
брон за ном сли ком и нат пи сом
на ма ђар ском, не мач ком и срп -
ском је зи ку, ко ја се на ла зи на
зи ду род не ку ће пи сца, за сад је
све оста ло не про ме ње но. И кад
су за ми сли до бро на мер не, на -
жа лост, не ка да је ско ро не мо гу -
ће по сту пи ти по њи ма.

Имре Мар ти нек

У исто ри ји Ју жно ба нат ске смо -
тре ма ђар ских кул тур но-умет -
нич ких дру шта ва До бри че во је
дру ги пут при хва ти ло уло гу до -
ма ћи на јед не ма ни фе ста ци је,
ко ја је ујед но и да ва ње зна ко ва
жи во та ма ђар ских за јед ни ца ра -
су тих у ре ги ји.

Ово го ди шњу, 29. ма ни фе ста ци -
ју ме сни МКУД „Пе те фи Шан -
дор” ор га ни зо вао је 1. сеп тем -
бра, уз ко ор ди на ци ју ге не ра ци -
је ко ја је од пред ста вља ња на
по след њој смо три пре ра сла у
мла де од ра сле љу де. Увод ни по -
здрав ни го вор одр жа ла је мла -
да пред сед ни ца дру штва Ги зе ла
Хор ват, а за тим су при сут ни ми -
ну том ћу та ња ода ли по част ве -
те ра ни ма Ја но шу Ере шу и про -
фе со ру Зол та ну На ђу Ши ву, ко -
ји су пре ми ну ли у пе ри о ду из -
ме ђу две смо тре.

„Пред став ни ци ју жно ба нат -
ског ма ђар ског кул тур ног жи -
во та су ука за ли на та да шње про -
бле ме у кул ту ри Ма ђа ра, ко ји
су на те ри то ри ји ју жног Ба на та
жи ве ли у ма њи ни. Чи ни ли смо
то у при су ству зва нич ног пред -
став ни ка та да шње вла де. На ини -
ци ја ти ву се ни је мо гло ни та да,
а не мо же се ни на кнад но ста -
ви ти бе лег изо ло ва но сти, да смо
иза бра ли пут ге то и за ци је. На и -
ме, не ки су се бо ја ли за нас због
то га. Ми смо ова ко по кре ну ли
смо тре. Из пер спек ти ве свих
ових го ди на сма тра мо да смо
пра вил но чи ни ли то што смо
чи ни ли и да су смо тре ис пу ни -
ле ту уло гу, ко ју смо оче ки ва ли
од њих: раз бу ди ле су ма ђар ство,
ко ји су та да већ жи ве ли у ста њу
као да су мр тви...”, на кон про -
чи та ног за пи са о про шло сти
обра ти ла се ску пу Ју дит Пи ри -
ћи Са бо, глав на на чел ни ца Др -
жав ног се кре та ри ја та за на ци о -
нал ну по ли ти ку Ма ђар ске, за -
ду же на за ме ђу соб ну ко му ни -
ка ци ју, а за тим је Арон Шу туш,
пред сед ник Кул тур ног са ве за
вој во ђан ских Ма ђа ра, бо дрио
при сут не на го вор. По ста вље на
су пи та ња и из но ше ни про бле -

сим бо ла, за јед нич ко пе ва ње пе -
сме под на зи вом „Ро ђен си сло -
бо дан” Шан до ра Бро ди ја и Жу -
же Конц уз по моћ пан че вач ког
ор ке стра „Че рем пе ле”, ко ји је
имао и уло гу фе сти вал ског ор -
ке стра... На кра ју су при ре ђе ни
дру же ње и игран ка.

– Нај ва жни ја те ма ово го ди -
шње смо тре би ла је ка квим кон -
крет ним ма ни фе ста ци ја ма, до -
га ђа ји ма и за ни ма њи ма мо же -
мо омла ди ну и де цу укљу чи ти у
рад – су ми ра ла је ис ку ство Ги -
зе ла Хор ват, пред сед ни ца дру -
штва. – У на се љи ма је све ма њи
број мла дих ко ји уче ству ју у кул -
тур ном жи во ту за јед ни це. По
мом ми шље њу, то мо же мо про -
ме ни ти са мо та ко што ће мо ци -
ља но на њих да се фо ку си ра мо,
ако им по мог не мо да се ме ђу -
соб но упо зна ју, ве зу ју ћи ти ме
је дан но ви чвор на ни ти на шег
дру гар ства и за јед ни штва.

Имре Мар ти нек

ЈУ ЖНО БА НАТ СКА СМО ТРА

ЗНАК ЖИ ВО ТА ИЗ ЈУ ЖНИХ КРА ЈЕ ВА

ми, од но сно ис ко ри шће не мо -
гућ но сти и ре ше ња. На то је ука -
зао на кра ју и мр Је не Хај нал,
пред сед ник На ци о нал ног са ве -
та Ма ђар ске на ци о нал не за јед -
ни це.

У на став ку је од ре ђен до ма -
ћин на ред не три де се те ју би лар -
не смо тре, као и ово го ди шњег
два де сет дру гог „Су сре та ви тле -
јем ских ига ра и бо жић них оби -
ча ја”. Пре но си ве сим бо ле кул -
тур ног пар ла мен та осно ва ног
1969. го ди не пре у зе ли су пред -
став ни ци Се кељ-Ма ђа ра из Вој -
ло ви це, а ме сто одр жа ва ња зим -
ског су сре та би ће већ пе ти пут
Ско ре но вац. Ме сто одр жа ва ња
из ло жбе руч них ра до ва, као про -
прат не ма ни фе ста ци је смо тре,
би ла је пот пу но об но вље на згра -
да за јед нич ке ку ће ста нов ни ка
До бри че ва.

„До бри че во, број на пу ста ра
у окру гу Кра шо, бли зу Су бо ти -
це: са 265 ка то лич ких ста нов -

ни ка”, за пи сао је о се лу 1851. го -
ди не хро ни чар. Го ди не 1891. у
на се љу су из гра ђе не пру га и же -
ле знич ка ста ни ца, али то да нас
ви ше не по сто ји. Пр ва цр ква је
са гра ђе на 1861. го ди не и по све -
ће на је Ма лој Го спо ји ни. Згра да
ко ја је с вре ме ном по ста ла ка -
пе ла, по сто ји и да нас. Окре че -
на је и уну тра и спо ља и има
но ву кров ну кон струк ци ју и цре -
по ве. Она је до каз да ову жи ла -
ву, ма ле ну за јед ни цу, ко ја бро ји
не што ви ше од сто ду ша и ко ја
се хва та за ко ре не што је одр -
жа ва ју, олу је мо гу евен ту ал но
да оште те, али је не мо гу уни -
шти ти.

Еку мен ско бо го слу же ње је
одр жа но у но вој цр кви, са гра -
ђе ној и осве шта ној пре че тр на -
ест го ди на. По том су усле ди ли
улич ни по вор ка уче сни ка кул -
тур ног про гра ма, на ступ на по -
ди ју му по диг ну том у школ ском
дво ри шту, пре да ја пре но си вих

СПО МЕН-ДАН  ФЕ РЕН ЦА ХЕР ЦЕ ГА У ВР ШЦУ

С ма ло ре чи ми сао је ши ра 

ОСНО ВА НА НО ВА ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА

МКУД „Ка ри ка” 
у Бе о гра ду

СТО ГОДИНА ЛОВАЧКОГ ДРУШТВА У ДЕБЕЉАЧИ

Ловци прослављају 
јубилеј

Ловачко друштво „Зец” у Де-
бељачи припрема се за просла-
ву значајног јубилеја. Покрета-
чи снаге у примерном удруже-
њу јесу сарадња, воља за рад и
љубав према лову. О стогоди-
шњем постојању Ловачког дру-
штва сведочи и то да један од
најстаријих чланова, Андраш
Доци, има 86 година. Сада је
већ почасни члан, али је још
увек активан и учествује у раду
Друштва. Присећајући се ста-
рих добрих времена, каже да се
лов некада и сада не може по-
редити. Испричао је да су се та-
да највише ловили зечеви.

У складу с данашњим при-
родним условима, и чланови Ло-
вачког друштва у Дебељачи ра-
де на томе да повећају бројност
дивљачи. Основали су фазане-
рију, чиме помажу опстанак жи-
вотиња за лов. За тај посао су
задужили Јожефа Розгоњија, ко-
ји предано обавља свој задатак.
По његовом мишљењу, исплати
се бавити се овим послом, јер
овако могу у дупло већем броју
да их узгоје.

Због закона који регулишу
лов, услови за спортске актив-
ности постају све ригорознији.
Председник Друштва, Петер

Нађ, прихватио се те функције
пре шест месеци и свестан је да
је његова одговорност велика.

Друштво тренутно има 35 чла-
нова, од којих четири почасна
члана. Већ неколико година број
се смањује, пошто су услови та-
кви да људи одлазе и матери-
јално не могу да испрате обаве-
зе које условљавају чланство.

Подручје Ловачког друштва
у Дебељачи чини близу 4.600
хектара земље, од чега је седам
хектара под шумом у својини
удружења. Друштво има своје
седиште, једну лепо уређену ве-
лику салу с додатним просто-
ријама, о чијем одржавању бри-
не чланство.

Јожеф Кривачи је десет годи-
на члан Друштва и сматра да су
ловци уједно и чувари природе,
пошто већи део свог времена
проводе у природи. Веома је бит-
но одржати правила ловачке ети-
ке, јер се без тога у природи мо-
гу начинити знатне штете.

Чланови Ловачког друштва
„Зец” у Дебељачи су током го-
дине више пута организовали
програме поводом јубилеја, али
би волели да  централну свеча-
ност приреде током јесени. 

Илона Лечеи
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Брач ни пар Кри сти на и Ша му
Киш упо знао се у про сто ри ја ма
МКУД-а „Пе те фи Шан дор”, ка -
ко обо је у ша ли ка жу, кра јем
про шлог ве ка. По ве за ла их је љу -
бав пре ма ма ђар ској на род ној
му зи ци и фол кло ру. Са да жи ве
мир ним жи во том про свет них
рад ни ка, са две пре див не де вој -
чи це, у ко ји ма раз ви ја ју љу бав
пре ма ма ђар ској кул ту ри, му -
зи ци и игра ма.

Ша му Киш, ко ји ра ди као про -
фе сор у Му зич кој шко ли „Јо -
ван Бан дур” у Пан че ву, пр ви
пут је кро чио у про сто ри је Дру -
штва око 1996. го ди не, са са да -
шњим ку мом Ро бер том Бор шо -
шем, као кла ри не ти ста у ор ке -
стру ко ји је пра тио фол клор ну
гру пу. Ис по ста ви ло се да је нај -
ма ње сви рао кла ри нет у ор ке -
стру. По чео је да игра у фол -
клор ној гру пи, да пе ва у хо ру и
на кра ју је по чео да во ди сво ју
фол клор ну гру пу.

На кон 2003. го ди не по ву као
се из ра да у Дру штву и ни је био
мно го ак ти ван. На жа лост, фол -
клор на гру па се рас па ла, игра -
чи су по че ли да ства ра ју сво је
по ро ди це и све су ма ње вре ме -
на има ли за про бе и на сту пе.
Ге не ра ци ја ко ја је игра ла де ве -
де се тих го ди на ве о ма се про ре -
ди ла, што због по ро дич них оба -
ве за, што због тра га ња за бо -
љом бу дућ но шћу у ино стран -
ству. Али из Дру штва се ни ка да
ни је иш чла нио, та ко да је увек
у по за ди ни био ве ран члан
МКУД-а „Пе те фи Шан дор”.

Тре нут ну ме шо ви ту хор ску
гру пу он во ди од пре шест го -
ди на. За пра во је хор ску гру пу
офор мио Шан дор Ђер фи мла -
ђи, та ко ђе му зи чар, ко ји је до -
шао на иде ју да оку пи чла ни це
ко је су би ле рас по ло же не да пе -
ва ју у хо ру и ра ди с њи ма. У по -
чет ку их је би ло пет-шест, али
су се пе вач ким дру же њи ма при -
дру жи ли и му шки чла но ви. Ша -
му је ди ри гент ску па ли цу пре у -
зео пре шест го ди на. На рав но,
по сао во ђе ња хо ра зах те ва ода -
бир пе са ма ко је ће из во ди ти. За -
сад су на ре пер то а ру ис кљу чи -
во се кељ ске на род не пе сме и хор
бро ји пет на е стак ре дов них чла -
но ва. Што се ти че ре пер то а ра,
има же љу да до да још ма ђар -
ских чар да ша и ро ман си, јер су
чла но ви хо ра за ин те ре со ва ни и
за из во ђе ње дру га чи јих пе са ма.

Ре дов но на сту па ју на фе сти -
ва ли ма, као што је „Ду рин до”, а
све ви ше пу ту ју на на сту пе у ино -
стран ство, у Ма ђар ску и Ру му -
ни ју, где су ра до ви ђе ни го сти.
Мно го на сту па има ју и на ра -
зним вој во ђан ским смо тра ма, пр -
вен стве но на ју жно ба нат ској и

ЧУ ВА РИ МА ЂАР СКЕ КУЛ ТУ РЕ

ПО ЗНАН СТВО И ЉУ БАВ ЗА ХВА ЉУ ЈУ ЋИ

ПЕ СМИ И ИГРИ

КАМП ЗА НЕ ГО ВА ЊЕ НА РОД НЕ МУ ЗИ КЕ И ИГРЕ

У ШУ ША РИ

Ју жно ба нат ски скуп 
де це

У Шу ша ри је у пр вој по ло ви ни
ав гу ста дру ги пут ор га ни зо ван
Камп за не го ва ње тра ди ци је и
ма тер њег је зи ка, на род не му зи -
ке и игре. Глав ни ор га ни за тор
је био Шан дор Ђер фи, на став -
ник му зи ке из Вој ло ви це, уз по -
моћ Ги зе ле Хор ват, пред сед ни -
це Ма ђар ског кул тур но-умет -
нич ког дру штва „Пе те фи Шан -
дор” из До бри че ва.

Пр вог да на кам па де ца су при -
сти гла у ју тар њим са ти ма на ме -
сто одр жа ва ња кам па, ко ји се
на ла зио у дво ри шту ка то лич ке
цр кве у Шу ша ри. У по ре ђе њу с
про шлом го ди ном број уче сни -
ка се удво стру чио, та ко их  је
ове го ди не би ло ше зде сет сед -
мо ро, за јед но с му зи ча ри ма, пре -
да ва чи ма и вас пи та чи ма. Би ло
је де це из Де бе ља че, До бри ће -
ва, Вој ло ви це, Ско ре нов ца, Ко -
ви на, Шу ша ре, Вр шца, Јер ме -
нов ца и Влај ков ца. Би ли су при -
сут ни сви ко ји су би ли и у про -
шло го ди шњем кам пу, а по ве ли
су са со бом и но ве за ин те ре со -
ва не.

Глав ни циљ кам па био је да
спо ји де цу, по што су ју жно ба -

нат ска на се ља с ма ђар ским жи -
вљем до ста уда ље на јед на од
дру гих. Де ци се пру жи ла ле па
при ли ка за упо зна ва ње, док су
не го ва ли сво је тра ди ци је и ма -
тер њи је зик, учи ли на род не игре
и на род ну му зи ку.

Уче ње на род не игре од ви ја -
ло се сва ког да на, а пре да ва чи
су би ли Ча ба и Ре ка Па ће рек,

ко ји су де ци при ка за ли игре из
Фел чи ка. Сви рао је ор ке стар
„Че рем пе ле”, а у ме ђу вре ме ну су
при у чи ли за ор ке стар и два де -
ча ка, ко ји уче да сви ра ју ви о -
ли ну – је дан од њих је Ти бор
Ко вач из Вој ло ви це. Вред ни уче -
ни ци су сва ког да на на у чи ли
не ко ли ко на род них пе са ма, с
ко ји ма већ мо гу да уче ству ју и
у сва ко днев ном про гра му. По -
ред ових обра зов них ак тив но -
сти, за де цу су ор га ни зо ва ни

квиз „Ко шта зна?” и тим ски
рад.

– С де цом у кам пу су је дан дан
про ве ли и Акош и Естер Тој зан,
тре не ри игре и ис ку стве ног обра -
зо ва ња из Цен тра за пе да го шку
обу ку „Ка та ли за тор”, ко ји су јед -
но це ло по сле под не за ни ма ли де -
цу. Сва ке ве че ри смо ор га ни зо -
ва ли игран ке, ка ко би мо гли да
по но ве све оно што су на у чи ли
то ком да на. Ста нов ни ци кам па
су се већ на кон са бра них ути са -
ка из пр вог да на ин те ре со ва ли
ка да ће би ти сле де ће слич не при -
ли ке – ре као је Шан дор Ђер фи.

Ис при чао је да је за мо лио ин -
струк то ре игре да по ста ве јед -
ну ко ре о гра фи ју ко јом ће уче -
сни ци кам па мо ћи да се пред -
ста ве на Смо три ју жно ба нат -
ских ма ђар ских КУД-ова 1. сеп -
тем бра у До бри че ву, где ће пред
ро ди те љи ма, ба ка ма, де ка ма и
број ном пу бли ком мо ћи да при -
ка жу шта су све на у чи ли за че -
ти ри да на про ве де на у кам пу.

Ор га ни за то ри сма тра ју да је
ве о ма бит но што је овај камп
осно ван, јер ова ква и слич на де -
ша ва ња пру жа ју де ци ве ли ке до -

жи вља је. На рав но, зна ју и то да
ће и од ове де це по не ко оти ћи у
ино стран ство, али сма тра ју да
ће ова ко бар „има ти шта да по -
не су са со бом у тор ба ма”.

Камп је за тво рен на кон ве че -
ре, ко ја је усле ди ла по сле це ло -
днев ног ку па ња. Са су за ма и сја -
јем у очи ма се де си ло опра шта -
ње но вих и ста рих при ја те ља,

до Ју жно ба нат ске смо тре, где ће
се сви по но во сре сти.

Камп су по др жа ли: Фон да -
ци ја „Бе тлен Га бор”, На ци о нал -
ни са вет ма ђар ске на ци о нал не
за јед ни це и По кра јин ски се -
кре та ри јат за обра зо ва ње, про -
пи се, упра ву и на ци о нал не ма -
њи не – на ци о нал не за јед ни це,
без ко јих не би мо гла да се
оства ри за ми сао ор га ни за то ра
кам па.

Мо ни ка Нађ

оп штин ској смо три хо ро ва. Њи -
хов нај ско ри ји на ступ био је на
пан че вач ким „Да ни ма Вај фер та”.

На пр ви по глед има скром не
пла но ве за бу дућ ност. Ве ли ка
му је же ља да при ву че мла де љу -
де у хор, ко ји се са да са сто ји ве -
ћи ном од ста ри јих чла но ва. Ге -
не рал но, ма ђар ска кул тур но-
умет нич ка дру штва му ку му че
с при вла че њем мла ђих чла но ва
под сво је окри ље. На жа лост, у
„Пе те фи ју” и не по сто ји би ло
ка ква дру га сек ци ја осим пе вач -
ке гру пе, али је иде ја та ква да и
не за по чи њу с фол кло ром или
са др жа јем слич ног ти па, јер та -
кве сек ци је за де цу по сто је у
Вој ло ви ци, у МКУД-у „Та ма ши
Арон”, где је и прак тич ни је да
бу ду, јер ве ли ка ве ћи на за ин те -
ре со ва не де це жи ви у Вој ло ви -
ци. Има ве ли ку же љу да се по -
ве ћа број чла но ва хо ра и исто -
вре ме но под мла ди. Рад у ме шо -
ви тој гру пи ни је лак јер, из аспек -
та стру ке, му шкар ци и же не пе -
ва ју из раз ли чи тих то на ли те та,
па је тај део ма ло те же уса гла -
си ти, али до са да успе шно са -
вла ђу ју ту пре пре ку. Иде ја је,
ако се по ве ћа број чла но ва, да
се хор по де ли у две гру пе: му -
шку и жен ску.

Пре две го ди не КУД је сла -
вио се дам де сет го ди на по сто ја -
ња и том при ли ком су ус пе ли
да при во ле ста ре чла но ве да се
при кљу че за ни мљи вом про гра -
му ко ји је пла ни ран за про сла -
ву. Пред ста ва је об у хва ти ла фол -
клор ну гру пу, ко ја је и игра ла и
пе ва ла у исто вре ме, а при дру -
жио им се и ме шо ви ти хор.

сти на про во ди вре ме два пу та
не дељ но. Са вет је офор мио кан -
це ла ри ју CMH (Concordia Mino-
ritatis Hungaricae), од но сно Удру -
же ње гра ђа на „Је дин ство ма ђар -
ске ма њи не”, са се ди штем у Су -
бо ти ци, али је отво рио кан це -
ла ри је од но сно ис по ста ве по
Вој во ди ни, где се су гра ђа ни ма
пру жа по моћ при при ба вља њу
и по пу ња ва њу до ку мен та ци је за
до би ја ње ма ђар ског др жа вљан -
ства. Та ко ђе, ту мо гу да се рас -
пи та ју о кон кур си ма за по моћ
де ци ко ја по ха ђа ју шко лу на ма -
ђар ском је зи ку, као и да до би ју
ин фор ма ци је о то ме ка да и ка -
ко се кон ку ри ше за ра зна спон -
зор ства. За пра во је Кри сти на
по сред ник из ме ђу гра ђан ства и
Са ве та, а пру жа и по моћ при
до би ја њу ин фор ма ци ја из ма -
ђар ске ам ба са де.

Ови мла ди ро ди те љи уве ли
су сво је две де вој чи це у одр жа -
ва ње ма ђар ског је зи ка и кул ту -
ре с пу но љу ба ви. Цу ри це их
углав ном пра те на пу то ва њи ма
и ве о ма че сто на сту па ју с хо -
ром или са мо стал но, пре див но
и по но сно ре ци ту ју ћи ста ре се -
ке љан ске пе сме и при че.

Са ова квим љу ди ма не тре ба
стра хо ва ти да ће за о став шти на
Ма ђа ра из Бу ко ви не па сти у за -
бо рав. Они су ту да одр же зре -
ли је ге не ра ци је мла ди ма, а мла -
де да уве ду у чу ва ње ста рих пе -
са ма, при ча и ига ра. Са скром -
ним али вред ним иде ја ма и же -
ља ма, по сто ји на да да ће то и
ура ди ти.

Ка ро ли на Би сак

У про сто ри ја ма Дру штва упо -
знао је сво ју су пру гу Кри сти ну,
ко јој је био фол клор ни ин струк -
тор. Она је још као де те од де -
вет го ди на по че ла да по ха ђа
фол клор не про бе. С об зи ром на
то да је од ра сла у на се љу Ми са у
Пан че ву и по ха ђа ла шко лу на
срп ском је зи ку, ње ни ро ди те љи
су сма тра ли да би јој при одр -
жа ва њу ма ђар ског је зи ка до бро
до шло дру же ње с вр шња ци ма у
ма ђар ском дру штву, јер са мо
раз го во ри код ку ће на ма тер -
њем је зи ку ви ше ни су би ли до -
вољ ни.

С бра том се укљу чи ла у рад
фол клор не гру пе и од та да је
члан Дру штва у кон ти ну и те -
ту. На кон рас па да фол клор -
не сек ци је сту пи ла је у хор -
ску и од та да је стал ни члан
хо ра.

С об зи ром на то да је по стру -
ци вас пи та чи ца, рад с де цом јој
ни је не по зна ни ца, та ко да је пре
не ко ли ко го ди на удру жи ла сна -
ге с Мар том Ке ре кеш и Кла у ди -
јом Нем чек, ко је ра де с де цом у
МКУД-у „Та ма ши Арон” у Вој -
ло ви ци. За јед но су ишле на фол -
клор ну обу ку и ту су се спри ја -
те љи ле, с об зи ром на то да су
про ве ле мно го вре ме на за јед но,
а и Кри сти ни не де вој чи це по -
ха ђа ју сек ци ју. Њих три за јед но
су јед ну це лу го ди ну ра ди ле с
де цом и на у чи ле их но вим ко -
ре о гра фи ја ма.

Та ко ђе, у про сто ри ја ма МКУД-
а „Пе те фи Шан дор” у Пан че ву
јед на кан це ла ри ја је из да та На -
ци о нал ном са ве ту Ма ђар ске на -
ци о нал не за јед ни це, где Кри -

„Бор ба за сло бо ду” је на слов
драм ске пред ста ве с ко јом су
Бе ла Ка ло и Пе тер Ло рант Тот
то ком вој во ђан ске тур не је об и -
шли на се ља у ди ја спо ри. У ју -
жном Ба на ту су по се ти ли и Вој -
ло ви цу и ста ли пред пу бли ку у
МКУД-у „Та ма ши Арон”.

Ове го ди не је 170. го ди шњи -
ца осло бо ди лач ке бор бе, што
је био по вод да се ро ди пред -
ста ва ко ја при ка зу је дру гар ство
два ју ве ли ких пе сни ка: Ја но ша
Ара ња и Шан до ра Пе те фи ја,
ко је је на ста ло у про шло сти,
али и да нас жи ви. Два глум ца
та ко ђе ве зу је дру гар ство, не са -
мо у пред ста ви већ и у ствар -
ном жи во ту. Бе ла Ка ло, ко ји је
ујед но и ре ди тељ пред ста ве,
пред ста вља лик Ја но ша Ара ња
и дру ге ли ко ве из тог до ба. Ре -
као је да је текст ове дра ме на -
пи са ла Ро за ли ја Бре шћан ски

Бо рош. Ни су се ба ви ли њи хо -
вом по е зи јом, не го ви ше њи -

хо вим жи во ти ма. Ма ло је из -
ми шље ног у де лу, за пра во све

је са ста вље но из пи са ног ма те -
ри ја ла.

По моћ На ци о нал ног са ве та
ма ђар ске на ци о нал не за јед ни -
це омо гу ћи ла им је да кра јем
ав гу ста и по чет ком сеп тем бра
за је да на ест да на оби ђу три на -
ест ме ста у ко ји ма се пред ста ве
рет ко одр жа ва ју. Пе тер Ло рант
Тот је по зна ти ре ци та тор, а играо
је лик тем пе ра мент ног Шан до -
ра Пе те фи ја. Мно го му зна чи
то што је мо гао да до ђе ме ђу
Ма ђа ре у ди ја спо ри. Ра ду је се
што су до шли у ју жни Ба нат,
јер глум ци до ђу, одр же пред -
ста ву и оду, а ор га ни за то ри зби -
ва ња оста ју и сје ди њу ју љу де.

Пред ста ву су на кон ју жно ба -
нат ских ме ста – Јер ме нов ца, До -
бри че ва, Вој ло ви це, Де бе ља че и
Ско ре нов ца – мо гли да ви де и
за ин те ре со ва ни у на се љи ма се -
вер ног Ба на та. Жу жа на Ха лас

ТУР НЕ ЈА ГЛУ МА ЦА ПО ЈУ ЖНОМ БА НА ТУ

Пред ста ва о дру гар ству Ара ња и Пе те фи ја
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Камп на род не му зи ке и игре у
ме сту За бо ла у Тран сил ва ни ји
одр жан је сед ми пут, од 30. ју ла
до 8. ав гу ста. Ор га ни за тор је
прет ход них го ди на би ло дру -
штво „Ђен ђхар мат” из За бо ле,
а ове го ди не су то Фон да ци ја
„Roy-Chowdhury Mikes” и Ма -
ри ја на Њи траи, ет но лог, ко ја је
у про шлој се зо ни ра ди ла у ју -
жном Ба на ту као сти пен ди ста
Про гра ма „Пе те фи Шан дор”.

Камп је пр вен стве но по кре -
нут за де цу – ме шта не, ко јих је
би ло из ме ђу три де се то ро и че -
тр де се то ро. На ред них го ди на се
број но ста ње по ве ћа ва ло, та ко
да је би ло бли зу сто за ин те ре -
со ва не де це, а ове го ди не је би -
ло већ 250 кам пе ра.

Глав ни циљ кам па је под у ча -
ва ње на род ној игри, уз уче ње на -
род не му зи ке и пе сме. Те чај је ор -
га ни зо ван на три ни воа: у по чет -
нич кој, сред ње на пред ној и на -
пред ној гру пи, док је за нај мла ђе
ста нов ни ке кам па уче ње би ло за -
себ но. Они су мо гли да на у че деч -
је игре у ви ду фол кло ра.

То ком под у ча ва ња фол клор -
ним игра ма де ца су до са да мо -
гла да на у че игре из ра зних кра -
је ва и пре де ла Тран сил ва ни је, а
ове го ди не су на про гра му би ле
игре из Ме зе ше га. Мно ги су сти -
гли из ди ја спо ре. У ово го ди шњи
камп де цу су пра ти ли ре фор -
мат ски све ште ни ци, а гроф Gre-
gor Roy-Chowdhury Mikes по -
крио је тро шко ве бо рав ка за

укуп но че тр де се то ро де це. Ма -
ри ја на Њи траи се у ор га ни за -
ци ју укљу чи ла пре три го ди не,
на мол бу гро фа, ка ко би сво јим
ра дом до при е ла  про фе си о нал -
ном ра ду кам па. По зва ла је свој
ор ке стар, с ко јим на сту па, ка ко
би мо гли да за поч ну обу ку у
сви ра њу на ин стру мен ти ма. Она
је укљу чи ла прет ход не две го -
ди не и ор ке стре из Са шча ва ша
и Ма ђар па лат ке, као и Ану Си -
ла ђи, пе ва чи цу на род них пе са -
ма, ка ко би пред ста ви ли из вор -
но из во ђе ње на род не му зи ке и
пе сме. По зва ла је и раз не пре -
да ва че, али је и она са ма др жа -
ла ет но ло шка пре да ва ња.

За хва љу ју ћи њој ове го ди не
су пр ви пут и де ца из ју жног
Ба на та мо гла да се ра ду ју кам -
по ва њу, ко је је оства ре но из до -
на ци је осво је не на кон кур су
Про гра ма „Чо ри Шан дор” у ка -
те го ри ји на род не му зи ке и ет -
но гра фи је. Де ца из Ско ре нов -

ца, Вој ло ви це и Ко ви на ужи ва -
ла су у ча ри ма ле та у кам пу у
За бо ли. Ти меа Ко вач и Ла у ра
Ки раљ вра ти ле су се у Вој ло ви -
цу с мно штвом до жи вља ја.

– Де ша ва ња су се од ви ја ла
пре те жно под отво ре ним не бом.
Обе до ва ли смо у школ ском дво -
ри шту, где смо сви мо гли да бу -
де мо за јед но, а пре но ћи ште је
обез бе ђе но у спорт ској ха ли. Ак -
тив но сти су се одр жа ва ле пре и
по сле под не по два са та, а по -
ред то га је сва ке ве че ри би ла
ор га ни зо ва на игран ка за кам -
пе ре, где смо за јед но ве жба ли

на у че не игре – ис при ча ла је Ти -
меа Ко вач.

Са оп шти ла нам је још да је
она са ма учи ла игре из Ма ђар -
со ва те, а ко ре о гра фи су би ли Ла -
сло Тот и Фри де ри ка Те мер дек.
Не за бо ра ван до жи вљај је за њу
би ло игра ње за јед но с то ли ко
ње них вр шња ка, уче ње мно го
то га но вог, на ла же ње но вих при -
ја те ља. Ишли су и на из ле те, у
ме сту Ке зди ва шар хељ по се ти ли
су му зеј и мно го су ше та ли, по -
гле да ли су уни тар ну цр кву у Ки -
јен фал ви, об и шли су Бра шов и
ка стел у Тер чва ру (за мак гро фа
Дра ку ле). На по врат ку ку ћи мо -
гли су да ви де и твр ђа ву у Де ви.

Де ца су ужи ва ла у бо рав ку у
кам пу и вра ти ла су се ку ћа ма у
на ди да ће би ти још ова квих
при ли ка, ка да ће се по но во су -
сре сти са ста рим при ја те љи ма
и мо ћи да стек ну но ва по знан -
ства. Има још мно го то га да се
на у чи, до бро је за јед но игра ти
и пе ва ти, по што ова ква до га ђа -
ња мо гу да сје ди не и де цу и од -
ра сле под јед на ко.

Мо ни ка Нађ

По се та Нађ ва жо њу

Ве че ра на оба ли 
је зе ра Ба ла тон

Кра јем ју ла, чла но ви МКУД-а
„Пе те фи Шан дор” из Пан че ва
бо ра ви ли су на про сла ви ко ју
су ор га ни зо ва ли Савез „Ки ни -
жи Пал” и чла но ви те-ве еки пе
„По врат ник”.

„Ки ни жи са вез” осно ван је
2016. го ди не у Нађ ва жо њу у Ма -
ђар ској и ба ви се ор га ни за ци -
јом су сре та свих гра до ва и на се -
ља ко ји су по ве за ни исто ри јом,
жи во том и смр ћу Ки ни жи ја Па -
ла. У ова на се ља, убра ја ју се и
Пан че во и Ско ре но вац, где је он
за жи во та бо ра вио, а Нађ ва жоњ
је ме сто где је Ки ни жи Пал про -
вео ве ћи део свог жи во та, Сви
гра до ви има ју за јед нич ко то да
су на се ље ни бу ко вин ским Се -
кељ-Ма ђа ри ма. Сма тра се да је
Ки ни жи Пал свој крај до че као
ју жно од на се ља Ско ре но вац, не -
да ле ко од Пан че ва.

Нађ ва жоњ је ме ста шце у окру -
гу Ве спрем у Ма ђар ској и у ње -
му се на ла зи дво рац Ки ни жи,
утвр ђе ње из 14. ве ка ко је је краљ
Ма те ја и по кло нио Ки ни жи ју
Па лу и где се у двор ској ка пе ли
на ла зи ње гов сар ко фаг.

Тре ћи пут за ре дом тај гра дић
је ор га ни зо вао лет њу про сла ву
жи во та овог ве ли ког вој ско во -
ђе. Од 1. ју ла до 20. ав гу ста од -
ви ја ле су се све ча но сти у окви -
ру двор ца, где се мо гло при су -
ство ва ти ра зним ре не сан сним
игра ма и пред ста ва ма. Овај ин -
тер ак тив ни про грам одр жа вао
се то ком лет њих ме се ци сва ког
да на и све до ци твр де да је не за -
бо рав но ис ку ство ка ко за де цу,
та ко и за од ра сле.

Дво рац Ки ни жи је пре по зна -
тљив по ква драт ној ку ли ко ја је
јед на од нај ви ше очу ва них ка сно -
гот ских стам бе них ку ла. Раз ли -
чи ти ни вои че твр та стог тор ња
от кри ва ју раз не из ло жбе, мо гу се
ви де ти за твор, стра жар ске про -
сто ри је, ви те шке со бе и та ко зва -

на жен ска ку ћа. Та ко ђе се мо гу
пра ти ти ар хе о ло шка от кри ћа про -
на ђе на при ли ком ис ко па ва ња
двор ца и обли жњег ма на сти ра. У
ка пе ли двор ца мо же се оби ћи
гроб ни ца Ки ни жи ја Па ла.

На ши су гра ђа ни, чла но ви
МКУД-а „Пе те фи Шан дор”, сти -
гли су у Нађ ва жоњ у че твр так у
ка сним ве чер њим са ти ма. До -
ма ћи ни су их уго сти ли ве че ром
на оба ли је зе ра Ба ла тон, где су
се дру жи ли са оста лим го сти ма.

Су тра дан, по сле до руч ка, би -
ли су при сут ни то ком по вор ке
ко ја је ишла кроз цео град, а са -
сто ја ла се од ста рих ко ла, ја ха ча
на ко њи ма, ма ски ра них ви те зо -
ва. На кон то га су на твр ђа ви
при су ство ва ли све ча ном отва -
ра њу про гра ма, с на сту пи ма ра -
зних хо ро ва и ан сам ба ла. По сле
про гра ма на твр ђа ви го сту ју ће
де ле га ци је све ча но је при мио
гра до на чел ник Нађ ва жо ња. По -
том су сви за јед но про ше та ли до
ме ста отва ра ња но во об но вље -
ног тр га, где је одр жа на за јед -
нич ка ве че ра под ве дрим не бом,
уз му зи ку ра зних ор ке ста ра.

Су бо та је би ла ре зер ви са на за
из лет у Ве спрем, ад ми ни стра -
тив ни цен тар исто и ме ног окру -
га, ко ји но си и име Град кра љи -
ца. Ве спрем је јед но од нај ста ри -
јих ур ба них под руч ја у Ма ђар -
ској и на ла зи се на 15 ки ло ме та -
ра се вер но од је зе ра Ба ла тон. Та -
ко ђе, сма тра се да је Ве спрем ска
твр ђа ва нај ста ри ја твр ђа ва у Ма -
ђар ској. Ве ру је се да по ти че из 9.
ве ка. По знат је као Град кра љи -
ца због то га што су ту ве ко ви ма
кру ни са не кра љи це од стра не ве -
спрем ског би ску па.

На кон оби ла ска двор ца и гра -
да Пан чев ци су се за пу ти ли на
је зе ро Ба ла тон, где су за хва љу -
ју ћи ле пом вре ме ну ус пе ли и да
се уве ре у ча ри овог ве ли ког је -
зе ра, ко је још зо ву и „ма ђар ско
мо ре”.

Су бо та је та ко ђе би ла ре зер -
ви са на за ве ли ку све ча ну ве че -
ру за све де ле га ци је. На ве ли ку
жа лост, вре ме се по ква ри ло, па
ве че ра ни је при ре ђе на у дво ри -
шту твр ђа ве, већ у за тво ре ном
про сто ру, где је пу тем ви део-би -
ма је дан од чла но ва еки пе еми -

си је „По врат ник” пред ста вио
нај за ни мљи ви је ин сер те из прет -
ход них еми си ја, ко је се при ка -
зу ју на „Ду на те ле ви зи ји”. Ве че
је при ве де но кра ју на кон дру -
же ња и све ча ног ба ла.

По след њег да на бо рав ка го сти
су при су ство ва ли све ча ном бо -
го слу же њу у цр кви, на кон че га
су ме ђу зи ди на ма твр ђа ве мо гли
да ужи ва ју у пред ста ви глу ма ца
об у че них у тур ске и ма ђар ске
рат ни ке ко ју су пред ста ви ли од -
бра ну Нан дор фе хер ва ра, од но -
сно да на шњег Бе о гра да, ко ја се
де си ла 22. ју ла 1456. го ди не.

Ва жно је на по ме ну ти да су
пан че вач ки МКУД „Пе те фи Шан -
дор” и Ско ре но вац јед ни од ор -
га ни за то ра и уче сни ка од са мог
по чет ка осни ва ња Савеза „Ки -
ни жи Пал”, 2016. го ди не.

По нов на дру же ња у окви ру
овог савеза за ка за на су за крај
ле та, и то у Де ви и Чер на ке ре -
сту ру у Ру му ни ји, као и у Пан -
че ву и Ско ре нов цу кра јем сеп -
тем бра.

Ка ро ли на Би сак

Пројекат суфинансирао

Град Панчево

A projektum társfinanszírozója

Pancsova város
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КАМП НА РОД НЕ МУ ЗИ КЕ И ИГРЕ У МЕ СТУ ЗА БО ЛА

Mогућност ле то ва ња у Тран сил ва ни ји

Мађарска аматерска позори-
шна трупа из Бризбејна го-
стовала је почетком септем-
бра у јужном Банату. Током
турнеје по Карпатском басе-
ну стигли су и до Војловице, у
МКУД „Тамаши Арон”, где су
извели позоришно дело пи-
сца чије име носи то удруже-
ње, комедију у три чина под
називом „Младожења таласа”.

Музичку комедију су изве-
ли одушевљени мађарски ама-
тери – глумци, који су стигли
с далеког континента. У
Mађарској, Војводини, Словач-
кој и Трансилванији укупно су
се представили на десет места.

Један од чланова групе је
Шаму Керекеш, који је још у
детињству отишао с породи-
цом из Војловице и тренутно
је једини члан трупе из Вој-
водине. За њега је била вели-
ка радост то што је могао да
наступа у свом родном селу.
Посебно се радује због тога
што је током година успео да
сачува свој матерњи језик, и
то захваљујући аматерском
позоришту. За њега је то вео-
ма битно јер, како каже: „Ма-

ђарски језик је један чудно-
ват језик”.

Редитељ дела Леринц Ковач
је реформатски свештеник у
Аустралији. Још док је служио
у Трансилванији, схватио је ко-
лику моћ изградње једна зајед-
ница има када се верски и кул-
турни живот паралелно граде.
У том духу је основао позори-
шну трупу 2007. године. Из кру-
га пријатеља међу познаници-
ма проналазио је лица за које
је сматрао да могу одиграти по
једну улогу и на тај начин је
оформљена једна веома успе-
шна позоришна трупа. Извели
су већ пети обрађени комад,
чији је исто он био редитељ.

Турнеја по Карпатском басену
мађарског аматерског позоришта
из Аустралије реализована је за-
хваљујући донацији Државног
секретаријата за националну по-
литику владе Мађарске. Позори-
шна турнеја је завршена 23. сеп-
тембра у Трансилванији, месту
Фаркашлака, у родном селу Аро-
на Тамашија, на дан 121. годи-
шњице од пишчевог рођења.

Жужана Халас

Илона Лечеи

МАЂАРСКА ПОЗОРИШНА ТРУПА ИЗ АУСТРАЛИЈЕ

Гостовање с комедијом
Арона Тамашија

САЛАШКО ПОЗОРИШТЕ

Представа у јужном
Банату

„Салашко позориште” су 1978.
године основали глумци, режи-
сери и студенти глуме као удру-
жење које је имало циљ да и
онима који живе на салашима
и у малим насељима изведу пред-
ставу. Представе су игране лети
под ведрим небом. Место пре-
мијере је традиционално било
Кавило, одакле су полазили та-
љигама с магарећом запрегом и
обилазили Војводину.

Данас је трупа модернизо-
вана, магарећу запрегу су за-
менили трактор и аутомобил,
али ипак не стижу у сва насе-
ља где их публика чека. Чла-
нови удружења се мењају из
године у годину; поред дипло-
мираних глумаца без искуства,
има и ученика виших школа,
некада и средњих. У почетку
су приказивали сцене које су
стварали комично, у складу с
местом и карактером, и пред-
ставе с једним чином у дво-
риштима школа и кафана, уз
минималне техничке услове.
Од треће године су почели да
приказују пред публиком це-
ловечерње представе.

Данас „Салашко позориште”
има већ 260 чланова, више од
700 одиграних представа и
близу пола милиона одуше-
вљених гледалаца. Од 2005. го-
дине Салашко позориште има
своје гнездо, уметничко насе-
ље Кавило, где одушевљени

чланови групе током два ме-
сеца припремају представу пре
него што крену на пут.

Ни ове године није било
другачије. Трактор је кренуо
са опремом и стигли су и до
јужног Баната. Пратилац им
је био Атила Мађар, који је
уједно организатор путовања.
Некада је и он био члан удру-
жења. Јужнобанатска публи-
ка нема сваке године могућ-
ност да ужива у њиховој пред-
стави. Претходни пут су 2015.
године посетили Дебељачу, а
ове године, 8. августа, исто су
тамо били угошћени. Подијум
су подигли у дворишту Основ-
не школе „Жарко Зрењанин”
и тако се указала прилика да
мештани и љубитељи позори-
шне представе из околних ме-
ста уживају у комедији под
називом „Новче, куда идеш?”.

Представе „Салашког позо-
ришта” по претходно исплани-
раном програму доспевају до
малих заједница, где с радошћу
прихватају њихово улично де-
филовање и позивање публике.

Ми у јужном Банату се са-
мо можемо надати да ће мо-
жда следећом приликом сти-
ћи и до нас, пошто има много
оних којима је увек био посе-
бан доживљај да гледа њихо-
ве представе, које зраче весе-
љем и животном снагом.

Моника Нађ
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A Kiss házaspár, Kris zti na és Sa -
mu, a Petőfi Sándor MME helyisége -
i ben ismer ked tek meg – ahogy mó-
kásan mondják – a múlt század
végén. Összekötötte őket a magyar
népze ne és néptánc iránti sze re tet.
Most nyugodt éle tet élnek mint tan-
ügyi munkások két gyönyörű kis-
lányuk kal, akik ben ugyan csak ápol-
ják a magyar kultúra, ze ne és tánc
iránti sze re te tet. 

Sa mu, ma a pan cso vai Jo van Ban -
dur Ze ne i sko la pro fesszo ra, 1996
körül lépett be először az egyesület
helyisége i be komájával, Borsós
Róberttel, mint kla rinétos  a tánc-
csoportot kísérő ze ne kar ban. Ki -
derült , hogy szépke ve set muzsikált
kla rinéton  a ze ne kar ban. Táncolni
ke zdett a tánccsoportban és éne -
kel ni az ak ko ri kórusban, végül
ve zet ni kezd te a saját tánccso-
portját.

2003 után ki vo nult az egyesüle ti
munkából, aktív tevékenysége ab -
ba ma radt. Saj nos, a tánccsoport
megszűnt léte zni, a táncosok sor-
jában családot alapítottak és egyre
ke ve sebb időt tud tak a próbákra
és fellépése kre szánni. A ki len cve -
nes évek ben táncoló korosztály
már korábban el ma ra do zott,  egye-
se ket a családi kötelezettség kötött
le, másokat a külföld csábítása vitt
el a jobb élet reményében. Sa mu
az egyesületből so ha nem von ta
vissza tagságát, tehát háttérben
min dig hű ta gja ma radt a Petőfi
Sándor MM Egyesület nek. 

A je len leg működő vegyes ének-
cso por tot ő hat éve ve ze ti. A kórust
valójában  ifjú Györfi Sándor ala-
pította, aki ugyan csak zenész, és
ele in te csak a kóruséneklést kedvelő
nőkkel ter ve zett dol go zni. Ke zdet -
ben öten – ha tan vol tak, majd a
dalkörhöz csa tla koz tak a férfi ak
is. Hat év el teltéve l Sa mu vet te át a
vezénylést. Természe te sen, a kó-
rusvezetés igényli az előadásra ke-
rülő  da lok válogatását is. Egyelőre
a műso ru kon ki mon dot tan székely
népda lok sze re pel nek. A kórusnak
je len leg kb. 15 ren dsze res ta gja
van. Ami a dalválogatást il le ti, sze ret -
ne csárdásokat és nótákat is pro gra-
mra tűzni a kórustagok igényének
is ele get téve.

Ren dsze re sen fellépnek a fesz-
tiválokon, mint amilyen a Durindó
és egyre gyakrab ban uta znak fel-
lépése kre külföldre, Magyarország-
ra és Romániába, ahol közkedvelt
vendégek. Ugyan csak sok fellépésük
van különböző vajdasági szemlé-
ken, elsősorban a kórusok községi
és körzeti szemléjén. Legutóbbi
fellépésük a pan cso vai We i fert Na -
po kon volt. 

A MAGYAR KULTÚRA ŐRZŐI

ISME RETSÉG ÉS SZE RE LEM A NÉPZE NE ÉS
NÉPTÁNC ÁLTAL

FEJÉRTE LE PI NÉPZE NE- ÉS NÉPTÁNC TÁBOR

Dél-bánáti so ka da lom
A Fejérte le pi hagyományőrző-,
anyanyelvápoló-, népze ne és nép-
tánc tábort második al ka lom mal
ren dezték meg agus ztus első felé-
ben.  Fő szervezője Györfi Sándor,
her te lendyfal vi zenetanár volt, Hor -
vath Gi zel la, az udvarszállási Petőfi
Sándor Magyar Müvelődési Egye-
sület elnökének segítségével. 

A gyere kek a tábor első napján
a reg ge li órákban érkez tek meg a
fejérte le pi ka to li kus tem plom ud-
varában levő táborhelyre.  A múlt
évhez vis zonyítva  megkétszere-
ződött a táborlakók száma,  így
idén 67- en vol tak a zenészek kel,
oktatókkal és a felügyelőkkel együtt:
Torontálvásárhelyről, Udvarszál-
lásról, Her te lendyfalváról, Székely-
kevéről, Keveváráról, Fejértelepről,
Versecről, Ürményházáról, és Te-
mesvajkócról. Je len vol tak min -

da zok, akik a ta valyi táborban
részt vet tek, akik  új érdeklődőket
is hoz tak ma guk kal.

A tábor fő célja az volt, hogy össze-
hozza a gyere ke ket,  mi vel Dél-Bá-
natban a magyar fal vak elég nagy
távolságra van nak egymástól. A gyere -
kek nek szép al ka lom adódott  ismer -
kedésre, miközben  hagyományai -
kat és anyanyelvüket ápolták, nép-
táncokat és népzenét ta nul hat tak. 

A néptáncoktatás min den nap
zaj lott. Az oktatók, Patyerek Csa -
ba és Réka  felcsíki táncokat taní-
tottak.  A tánchoz a Csörömpölő
ze ne kar muzsikált, közben a gyere -
kek közül is be ik tat tak két he -
gedüln i tanuló fiút a ze ne kar ba,
egyikük  Kovács Ti bor volt  Her -
te lendyfalváról. A szor gal mas ta-

nulók na pon ta elsajátítottak néhány
népdalt, amelyek kel már részt ve -
het tek a foglalkozásokon is. Az
oktatási tevékenységek mel lett “Ki
mit tud?” vetélkedőket, csoport-
munkát, csa patépítő játéko kat is
szer vez tek a gyere kek nek. 

– Egy nap a táborlakókkal volt
Tojzán Ákos és Tojzán Es zter, a

Katalizátor Pedagógusképzési Köz-
pont játék-  és élménypedagógiai
tréne rei,  akik egy egész délután
foglalkoztatták őket.  Min den este
tácházat szer veztünk, hogy a gyere -
kek elismétel hessék min dazt, amit
ta nul tak a nap folyamán. A tábor-
lakók már az első nap benyomásai
után érdeklődtek, hogy mi kor lesz
a következő ilyen al ka lom - mond -
ta el Györfi Sándor.

El mond ta még, hogy a táncok-
tatókat ar ra  kérte, hogy egy olyan
koreográfiát állítsanak össze,
amellyel a táborozók  be mu tat -
koz hat nak szep tem ber el sején a
Dél -Bánáti Magyar Művelődési
Egyesüle tek Szemléjén  Udvarszál-
láson,  ahol a szülők, nagyszülők
és a nagyszámú  közönség  előtt
mutathatják be,  mit ta nul tak a
négy  nap alatt a táborban. 

A szervezők nagyon fon to snak
tartјák hogy létrejött ez a tábor,
mert az ilyen és hasonló esemé-
nyek nagy élmények ben részesítik
a gyere ke ket. Természe te sen, tud-
ják már azt is, hogy ezek a gyere -
kek közül is néhányan külföldre
távoznak majd,  mégis úgy gon-
dolják, hogy  így legalább “vi -
het nek  ma guk kal va la mit a tar -
solyuk ban”.

A tábor egy fürdőzés utánni va-
csorával zárult.  Utána könnytől
csillogó sze mek kel búcsúzkod tak
a táborlakók az újon nan szer zett
barátoktól. A korábban ki a la kult,
már szilárd baráti kapcso la tok is
további elmélyülés reményében
számítottak az újabb találkozásra
a közelgő Dél-bánáti Szemlén.

A tábort a Bet hlen Gábor Alap-
kezelő Zrt., a Magyar Nem ze ti Ta-
nács és a Tartományi Oktatási,
Jogalkotási, Közigazgatási és Nem -
ze ti Ki sebbségi -Nem ze ti Közösségi
Titkárság támogatta.  Ilyen széles-
körű segítség nélkül nem válhatott
vol na valóra a szervezők elképze-
lése. Nagy Mónika

A ter vei első látásra igen szeré-
nyek. Nagy vágya, hogy ifjú ta go -
kat to bo roz zon a  kórusba, amelyet
most többségében idősebb ta gok
képe znek. Általában véve a magyar
művelődési egyesüle tek nek gon -
dot okoz a fi a ta lok bevonása. Saj -
nos, a Petőfiben más szakcso port
már nem is léte zik az énekcso por -
ton kívül, de olyan az elképzelés,
hogy ne is alakítsanak tánccso-
portot, vagy hasonlót, mert ilyen
jel legű szakkör gyere kek kel már
működik Her te lendyfalván a Ta-
mási Áron SZMME-benés nem
kel len két felé os zta ni a különben
is kislétszámú fi a talt. Gyakor la ti -
lag jobb is, hogy a gyere kek a lak -
helyükhöz közelebbi egyesület ben
tevékenyke dje nek, többségük
ugyanis Her te lendyfalván él. 

Sa mu nagy vágya, hogy a kórus
mo sta ni létszámát növelje és hogy
fiatalítsa a cso por tot. A vegyes
énekcso port tal való foglalkozás
nem könnyű, mert szak mai szem-
pontból nehézkés egyez tet ni férfi-
és női han gok színezetét. Ed dig

mert csak a házban való beszélgetés
az anyanyelvén  már nem volt ele-
gendő. 
Öccsével ta go sult a tánccsoportba
és azóta folyama to san az egyesület
ta gja. A tánccsoport felbomlása
után belépett a kórusba, amelynek
most is állandó ta gja.

Te kin tet tel ar ra, hogy a hivatása
óvónő, a gyere kek kel való foglal-
kozás nem ide gen számára. Így
néhány évvel ezelőtt összefogott
Ke re kes Mártával és Nem csek Kla-
udiával, akik a her te lendyfal vi Ta-
mási Áron SZMME-ben a gyere -
kek kel fo glal ko znak. Közösen jártak
a tánctanfolyamra, ahol összeba-
rátkoztak, mi vel sok időt töltöttek
együtt és Kris zti na kislányai is ta -
gok a tánccsoportban. Hárman kö-
zösen egy egész éven át dol goz tak
a gyere kek kel és új koreográfiát
tanítottak be. 

A pan cso vai Petőfi Sándor MME
helyisége i ben a Magyar Nem ze ti
Tanács ren del kezésére bocsátottak
egy irodát, ahol Kris zti na he ti két
délután fo glal ko zik közügyek kel.
A Tanács kialakította a CMH irodát
(lat. Con cor dia Mi no ri ta tis Hun -
ga ri cae), il le tve a Magyar Kis -
sebségi Összefogás ci vil szer ve zet
hivatalát, amelynek székhelye Sza-
badkán van, de Vajdaság-szer te
irodákat és ki helyezett osztályokat
nyitott. Itt a polgártársaknak se-
gítséget nyújta nak a szükséges ira -
tok, űrla pok megs zerzésében és
kitöltésében a magyar honpolgárság
kérel mezéséhez, és érdeklődhetnek
a pályázatokról gyere kek támoga-
tására, akik magyar tannyelvű is-
kolába járnak. Tájékozódhatnak
mi kor és hogyan kell pályázni a
különféle támogatásokra. Valójában
Kris zti na közvetítő a lakosság és a
Tanács között, va la mint segítséget
nyújt az információk bes zerzéséhez
a Magyar Nagykövetségtől. 

Ezek az ifjú szülők nagy sze re -
tet tel vonták be két kislányukat a
magyar nyelv és kultúra megőrzé-
sére irányuló tevékenységek be. A
lánykák általában kísérik őket az
utazásaik sorárn és gyakran fel-
lépnek a kórussal vagy önállóan,
nagyon szépen és büszkén éne kel -
ve  régi székely da lo kat és ver se ket
sza val va. 

Ilyen em be rek mel lett nem kell
félni, hogy a Bukovinából ho zott
magyar hagyaték fe ledésb e merül.
Ők itt van nak, hogy az éret tebb
korosztályt fi a ta lon tartsák, a fi a -
ta lo kat pe dig rávegyék a régi népda -
lok, mesék és táncok megőrzésére.
Szerény, de értékes ötleteikkel és
vágyaik kal remélhetően ezt meg
is tes zik. 

Bis zak Ka ro li na

si ke re sen leküzdötték ezt az aka-
dályt. Az elképzelés olyan, hogy
ha majd növekszik a létszám, külön
alakítanak a férfi és a női dalkört. 

Két évvel ezelőtt a művelődési
egyesület megünnepelte 70 éves
fennállását és ar ra az al ka lo mra si -
került  meggyőzni a régi ta go kat
hogy csa tla koz za nak az ünne pi mű-
sor hoz. Az előadás ge rin ce táncos-
éne kes összeállítás volt, amelyhez
kíséretként csa tla ko zott a vegyes
kórus is. A műsor nagyon érde kes
volt, mert összegyűltek a régi és a
je len le gi ta gok és egy szép előadást
mu tat tak be ze ne kar kíséretében. 

Az egyesület ben ismer ke dett
meg fe leségéve l, Krisztinával, aki -
nek táncoktatója volt. Ő már ki -
lenc éves kislányként ke zdett a
tánccsoport próbáira járni. Te kin -
tet tel ar ra, hogy Pancsován a Mis -
za városrészben nőtt fel és az is-
kolában szerb nyel ven ta nult, Kris -
zti na szülei úgy gondolták, hogy a
magyar nyelv megőrzése érdekében
jól jönne a korosztállyal való fog-
lalkozás a magyar egyesület ben,

Szabadságharc a címe an nak a
drámai előadásnak, amellyel Kálló
Béla és Tóth Péter Lóránt egy vaj-
dasági körút során a szórványte -
lepülése ket járta.

Dél-Bánátban Her te lendyfalvára
is ellátogattak, ahol a Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egye-
sület ben léptek közönség elé.

Az idén a 170 éves szabadságharc
hívta éle tre a két költőóriás, Arany
János és Petőfi Sándor barátságát
bemutató előadást, amely a múlt-
ban szövődött, de a mában is él. A
két szereplőt nem csak az alkotás-
ban, ha nem a való élet ben is ba-
rátság köti össze. Kálló Béla, aki a
da rab rendezője is egyben, Arany
Jánost és a kor más szereplőit sze-
mélyesítette meg. El mond ta, hogy
ezt a szöveget, ezt a drámát Bres-
tyánszki Bo ros Rozália írta,  mert
ez egy drámai szer ke zetű mű. Nem
a költészetükkel fo glal koz tak, ha -
nem  inkább az életükkel. Nagyon
kevés ben ne a kitalált rész, tu laj -
donképpen min den írott anyagból

lett szer kes ztve. Ilyen módon a
szöveg az ar cha i kus, vis zont a mai
em ber nek is érthető.

A Magyar Nem ze ti Tanács tá-
mogatása tet te lehetővé, hogy au -
gus ztus végén és szep tem ber elején

11 nap alatt 13 olyan helyszínen
adják elő a da ra bot, ahol egyébként
ritkán adódik al ka lom színházi elő-
adások meg te kintésére. Tóth Péter
Lóránt Radnóti- és La ti no vits-díjas
versmondó a tem pe ra men tu mos
Petőfi Sándor megs zemélyesítője.
Számára so kat je lent, hogy a szór-
ványmagyarság közé jöhetett. El-
mondása sze rint azért örül an nak,
hogy eljöttek Dél-Bánátba, mert
itt tényleg olyan em be rek kel talál-
koztak, olyan kulturális szervezők-
kel, akik nek a leg nagyobb  köszönet
jár. Mert a színészek eljönnek, el-
mondják, amit akar nak, megtartják
az előadást, de ők azok az em be -
rek, akik itt ma rad nak, és össze-
fogják azo kat az em be re ket, akik
még itt ma rad tak.

Az előadást a Dél-bánáti Ür-
ményháza, Udvarszállás, Her te -
lendyfal va, Torontálvásárhely és
Székelyke ve után Bánát észa kab bi
te lepülésein is meg te kint hették az
érdeklődők.

Halász Zsuz san na

SZÍNJÁTSZÓK TÁJOLÁSA DÉL-BÁNÁTBAN

Szabadságharc – Drámaiőel adás Arany és 
Petőfi barátságáról
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A népzene- és néptánctábort jú-
lius 30-a és augusztus 8-a között
hetedik alkalommal rendezték meg
Zabolán (Еrdélyben).  Az előző
években a Zabolai Gyöngyharmat
Egyesület volt a szervező, idén pe-
dig a Roy - Chowdhury Mikes
Alapitvány és Nyitrai Marianna
néprajzos,  aki az előzőidényben Dél-
Bánatban a Petőfi Sándor Program
ösztöndijasaként dolgozott. 

A tábor elsősorban a helybeli
30-40 gyerek részére indult. A to-
vábbiakban növekedett az érdek-
lődés és közel százra emelkedett a
résztvevők száma, idén pedig,  már
250 lakója volt a tábornak. 

A tábor fő tevékenysége a nép-
táncoktatás, a népzene- és népda-
lok tanításával együtt. Nyitrai Ma-
rianna 2013-ban csatlakozott a tá-
borhoz népdalok tanításával. Há-
rom szinten folyt az oktatás: kez-
dők, középhaladók és haladók cso-
portjában. A legfiatalabb táborla-
kóknak külön szerveztek foglal-
kozásokat. Ők inkább gyermekjá-
tékokat sajátíthattak el tánc for-
májában.

A táncoktatás során különféle
táncokat tanulhattak a gyerekek.
Eddig felcsíki, nyárádmenti, vaj-
daszentiványi, magyarszentbene-
deki, sóvidéki, szászcsávási táncok
voltak programon, az idén pedig
mezőségi táncokat tanultak. So-
kan szórványból érkeztek. Az idei
táborba református lelkészek kísérték
el a gyerekeket, akiknek Gregor
Roy-Chowdhury Mikes Gróf fe-
dezte az ott-tartózkodásuk költsége-
it,  összesen negyven gyereknek.
Nyitrai Marianna 3 éve kapcsoló-

dott be a szervezésbe, a gróf kéré-
sére a tábor szakmaiságát segíti
munkájával. Meghívta saját zene-
karát, az Üsztürü zenekart hogy a
hangszertanulás is beindulhasson.
Ő szólította meg az elmúlt két év-
ben a Szászcsávási zenekart,  a
Magyarpalatkai bandát és Szilágyi
Anna énekest is, hogy a táborlakók
hallhassanak adatközlő zenésze-
ket és énekeseket is. Előadókat hí-
vott meg, és jómaga is tartott
néprajzi előadást. 

Neki köszönhetően idén első al-
kalommal Dél-bánáti gyerekek is
örülhettek a táborozásnak a Csóori
Sándor Program pályázaton a
népzene és néprajz kategóriában
megnyert támogatás által. A Za-
bolai Táborban székelykevei, her-

telendyfalvi és kevevárai gyere-
kek is élvezhették a nyár örömeit.
Kovács Timea és Király Lauragazdag
élményekkel tért haza Herte-
lendyfalvára.

– Leginkább szabad ég alatt tör-
téntek az események. Az étkez-
tetés az iskola udváraban volt,  ott
mindenki eggyütt lehetett. Szállást
a sportcsarnokban biztosítottak.
A foglalkozások délelőtt és délután

két-két óra hosszat folytak, azon-
kívül minden este táncházat szer-
veztek a táborozóknak, ahol együtt
gyakoroltuk a betanult táncokat –
mesélte el élményeit Kovács Tímea. 

Elmondta még, hogy ő a ma-
gyarszováti táncokat tanulta, Both
László és Temérdek Friderika ve-
zetésével. Felejthetetlen élmény
volt számára annyi hozzá hasonló
korú gyerekkel együtt táncolni,
sok újat tanulni, új barátokra ta-
lálni. Kirándulásokra is jártak, Kéz-
divásárhelyen ellátogattak a helyi
múzeumba és sétaltak, megláto-
gatták a kilyénfalvi unitárus tem-
plomot, Brassóban és a törcsvári
kastélyt (Drakula gróf várát) nézték
meg. Hazafelé jövet még  Déva
várát is láthatták.

Szinte minden gyerek élvezte
az ottlétet és abban a reményben
tért haza, hogy lesz még ilyen al-
kalom, amikor esetleg újra talál-
kozhatnak a régi ismerősökkel és
újabb barátokra lelhetnek. Sok a
tanulni való, jó együtt táncolni,
énekelni, hiszen az ilyen ese-
meények nagyon jól össze tudják
kovácsolni a gyerekeket és felnőt-
teket egyaránt.

Nagy Mónika

Nagyvázsonyi látogatás         

Vacsora a Balaton 
parján

Július végén a pancsovai Petőfi
Sándor MME tagjai egy ünnepsé-
gen vettek részt, amelyet a Kinizsi
Pál Szövetség és a Hazajáró csa-
pata szervezett. 
A Kárpát-medencei Kinizsi Szö-
vetség 2016-ban alakult Nagyvá-
zsonyban, Magyarországon  azzal
a céllal, hogy összefogja azon vá-
rosokat  és településeket, melyek-
hez kötődik Kinizsi Pál történel-
mi szerepe, élete és halála. Ezen
települések közé tartozik Pancso-
va és Székelykeve, ahol ő éltében
is tartózkodott, Nagyvázsony pe-
dig az a hely, ahol Kinizsi Pál  éle-
te nagyobb részét töltötte. A váro-
sok közös vonása, hogy bukovi-
nai székelyek lakják. Úgy tartják,
hogy Kinizsi Pált Pancsovától nem
messze, Székelykevétől  délebbre
érte a halál.

Nagyvázsony egy kis település
Veszprém megyében Magyaror-
szágon, és ott helyezkedik el a Ki-
nizsi vár, amelyet a 14. században
Mátyás király épített ki és
ajándékozott oda Kinizsi Pálnak.
E vár kápolnájában őrzik a nagy
hadvezér szarkofágját.                  

Ezúttal harmadik alkalommal
rendezték meg e településen a nyári
Kinizsi-emlékünnepséget. Július
1-től augusztus 20-ig a várban foly-
tak az rendezvények, ahol különféle
reneszánszkori táncokat és elő-
adásokat lehetett megtekinteni.
Ilyen interaktív programot tartot-
tak a nyári hónapok idején na-
ponta, a szemtanúk pedig azt ál-
lítják, hogy felejthetetlen élmény
volt gyerekeknek, felnőtteknek
egyaránt. 

A Kinizsi vár felismerhető a
négyzetes tornyáról, amely egyik 
legjobban megőrzött lakótorony a
későgótikai időszakból. A négy-
zetes torony különböző szintjei

különböző  kiállítások is egyben,
látható a börtön, az őrök helyiségei,
a vitézek szobái és az ún. női ház.
Ugyanakkor figyelemmel kísérhe-
tőek a régészeti felfedezések is,
amelyeket a vár és a közelben levő
kolostor ásatásakor tártak fel. A
vár kápolnájában látogatható Ki-
nizsi Pál síremléke is. 

Polgártársaink, a Petőfi Sándor
MME tagjai Nagyvázsonyba csütör-
tökön késő este érkeztek meg. Házigaz-
dáik vacsorával vendégelték meg őket
a Balatonpartján, ahol megismerked-
hettek a többi vendéggel is.

Másnap reggeli után régi ko-
csikból, lovasokból, álarcos vité-
zekből álló felvonuláson vettek
részt, amely az egész városon végig-
haladt. Ezt követően a várban részt
vettek a műsor ünnepi megnyitó-
ján, amelyen különböző kórusok
és együttesek léptek fel. A várban
megtartott műsor után a vendég-
küldöttségeket ünnepélyesen fo-
gadta Nagyvázsony polgármestere.
Utána mindannyian közösen át-
sétáltak a felújított tér megnyitójára,
ahol közös vacsorában részesültek

szabad ég alatt különféle zeneka-
rok muzsikája mellett. 

A szombati nap egy veszprémi
kiállításnak volt biztosítva, ahol az
ugyanúgy elnevezett körzet admi-
nisztratív központja van. Veszprém
egyike a legrégebbi urbánus térségek-
nek Magyarországon, 15 kilométer-
re északra a Balatontól. Ugyanak-
kor úgy tartják, hogy az államalapítás
korából ismert veszprémi vár a legrégeb-
bi vár Magyarországon. Ismert úgy
is, mint a „Királynők városa”, mert
a veszprémi püspök itt koronázta
meg évszázadokon keresztül a ki-
rálynőket. 

A vár és a város megtekintése
után a pancsovaiak a Balaton felé
vették az irányt, ahol a jó időnek
köszönhetően megbizonyosodhat-
tak e nagy tó bájos szépségéről,
amelyet még „Magyar tengernek”
is neveznek. 

Szombaton ugyancsak ünnepé-
lyes közös vacsorát biztosítottak
az összes képviselőnek. Sajnos, az
időjárás megromlott, így a vacsorát
nem a vár udvarán szolgálták fel,
hanem fedett helyiségben, ahol vi-

deo-kivetítőn a Hazajáró csapatá-
nak egyik tagja bemutatta a Duna
tévén közvetített korábbi műso-
rok legérdekesebb jeleneteit. Az
est ünnepi bállal ért véget. 

Az ünnepségsorozat utolsó nap-
ján a vendégek ünnepi szentmisén
vettek részt. Utána a vár falai között
élvezhették a török és magyar har-
cosoknak öltözött színészek elő-
adását, akik az 1456. július 22-én
történt eseményeket, vagyis Nán-
dorfehérvár várának, illetve a mai
belgrádi várnak a védelmét mu-
tatták be. Fontos megemlíteni,
hogy a pancsovai Petőfi Sándor
MME és Székelykeve a Kárpát-
medencei Kinizsi Pál Szövetség
megalapítása óta, 2016-tól rendsze-
res résztvevője a Szövetség ren-
dezvényeinek, és jelentősen ki-
veszi részét szervezésből is.

Újabb találkozást a szövetségen
belül a nyár végére időzítettek,
mégpedik Déván és Csernake-
resztúron. Pancsován és Székely-
kevén szeptember végén találkoz-
nak majd újra.

Biszak Karolina

A PANCSOVAI PETŐFI SÁNDOR MME MAGYARORSZÁGON

A KÁRPÁT-MEDENCEI KINIZSI 
PÁL SZÖVETSÉG TAGJAINAK TALÁLKOZÓJA

NÉPZENE ÉS NÉPTÁNC TÁBOR ZABOLÁN

Erdélyi nyaralási lehetőség

A Brisbanei Magyar Amatőr
Színtársulat szeptember elején
vendégszerepelt Dél-Bánátban.
Kárpát-medencei körútjuk során
Hertelendyfalván a Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési
Egyesületben is előadták az in-
tézmény névadójának színművét,
a Hullámzó vőlegény című három
felvonásos színpadi játékát.

A zenés vígjátékot lelkes, a tá-
voli kontinensről érkező magyar
ajkú amatőr szereplők adták elő.
Mindannyian a Kárpát-meden-
ce különböző részeiről származ-
nak. Мagyarországon, Délvidé-
ken, Felvidéken és Erdélyben
összesen 10 helyszínen mutat-
koztak be.
A lelkes csapat egyik tagja, Ke-
rekes Samu még gyermekkorá-
ban vándorolt ki családjával Her-
telendyfalváról, és jelenleg az
egyetlen vajdasági a társulatban.
Nagy öröm volt számára, hogy
szülőfalujában szerepelhetett.
Külön örül annak, hogy az évek
folyamán sikerült megőriznie
anyanyelvét és ezt jórészt a szín-
társulatnak köszönheti. Számára
ez nagyon fontos, mert ahogy

vallja, ,,a magyar nyelv egy cso-
dálatos nyelv.”

A darab rendezője, Kovács
Lőrinc, református lelkész Auszt-
ráliában. Még erdélyi szolgálata
alatt ismerte fel, hogy mekkora
közösségépítő ereje van annak,
ha az egyházi életet a kulturális
élettel párosítják. Ennek szel-
lemében hozta létre a színtársu-
latot 2007-ben. Baráti körből, is-
merősök közül választott ki olyan
személyeket, akiket jónak látott
arra, hogy egy-egy szerepet el-
játsszanak, és egy nagyon sike-
res színtársulat alakult ezáltal.
Már az ötödik feldolgozott da-
rabot adták elő, amelynek ugyan-
csak ő volt a rendezője.

Az ausztráliai amatőr színház
Kárpát-medencei körútja a ma-
gyar Miniszterelnökség Nemzet-
politikai Államtitkárságnak tá-
mogatásával valósult meg. A
színházi turné szeptember 23-
án, az erdélyi Farkaslakán, Tamási
Áron szülőfalujában fejeződött
be, az író születése 121. évfor-
dulójának napján.

Halász Zsuzsanna

Lőcsei Ilona

AUSZTRÁLIAI MAGYAR SZÍNTÁRSULAT 

Vendégszereplés
Таmási Áron vígjátékával 

TANYASZÍNHÁZ

Dél-bánáti előadás
A tanyaszínházat  1978-ban
színészek, rendezők és szinnö-
vendékek alapították, mint egy
társulatot,  amelynek az volt a
célja hogy a tanyavilágban,  kis
te lepülése ken élőkhöz is eljut-
tassák a  színházi előadást. Elö-
adásaikat nyáron  sza bad téren
tartották. A bemutatók színhelye
hagyománnyosan Kavilló volt,
on nan  csac si fo ga tos szekérrel
járták be Vajdaságot. 

Ma már modernizálodot a csa -
pat és a csac si fo ga tot trak tor és
gépkoc si váltotta fel, mégsem ér-
nek el min den te lepülésr e, ahol
várja őket a közönség. Az egye-
sület ta gjai évről évre változók,
végzett,  de pályakezdő szinészek
mel let főiskolások,  olykor kö-
zépiskolások. Ke zdet ben helyzet
és jel lem ko mi ku mra épülő je le -
ne te ket és egyfelvonásos műve -
ket mu tat tak be is ko la vagy koc -
sma udva rok ban, minimális mü-
sza ki feltéte lek között. A har ma -
dik évtől egész estét betöltő szín-
darabokat vit tek a közönség elé. 
Ma már 260 ta gja van a Tanya-
szinháznak tobb mint 700 leját-
szott elöadás és közel fél milió
lel kes néző. 2005 óta saját fészke
van a Tanyaszínháznak,  a müvé-
szet te lep Kavillón,  ahol a csa pat
lel kes ta gjai két hónapig készülnek
a da ra bra, mielőtt útra kel nek.

Idén sem volt ez másképpen.
A trak tor útnak in dult a fel sze -
reléssel  és Dél Banátig is elju -
tot tak. Kisérőjük Magyar At ti la
volt, aki az útirány rendezője is
egyben. Va la mi kor a társulat ta -
gja volt  ő is. A Dél-bánati kö-
zönségnek  nem min den évben
van lehetősége élve zni előadá-
sukat.   Előző al ka lom mal 2015-
ben vol tak Torontálvásárhelyen,
idén agus ztus 8-án  ugyan csak
ott került sor a me gvendége -
lésükre. A helyi  Žar ko Zre nja -
nin Áltlános Is ko la udvarában
állították fel a színpadot és így
ado dott az al ka lom, hogy a he-
lyiek  és a környező falvakból
érkező színelőadás kedvelők
élvez hették a PÉZ, HO VA MÉSZ?
című vígjátékot. 

A Tanyaszínház előadásai előre
ki ter ve zett pro gram sze rint jut -
nak el a kis szórványközösségek -
be, ahol örömmel fogadják a kö-
zönségcsalogató ut cai felvonu-
lásukat. 

Dél-bánáti térségünkben csak
reményked hetünk, hogy talán a
következő al ka lom mal hozzánk
is eljut nak, his zen so kan vagyunk,
akik nek min dig külön élmény
volt végig nézni előadásaikat,
amelyek  vidámságot és életerőt
sugároznak. 

Nagy Mónika



те, ко тло ва/пе ћи на би о ма -
су, си сте ма за со лар но гре ја -
ње во де, со лар не фо то на пон -
ске ин ста ла ци је, ба лан си ра -
не ме ха нич ке вен ти ла ци је,
си сте ма за гре ја ње, фри жи -
де ра и кли ма-уре ђа ја.

До ма ћин ства ко ја на овај
на чин уло же у енер гет ску ефи -
ка сност ква ли фи ку ју се за бес -
по врат на фи нан сиј ска сред -
ства ко ја Европ ска уни ја обез -
бе ђу је у ви ду под сти ца ја до

ког фон да за за пад ни Бал кан у
окви ру про гра ма „Ин ве сти ци -
о ни оквир за за пад ни Бал кан”.

Ка та лог же ља
Две бан ке у Ср би ји при сту пи ле
су про гра му кре дит ним ли ни ја -
ма од по 600 ми ли о на ди на ра
(5,1 ми ли он евра) на ме ње них за
кре ди те гра ђа ни ма Ср би је, та ко
да др жа вља ни Ср би је мо гу да
кон ку ри шу за ин ве сти ци је у енер -
гет ски ефи ка сна тех но ло шка ре -
ше ња за сво је до ма ћин ство.

но ва у згра да ма или дру га слич -
на те ла, пру жа о ци услу га, до -
ба вља чи или про из во ђа чи, под
усло вом да су у њи хо ву при ја -
ву укљу че на енер гет ски ефи -
ка сна ре ше ња ко ја се на ла зе у
он лајн ка та ло гу „Тех но ло шки
се лек тор”, ко ји се на ла зи на
сај ту Европ ске бан ке за об но ву
и раз вој.

Бес по врат на сред ства
При хва тљи ви про јек ти об у -
хва та ју фи нан си ра ње тех но -

Про те клих да на мно ге на ше
су гра ђа не, на ро чи то жи те ље
То по ле и Вој ло ви це, уз не ми -
ри ла је под му кла тут ња ва ко -
ја је до ла зи ла из прав ца ју -
жне ин ду стриј ске зо не. Ви -
сок пла ме ни стуб на ба кљи
„Пе тро хе ми је” са мо је још
ви ше до при нео да гра ђа ни
кон так ти ра ју с  ре дак ци јом
на шег ли ста по во дом то га.
„Пан че вац” је за рад објек -
тив ног ин фор ми са ња на ших
су гра ђа на упу тио фа бри ци
до пис у ко јем је за тра же но
да се јав но сти об ја сне го ре -
на ве де не ак тив но сти ко је су
на ста ле као про дукт про це -
са ра да пе тро хе миј ског ги -
ган та. Над ле жне слу жбе „Пе -
тро хе ми је” су бла го вре ме но
ре а го ва ле и њи хо во са оп ште -

ње од 2. ок то бра пре но си мо
у це ло сти:

„У ’ХИП –Пе тро хе ми ји’ да -
нас се оба вља ју ак тив но сти на
сек ци ји то пле фрак ци о на ци -
је у фа бри ци Ети лен. При ли -
ком ових ра до ва оче ку је се по -
ја ва бу ке и по ја чан пла мен на
ба кљи. За вр ше так ра до ва у фа -
бри ци оче ку је се до кра ја да -
на, на кон че га ће у ’ХИП –Пе -
тро хе ми ји’ би ти ус по ста вљен
уо би ча јен ре жим ра да. Све ак -
тив но сти у фа бри ци Ети лен
ре а ли зу ју се уз по што ва ње про -
пи са них без бед но сних ме ра и
у скла ду с ва же ћим про це ду -
ра ма ком па ни је, у ци љу за -
шти те рад не и жи вот не сре -
ди не. О ра до ви ма у ’ХИП –Пе -
тро хе ми ји’ оба ве ште не су све
над ле жне ин сти ту ци је.”

Нафт на ком па ни ја Ср би је на -
шла се на уда ру ин тер нет пре -
ва ра на та ко ји ор га ни зу ју ла -
же на град не игре ко ри сте ћи
име на по зна тих брен до ва и
при вред них ор га ни за ци ја. У
са оп ште њу НИС-а сто ји да су
не по зна та ли ца ко ри сти ла
пре по зна тљив на зив и ло го
НИС-а у не ко ли ко на град них
ига ра у ко ји ма су зах те ва ла
од на су мич но иза бра них ко -
ри сни ка дру штве них мре жа
да по ша љу сво је лич не по -
дат ке и фо то гра фи је.

„Овим пу тем оба ве шта ва -
мо све сво је по тро ша че, кли -
јен те и пра ти о це на дру штве -
ним мре жа ма да ком па ни ја
НИС ни је ор га ни зо ва ла ни -
ка кве на град не игре и зах те -
ва ла од уче сни ка сла ње лич -
них по да та ка у за ме ну за не -
по сто је ћу на гра ду. НИС је о

овим слу ча је ви ма од мах оба -
ве стио Ту жи ла штво за ви со -
ко тех но ло шки кри ми нал Ре -
пу бли ке Ср би је. Та ко ђе, спор -
на стра ни ца је од мах при ја -
вље на као ла жна дру штве ној
мре жи ’Феј сбук’. Свим љу ди -
ма ко ји су пре ва ре ни у ла -
жној на град ној игри са ве ту -
је мо да се обра те по ли циј ској
ста ни ци или по ве ре ни ку за
ин фор ма ци је од јав ног зна -
ча ја и за шти ту по да та ка о
лич но сти”, сто ји у са оп ште -
њу ко је је до ста вље но ре дак -
ци ји ли ста „Пан че вац”.

Но ви ка би не ти 
и са вре ме на опре ма

По ве зи ва ње те о ри је 
и прак се

Све ча на до де ла уго во ра ди рек -
то ри ма сред њих шко ла ко је су
до би ле сред ства од Гра да Пан -
че ва на кон кур су у ве зи с ре а -
ли за ци јом ме ре ак тив не по ли -
ти ке за по шља ва ња „Уна пре ђе -
ње кон ку рент но сти сред њих
шко ла пу тем по бољ ша ња усло -
ва за из во ђе ње на ста ве” у 2018.
го ди ни одр жа на је у уто рак, 2.
ок то бра, у град ској ку ћи.

Све ча но сти су при су ство ва ли
гра до на чел ник Пан че ва Са ша
Па влов, чла ни ца Град ског ве ћа
за ду же на за обра зо ва ње мр Та -
тја на Бо жић и члан Град ског ве -
ћа за ду жен за рад, за по шља ва -
ње и со ци јал на пи та ња Ми лен -
ко Чуч ко вић. На ово го ди шњи
кон курс укуп но се при ја ви ло де -
вет вас пит но-обра зов них уста -
но ва, а Град се опре де лио за пет
про је ка та ко ји тре ба да до при -
не су уна пре ђи ва њу прак тич не
на ста ве и ду ал ног обра зо ва ња.

Прек фа ли фи ка ци ја у на ја ви
Гра до на чел ник је при ли ком
све ча ног обра ћа ња ис та као да
је овај про грам по мо ћи ло кал -
не са мо у пра ве ве о ма зна ча јан.

– Овим про јек ти ма је по др -
жа на још јед на ак тив на ме ра
по ли ти ке за по шља ва ња и стра -
те ги је за по шља ва ња Гра да Пан -
че ва, ко ја об у хва та укљу чи ва -
ње мар ги на ли зо ва них со ци јал -
них гру па у је дан про цес за по -

Ове не де ље у На род ној ба -
шти је би ло ве о ма жи во. Пр -
во су уче ни ци ОШ „Иси до ра
Се ку лић”, у окви ру про гра ма
„Европ ски хер ба ри јум”, у сре -
ду 3. ок то бра, уче ство ва ли на
ча су на отво ре ном ко ји је одр -
жан у са рад њи с ЈКП-ом „Зе -
ле ни ло”. Ђа ци су учи ли о др -
ве ћу и биљ ка ма ко ји де це ни -
ја ма оби та ва ју у на шем нај -
ве ћем пар ку.

По ред то га, у не де љи по све -
ће ној европ ској кул тур ној ба -
шти ни, уз по др шку ОШ „Јо ван
Јо ва но вић Змај” у На род ној ба -
шти је при ре ђе на ра ди о ни ца
„Би ло је то на овом ме сту”. У
окви ру ње, де ца ни жег основ но -
школ ског уз ра ста би ла су у при -
ли ци да по се те од ре ђе на ме ста
од зна ча ја за ло кал ну кул тур ну
и исто риј ску ба шти ну, а На род -
на ба шта је сва ка ко јед но од њих.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 5. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Зоран
Станижан

НА РОД НА БА ШТА

Час на отво ре ном

ЕВРОП СКЕ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ У ОБЛА СТИ ЕНЕР ГЕТ СКЕ ЕФИ КА СНО СТИ

По др шка ло кал ном ста нов ни штву
Кре дит на ли ни ја за
при ла го ђа ва ње 
обје ка та европ ским
стан дар ди ма

Евро па фи нан си ра
за ме ну про зо ра 
и на бав ку со лар них
па не ла

Про шле не де ље у Бе о гра ду је
пред ста вље на но ва кре дит на
ли ни ја за фи нан си ра ње зе ле не
еко но ми је на ме ње на стам бе -
ном сек то ру (ГЕФФ) као под -
стрек зе ле ним ин ве сти ци ја ма
у Ср би ји. До ма ћин до га ђа ја би -
ла је Жу жа на Хар ги таи, ди рек -
тор ре ги о нал не кан це ла ри је за
за пад ни Бал кан из Европ ске
бан ке за об но ву и раз вој. Пред
ве ли ким бро јем зва ни ца из раз -
ли чи тих сфе ра по слов ног све -
та на све ча ном ску пу одр жа -
ном у хо те лу „Ха јат” го во ри ли
су ми ни стар ру дар ства и енер -
ге ти ке Алек сан дар Ан тић, шеф
Де ле га ци је Европ ске уни је у
Ре пу бли ци Ср би ји Сем Фа бри -
ци и Ви о ле та Ко гал ни че а ну,
члан управ ног од бо ра ЕБРД,
ко ја ру ко во ди оде ље њем за ин -
фра струк ту ру и енер гет ску ефи -
ка сност у Се кре та ри ја ту ЕУ. О
мо гућ но сти ма ко је пру жа овај
зна ча јан про грам Европ ске бан -
ке за об но ву и раз вој го во ри ла
је Ве ро ни ка Шпа ца пан, пред -
став ни ца ЕБРД-а из Лон до на.

Пре ма ре чи ма Жужанe Хар -
ги таи, у окви ру ГЕФФ про гра -
ма би ће до ступ на и бес по врат -
на сред ства и сред ства за про -
це ну енер гет ске ефи ка сно сти.
Ка ко је ре кла, фи нан сиј ски под -
сти ца ји и тех нич ка по др шка
зе ле ним тех но ло ги ја ма би ће
обез бе ђе ни из сред ста ва Европ -
ске уни је (ЕУ), Са ве зног ми ни -
стар ства фи нан си ја Ре пу бли ке
Ау стри је и Европ ског за јед нич -

шља ва ња, струч ну ква ли фи ка -
ци ју и обу ку. Про јек ти су оце -
ње ни по зи тив но и као вр ло са -
др жај ни од стра не Са ве та за
за по шља ва ње. Сред ства су до -
бро опре де ље на, у ко рист на -
ших мла дих су гра ђа на – за -
кљу чио је Са ша Па влов и до -
дао да је раз вој и уна пре ђе ње
пан че вач ких сред њих струч -
них шко ла од кључ ног зна ча ја
за при вред ни раз вој Пан че ва.

Ка ко је ре као, у на ред ном пе -
ри о ду пан че вач ке сред ње шко -
ле тре ба да омо гу ће усло ве за
пре ква ли фи ка ци ју ве ли ког бро -
ја на ших су гра ђа на, јер по тре ба
бу ду ћих ин ве сти то ра, ка да је
реч о за по шља ва њу нео п ход ног
ка дра, пре ва зи ла зи по сто је ће
окви ре. Пре ма речи ма гра до на -
чел ни ка, у Пан че ву по сто ји де -
фи цит ка да је реч о струч ном ка -
дру и нео п ход но је што пре при -
ла го ди ти обра зов ну по ли ти ку по -

ГРАД ПО МА ЖЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КИМ СРЕД ЊИМ ШКО ЛА МА

ПРИ ЛА ГО ДИ ТИ ОБРА ЗО ВА ЊЕ 
ПО ТРЕ БА МА ТР ЖИ ШТА

тре ба ма тр жи шта. Као при мер
је на вео про фил тех ни ча ра ме -
ха тро ни ке ко ји се обра зу је у Ма -
шин ској шко ли Пан че во и за
ко ји бу ду ћи ин ве сти то ри ис ка -
зу ју ве ли ку по тре бу, та ко да је
нео п ход но ура ди ти све што је
мо гу ће ка ко би се по ве ћао број
уче ни ка на том сме ру.

Јед на од ме ра
С дру ге стра не, већ ник Чуч ко -
вић је под се тио јав ност да је
про грам „Уна пре ђе ње кон ку -
рент но сти сред њих шко ла пу -
тем по бољ ша ња усло ва за из -
во ђе ње на ста ве” јед на од ме ра
ко је ло кал на са мо у пра ва спро -
во ди у окви ру пан че вач ког ло -
кал ног ак ци о ног пла на за за -
по шља ва ње.

– Циљ је да ђа ци, ка да за вр -
ше сред њу шко лу, бу ду мак си -
мал но об у че ни и за то смо се
опре де ли ли за ова кву по др шку

шко ла ма, са иде јом да ка би не -
ти у ко ји ма ће де ца учи ти бу ду
опре мље ни она ко ка ко то до -
ли ку је са вре ме ним шко ла ма.
Ово пред ста вља ме ру за по бољ -
ша ње кон ку рент но сти сред њих
шко ла с ци љем уна пре ђе ња пре
све га ка би не та за прак тич ну
на ста ву – ре као је Чуч ко вић и
под се тио да је у прет ход них
се дам го ди на Град по овом
осно ву из бу џе та из дво јио укуп -
но 14 ми ли о на ди на ра.

Ло кал ним ак ци о ним пла ном
за за по шља ва ње за 2018. го ди -
ну, као јед на од ме ра ак тив не
по ли ти ке за по шља ва ња, пред ви -
ђе но је и рас пи си ва ње кон кур са
за до де лу сред ста ва за „Уна пре -
ђе ње кон ку рент но сти сред њих
шко ла пу тем по бољ ша ња усло ва
за из во ђе ње на ста ве” у 2018. го -
ди ни. Са вет за за по шља ва ње гра -
да Пан че ва дао је по зи тив но ми -
шље ње за пет пред ло га про је ка -
та, чи ја укуп на нов ча на вред ност
из но си 1,5 ди на ра.

Сред ње шко ле с ко ји ма је ло -
кал на са мо у пра ва пот пи са ла уго -
во ре о пру жа њу по мо ћи на осно -
ву кон кур са „Уна пре ђе ње кон ку -
рент но сти сред њих шко ла пу тем
по бољ ша ња усло ва за из во ђе ње
на ста ве” је су: Ма шин ска шко ла
Пан че во, Гим на зи ја „Урош Пре -
дић”, По љо при вред на шко ла „Јо -
сиф Пан чић”, Ме ди цин ска шко -
ла „Сте ви ца Јо ва но вић” и Еко -
ном ско-тр го вин ска шко ла „Па ја
Мар га но вић”. Шко ле ће, пре ма
уго во ру, сво је про јек те ре а ли зо -
ва ти до кра ја 2018. го ди не, а Гра -
ду Пан че ву ће де та љан из ве штај
о то ме до ста ви ти нај ка сни је до
кра ја ја ну а ра 2019. го ди не.

ПЛА МЕН НА БА КЉИ

Ус по ста вља ње 
уо би ча је ног ра да

За ин те ре со ва ни и кре дит но
спо соб ни гра ђа ни мо гу да се
за ду же под по вољ ним усло ви -
ма ка ко би угра ди ли но ве про -
зо ре с дво стру ким или тро стру -
ким ста клом, за на бав ку ко тло -
ва ви со ке ефи ка сно сти гре ја ња
или тер мал ну изо ла ци ју објек -
та. За за јам се мо гу при ја ви ти
фи зич ка ли ца, стам бе не је ди -
ни це, удру же ња вла сни ка ста -

ло ги је, као и тро шко ве ма те -
ри ја ла, до ста ве и по ста вља -
ња до де фи ни са ног мак си -
мал ног про цен та тро шка тех -
но ло ги је. „Тех но ло шки се лек -
тор” укљу чу је сле де ће ка те -
го ри је и ме ре: по ста вља ње
изо ла ци је, енер гет ски ефи -
ка сних про зо ра, ку по ви ну
плин ских ко тло ва, то плот -
них пум пи, ште дљи ве ра све -

20 од сто ин ве сти ци је. По ред
Ср би је, овај про грам за фи -
нан си ра ње зе ле не еко но ми је
на ме ње не стам бе ном сек то ру
на ме њен за пад ном Бал ка ну
ак ти ван је и у Ал ба ни ји, Цр -
ној Го ри, Бо сни и Хер це го ви -
ни, Бив шој Ју го сло вен ској Ре -
пу бли ци Ма ке до ни ји и на Ко -
со ву. Уку пан из нос кре дит не
ли ни је је 85 ми ли о на евра.

СА ОП ШТЕ ЊЕ НИС-а

На уда ру сај бер 
кри ми на ла ца



Због за кон ских из ме на до бро -
вољ ни да ва о ци кр ви од сеп -
тем бра крв ви ше не да ју у Слу -
жби тран сфу зи је Оп ште бол -
ни це, већ са да тај ху ма ни чин
оба вља ју у про сто ри ја ма Цр ве -
ног кр ста, у Ули ци Жар ка Зре -
ња ни на 15, и то са мо сре дом,
од 9 до 12 са ти.

По ред то га, спро во де се и
ак ци је до бро вољ ног да ва ла штва
у шко ла ма и ком па ни ја ма, а
за све њих су са да, уме сто Тран -
сфу зи је, за ду же ни Цр ве ни крст
и За вод за тран сфу зи ју кр ви
Вој во ди не.

Сле де ћу при ли ку да да те крв
и та ко не ком спа се те жи вот

има ће те у сре ду, 10. ок то бра,
од 9 до 12 са ти, у Цр ве ном кр -
сту. Упо ре до са уо би ча је ном
град ском ак ци јом у про сто ри -
ја ма Цр ве ног кр ста, крв ће мо -
ћи да се да и у Тех нич кој шко -
ли „23. мај”, та ко ђе од 9 до 12
са ти.

Петак, 5. октобар 2018.

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

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ми кро дер мо а бра зи ја пред -
ста вља по вр шин ско укла ња -
ње из у мр лих ће ли ја ко же по -
себ ним апа ра том, ко ји се са -
сто ји од фи не абра зив не гла -
ве и ва ку у ма. Ме тал ном гла -
вом, ко ја на се би има ми кро -
че сти це, пре ла зи се по ко жи
ли ца у вер ти кал ном и хо ри -
зон тал ном прав цу, док исто -
вре ме но ва ку ум увла чи све
не чи сто ће с ли ца.

На кон ми кро дер мо а бра зи -
је мо гу се ра ди ти ко ме до ек -
спре си ја (чи шће ње ли ца), ки -
се о ник, ме зо те ра пи ја и мно -
ги дру ги трет ма ни, ма да се
мо же при ме њи ва ти и као са -
мо ста лан трет ман.

Је сен је иде ал но вре ме
за до бар ду бин ски пи линг.

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

Ми кро дер мо а бра зи ја
– за но ву ко жу

Дво лич ност

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са овим ре цеп том не ће те по -

гре ши ти, јер је ис про бан већ то -

ли ко пу та, ко ре се ла ко раз ви ја ју

и ни је по треб но да прет ход но

сто је у фри жи де ру, а фил од ја бу -

ка је ва зду шаст и со чан. Уз ове

ко ри це мо же те на пра ви ти и фил

од слат ког си ра за ми ри сан ли му -

ном и ва ни лом.

Са стој ци: 250 гра ма ма сла ца

или мар га ри на, два жу ман це та,

че ти ри ка ши ке ше ће ра, две-три ка ши ке ми ле ра ма, 450–500 гра ма

бра шна и по ла ке си це пра шка за пе ци во.

Фил од ја бу ка: 1–1,5 кг ја бу ка, од три до шест ка ши ка ше ће ра, два

бе лан це та, ма ло ци ме та и две ка ши ке пре зли.

Фил од си ра: 500 гра ма срем ског си ра, две-три ка ши ке ше ће ра,

ке си ца ва ни лин- ше ће ра, два бе лан це та, две ка ши ке гри за и ма ло

су вог гро жђа.

При пре ма: Из ме ша ти ма слац, жу ман ца, ше ћер и ми ле рам (мо же

и ки се ла па вла ка или мле ко), до да ти бра шно по ме ша но с пра шком

за пе ци во и за ме си ти прх ко те сто. По де ли ти на два де ла.

Ја бу ке ољу шти ти и на ри ба ти, али не тре ба це ди ти, а за тим до да -

ти од три до шест ка ши ка ше ће ра (за ви сно од то га ко ли ко су ја бу ке

ки се ле). До да ти и пе ну од два бе лан це та уму ће на с три ка ши ке ше -

ће ра, ма ло ци ме та и пре зле, па све па жљи во из ме ша ти.

Раз ви ти тан ко јед ну ко ру и по мо ћу окла ги је пре не ти у под ма зан

плех (22 x 39 цм), по су ти гри зом, рас по ре ди ти ја бу ке и од го ре пре -

кри ти дру гом ко ром. Ма ло из боц ка ти ви љу шком и пре ма за ти мле -

ком. Пе ћи на 200 сте пе ни 30–40 ми ну та.

На по ме на: Да би пи та би ла дру га чи ја и ин те ре сант на, гор њу ко ру

мо же те на пра ви ти и од ове сме се: 125 гра ма ов се них (зо бе них) па -

ху љи ца, 60 гра ма ше ће ра, 60 гра ма бра шна, 100 гра ма ото пље ног

ма сла ца и две ка ши ке ме да. Све из ме ша ти и по су ти пре ко фи ла од

ја бу ка.

Овај, као и мно ге дру ге сјај не рецеп те може те про на ћи на бло гу 

„La cuisine creative”, који се нала зи на адре си kuhinjica-mignone.blog spot.rs.

Пи ше: Лана Белић

Пи та с ја бу ка ма
На кон овог трет ма на ко жа
ће лак ше и бо ље „при ма ти”
кре ме и дру гу не гу. Ко жа јед -
но став но про ди ше, јер се с
ње укло не све из у мр ле ће ли -
је. Та ко ђе, овај трет ман је од -
ли чан за укла ња ње пиг мен -
та ци ја, ма њих ожи ља ка и бо -
ра. Трет ман је на ме њен сва -
кој вр сти ко же и сва ком ста -
ро сном до бу, али нај бо ље ре -
зул та те по сти же код ко же ко -
ја је де бља, не чи ста и има
про ши ре не по ре и на гла ше -
не не пра вил но сти.

На кон трет ма на ва жна је
кућ на не га. Од про бле ма ко -
ји се тре ти ра, за ви си ће и на -
ста вак не ге. У слу ча ју не са -
вр ше не ко же углав ном се пре -
пи су ју кре ме с воћ ним ки се -
ли на ма, код бо ра су то кре -
ме с фи ле ри ма (по пу њи ва -
чи ма бо ра), код про ши ре них
по ра – кре ме за ми ни ми зи -
ра ње по ра, а код пиг мен та -
ци ја је по треб но ко ри сти ти
кре ме за из бе љи ва ње.

Код ре дов не не ге до вољ но
је ура ди ти је дан трет ман ми -
кро дер мо а бра зи је, али ка да се
тре ти ра од ре ђе ни про блем, он -
да се ра ди се ри ја трет ма на у
ма њим раз ма ци ма (на се дам
до де сет да на). Ко ли ко трет -
ма на тре ба ура ди ти, за ви си од
про бле ма ко ји се ре ша ва, а
нај че шће је то од че ти ри до
шест уче ста лих трет ма на.

За хва љу ју ћи про јек ти ма удру -
же ња „Пси хо ге не за” у Пан че -
ву од не дав но ра де два бес плат -
на пси хо ло шка са ве то ва ли шта:
„Мо је ме сто”, на ме ње но мла -
ди ма, и „Са чу вај мо по ро ди цу”,
ко је је, као што му и име ка же,
осми шље но с ци љем да пру жи
по др шку бра ку и по ро ди ци. Реч
је о два одво је на про јек та, ко је
фи нан си ра Град, а ре а ли зу је
их удру же ње „Пси хо ге не за” у
парт нер ству с ре фе рент ним ин -
сти ту ци ја ма за обе циљ не гру -
пе. Оба про јек та тра ју до кра ја
го ди не и услу ге су бес плат не
за све за ин те ре со ва не, а те ле -
фон за ин фор ма ци је и за ка зи -
ва ње је 061/64-72-290.

Ко ор ди на тор ра да оба ју са -
ве то ва ли шта је Ја дран ка Гру -
ји чић Ђу рић, ди пло ми ра ни пси -
хо лог, пси хо те ра пиј ског усме -
ре ња си стем ске по ро дич не пси -
хо те ра пи је. Она по се ду је ви -
ше го ди шње ис ку ство у са ве то -
дав ном и те ра пиј ском ра ду с
по ро ди ца ма, де цом и мла ди -
ма, а у свом ра ду при ме њу је
ин те гра тив ни при ступ ко ји под -
ра зу ме ва упо тре бу раз ли чи тих
те ра пиј ских ме то да и тех ни ка,
у скла ду с по тре ба ма и ка рак -
те ри сти ка ма сва ког кли јен та.
По ред са ве то дав ног ра да, кре -
и ра ла је, ор га ни зо ва ла и во ди -
ла број не тре нин ге и пси хо ло -
шке ра ди о ни це. Цер ти фи ко ва -
ни је во ди тељ ау то ге ног и асер -
тив ног тре нин га. С Ја дран ком
Гру ји чић Ђу рић раз го ва ра ли
смо о ра ду оба ју са ве то ва ли -
шта, али и о нај че шћим про -
бле ми ма због ко јих се да нас
мла ди и по ро ди це обра ћа ју пси -
хо ло гу за по моћ.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Шта вас је мо -
ти ви са ло да по кре не те рад са -
ве то ва ли шта за по ро ди цу и за
мла де?

ЈА ДРАН КА ГРУ ЈИ ЧИЋ ЂУ -
РИЋ: Очу ва ње мен тал ног здра -
вља мла дих и по ро ди це као
основ не ће ли је дру штва нај ја -
чи је мо тив, а ујед но и нај ви -
ши циљ оба ју про је ка та. Ви зи -
ја нам је би ла да раз ви је мо но -
ве услу ге ко је ће би ти до ступ -
не свим гра ђа ни ма Пан че ва,
али и да раз би је мо та бу ко ји је
вр ло че сто при су тан ка да је реч
о пру жа њу пси хо ло шке по др -
шке. Сва ко од нас се у не ком
жи вот ном пе ри о ду на ђе у си -
ту а ци ји у ко јој је ко ри сна по -
моћ пси хо ло га, било да је реч
о са ве то дав ном или пак пси хо -
те ра пиј ском ра ду. На ши жи во -
ти се са сто је из ни за ци клу са:
ро ђе ње, де тињ ство, пе ри од адо -
ле сцен ци је и мла да ла штва, сту -
па ње у брак, ро ђе ње де те та...

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ЈА ДРАН КА ГРУ ЈИ ЧИЋ ЂУ РИЋ, ДИ ПЛО МИ РА НИ ПСИ ХО ЛОГ

БЕС ПЛАТ НА СА ВЕ ТО ВА ЛИ ШТА ЗА 
МЛА ДЕ И ЗА БРАК И ПО РО ДИ ЦУ

При ли ком пре ла ска из ста рог
у но ви ци клус жи во та ја вља ју
се но ве уло ге и оба ве зе с ко ји -
ма се мла ди или њи хо ве по ро -
ди це су о ча ва ју. Не рет ко баш
то бу ду кри зни мо мен ти ко ји,
уко ли ко се не ре ше на пра ви
на чин, по ста ју пре пре ка да љем
раз во ју. То тре ба пре по зна ти и
при хва ти ти, али не као знак
соп стве не сла бо сти, већ као мо -
гућ ност да са зна мо и на у чи мо
не што но во о се би и о од но си -
ма с дру ги ма и да на тај на чин
по бољ ша мо ква ли тет жи во та.

• Због че га се мла ди и по ро -
ди це да нас нај че шће ја вља ју
пси хо ло гу?

– Нај пре тре ба ре ћи да је адо -
ле сцен ци ја, пре ла зак из де тињ -
ства у од ра сло до ба, вр ло спе -
ци фич но, тур бу лент но и стре -
сно жи вот но раз до бље у жи во -
ту и упра во за то је мла дим осо -
ба ма по моћ у овим фа за ма ве -
о ма дра го це на и ко ри сна. Нај -
че шћи про бле ми због ко јих се
мла ди ја вља ју су кри за иден -
ти те та то ком пре ла ска из пе -
ри о да де тињ ства у пе ри од мла -
да ла штва, со ци јал на анк си о -
зност ко ја се ја вља при ли ком
адап та ци је на раз ли чи те вр -
шњач ке гру пе, а ка сни је и на
пр ви рад ни кон текст, те емо -
ци о нал ни про бле ми: парт нер -
ски од но си, за љу бљи ва ње и рас -
ки ди. Као са став ни део сва ког

од на ве де них про бле ма, ја вља -
ју се и су ко бља ва ња с ро ди те -
љи ма, што до дат но ком пли ку -
је ово осе тљи во жи вот но раз -
до бље. С јед не стра не су адо ле -
сцен ти, ко ји има ју огром ну же -
љу да пре ко но ћи од ра сту и да
се пре ма њи ма дру ги оп хо де
као пре ма од ра сли ма, ко ји ма
су вр шњач ке гру пе у овом пе -
ри о ду глав ни из вор иден ти фи -
ка ци је, а с дру ге стра не су ро -
ди те љи, ко ји сво јим ри гид ним
пра ви ли ма и на чи ни ма ко му -
ни ка ци је не пу шта ју адо ле сцен -
та да од ра сте. У овом ни воу
пре пли ћу се мо ти ви и ци ље ви
оба ју са ве то ва ли шта, те је уло -
га пси хо ло га да по мог не и адо -
ле сцен ту и по ро ди ци да овај
пе ри од про ђу што без бол ни је.

Мо ја ви зи ја и же ља је да у бу -
дућ но сти осну је мо је дин стве -
ни цен тар ко ји ће об је ди ни ти
услу ге за обе циљ не гру пе, од -
но сно за све осо бе ко ји ма тре -
ба пси хо ло шка по др шка.

• Шта још пред ста вља прет -
њу оп стан ку по ро ди це да нас?

– По ред иза зо ва ко ји но си ро -
ди тељ ство, по сто ји још мно го
раз ло га због ко јих по ро ди це тра -
же по моћ пси хо ло га, а нај че шћи
су из ван брач не ве зе, од но сно пре -
љу бе, љу бо мо ра, не спо соб ност ја -
сне ко му ни ка ци је и ме ђу соб но
не ра зу ме ва ње су пру жни ка. Свр -
ха Са ве то ва ли шта за брак и по -
ро ди цу је рад на по бољ ша њу и
уна пре ђе њу по ро дич них од но са
и раз ви ја њу здра ве, функ ци о нал -
не по ро ди це. Пси хо лог је не ко
ко је ту да су пру жни ке и чла но -
ве по ро ди це са слу ша не при стра -
сно, ем па тич но и без осу ђи ва ња.
То је не ко с ким ће они мо ћи за -
јед но да ис пи та ју, ис тра же и са -
гле да ју про бле ме из раз ли чи тих
пер спек ти ва и да про на ђу нај бо -
ље ре ше ње.

• Ре до ван до ла зак код пси -
хо ло га и по ро дич ног са вет ни -
ка под ра зу ме ва и ак тив но уче -
шће са мог кли јен та. Шта то за -
пра во зна чи?

– Зна чи да ни је до вољ но са -
мо отво ри ти се, раз го ва ра ти и
ре дов но се по ја вљи ва ти на за -
ка за ним се ан са ма, већ је по -
жељ но озбиљ но и по све ће но
ан га жо ва ње кли је на та на спро -
во ђе њу у де ло све га оно га што
се то ком се ан си до го во ри с пси -
хо ло гом. Пси хо ло шки про бле -
ми и про бле ми у од но си ма с
дру ги ма на ста ју као по сле ди -
ца кон стант ног ко ри шће ња не -
ко ри сних стра те ги ја и обра за -
ца по на ша ња за пре ва зи ла же -
ње кри зних си ту а ци ја. За да так
пси хо ло га је да мо ти ви ше кли -
јен та на про ме ну и ука же му
на но ве, ко ри сни је стра те ги је
и обра сце ко ји ће му за и ста по -
мо ћи да ре ши про блем.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви смо то ком
жи во та (на)учи ли ка ко да
се при ла го ди мо раз ли чи -
тим си ту а ци ја ма и осо ба -
ма с ко ји ма се су сре ће мо
сва ко днев но или по по тре -
би. На рав но да не ће мо би -
ти исти ка да смо на по -
слов ном раз го во ру, на по -
ро дич ном руч ку или у за -
гр ља ју во ље не осо бе... и то
је са свим у ре ду. Пред ста -
вља мо се из ра зом ли ца ко -
ји је нај при ме ре ни ји да -
том мо мен ту и о то ме не
тре ба да раз ми шља мо. Пра -
те ћи емо ци је ко је од ре ђу -
ју ак ци ју, ау то мат ски ме -
ња мо из раз ли ца. Ускла ђе -
ност оно га што ми сли мо,
го во ри мо и по ка зу је мо је
сли ка на ше це ло ви то сти и
(не)за до вољ ства соп стве -
ним жи во том.

Ка да све сно „на ме шта -
мо” из раз ли ца за ко ји
сма тра мо да је нај по год -
ни ји да при кри је или за -
ма ски ра ствар ност у ко ју
смо се упле ли, и ка да то
тра је ду же вре ме, та да смо
уга зи ли у глиб са мо об ма -
не. Уве ра ва мо са ми се бе
да смо ус пе ли да по ста -
ви мо ли це ко је по др жа ва
ре чи на ме ње не при ка зи -
ва њу оног у шта же ли мо
да се ве ру је. За бо ра вља мо
да на ша ду ша ни је на ис -
тој ви бра ци ји с ла жним
ре чи ма и не склад се про -
би ја у ви ду ома шки, ко је
су све че шће. По је ди ни -
ма успе ва да ду же вре ме
успе шно на ме шта ју ли це
ко је же ле да при ка жу у
од но су пре ма дру ги ма или
не че му. (Са мо)об ма на ко -
ја ду же тра је,  по ста је
обра зац по на ша ња и ла ко

по ве ру је мо да је ис прав -
но пре тва ра ти се на ме -
шта њем ли ца, у за ви сно -
сти од на ме ре ко ја нас по -
кре ће.  По сле из ве сног
вре ме на, до бро за гла вље -
ни у соп стве ном гли бу
пре тва ра ња, не мо же мо да
пре по зна мо сво је пра во
ли це. Из гле да нам не мо -
гу ће да до не се мо од лу ку
за пред у зи ма ње би ло че -
га што би нас по кре ну ло
из уста ја ле сва ко дне ви це,
и то са мо за то што не при -
хва та мо да смо ми је ди -
но од го вор ни за не при ја -
тан осе ћај ко ји ла жне ма -
ске иза зи ва ју у на ма. Не
при хва та мо ни ла жне ма -
ске као та кве, јер смо убе -
ђе ни да је ис прав но да
има мо ви ше ли ца и да ни
са ми не зна мо ко је је пра -
во. И то је исти на. Са мо
окол но сти ко је на ста ју од
тре нут ка ка да дру ги поч -
ну да при ме ћу ју на шу дво -
лич ност, мо гу да нас по -
кре ну да пре и спи та мо са -
ми се бе, при хва ти мо пра -
во „ја” и ко нач но уз бур -
ка мо смр дљи ву уста ја лост
јед но лич них да на. Ни је
ла ко, на ро чи то ако от кри -
је мо да на ше пра во ли це
ве о ма од у да ра од же ља и
те жњи ко је има мо. Спо -
зна ја да тре ба да се од -
рек не мо при ви да за рад
исти не, по пра ви лу је бол -
на и отре жњу ју ћа. Да смо
би ли за до вољ ни од го во -
ром дру гих на на ше пра -
во „ја”, не би смо ни до ве -
ли се бе у си ту а ци ју (са -
мо)об ма не. Же ља за при -
хва та њем или бег од не -
ми нов них жи вот них кри -
за нај че шћи су узро ци дво -
лич но сти. Тек кад схва ти -
мо да све по чи ње од нас и
из нас, и мир и сре ћа и
љу бав, спрем ни смо да
при хва ти мо сво је пра во
ли це, ко је ће од ра жа ва ти
по но во на ђе ни склад.

Би ти у скла ду или у (са -
мо)об ма ни – од лу ка је, као
и увек, на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

ДО БРО ВОЉ НО ДА ВА ЛА ШТВО КР ВИ

На ред на ак ци ја 
10. ок то бра



Тре ћи Фо рум ко ри сни ка и пру -
жа ла ца услу га за осо бе са ин -
ва ли ди те том на те му „Ства ра -
ње усло ва за рад но ан га жо ва -
ње и за по шља ва ње осо ба са ин -
ва ли ди те том” одр жан је у че -
твр так, 27. сеп тем бра, у На -
род ној бан ци Ср би је. Ор га ни -
за то ри до га ђа ја би ли су Ре пу -
блич ки за вод за со ци јал ну за -
шти ту и удру же ње „На по ла
пу та” из Пан че ва, уз по др шку
Европ ске асо ци ја ци је пру жа -
ла ца услу га за осо бе са ин ва -
ли ди те том – ЕАСПД.

У фо ку су ово го ди шњег оку -
пља ња би ла су пи та ња раз во ја
усло ва и ме ха ни за ма за по сти -
за ње ве ће рад не ан га жо ва но -
сти и за по шља ва ње осо ба са ин -
ва ли ди те том у Ре пу бли ци Ср -
би ји. Ди ску то ва ло се о за кон -

ском окви ру, кре и ра њу по жељ -
них мо де ла за по шља ва ња и рад -
ног ан га жо ва ња осо ба са ин ва -
ли ди те том, њи хо вом осна жи -
ва њу и ак тив ни јем при сту пу
тр жи шту ра да, а ис так ну ти су
и при ме ри до брих прак са, ка -

ко у на шој зе мљи, та ко и у су -
сед ним зе мља ма.

Фо рум су отво ри ли Бо жи дар
Да кић, ди рек тор Ре пу блич ког
за во да за со ци јал ну за шти ту,
Ма ри на Ку риљ, из вр шна ди -
рек тор ка удру же ња „На по ла

пу та”, и Ва ле ри ја Бу жан, пред -
став ни ца ЕАСПД-а. По ред ор -
га ни за то ра, на кон фе рен ци ји
су уче ство ва ли пред став ни ци
Кан це ла ри је УН у Бе о гра ду,
Ми ни стар ства за рад, за по шља -
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи -
та ња, На ци о нал не слу жбе за
за по шља ва ње, ло кал не са мо у -
пра ве, ци вил ног дру штва и ака -
дем ске за јед ни це, као и пред -
став ни ци уста но ва из си сте ма
со ци јал не за шти те.

Кон фе рен ци ји је при су ство -
ва ло ви ше од сто љу ди, што
све до чи о по тре би да се о за -
по шља ва њу, као и дру гим те -
ма ма у ве зи с по ло жа јем осо ба
са ин ва ли ди те том раз го ва ра и
у на ред ном пе ри о ду, у што ши -
рем кру гу за ин те ре со ва них ак -
те ра. Д. К.

У да ни ма кад су ду хо ви хо -
ди ли по овој до ли ни ка ла ја
и су за, у на шем на ро ду се
по ја вио је дан рат ник и но -
сио је ча ро бан мач. Цај Хун
је од у век би ла бун тов на –
још као де те стал но је упа -
да ла у не во ље. Ни је их тра -
жи ла, оне су њу са ме про на -
ла зи ле. Али то се и оче ки ва -
ло од јед не де вој чи це ро ђе -
не у зна ку Ти гра, јер оне до -
но се про бле ме и ло шу сре -
ћу. А Цај Хун се свој ски тру -
ди ла да то и до ка же.

Ме ђу ми ри си ма чи ли па -
при чи ца и ег зо тич них за чи на
Цај Хун по чи ње да це ни бо -
гат ство тра ди ци је и на кра ју
се уда је за обра зо ва ног и на о -
чи тог Ки не за. Ка да ро ди де -
се то ро де це, нај зад до би ја при -
ли ку да пре не се ле ген де ко је

је чу ла – ма гич не при че о му -
шкар ци ма из мо ра – али и
сво ју рат нич ку хра брост и не -
у стра ши ви дух. Док но ви по -
ре дак до но си ве тро ве про ме -
на са За па да, у бор би из ме ђу
ста рог и но вог, Цај Хун је же -
на ко ја ди ше ва здух два ју све -
то ва – не са мо јед ног или дру -
гог, ни ти јед ног ви ше од дру -
гог, већ оба под јед на ко.

ДРУШТВО
Петак, 5. октобар 2018.

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

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ко ме и
дан-да нас ду гу је те од го вор.
„Пан че вац” и из да вач ка ку -
ћа „Вул кан из да ва штво” при -
пре ми ли су по је дан при ме -
рак књи ге „Од го вор” Ала на
и Бар ба ре Пиз за два на ша
чи та о ца или чи та тељ ке ко ји
су нај кре а тив ни је од го во ри -
ли на то пи та ње.

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

„Јед ном мом ку. Кад ме је
пи тао да се удам за ње га, то -
ли ко сам се пре па ла да сам
по бе гла гла вом без об зи ра.
Не ка ко смо то ис пе гла ли, али
ни кад ви ше ни сам чу ла то
пи та ње.” 063/8416...

„Ва ма ду гу јем од го вор на
ово пи та ње иа ко сте га по -
ста ви ли још пре не ко ли ко
да на. И за то се ја вљам, јер
не во лим да бу дем ду жан ни -
ко ме.” 060/4442...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -
а тив ни јих од го во ра на пи та -

ње ко ја љу бав на при ча је на
њих оста ви ла нај ја чи ути сак.
Они ће осво ји ти по је дан при -
ме рак књи ге „Ен гле ски па -
ци јент” Мај кла Он да чи ја.

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

„Ба ба Стан ки на и де да Ђо -
ки на, јер је љу бав на пр ву
ча ши цу. За во ле ли су се ка да
су се пр ви пут на пи ли.”
064/0541...

„Он је по звао Не мач ку из
Ср би је и об ја снио на не мач -
ком шта му тре ба. Од го во -
ри ла је не по зна та Не ми ца.
Кад је схва тио да је по гре -
шио број, опсо вао је на срп -
ском. Она га је на срп ском
пи та ла: ’Зе заш ли ти ме не?’
Ове го ди не сла ве 17 го ди на
бра ка.” 064/3656...

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

Два чи та о ца ко ји до сре де, 10. ок то бра, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „У ко јој
си ту а ци ји у жи во ту сте би ли хлад ни као лед?”, на гра ди ће мо
по јед ним при мер ком књи ге „Хлад но као лед” Те се Ге рит сен.
Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју
„Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

По што се бли жи ноћ, дру -
штво на ла зи уто чи ште од ме -
ћа ве у за ба че ном се лу Кра -
љев ство Не бе ско, где два на -
ест са бла сно исто вет них ку -
ћа сто је мрач не и на пу ште -
не. У Кра љев ству Не бе ском
де си ло се не што стра шно:
не до вр ше но је ло сто ји на та -
њи ри ма, ау то мо би ли су и да -
ље пар ки ра ни у га ра жа ма.
Прет ход ни ста нов ни ци се ла
као да су у зе мљу про па ли,
али тра го ви у сне гу го во ре
да не ко и да ље вре ба у ле де -
ној та ми – не ко ко по сма тра
Мо ру и ње не при ја те ље.

Не ко ли ко да на ка сни је де -
тек тив ки из оде ље ња за уби -
ства Бо стон ске по ли ци је Џејн

Ри цо ли сти же вест да је Мо -
ри но угље ни са но те ло на ђе -
но у пла нин ском клан цу. Џејн
је ре ше на да от кри је шта се
тач но де си ло с ње ном при ја -
те љи цом. Ис тра га је увла чи
у за мр ше ну про шлост Кра -
љев ства Не бе ског, где под
сне гом че ка стра шна тај на.

„Хлад но као лед” 
Те се Ге рит сен

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Из ме ђу два све та”
Се ли не Сјак Чин Јок

Два чи та о ца ко ји до сре де, 10. ок то бра, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „Ка да се
осе ћа те као да сте из ме ђу два све та?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Из ме ђу два све та” Се ли не Сјак Чин Јок.
Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју
„Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

АК ЦИ ЈА ЦР ВЕ НОГ КР СТА У ГРАД СКОМ ПАР КУ

А ШТА ЋЕ ТЕ ВИ УЧИ НИ ТИ 
ЗА СВО ЈЕ СР ЦЕ?

Ода зва ло се ви ше од
130 су гра ђа на

Се дам де се то ро 
по пу ни ло упит ник

Ве ли ко ин те ре со ва ње
за де мон стра ци ју
КПР

Свет ски дан ср ца, 29. сеп тем -
бар, био је по вод за за ни мљи ву
ак ци ју ко ју су во лон тер ке и во -
лон те ри пан че вач ког Цр ве ног
кр ста при ре ди ли про шле су бо -
те у Град ском пар ку с ци љем
да по диг ну свест гра ђан ства о
зна ча ју пре вен ци је кар ди о ва -
ску лар них бо ле сти.

Ове го ди не је Свет ски дан
ср ца обе ле жен у це лом све ту
под сло га ном „Обе ћа вам да...
за мо је ср це, за тво је ср це, за
сва на ша ср ца”. Ка ко су кар ди -
о ва ску лар не бо ле сти во де ћи
узрок смр ти и ин ва ли ди те та у
све ту, сло ган је осми шљен да
би под ста као љу де ши ром пла -
не те да обе ћа ју да ће ути ца ти
на че ти ри глав на фак то ра ри -
зи ка, а то су: ко ри шће ње ду -
ва на, не пра вил на ис хра на,

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Љу бав на пр ву ча ши цу

фи зич ка не ак тив ност и штет -
на упо тре ба ал ко хо ла.

То ком ак ци је у Град ском пар -
ку пред став ни ци Цр ве ног кр -
ста раз го ва ра ли су са су гра ђа -
ни ма и су гра ђан ка ма – њих ви -
ше од 130, ну де ћи им при ли ку
да по пу не ан ке ту ка ко би се и
пу тем ње до дат но ин фор ми са -
ли. По ред то га, Пан чев ке и Пан -
чев ци има ли су мо гућ ност да

се упо зна ју с тех ни ком кар ди о -
пул мо нал не ре а ни ма ци је, као
и да на ве ли ком ср цу од па пи -
ра, та ко зва ном ср цу обе ћа ња,
на пи шу шта обе ћа ва ју да ће ура -
ди ти за сво је ср це у на ред них
го ди ну да на. По се ти о ци штан -
да су за сво је уче шће до би ја ли
сим бо ли чан по клон: ку ца ју ће
ори га ми ср це, ко је су на пра ви -
ли ак ти ви сти Цр ве ног кр ста,

као под сет ник на то ко ли ко је
ва жно бри ну ти о здра вљу.

– Ак ци ја је про те кла у нај бо -
љем ре ду. Из у зет но нас је об ра -
до вао ве ли ки од зив на ших су -
гра ђа на, ко ји су би ли за ин те ре -
со ва ни да се укљу че у све ак -
тив но сти. Њих се дам де сет је
по пу ни ло упит ник на те му бо -
ле сти ср ца и њи хо ве пре вен ци -
је. По ред то га, на на шем штан -
ду смо ин фор ми са ли по се ти о -
це и о дру гим ак тив но сти ма ко -
је спро во ди мо, с по себ ним те -
жи штем на ак ци ја ма до бро вољ -
ног да ва ла штва кр ви – ис та као
је Са ва Ве се ли но вић, ко ор ди -
на тор ове ак ци је.

Пре ма ње го вим ре чи ма, упит -
ник ко ји је спро ве ден у Град -
ском пар ку, по слу жио је ак ти -
ви сти ма Цр ве ног кр ста да оба -
ве ми ни-ис тра жи ва ње о то ме
ко ли ко Пан чев ке и Пан чев ци
по зна ју бо ле сти ср ца и крв них
су до ва и на чи не на ко је се оне
мо гу пре ве ни ра ти. Ве ћи на ан -
ке ти ра них је уме ла да на бро ји
фак то ре ри зи ка за на ста нак кар -
ди о ва ску лар них обо ље ња, као
и ме ре пре вен ци је, а мно ге је
из не на ди ла чи ње ни ца да су кар -
ди о ва ску лар на обо ље ња во де ћи
узрок смр ти у овом де лу све та.

Д. Ко жан

ВА ЖАН ФО РУМ У НА РОД НОЈ БАН ЦИ СР БИ ЈЕ

О за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том

У окви ру про јек та Уна пре ђе -
ње на ци о нал ног про гра ма за
ра но от кри ва ње ра ка дој ке у
Ре пу бли ци Ср би ји, отво рен је
кре а тив ни кон курс за нај бо љи
сло ган и/или по стер, ко ји се
ре а ли зу је у са рад њи с Ја пан -
ском аген ци јом за ме ђу на род -
ну са рад њу (ЈИ ЦА), Ми ни стар -
ством здра вља Ре пу бли ке Ср -
би је и Ин сти ту том за јав но

здра вље „Др Ми лан Јо ва но вић
Ба тут”.

Кон курс је рас пи сан у су срет
ок то бру као Ме ђу на род ном ме -
се цу бор бе про тив ра ка дој ке,
са иде јом да се по диг не свест
јав но сти о ва жно сти скри нин га
и ра ног от кри ва ња те вр сте кар -
ци но ма. Так ми че ње је по де ље -
но у две ка те го ри је, сход но жи -
вот ном до бу ау то ра: јед ну ка -

те го ри ју чи не уче ни ци осмог
раз ре да основ не шко ле, сред -
њо школ ци и сту ден ти, док дру -
гу чи не гра ђа ни ста ри ји од
осам на ест го ди на. Сво је пред -
ло ге ау то ри мо гу по сла ти у ПДФ
фор ма ту с на зна че ним име ном
и пре зи ме ном, го ди ном ро ђе -
ња и бро јем те ле фо на, нај ка -
сни је до 20. ок то бра. Ре ше ња
за нај бо љи по стер тре ба по сла -

ти на имејл адре су konkurs.po-
ster@gmail.com, а ре ше ња за
сло ган на имејл адре су: slo-
gan.konkurs@gmail.com.

Струч ни жи ри ће ода бра ти
нај бо ље ра до ве до 31. ок то бра, а
име на по бед ни ка би ће са оп ште -
на на „Феј сбук” стра ни ци „Pink
Ribbon Serbia”, на ко јој мо же те
про на ћи и све ин фор ма ци је о
овом кон кур су. Д. К.

Још од 1958. го ди не по след ња
сед ми ца сеп тем бра ши ром све -
та се обе ле жа ва као Ме ђу на -
род на не де ља глу вих и на глу -
вих. То ком се дам да на број не
ло кал не ор га ни за ци је и са ве зи
при ре ђу ју низ раз ли чи тих ак -
тив но сти ка ко би до при не ли
то ме да се скре не па жња јав -
но сти на ва жност уна пре ђе ња
пра ва глу вих и на глу вих осо ба.

Све ча на ака де ми ја, као цен -
трал на ак тив ност ове не де ље,
одр жа на је у че твр так, 27. сеп -
тем бра, у Ва ље ву, а њој су при -
су ство ва ли и пред став ни ци Ме -
ђу оп штин ске ор га ни за ци је глу -
вих и на глу вих Пан че во. На -

ред ног да на, 28. сеп тем бра, и
Пан чев ци су при ре ди ли про -
сла ву у сво јим про сто ри ја ма. Ту
су чла но ве по здра ви ле Алек сан -
дра Зо рић, пред сед ни ца МОГН
Пан че во, и Су за на Бе лић, се -
кре тар ка те ор га ни за ци је.

– Је дан од глав них про бле ма с
ко ји ма се ова по пу ла ци ја су сре ће,
је сте ко му ни ка циј ска ба ри је ра. Ми
тај про блем успе шно ре ша ва мо
бу ду ћи да у на шој ор га ни за ци ји
по сто ји пре во ди лач ки сер вис па
је на шим чла но ви ма на рас по ла -

га њу ту мач за зна ков ни је зик – на -
гла си ла је Су за на Бе лић.

Она је до да ла и то да МОГН
на глу вим чла но ви ма обез бе ђу -
је по моћ око на бав ке и сер ви -
си ра ња слу шних апа ра та у са -
рад њи са ау ди о ло шким ку ћа -
ма, а пра ти и про пи се и ре дов -
но оба ве шта ва члан ство о из -
ме на ма њи хо вих пра ва.

Ме ђу оп штин ска ор га ни за ци -
ја глу вих и на глу вих оку пља око
1.500 чла но ва из пет оп шти на:
Пан че ва, Али бу на ра, Ко ви на,
Опо ва и Ко ва чи це. Нај зна чај ни -
ју по др шку ра ду ор га ни за ци је
пру жа Град кроз про јект но фи -
нан си ра ње. Д. К.

УЧЕ СТВУЈ ТЕ НА КОН КУР СУ

Кре и рај те сло ган или по стер на те му ра ка дој ке

При ли ка да се на у че ко ри сне ве шти не

МЕ ЂУ НА РОД НА НЕ ДЕ ЉА ГЛУ ВИХ И НА ГЛУ ВИХ

Нај ве ћи про блем ко му ни ка циј ска ба ри је ра



СПЕ ЦИ ЈАЛ НА БРИ ГА ДА ПРО СЛА ВИ ЛА СВОЈ ПРА ЗНИК

По сти жу ре зул та те за по што ва ње

СА ОП ШТЕ ЊЕ МИ НИ СТАР СТВА ПРАВ ДЕ

Не ма то ле ран ци је за ко руп ци ју

У про те клих го ди ну да на Спе -
ци јал на бри га да је из ве ла пре -
ко 500 га ђа ња из ра зних вр ста
оруж ја, де се ти не ве жби раз ли -
чи тих ни воа, ре а ли зо ва ла обу -
ку у зим ским усло ви ма, ви ше
од 700 са ти ро ње ња и ви ше од
6.500 па до бран ских ско ко ва.
При пад ни ци те је ди ни це уче -
ство ва ли су на ве жби с ру ским
вој ни ци ма у Ру си ји, из ве ли па -
до бран ске ско ко ве у ју жном Ба -
на ту са аме рич ким па до бран -
ци ма и ви ше пу та би ли за јед но
на ве жба ма са спе ци јал ци ма из
МУП-а Ср би је и ко ле га ма из
мно гих дру гих ар ми ја.

Ови по да ци, ко ји об у хва та ју
са мо део ак тив но сти Спе ци јал -
не је ди ни це у про те клих го ди -
ну да на, чу ли су се про шлог
пет ка, 28. сеп тем бра, на про -
сла ви да на те је ди ни це ко ја је
одр жа на у ње ној ба зи, ка сар ни
„Раст ко Не ма њић”.

Све ча но сти су као го сти при -
су ство ва ли ко ман дант Коп не не

вој ске ге не рал-пот пу ков ник
Ми ло сав Си мо вић, прет ход ни
ко ман дан ти Спе ци јал не бри -
га де пен зи о ни са ни пу ков ник
Ра до сав Цвет ко вић, ге не рал-
ма јор Или ја То до ров, на чел -
ни ца Ју жно ба нат ског окру га
Да ни је ла Лон чар, гра до на чел -
ник Пан че ва Са ша Па влов,
пред став ни ци Срп ске пра во -
слав не цр кве и Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва, пен зи о -
ни са ни при пад ни ци Спе ци јал -
не бри га де, ра ње ни при пад ни -
ци је ди ни це и чла но ви по ро -

ди ца ње них по ги ну лих при -
пад ни ка.

При сут ни ма се обра тио до -
ско ра шњи ко ман дант Спе ци -
јал не бри га де бри гад ни ге не -
рал Зо ран Ве лич ко вић. Он је
ис та као да је је ди ни ца ко ју
пред во ди оства ри ла са рад њу са
спе ци јал ним је ди ни ца ма из
број них зе ма ља, а да су мно ги
ње ни офи ци ри на уса вр ша ва -
њу у дру гим ар ми ја ма.

До дао је да је по зи тив но и то
што при пад ни ци Спе ци јал не бри -
га де по сти жу до бре ре зул та те ка -

да уче ству ју на спорт ским так -
ми че њи ма и што не за бо ра вља -
ју ко ле ге ко је су стра да ле вр ше -
ћи за дат ке у уни фор ми те је ди -
ни це и њи хо ве по ро ди це.

– На ше опре де ље ње је до -
сти за ње нај ви ших опе ра тив них
спо соб но сти да би смо увек би -
ли спрем ни да од го во ри мо на
све мо гу ће прет ње и иза зо ве.
До то га ће мо до ћи са мо вр хун -
ском обу ком, чвр стом вој нич -
ком ди сци пли ном и од го вор -
но шћу. Они ко ји су не дав но по -
ста ли део на ше је ди ни це, мо -
ра ју да бу ду све сни да се на ла -
зе у је ди ни ци у ко јој се нај ви -
ше це не рад и ре зул та ти ра да и
да има ју при ви ле ги ју да ста ну
у строј од ва жних – на гла сио је
ге не рал Ве лич ко вић.

За се дам ме се ци, ко ли ко је
про шло од сту па ња на сна гу
но вог За ко на о ор га ни за ци ји и
над ле жно сти др жав них ор га -
на у су зби ја њу те ро ри зма, ко -
руп ци је и ор га ни зо ва ног кри -
ми на ла, по себ на оде ље ња ту -
жи ла шта ва под не ла су раз ли -
чи те вр сте оп ту жних ака та про -
тив 275 окри вље них.

– Из ре че не су осу ђу ју ће пре -
су де про тив 142 ли ца, а 56 њих
је осу ђе но на ка зне за тво ра –
из ја ви ла је 26. сеп тем бра ми -
ни стар ка прав де Не ла Ку бу ро -
вић на са ве то ва њу „Пре вен ци -
ја и бор ба про тив ко руп ци је”.

Она је пре ци зи ра ла да су ту -
жи ла штва го ни ла осум њи че не
за раз ли чи та кри вич на де ла,
укљу чу ју ћи и она но ва ко ја су
се у на шем прав ном си сте му
пр ви пут по ја ви ла у из ме на ма
Кри вич ног за ко ни ка из 2016.
го ди не, као што су да ва ње ми -
та, зло у по тре ба слу жбе ног по -
ло жа ја и про не ве ра у оба вља -
њу при вред них де лат но сти.

– Ти по да ци го во ре да је на -
ше пра во су ђе и те ка ко спо -

соб но да спро ве де јед ну ова ко
ве ли ку и зах тев ну ре фор му, а
да за јед но с њим и по ли ци ја
мо же да при ка же за вид ну ефи -
ка сност – ис та кла је Ку бу ро -
ви ће ва. Она је по хва ли ла све
ви ше јав не ту жи о це, пред сед -
ни ке су до ва, ше фо ве по себ них
оде ље ња, ту жи о ца за ор га ни -
зо ва ни кри ми нал, по ли цај це,
као и по сту па ју ће су ди је и за -
ме ни ке јав них ту жи ла ца.

Ми ни стар ка прав де је под -
се ти ла да је од но вем бра про -

шле го ди не па до ју на ове го -
ди не одр жан ве ли ки број тре -
нин га за су ди је, ту жи о це и
пред став ни ке дру гих ин сти ту -
ци ја.

– Ви ше од 300 уче сни ка про -
шло је струч ну обу ку. Та ко ђе,
оја ча ни су ка дров ски ка па ци -
те ти по себ них оде ље ња за ко -
руп ци ју, че ти ри ви ша су да и
че ти ри јав на ту жи ла штва, у ко -
ји ма је по ве ћан број ад ми ни -
стра тив них рад ни ка за ско ро
70 но во за по сле них. По себ на

оде ље ња при ту жи ла штви ма и
Ту жи ла штву за ор га ни зо ва ни
кри ми нал има ју за по сле не фи -
нан сиј ске фо рен зи ча ре као др -
жав не слу жбе ни ке – до да ла је
Ку бу ро ви ће ва.

Ме ђу тим, она је ис та кла да
ни је за до вољ на ти ме што ни је
би ло озбиљ ни јих ре зул та та ка -
да је реч о имо ви ни ко ја је од у -
зе та од осу ђе них за кри вич на
де ла. Под се ћа мо, но вем бра
2008. го ди не сту пио је сна гу
За кон о од у зи ма њу имо ви не
про ис те кле из кри вич ног де ла.

Под се ћа мо, њи ме се про пи -
су је да пра во суд ни ор га ни мо -
гу да оду зму но во сте че ну по -
крет ну или не по крет ну имо ви -
ну чи ја вред ност пре ла зи ми -
ли он и пет сто ти на хи ља да ди -
на ра сва ком ли цу ко је је осу -
ђе но за ор га ни зо ва ни кри ми -
нал, ис ко ри шћа ва ње де це за
пор но гра фи ју и при ка зи ва ње
пор но граф ског ма те ри ја ла, про -
тив при вре де и јав ног ре да и
ми ра, нео вла шће ну про из вод -
њу и ста вља ње у про мет опој -
них дро га итд.

Чла но ви Град ског од бо ра
Удру же ња бо ра ца На род но -
о сло бо ди лач ког ра та и дру -
гих бо рач ких удру же ња ко ја
чу ва ју успо ме не на су ко бе на
на шим про сто ри ма у су бо -
ту, 6. ок то бра, у 11.15, по ло -
жи ће вен це на спо ме ни ке на -
род ним хе ро ји ма из Дру гог
свет ског ра та.

Они ће на тај на чин обе -
ле жи ти 6. ок то бар, да тум ка -
да су пар ти зан ске је ди ни це
и вој ни ци ру ске Цр ве не ар -
ми је 1944. го ди не осло бо ди -
ли наш град.

Про сла ва ће по че ти оку -
пља њем и дру же њем свих
ко ји су за ин те ре со ва ни да се
обе ле жа ва ње тог да ту ма на -
ста ви, а њи хо во збор но ме -
сто ће би ти про сто ри је Град -
ског од бо ра Удру же ња бо ра -
ца НОР-а. По че так је пред -
ви ђен за 10 са ти, а сат вре -
ме на ка сни је, у 11.15, на спо -
ме ни ке на род ним хе ро ји ма
би ће по ста вље ни вен ци и
цве ће.

Пред ви ђе но је да вен це по -
ло же пред став ни ци СУБ НОР-а
и бо рач ких удру же ња, Град -
ске упра ве, Вој ске Ср би је и
дру ги. При сут ни ма ће се
обрати ти пред сед ник Град -
ског од бо ра НОР-а То дор
То ша Сто ја но вић, го сти из
СУБ НОР-а Вр шца и Бе ле
Цр кве, не ко од пред став ни -
ка Град ске упра ве итд.

Под се ћа мо, 6. ок то бар се
све до 2001. го ди не сла вио
као пра зник на шег гра да, да
би те го ди не та да шња ло кал -
на власт од лу чи ла да но ви
дан Пан че ва бу де 8. но вем -
бар, да тум ка да је срп ска вој -
ска ушла у Пан че во на кра ју
Пр вог свет ског ра та.

У же љи да ини ци ра ре ша ва -
ње про бле ма па са лу та ли ца,
наш су гра ђа нин Са ша Ка ли -
нић по кре нуо је пот пи си ва -
ње пе ти ци је под на зи вом
„Осло бо ди те ули це од па са
лу та ли ца”.

До при нос овој ак ци ји мо -
гу ће је да ти на сај ту www.pe-
ticije24.com/oslobodite_uli-
ce_od_pasa_lutalica. У пе ти -
ци ји, из ме ђу оста лог, пи ше:

„Због за ко на ко ји је тре -
нут но на сна зи, да се сва ки
пас лу та ли ца ко ји бу де ухва -
ћен на ули ци на кон чи по ва -
ња, сте ри ли за ци је и евен ту -
ал ног ле че ња у при хва ти ли -
шту (ази лу) по но во вра ти на
ули цу где је и ухва ћен, у Ср -
би ји је по не зва нич ним по -
да ци ма ис пла ће но око 25 ми -
ли о на евра гра ђа ни ма као

од ште та због на па да у по -
след њих шест го ди на, а у том
пе ри о ду је на пад ну то пре ко
70.000 гра ђа на”.

Мо гу ће је про чи та ти и да
је по вод за њу то што је су -
пру га Са ше Ка ли ни ћа  до -
жи ве ла три на па да па са лу -
та ли ца у ро ку од две го ди не,
као и то што у свим на се ље -
ним ме сти ма у Ср би ји по -
сто је гра ђа ни ко ји су има ли
та ква не при јат на ис ку ства.

У тек сту пе ти ци је је због
то га на гла ше но да је гра ђа -
ни ма Ср би је угро же на оп -
шта без бед ност на ули ца ма,
као и њи хо ва имо ви на, с об -
зи ром на то да су пси лу та -
ли це у мно гим ме сти ма на -
па да ли и уби ја ли ов це, пат -
ке, жи ви ну и дру ге до ма ће
жи во ти ње.

ХРОНИКА
Петак, 5. октобар 2018.
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Оп ту жни ца те ре ти
Си ни шу Ра до ван че ва
(1967) да је у ста њу
ла ке ал ко хо ли са но сти
но жем убио су пру гу
Би ља ну (1987)

Не по сред но пре тог
до га ђа ја на ре дио 
12-го ди шњој 
па стор ки, ко ја је то ме
при су ство ва ла, да
иза ђе из про сто ри је у
ко јој се по сва ђао са
су пру гом, ина че ће и
њу уби ти

Уби ство на ше су гра ђан ке Би -
ља не Ми ја то вић (1987), ко је се
до го ди ло 21. но вем бра про шле
го ди не у ве чер њим са ти ма у
ста ну на Со да ри, за шта је осум -
њи чен њен су пруг Си ни ша Ра -
до ван чев, тре ба ло би да до би је
суд ски епи лог.

У Ви шем су ду у то ку је су ђе -
ње Ра до ван че ву, ко га оп ту жни -
ца пан че вач ког Ви шег јав ног
ту жи ла штва те ре ти да је убио
Би ља ну удар цем но жем и да је
ти ме по чи нио кри вич но де ло
уби ство из чла на 113 Кри вич -
ног за ко ни ка Ср би је.

„У ста њу сма ње не ура чун љи -
во сти, али не у то ли кој ме ри

У ТО КУ СУ ЂЕ ЊЕ ЗА ПРО ШЛО ГО ДИ ШЊЕ УБИ СТВО НА СО ДА РИ

СТРА ШАН КРАЈ ЈЕД НЕ ЉУ БА ВИ

да ни је мо гао да схва та зна чај
оног што је ра дио и да упра -
вља сво јим по ступ ци ма, он је
ли шио жи во та сво ју су пру гу Би -
ља ну та ко што ју је у из најм ље -
ном ста ну на Со да ри, у ко ме су
за јед но жи ве ли, уда рио но жем
у пре де лу груд ног ко ша и на -
нео јој смр то но сне по вре де. Због
кр ва ре ња из ра на на ср цу и плу -
ћи ма ко је јој је Ра до ван чев на -
нео, она је на ли цу ме ста пре -

Страну припремио

Михајло
Глигорић

убио, али да ју је и по ред то га
во лео!?

Ме ђу тим, у де лу оп ту жни це
Ви шег јав ног ту жи ла штва пи -
ше да је то ком сва ђе у ку хи њи
ко ја је прет хо ди ла уби ству оп -
ту же ни Ра до ван чев ја сно за -
пре тио Би ља ни да ће је за кла -
ти. То ме је при су ство ва ла ње -
го ва два на е сто го ди шња па стор -
ка, ко ја га је за пре па шће но пи -
та ла ко га ће за кла ти.

Он јој је на то хлад но крв но
на ре дио да иза ђе на по ље да не
би пр во за клао њу, што је не -
срећ но де те и учи ни ло. И по ред
огром ног стре са ко ји је те ве че -
ри до жи ве ла, де вој чи ца је смо -
гла сна ге да из не се на по ље тек
ро ђе ну се стру и да о све му што
се де си ло оба ве сти по ли ци ју.

На кон то га Ра до ван чев је
убио Би ља ну, а то је, ка ко је
кон ста то ва но то ком ис тра ге,
учи нио ку хињ ским но жем ду -
жи не 32 цен ти ме тра, са се чи -
вом ко је је би ло ду гач ко 20
цен ти ме та ра.

Уда рац но жем ко ји је Си ни -
ша за дао Би ља ни био је то ли -
ко јак да је то ком об дук ци је
утвр ђе но да је, по ред ра не у
пре де лу груд ног ко ша ко ја се
пру жа ла у два прав ца, има ла
јед но пре се че но ре бро уз груд -
ну кост, ра не на де сној ср ча ној
прет ко мо ри, по се ко ти ну на ле -
вој прет ко мо ри и про бо де но
ле во плућ но кри ло.

При пад ни ци По ли циј ске
упра ве Пан че во су про шле
не де ље на те ри то ри ји Ме сне
за јед ни це Те сла про ла зни -
ци ма де ли ли фла је ре са упут -
стви ма гра ђа ни ма ка ко да се
од бра не од кра ђа.

Ти ме су за по че ли кам па -
њу под на зи вом „Гра ђа ни,
опрез, чу вај те сво ју имо ви -
ну”, то ком ко је ће оби ћи све
де ло ве на шег гра да и де ли -
ти про па ганд ни ма те ри јал.

По ме ну ти фла је ри са др же
мно го ко ри сних ин фор ма -
ци ја. Из ме ђу оста лог, да на -
бав ка вра та с бо љом бра вом,
алар ма или ка ме ра за ви део-
над зор знат но сма њу ју мо -
гућ ност да ло по ви про ва ле у
не чи ју ку ћу или стан. На при -
мер, за оби ја ње вра та ко ја
има ју обич ну бра ву с ци лин -
дром по треб но им је са мо
не ко ли ко се кун ди да без бу -

ке сло ме ци лин дар по де сним
кљу чем и да уђу.

С дру ге стра не, за раз ва -
љи ва ње вра та ко ја су обез бе -
ђе на ква ли тет ном бра вом или
алар мом по треб на су им два
са та, и то уз ве ли ку бу ку. То
им ни ма ло ни је у ин те ре су,
јер сва ко мо же да их чу је.

У фла је ри ма ко ји су про -
шле не де ље де ље ни на Те -
сли, на гра ђа не је апе ло ва но
и да ка да тре ба да иду на
пут, не при ча ју дру ги ма о
пла но ви ма за пу то ва ње и да
не оста вља ју по ру ке и на ја -
ве о то ме на дру штве ним
мре жа ма. На фла је ри ма пи -
ше и да пре од ла ска на пут
не би тре ба ло оста вља ти
вред не ства ри у ста ну. Ако
је то већ не ми нов но, нај бо -
ље је ста ви ти их у се фо ве,
или да ти на чу ва ње осо би од
по ве ре ња.

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ПО ЛИ ЦАЈ ЦИ СПРО ВЕ ЛИ

АК ЦИ ЈУ

Де ли ли бро шу ре 
са ин фор ма ци ја ма

У ГРАД СКОМ ПАР КУ 

Бор ци обе ле жа ва ју 6.
ок то бар

ми ну ла”, пи ше из ме ђу оста лог
у оп ту жни ци Ви шег јав ног ту -
жи ла штва.

Пре ма пи са њу но ви на ра бе -
о град ских днев них ли сто ва ко -
ји су при су ство ва ли ње го вом
не дав ном да ва њу ис ка за пред
су ди ја ма, Ра до ван чев је по ку -
шао да иза зо ве са жа ље ње код
њих, па је по вре ме но пла као,
му цао, пре ки дао да ва ње ис ка -
за и го во рио да је тач но да ју је

НАШ СУ ГРА ЂА НИН ПО КРЕ НУО ПЕ ТИ ЦИ ЈУ

Ре ши ти про блем па са
лу та ли ца



ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА  

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА УРЕЕ  
Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА   
Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ 
Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 700 динара,  fPSA - цена: 800 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара, 

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара

Петак, 5. октобар 2018.
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11

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

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

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

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

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,  ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”



Ива на Га ври лов,

фри зер ка

КЊИ ГА ко ју пре по ру чу јем је
„Ис по вест из ха ре ма”, ко ју
је на пи сао Бран ко Ми лен ко -
вић. Она је за сно ва на на исти -
ни том до га ђа ју. То је при ча
јед не Бе о гра ђан ке ко ја је би -
ла кид на по ва на и од ве де на
у арап ски ха рем, где је про -
ве ла че ти ри го ди не. По сле
дра ма тич ног рас пле та до га -
ђа ја и кра ћег бо рав ка у Тур -
ској ус пе ла је да се вра ти у
Бе о град кра јем 1995. го ди -
не. Књи га је од лич на и сва ка
же на тре ба да је про чи та.

МУ ЗИ КА: Во лим да слу шам
ра зну му зи ку, а шта ћу иза -
бра ти, за ви си од рас по ло же -
ња. Углав ном оно што ме бр -
зо по кре не и по диг не ни во
енер ги је. Нај че шће слу шам
до ма ћи поп. Оми ље ни из во -
ђач ми је Је ле на То ма ше вић.
Нај дра жа пе сма ми је „До -
бро ју тро, љу ба ви”.

ФИЛМ ко ји во лим да гле дам
је „Мар ли и ја”, ко ји је ре жи -
рао Џон Гро ган. Сни мљен је
по књи зи истог на зи ва. Ра ди
се о па ру ко ји је тек ушао у
брак и на кон што им не успе
да од мах до би ју бе бу, они од -
лу чу ју да узму пса. Уско ро пас

по ста је вр ло не ми ран и не -
ста шан. По сле не ког вре ме на
пар до би ја де те и њи хов жи -
вот с кућ ним љу бим цем по -
ста је ве о ма бу ран. Си ту а ци ја
се још ви ше ком пли ку је ка да
се ро де још две бе бе. Де ца су
од ра сла уз Мар ли ја и ве о ма
су се ве за ла за ње га, али се он
по сле не ког вре ме на раз бо -
лео и на кра ју је мо рао да бу -
де успа ван. Оно што је нај ин -
те ре сант ни је, је сте да је све
до го дов шти не ко је су има ли
с њим, Џон пи сао као ко лум -
ну за сво је но ви не, ко је су ка -
сни је оста ле као ве ли ка успо -
ме на на жи вот с Мар ли јем.
Филм је сме шан, ту жан и по -
у чан, а пре по ру чу јем сви ма
да га по гле да ју.

КУЛТУРА
Петак, 5. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА ДЕ ЈА НА РАТ КО ВИ ЋА

ПОР ТРЕ ТИ ЛИ ЦА, ДО КУ МЕН ТИ
Изложено 
сто двадесет радова

Пан че вач ки умет ник Де јан Рат -
ко вић пред ста вио је сво је ра -
до ве на са мо стал ној из ло жби
„Пор тре ти ли ца, до ку мен ти”,
ко ја је отво ре на у уто рак, 25.
сеп тем бра, у Га ле ри ји Ми ло -
ра да Ба те Ми ха и ло ви ћа.

Пу бли ка је има ла при ли ку да
ви ди пре ко сто два де сет пор -
тре та ко ји су на ста ли у пе ри о ду
од 2015. го ди не до да нас. Из бор
је обо га ћен не ким ста ри јим ра -
до ви ма, чак и из 1997. го ди не,
ко ји до са да ни су ни ка да би ли
из ло же ни у на шем гра ду.

– У пи та њу су пор тре ти. Без
об зи ра на сти ло ве и фа зе ко је
сам про ла зио, у ме ђу вре ме ну
бих углав ном ра дио и по не ки
пор трет да бих се од мо рио. По -
сле не ког вре ме на се ску пио
ве ли ки број ра до ва, где се мо -
же ви де ти ра зно ли кост при сту -
па мо јих екс пе ри ме на та, по ку -
ша ја и игра ри ја – ре као је Рат -
ко вић.

До бро ју тро, љу ба ви

МОЈ избор МОЈ

Културни телекс
Пред ста ве
Су бо та, 6. ок то бар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за де цу „Све тлу ца ва и сјај на ма гич на при ча” по зо ри -
штан ца „Је ле ни ца”.

Че твр так, 11. ок то бар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва „По мо ран џе за збо гом”.

Из ло жбе
Че твр так, 4. ок то бар, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми -
ха и ло ви ћа: из ло жба „Еко ли бри јум”.

Пе так, 5. ок то бар, 18 са ти, Све ча на са ла На род ног му зе ја:
отва ра ње из ло жбе сли ка Ми ло сла ва Дво ра ка „Мој свет сли -
ка”, уз при су ство ам ба са дор ке Сло вач ке Даг мар Реп че ко ве.

Уто рак, 9. ок то бар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти:
отва ра ње из ло жбе „Рас кр шћа” Ми ле Гвар ди ол.

Те мат ски про грам
Че твр так, 4. ок то бар, 12 са ти, На род ни му зеј: шет ња ста рим
град ским је згром уз струч но во ђе ње исто ри чар ки умет но сти
Ма ри не Ми љуш и Дра га не Ру жић.

Пе так, 5. ок то бар, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: пре да ва ње
„Во да, основ жи во та”. Гост: ака де мик Ми лош Ћор ло ма но вић,
члан Ин сти ту та при род них на у ка „Лун ћинг” Ака де ми је на у -
ка На род не Ре пу бли ке Ки не.

По не де љак, 8. ок то бар, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о -
те ке: пу то пи сно пре да ва ње о Се вер ној Ко ре ји и про мо ци ја
књи ге „Се вер на Ко ре ја – пу то ва ње по зе мљи Ким Џонг Уна”.

Уторак, 9. октобар, 19.30, Градска библиотека: промоција
романа „Реквијем за дечачки сан” Ивана Павловића у изда-
њу Књижевне омладине Србије.

У Га ле ри ји са вре ме не умет но -
сти у уто рак, 25. сеп тем бра,
отво ре на је из ло жба ра до ва
Ива не Дра гу ти но вић Со ко лов -
ски и Дра га не Жа ре вац, под
на зи вом „Круг ве ло ва”.

Ци клус ра до ва и из ло жби ре -
а ли зо ва ле су умет ни це ко је са -
ра ђу ју од 2015. го ди не. Ка ко
су на гла си ле, ме ђу соб но су се
за ин те ре со ва ле за ра до ве јер
се обе ба ве му сли ман ском тра -
ди ци јом, ко ја се у на шој кул -
ту ри огле да у сев да лин ка ма,
ми ри си ма за чи на, сен зу ал но -
сти до ди ра ма те ри ја ла, у је зи -
ку и оби ча ји ма.

Ме та фо ру ве ла су пре у зе ле
из тек ста „Ислам, ате и зам, мо -
дер ност, не ка бо го хул на раз -
ми шља ња” Сла во ја Жи же ка.
Он је го во рио о Ага ри, Авра -

мо вој на ло жни ци и мај ци пр -
во ро ђе ног Исма и ла, ро до на -
чел ни ка исла ма, озна чу ју ћи је
као ону ко ја је раз го ва ра ла ди -
рект но с Бо гом, мо ле ћи га да
јој спа се де те, и за кљу чио да је
оби чај да же на мо ра би ти при -
кри ве на ве лом по сле ди ца ве -
ро ва ња да она не по сред но ви -
ди Бо га и га ран ту је исти ну.

Др Ива на Дра гу ти но вић Со -
ко лов ски ро ђе на је 11. ма ја
1974. у Бе о гра ду. На Фа кул те -
ту ли ков них умет но сти у Бе о -
гра ду је ди пло ми ра ла (1999),
ма ги стри ра ла (2003) и док то -
ри ра ла (2015). Ба ви се сли ком,
цр те жом, скулп ту ром, ин ста -
ла ци јом, ви де ом, пер фор ман -
сом, ор га ни за ци јом умет нич -

ког сим по зи ју ма „Ми ле ше ва”
и пе да го шким ра дом.

Дра га на Жа ре вац се од 1979.
ба ви ме диј ском умет но шћу и
из ла же у Ср би ји и у ино стран -
ству. Ње ни ви део-ра до ви при -
ка за ни су на број ним ви део-
-фе сти ва ли ма, ТВ ста ни ца ма
(Ар те, Ла5, СВР), у по зо ри -
шним пред ста ва ма, на из ло -
жба ма и ма ни фе ста ци ја ма ши -
ром Евро пе и у САД, Афри ци
и Ау стра ли ји.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 5. ок то бра.

ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА ИВА НЕ ДРА ГУ ТИ НО ВИЋ СО КО ЛОВ СКИ И ДРА ГА НЕ ЖА РЕ ВАЦ

Круг ве ло ва

јед на ге не ра ци ја оде. Та ко ђе,
ве ли ки број ко ле га ко је сам упо -
знао, оти шао је на дру го рад но
ме сто или из зе мље. Емо тив но
сам до жи вља вао све те си ту а -
ци је и ово су мо ја се ћа ња на
све њих – об ја снио је ау тор из -
ло жбе.

За му зич ки сег мент у окви -
ру из ло жбе би ли су за ду же ни
Алек сан дар Ђор ђе вић и Са ва
Ла за ров.

Де јан Рат ко вић је ро ђен 1963.
у Бе о гра ду. Ди пло ми рао је на
ФЛУ у Ско пљу 1991. го ди не,
на од се ку за сли кар ство, у кла -
си про фе со ра Си мо на Се мо ва.
Члан је УЛУС-а од 1996. го ди -
не. Из ла гао је ко лек тив но ви -
ше пу та ши ром бив ше Ју го сла -
ви је од 1993. го ди не и око се -
дам пу та са мо стал но. Уче ство -
вао је у ра ду ви ше ли ков них
ко ло ни ја. Ба ви се пе да го шким
ра дом као на став ник ли ков не
кул ту ре у ОШ „Бран ко Ра ди -
че вић” у Пан че ву ви ше од два -
де сет го ди на. Члан је Удру же -
ња ли ков них умет ни ка „Све ти -
о ник”.

Страну припремила 
Мирјана

Марић

У ОКВИ РУ ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊА ЈУ БИ ЛЕ ЈА

Це ло ве чер њи кон церт ПСЦПД-а
У Све ча ној са ли На род ног му -
зе ја Пан че во у че твр так, 27.
сеп тем бра, Пан че вач ко срп ско
цр кве но пе вач ко дру штво одр -
жа ло је це ло ве чер њи кон церт.

Пан че вач ко срп ско цр кве но
пе вач ко дру штво је нај ста ри је
пе вач ко дру штво у срп ском на -
ро ду – ове го ди не сла ви 180
го ди на не пре кид ног по сто ја ња
и де ло ва ња. На ступ ко ји је одр -
жан пред пут у Беч, је дан је од
до га ђа ја ко ји ма се обе ле жа ва
ју би лар на го ди шњи ца.

– До са да смо има ли ве ли ку
из ло жбу, на кон ко је је одр жан
кон церт, та ко ђе у На род ном му -
зе ју. У окви ру „Да на про та Ва -
се” от пе ва ли смо це ло бде ни је,
а овом при ли ком смо пред ста -
ви ли кон церт ни про грам с ко -
јим ће мо на сту па ти и ван на -

шег гра да и зе мље – ис та кла је
Ве ра Ца ри на.

Хор је од 28. до 30. сеп тем -
бра бо ра вио у Бе чу, где је имао
не ко ли ко ак тив но сти. Пр вог

да на је одр жан це ло ве чер њи
кон церт у Цр кви Ро ђе ња Пре -
све те Бо го ро ди це и при ре ђе но
мул ти ме ди јал но пре да ва ње о
дру штву и ње го вом исто ри ја ту.

Дру гог да на хор је пе вао ли -
тур ги ју с вла ди ком Ан дре јем,
ко ји је вла ди ка ита ли јан ски,
мал те шки, ау стриј ски и швај -
цар ски.

– Оно што оче ку је мо, а ни -
је још из ве сно, је сте го сто ва -
ње у Ви чен ци кра јем ок то бра,
као и „Да ни ду хов не му зи ке”,
ко ји ће ове го ди не би ти по -
све ће ни на шем ју би ле ју. Пла -
ни ра мо ве ли ку про сла ву у
окви ру на ше сла ве у де цем -
бру, на ко јој ће мо, на дам се,
ус пе ти да пред ста ви мо јед ну
ма лу до пу ну мо но гра фи је Ми -
хо ви ла То ман дла. Же ли мо да
се ћа њи ма оних ко ји још не -
што пам те и ко ји су још жи ви
по кри је мо пе ри од од 1938. го -
ди не до да нас – на гла си ла је
Ве ра Ца ри на.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ НИ КО ЛЕ ВЛА ЈИ ЋА

Ку ће и љу ди
Про мо ци ја пу бли ка ци је „Ку -
ће и љу ди – во дич кроз кул -
тур ну исто ри ју гра да Пан че -
ва” Ни ко ле Вла ји ћа, ет но ло -
га-са вет ни ка, одр жа на је у
пе так, 28. сеп тем бра, у Све -
ча ној са ли На род ног му зе ја
Пан че во.

Књи га Ни ко ле Вла ји ћа ре -
зул тат је ду го го ди шњег ис -
тра жи вач ког ра да у обла -
сти кул тур ног на сле ђа гра -
да ко ји се раз ви јао у окви -
ри ма европ ског кул тур ног
про сто ра.

– Хтео сам у књи зи да ука -
жем на не ке мо мен те ко ји
ни су по зна ти ши рој јав но сти
и да из дво јим од ре ђе ни број
лич но сти, ме ђу ко ји ма су и
не ке ма ње по зна те, али су по
мом ми шље њу зна чај не. Свих

на ве де них три де сет лич но -
сти из ла зе из тог за ви чај ног
кон тек ста, то су љу ди ко ји су
зна чај ни за кул ту ру и исто -
ри ју Ср би је, а мо жда и ши -
ре. У овој књи зи је об у хва -
ћен пе ри од од дру ге по ло ви -
не 18. ве ка па за кључ но с на -
шим да ни ма. По след њи у овој
књи зи се упо ко јио пре три
го ди не, а нај ста ри ји је ро ђен
на по чет ку 1765. го ди не –
ре као је Ни ко ла Вла јић.

Не ки од љу ди ко ји се на -
ла зе у књи зи су Ђор ђе Вај -
ферт, И. М. Ко ла рац, Ми лош
Цр њан ски и Оља Ива њиц ки.

Сви по се ти о ци су до би ли
бес пла тан при ме рак књи ге
„Ку ће и љу ди – во дич кроз
кул тур ну исто ри ју гра да Пан -
че ва”.

Тех ни ка ко јом су ра ђе не сли -
ке пре те жно су уље на плат ну,
тем пе ра и аква рел, док су ли -
ко ви ко ји су на сли ка ни има -
ги нар ни.

– Ин спи ра ци ја су ми сви они
љу ди ко ји су про шли кроз мој
жи вот не ка да и они ко ји су оти -
шли. Сти ца јем окол но сти ра -
дим у шко ли и сва ке го ди не

ЗАВРШЕН ШЕСНАЕСТИ ФЕСТИВАЛ „ET HNO.CO M”

Традиција и историја
Прошлог викенда, 28. и 29. сеп-
тембра, на сцени Културног цен-
тра Панчева одржан је шеснае-
сти фестивал „Et hno.co m”, чи-
ји је уметнички директор вио-
линиста Филип Крумес.

Фестивал је отворио састав
„Бојана и Небојша Брдарић”, ко-
ји се годинама бави традицио-
налном музиком с Балкана. С
њима су те вечери наступиле и
Јелена Пећаранин и Невена Чи-
пак. Након уводног концерта
панчевачкој публици се пред-
ставила група „Бело платно”, чи-
ји је репертоар базиран на тра-

дицији Косова и Метохије. Са-
став тренутно прославља дваде-
сетогодишњицу постојања, а
основне одлике њиховог изво-
ђења су балкански модални стил,
упечатљиви женски и мушки
гласови, свирање на традицио-
налним музичким инструмен-
тима, као и певање старих песа-
ма на локалним дијалектима.

Другог дана фестивала изве-
дена је јеврејска музичка пред-
става под називом „Јосиф и ње-
гова браћа”. Пред извођење мју-
зикла публици се обратио глав-
ни рабин Јеврејске заједнице

Србије Исак Асијел, који је ис-
причао причу о Јосифу. Он је
објаснио да се овај историјски
лик у свом животу понашао на-
добудно и имао велику жељу
да му се други клањају, али да
је у једном тренутку, када је
научио да тумачи туђе снове,
да слуша друге и разуме, кре-
нуо његов успон у животу.

– У овој какофонији у којој
живимо има пуно буке. Нема-
мо времена да саслушамо дру-
ге. Ипак, ако развијемо тај осе-
ћај да саслушамо глас танак,
тих, глас који је у болу, у патњи

и ако пригнемо уво да то заи-
ста чујемо, то нас све заједно
може узнети високо. То је оно
што је Јосиф схватио и то је
порука ове библијске приче о
Јосифу праведнику – објаснио
је рабин.

У мјузиклу су учествовали
хор „Браћа Барух”, сефардска
музичка група „Ši ra U’t fi la” и
глумци Младен Андрејевић и
Зорана Бечић. Библијску пое-
му „Las co plas de Yosef Ha-Tsa -
dik” написао је Абрахам Толе-
до на ладину, у 17. веку, у Ис-
танбулу.



Дру штво пче ла ра „По дру жни -
ца Пан че во” на ста ви ло је еду -
ка тив ну ак ци ју „Мед ни до ру -
чак” по основ ним шко ла ма у
по не де љак, 1. ок то бра, у Бре -
стов цу. Том при ли ком су из -
у зет но зна ти жељ ним уче ни -
ци ма ни жих раз ре да ОШ „Ол -
га Пе тров” чла но ви по ме ну -
те ор га ни за ци је – Бо рис Ба -
бић, Шан дор Би ро, Би ља на
Ан ге лов и пре да вач Вој кан
Ми лу ти но вић – от кри ли ка -
кве све ко ри сти љу ди има ју
од пче ла.

– Реч је о ак тив но сти ма за -
по че тим 2017. го ди не у окви -
ру ко јих ма ли ша не упо зна -
је мо са жи во том и зна ча јем
пче ла у при ро ди, за тим ути -
ца јем љу ди на за јед ни це ових
пле ме ни тих ин се ка та и, на
кра ју, с бла го де ти ма ко је се

од њих мо гу до би ти. На на ше
за до вољ ство, де ца су се ве о -
ма за ин те ре со ва ла за ове те -
ме и би ла сло бод на да по ста -
вља ју ра зна пи та ња – од то га
да ли по сто је пче ле опло ђа -
чи до то га ко ли ки је век ма -
ти це. Скре ну ли смо им па -
жњу на то да се мед до би ја
ис кљу чи во од пче ла, а не од
пе ка ра, с об зи ром на то да и
та кав по сто ји на тр жи шту –
ис та као је Ми лу ти но вић.

На кон пре да ва ња, ор га ни -
зо ва них у две гру пе, сва де -
ца су по слу же на на ма зом од
ме да.

Ба нат ски Бре сто вац: Отва ра -
ње по ну да за из град њу пар -
кин га код фуд бал ског игра -
ли шта би ће оба вље но у пе так,
5. ок то бра, у Град ској упра ви.
На ред ног да на уче ни ци основ -
не шко ле осли ка ва ће зид на
Ва тро га сном до му.

Ба нат ско Но во Се ло: Бес плат -
ни пре вен тив ни здрав стве ни
пре гле ди (ме ре ње ше ће ра, ма -
сно ће, те ле сне те жи не...) спро -
ве де ни су у су бо ту, 29. сеп -
тем бра, у ма лој са ли До ма
кул ту ре. Су тра дан је у ор га -
ни за ци ји Удру же ња же на „Но -
во се љан ке/Boboacele” у спорт -
ској ха ли одр жа на ма ни фе -
ста ци ја „Ба нат ски хлеб”. Ор -
ке стар, пр ви фол клор ни ан -
самбл и со ли сти До ма кул ту -
ре уче ство ва ће у не де љу, 7.
ок то бра, у јав ном сни ма њу
еми си је „Жи ки на ша ре ни ца”
у Пан че ву.

До ло во: Не дав но је у по се ти
се лу био Но рио Ина га ки из
То ки ја, ис тра жи вач ру мун -
ског фол кло ра, ка ко би сни -
мио ру мун ске фол клор не игре
и на род не пе сме – дој не.

Гло гоњ: Рад ни ци ко му нал ног
пред у зе ћа са зи да ли су ро штиљ
на пла жи Ске ла. Деч ја фол -

клор на сек ци ја До ма кул ту ре
на сту пи ла је у су бо ту, 29. сеп -
тем бра, у Ја се но ву. Дан шко ле
обе ле жа ва се у че твр так, 4. ок -
то бра, ка да ће би ти ор га ни зо -
ва на и из ло жба кућ них љу би -
ма ца, док ће Ме сна за јед ни ца
по во дом Деч је не де ље по ча -
сти ти уче ни ке со ки ћи ма, во -
ћем и слат ки ши ма. Оче ку је се
по че так ра до ва на уре ђе њу атар -
ског пу та у сме ру Сеф ке ри на.

Ива но во: На јав ној на бав ци за
по ста вља ње тар тан-под ло ге на

ко шар ка шком те ре ну иза бран
је нај бо љи по ну ђач, ко ји ће
уско ро са ОШ „Мо ша Пи ја -
де” пот пи са ти уго вор о оба -
вља њу ра до ва.

Ја бу ка: Уга шен је по жар на
се о ској де по ни ји, уз ве ли ки
труд рад ни ка ЈКП-а „Вод-
Ком”. Уско ро по чи њу ра до ви
на атар ским пу те ви ма у Ја -
бу ци. По во дом Деч је не де ље,
у пе так, 5. ок то бра, из ме ђу
14 и 16 са ти, Ме сна за јед ни -
ца при ре ди ће у сво јим про -
сто ри ја ма за ма ли ша не дру -
же ње и игра ње са ани ма то -
ром.

Ка ча ре во: Дом кул ту ре је 1.
ок то бра отво рио кон курс за
уче шће на Фе сти ва лу ху мо ра
и са ти ре „Деч ја жа о ка 2018”.
Као и прет ход них го ди на, би -
ће ор га ни зо ва но так ми че ње
у две ка те го ри је – ка ри ка ту -
ра и афо ри зам, и то на те му:
кућ ни љу бим ци, а пра во уче -
шћа има ју сви основ ци с те -
ри то ри је Пан че ва. Кон курс
тра је до 24. ок то бра.

Омо љи ца: Удру же ње же на
„Омољ чан ке” обе ле жи ло је
сво ју сла ву Кр стов дан у че -
твр так, 27. сеп тем бра. Так -
ми че ње ва тро га са ца одр -
жа но је у не де љу, 30. сеп -
тем бра.

Стар че во: Је се ња се зо на у
Кре а тив ном кул тур ном клу -
бу по че ла је у пе так, 28. сеп -
тем бра, свир ком бен да „По -
рив”, а су бо ту, 6. ок то бра, од
19 са ти, на истом ме сту би -
ће обе ле же на Свет ска не де -
ља све ми ра, ка да ће Јо ван
Алек сић, члан „Мен се” и
Астро ном ског дру штва „Ру -
ђер Бо шко вић” из Бе о гра да,
го во ри ти на те му „Ко му ни -
ка ци ја с дру гим све то ви ма”.
Пре да ва ње по во дом да на ро -
ђе ња Ми хај ла Пу пи на би ће
одр жа но у уто рак, 9. ок то -
бра, у 13 са ти, у ОШ „Вук Ст.
Ка ра џић”, а пре да вач ће би -
ти Алек сан дра Нин ко вић Та -
шић, пред сед ни ца Обра зов -
но-ис тра жи вач ког дру штва
„Ми хај ло Пу пин”.

Петак, 5. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Нај бо ље Али бу нар ке
и Гло гоњ ке

У знак се ћа ња на то ка ко је не -
кад из гле да ла, по ко јој ре цеп -
ту ри је ме ше на и ко ли ко је би -
ла уку сна основ на жи вот на на -
мир ни ца, Удру же ње же на „Но -
во се љан ке/Boboacele” осми сли -
ло је ма ни фе ста ци ју под на зи -
вом „Ба нат ски хлеб”.

Тим по во дом вред не чла ни -
це по ме ну те ор га ни за ци је че -
ти ри го ди не за ре дом при ре ђу -
ју над ме та ње у пра вље њу тог
пре храм бе ног ар ти кла од пше -
ни це по ста рин ској ре цеп ту ри,
али так ми чар ски мо тив им ни -
је у пр вом пла ну, већ су то сва -
ка ко вред но сти као што су не -
го ва ње тра ди ци је, ан га жо ва ње
при пад ни ца леп шег по ла у ру -
рал ним сре ди на ма и мо жда и
нај бит ни је – дру же ње и скла -
па ње но вих по знан ста ва.

Сам до га ђај све ча но је отво -
рен у не де љу, 30. сеп тем бра, у
ло кал ној спорт ској ха ли, уз при -
су ство број них уче сни ка из око -
ли не, од но сно удру же ња же на
из Пан че ва, Стар че ва, Омо љи -
це, Ја бу ке, Гло го ња Али бу на -
ра, Вла ди ми ров ца, Ор ло ва та,
Ка ча ре ва, До ло ва, Уз ди на, Ов -
че, Илан џе, То ра ка и, на рав но,

СЕЛО

НО ВО СЕ ЉАН КЕ УСПЕ ШНО НЕ ГУ ЈУ ТРА ДИ ЦИ ЈУ

„БА НАТ СКИ ХЛЕБ” НА ПРА ВЉЕН 
С МНО ГО УКУ СА

Страну припремио

Јордан
Филиповић

О ЗНА ЧА ЈУ ПЧЕ ЛА У ОШ „ОЛ ГА ПЕ ТРОВ”

„Мед ни до ру чак” у
Бре стов цу

Но вог Се ла. Ме ђу њи ма су се
на шле и зва ни це као што су
Зо ран Пер ко вић, за ме ник ам -
ба са до ра Бо сне и Хер це го ви не
у Ре пу бли ци Ср би ји, и Зо ри ца
Ре пац, чла ни ца Град ског ве ћа
за по љо при вре ду, се ло и ру -
рал ни раз вој, за јед но с дру гим
пред став ни ци ма ло кал не са мо -
у пра ве.

Ка ко је ма ни фе ста ци ја „Ба -
нат ски хлеб” так ми чар ско-из -
ла гач ког ка рак те ра, уче сни ци
су се пред ста ви ли уме ћем у

спра вља њу до ма ћег хле ба и
укра ша ва њу из ла гач ког про -
сто ра у ис кљу чи во ет но-сти лу.

Пре ма ре чи ма Сне жа не Ба -
бе, пред сед ни це Удру же ња же -
на „Но во се љан ке/Boboacele”,
глав ног ор га ни за то ра до га ђа ја,
свих ше сна ест уче сни ка би ло
је на ви си ни за дат ка.

– Же не су се, као и увек, свој -
ски по тру ди ле и по ка за ле у нај -
бо љем све тлу. На рав но, не ко је
мо рао и да по не се са со бом на -
гра де, о че му је, ве ру је мо пра -

вед но, од лу чи вао еми нен тан жи -
ри – ис та кла је Сне жа на Ба ба.

Та ко су у кон ку рен ци ји „нај -
бо љи хлеб” о ква ли те ту узо ра -
ка пре су ђи ва ли Са ша Ми шић,
ме диј ски по зна ти ку ли нар ски
мај стор (ау тор еми си је „Па кле -
на ку хи ња”) и Африм Пнис хи,
но во се љан ски пе кар, ко ји су
пр ву на гра ду до де ли ли удру -
же њу „Ет но-ар т Бра кос” из Али -
бу на ра; дру ге су би ле „Вред не
ру ке Ба на та” из Вла ди ми ров -
ца, а тре ће ме сто су по де ли ле
„Ба на ћан ке” из То ра ка и „Злат -
на ја бу ка” из Ја бу ке.

За ода бир нај леп шег из ла гач -
ког ме ста био је за ду жен Ђерђ
Ереш, ака дем ски сли кар, а пре -
ма ње го вом су ду, кре а тив ни је
од оста лих би ле су „Гло гоњ ке”,
ис пред чла ни ца удру же ња „Ор -
ло ват” и „Ет но-ар т” из Ов че.

И овај до га ђај улеп шан је ра -
зно вр сним пра те ћим про гра -
мом у ко јем су уче ство ва ли
фол клор ни ан сам бли ло кал ног
До ма кул ту ре и кул тур но-умет -
нич ка дру штва из Но вог Се ла
(ДАК) и Вла ди ми ров ца („Агро -
жив”), а на ро чи то су се ис та кли
до ма ћи мла ди во кал ни и ин -
стру мен тал ни со ли сти – пе ва -
чи ца Кри сти на Мик и хар мо -
ни каш Ле о нид Ар де љан.

Пе ти ро ђен дан и сла ву Кр стов -
дан Удру же ње же на „Омољ чан -
ке” про сла ви ло је у че твр так,
27. сеп тем бра, у сво јим про -
сто ри ја ма у До му кул ту ре у
Омо љи ци.

Том при ли ком, на кон што је
упри ли че но ре за ње слав ског
ко ла ча, сва ка чла ни ца је ис -
при ча ла шта је у прет ход ном
пе ри о ду ра ди ла у ве зи са ак -
тив но сти ма те ор га ни за ци је.

Пре ма ре чи ма Сла ви це По -
лић, за ступ ни це удру же ња, би -
ло је мно го то га за про те клих
го ди ну да на.

– Пре све га, одр жа ва ли смо
ткач ке ра ди о ни це за де цу, ко -
је су би ле ве о ма по се ће не бу -
ду ћи да има мо од лич ну са рад -
њу са шко лом. При ре ди ле смо
и еду ка ци је о ши ве њу и кро је -
њу, као и не ца њу, спе ци јал ној

тех ни ци из ра де ра до ва од чип -
ке на ра мо ви ма уз по моћ по -
себ них ига ла. Курс су др жа ле
две чла ни це удру же ња „Па нон -
ке”, ко је за то има ју цер ти фи -
ка те, а од зив је био из у зет но

ве лик. С Ме сном за јед ни цом
и До мом кул ту ре уче ство ва ле
смо у ор га ни за ци ји „По ро дич -
них да на”, ко је сва ке го ди не
отва ра мо на шом ма ни фе ста ци -
јом „Ци пов ка”. Та да пра ви мо и

ет но-ба зар и на ње му уче ству -
ју на ше при ја те љи це из окол -
них ме ста, као и оне из Ши ма -
но ва ца, с ко ји ма има мо ду го -
го ди шњу плод ну са рад њу. Ина -
че, ре дов но се са ста је мо сва ке
сре де и пет ка, од 16 до 20 са -
ти, ка да у про се ку де се так же -
на углав ном ра ди руч не ра до -
ве. На ша вра та су ши ром отво -
ре на и за но ве чла ни це, па су
нам се та ко не дав но при дру -
жи ле три ре ла тив но мла де су -
гра ђан ке – ис та кла је Сла ви ца
По лић.

Сла ву и ро ђен дан су „Омољ -
чан ке” и њи хо ви го сти про ве -
ли у дру же њу и де гу ста ци ји по -
сних је ла ко ја су до ма ћи це са -
ме при пре ми ле – од па су ља
пре бран ца и пр же не ри бе до
по сних пи та с ви шња ма, ја бу -
ка ма, бун де ва ма...

УДРУ ЖЕ ЊЕ ЖЕ НА ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛО ГО ДИ ШЊИ ЦУ И КР СНУ СЛА ВУ

Ма ли ју би леј „Омољ чан ки”

СЕ О СКЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ – ДОЛОВО (9)

На бав ка књи га акут ни про блем
Би бли о те ка До ма кул ту ре у До -
ло ву за у зи ма по вр ши ну од ше -
зде сет ме та ра ква драт них и са -
сто ји се од чи та о ни це са два -
на ест се ди шта и про сто ра за
сме штај фон да. Пре ма ре чи ма
та мо шње би бли о те кар ке Жа -
кли не Ми јал ко вић, све то је
уре ђе но, осми шље но и при ла -
го ђе но свим ка те го ри ја ма чи -
та ла ца.

– Мно го по зи тив них по ма ка
учи ње но је у по след ње вре ме, а
пре о ста ло је још аде кват но ре -
ши ти гре ја ње у зим ском пе ри -
о ду, јер по сто је ће ни је до вољ -
но за по сти за ње за до во ља ва ју -
ће тем пе ра ту ре. По ред три ста
пе де сет ме та ра по ли ца за књи -
ге и дру гу гра ђу, као и ра чу на -
ра, ске не ра и штам па ча, наш
књи жни фонд да нас бро ји
12.000 на сло ва, од че га је хи -
ља ду на ру мун ском је зи ку, док
је два де сет од сто књи га по све -
ће но деч јем уз ра сту. Ка да је о
њи ма реч, нај чи та ни је су ба -
сне и бај ке, а ме ђу основ ци ма
су убе дљи во нај по пу лар ни је
лек ти ре – Ну ши ће ва „Ау то би -
о гра фи ја” и Ћо пи ће ви „Хај ду -
ци”. Што се ста ри јих ти че, пред -
ња че Хо се и ни је ви ро ма ни, а

пу бли ци су ин те ре сант ни и три -
ле ри Џеј мса Па тер со на, као и
де ла Ги јо ма Му соа. Сред њо -
школ ци се, по ред оба ве зног
про гра ма, опре де љу ју и за опус
Сти ве на Кин га – ка же ова ди -
пло ми ра на би бли о те кар ка (с
по ло же ним струч ним ис пи том).

У еви ден ци ји уста но ве за ве -
де на су 953 ко ри сни ка, од че га
је око 300 ак тив них и ре дов них
чла но ва би бли о те ке. Ме ђу њи -
ма је нај ви ше од ра слих и осно -
ва ца, а у со лид ном бро ју су за -
сту пље ни и сред њо школ ци.

– Днев на ста ти сти ка се ре -
дов но во ди, па је до 15. сеп -
тем бра уку пан број ко ри шће -
них пу бли ка ци ја 2.673. Чи та о -

ци ма сва ко днев но ну ди мо но -
ви не „Пан че вац” и „Ли бер та -
теа”. По ред кла сич ног ин вен -
та ра, у ин тер ном про гра му фор -
ми ра мо и елек трон ску ба зу, у
ко ју је до сад уне то 8.289 је ди -
ни ца. Ка да је реч о ку по ви ни
књи га, у по след њих не ко ли ко
го ди на у бу џе ту Гра да као осни -
ва ча уста но ве не ма на мен ског
нов ца за ку по ви ну књи га, већ
нам пре о ста је да се осла ња мо
на та ко зва на соп стве на сред -
ства До ма кул ту ре, ко ја у фи -
нан сиј ском пла ну не пре ла зе
40.000 ди на ра на го ди шњем
ни воу, али чак се и то ума њу је
ре ба лан сом. Та ко смо про шле
го ди не ку пи ли књи ге за 25.500

ди на ра, а у те ку ћој го ди ни тај
из нос не ће пре ћи ни 20.000 –
на во ди Ми јал ко ви ће ва.

Она до да је да је за ви чај на
књи жна и не књи жна гра ђа пер -
ма нент на по тре ба ло кал не за -
јед ни це, па је с ци љем кул тур -
ног и ту ри стич ког раз во ја се ла
2014. го ди не за по че то фо р ми -
ра ње и За ви чај ног оде ље ња.
Зна ча јан по ду хват би бли о те ке
и До ма кул ту ре у прет ход ним
го ди на ма је сте из да вач ка де -
лат ност, а ту се пре вас ход но
ми сли на мо но гра фи је „Ма ла
цр ква у До ло ву” и „Цр ква у
цен тру”, у че му је уче ство ва ла
и по ме ну та би бли о те кар ка.

Као сер вис гра ђа на, би бли о -
те ка слу жи и за до во ље њу дру -
гих кул тур них по тре ба ста нов -
ни штва, а пра ти и мо дер не трен -
до ве, на ро чи то у обла сти по др -
шке ин те гра ци ји осо ба са ин ва -
ли ди те том. Та ко је 2012. го ди не
по кре ну та услу га до пре ма ња
књи га ко ри сни ци ма са сма ње -
ном мо гућ но шћу кре та ња, а из -
ла зи се у су срет и труд ни ца ма и
по ро ди ља ма. До ста ва се на кућ -
ну адре су оба вља сва ке сре де и
до вољ но је са мо да за ин те ре со -
ва ни кон так ти ра ју с би бли о те -
ком, на те ле фон 26-34–006.



ПРО ДА ЈЕМ опел кор са Ц
1.0 2005. 158. 000 км,
бен зин, кли ма, пе то ра
вра та, по вољ но.
063/73744-41 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ пе жо 307,
2005. 063/801-24-45.
(267015)

ПРО ДА ЈЕМ ску тер ЦПИ
ху сар 49 цм, ре ги стро ван
до ју ла. 061/685-14-01.
(267251)

КОМ БИ иве ко за стван
new rival, 2010, те рет ни,
по ви шен, про ду жен,
63.000 км, 5.400 евра.
064/144-27-40. (267568)

МА ЗДА МХ3 16, 16 В,
1991. го ди ште, вла сник.
063/848-62-45, 065/659-
58-01. (267236)

СЕ АТ аро са 1.4, 2002. го -
ди ште, ре ги стро ван до ју -
на 2019, до дат не 4 зим -
ске гу ме, це на до го вор.
Зва ти по сле 10 са ти.
064/386-45-53. (267295)

ПУН ТО 1.3 мул ти џет,
2005, пе то ра вра та, фул
опре ма. 064/587-50-24.
(267324)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002,
пе то ра вра та, фул опре -
ма, 200.000 км, у пр вој
бо ји, на име. 
064/587-50-24.
(267324)

ПЕ ЖО 307, 1.6 бен зин,
2001. де цем бар, пе то ра
вра та, фул опре ма,
156.000 км, на име.
064/587-50-24. (267324)

БРА ВО 1.9, мул ти џет М,
2007, фул опре ма, на
име. 064/587-50-24.
(267324)

ПУН ТО 2, 1.1, 96, тро је
вра та, ре ги стро ван, у во -
зном ста њу. 064/587-50-
24. (267324)

АУ ДИ 80 ја је, 1.8, 90, ре -
ги стро ван, ате сти ран
плин до 2022. 062/899-
28-54. (267324)

РЕ НО ме ган 2007, ди зел
1.5, 106 кс, 6 бр зи на, 2/3
вра та, ре дов но одр жа ван.
064/246-05-71. (267331)

ПРО ДА ЈЕМ ју го ин, 2007.
го ди ште, не ре ги стро ван.
Тел. 063/865-66-21.
(267370)

ОПЕЛ ка дет 1.4, ли му зи -
на, 1991. го ди ште, пр ви
вла сник. 063/151-45-52,
013/314-352. (267394)

ГОЛФ 3, 1995. го ди ште,
ре ги стро ван, по ло 1.4,
2000, ре ги стро ван.
063/837-48-34. (267406)

ФОРД си је ра, топ ста ње,
ре ги стро ван, бој лер, ТВ
фи липс. 060/143-62-10.
(267425)

ПУН ТО 2004, бен зин,
плин, кли ма, тек ре ги -
стро ван, ате сти ран, 3 В,
1.300 евра. 
063/895-45-80.
(267433)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну га -
ра жу на Ко те жу 2, на
углу код Пи ва ре. 063354-
221. (267391)

АДРИА камп-при ко ли ца
са тен дом. Пр ви вла сник,
по вољ но. Тел. 066/408-
426. (267469)

ФИ ЈАТ пун то 1.3, мул ти -
џет, ди зел, 2004. го ди ште,
ре ги стро ван, од ли чан.
061/140-24-85. (267463)

ПЕ ЖО 106, 1.0, 1998, ре -
ги стро ван, 900. 069/641-
`124. (267536)

СТИ ЛО 1.9, ЈТД, 2002, 2
В, плав, 1.5000 евра, за -
ме на. 069/641-124.
(267536)

СУ ЗУ КИ бург ман 260 цм,
2001. го ди ште. 060/072-
87-87. (267453)

БИ ЦИКЛ жен ски ка при о -
ло. 060/072-87-87.
(267453)

СТИ ЛО 1.9 ди зел, 2002,
пе то ра вра та, фул опре -
ма, у пр вој бо ји.
К064/587-50-24. (267543)

ОПЕЛ астра ка ра ван,
бен зин, гас, 1.6, 1998. го -
ди ште. 063/876-87-80.
(267142)

ГОЛФ ди зел, 1997. го ди -
ште, до бар, ис пра ван, ис -
те кла ре ги стра ци ја.
064/505-63-23. (267504)

ЈУ ГО 55, 1988. го ди ште, у
од лич ном ста њу, ком плет
зим ске и лет ње гу ме, алу
фел не, ку ка, ре ги стро ван
до ма ја 2019, 350 евра.
063/193-63-59. (267516)

ОПЕЛ за фи ру про да јем,
1.7, 2013. го ди ште, ди зел.
063/244-674. (267548)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от куп
свих вр ста во зи ла, ка та -
ли за то ра, про да ја де ло ва,
до ла зим на адре су.
069/203-00-44, 066/409-
991. (260599)

ОТ КУП во зи ла, ала та,
гво жђа, оста ло, про да ја
де ло ва, до ла зим на адре -
су. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (260599)  

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то ма -
тик АПН, ис пра ван-не ис -
пра ван. 064/171-22-13.
(267397)

КУ ПУ ЈЕМ во зи ла, ста ње
не бит но, ис пла та ре ал на,
до 500 евра. 060/135-08-
48. (267563)

ПРО ДА ЈЕМ трак тор ску
ро то-фре зу 1.80 ме та ра,
ИМТ, тип 612, 838. Тел.
060/632-55-11. (265787)

ПРИ КО ЛИ ЦА ки кин да,
се тво спре мач, дво ред ни
шпа р тач, кру њач, пре кру -
пач. 063/887-23-38.
(267556)

ТРАК ТОР, фер гу сон 533,
у до бром ста њу, ре ги -
стро ван, вла сник.
063/823-29-61. (267553)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ га ра жу
на Те сли, 25 м2. Тел.
063/313-848. (267374)

ГА РА ЖУ из да јем, ду пла,
30 м2, гре ја ње гра тис,
стру ја, зи да на, Те сла.
061/225-16-43. (4783)

ВЕШ-МА ШИ НА, фри жи -
дер, за мр зи вач и по лов ни
де ло ви од веш-ма ши на.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (266131)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ди -
ги тал них ри си ве ра, да -
љин ских, мо ни то ра.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа 28.
353-463, 063/877-38-21.
(267582)

ПРЕ ПЕ ЛИЧ ЈА ја ја, сме де -
ре вац, сто чић за ТВ, соб -
ни сто чић ма си ван.
061/150-05-03. (267076)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за
пра вље ње па пир них џа -
ко ва, обу ка и куп ци обез -
бе ђе ни. Тел. 064/424-95-
10. (267154)

РАС ПРО ДА ЈА ко ка но си -
ља у пу ној но си во сти са
фар ме „Да бић” у Пан че -
ву, по це ни од 200 ди на -
ра ко мад. Упис вр ши мо
за 13. ок то бар 2018.
013/377-901. (266977)

ПРО ДА ЈЕМ ве ли ку по ро -
дич ну гроб ни цу на Ста -
ром пра во слав ном гро -
бљу, по вољ но. 
013/346-262. 
(266659)

ПРО ДА ЈЕМ по лу кон церт -
ни кла вир edmund lyner,
ме тал на кон струк ци ја,
Беч, по вољ но. 013/346-
262. (266659)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ АЕРГ,
6 кв. Тел. 062/176-49-00.
(267278)

РАС ПРО ДА ЈА но вог на -
ме шта ја: сто ли це од
1.500, сто ло ви од 4.500.
060/600-14-52. (4784)

КЛИК-КЛАК ле жа је ви,
но ви – од 12.900. Из бор
ме бла по же љи. 
060/600-14-52. 
(4784)

ИН ВЕР ТЕР кли ма ми деа
12, са уград њом 360
евра, по клон. 0656/291-
87-32. (267296)

ПРО ДА ЈЕМ трак тор ску
ро то-фре зу 1.80 ме та ра,
ИМТ, тип 612, 838. Тел.
060/632-55-11. (265787)

ПРО ДА ЈЕМ ко зе ја ло ве,
де бе ле, до бре за кла ње.
065688-86-30. (267309)

СТА РА бах ма но ва ци гла,
ве ли ки фор мат. 063771-
55-44. л267312)

УСТУ ПАМ два гроб на ме -
ста на Ста ром пра во слав -
ном гро бљу у Пан че ву.
066/425-180, 013/311-
761. (267316)

ОР МАР, ду ше,, сто, сто -
ли це, ви три на, ко мо да,
ра ди ја тор, гре ја ли це, по -
кућ ство. 065/353-07-57.
(267358)

ЈА БУ КА, ду ња, кру шка за
ра ки ју – про да јем, до во -
зим. Тел. 061/142-23-69.
(267317)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но
ре мон то ва не ТА пе ћи
свих кв, до ста ва, мон та -
жа, га ран ци ја, по вољ но.
061/641-30-36. (267323)

ПРО ДА ЈЕМ ре гал, тро сед,
дво сед, фо те љу, очу ва но.
069/352-15-43. 
(267372)

АЛ ФА плам 90 за ета жно
гре ја ње, про да јем, 250
евра. 062/208-564.
(267382)

ПРО ДА ЈЕМ му шко те ле.
066/354-791. (263784)

ПРО ДА ЈЕМ ку ку руз и жи -
та ри це, до но сим на кућ ну
адре су. Тел. 064/129-45-
43. (267338)

МАН ГУ ЛИ ЦЕ од 80 до
200 кг, че ру паљ ке за пи -
ли ће но ве. 064/552-59-
49. (267402)

ПРО ДА ЈЕМ сме де ре вац,
ин ду стриј ску ма ши ну и
ба гат „ви шња”. 061/182-
37-90. (267434)

ШПО РЕТ, плин, стру ја,
гас, веш-ма ши на, фри жи -
дер 280 л, су до-ма ши на,
дво сед, тро сед, ку хињ ски
ви се ћи, чи ви лук с ци пе -
лар ни ком, брач ни ду шек.
063/861-82-66. 
(267419)
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КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ста ре
веш-ма ши не, фри жи де ре,
аку му ла то ре, ка бло ве и
оста ли ме тал ни от пад.
060/521-93-40. (267337)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
за мр зи ва че, веш-ма ши не,
те ле ви зо ре. 064/158-44-
10, 063/101-11-47.
(267496)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и не -
ис прав не ТА пе ћи, до ла -
зим од мах. 064/588-95-
48. (267498)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи, ис -
прав ност ни је бит на.
064/366-57-87, 335-930.
(267526)

КУ ПУ ЈЕМ: пер ја не ја сту ке
и ду ње, ста ри но вац, пен -
ка ла,с ато ве, си фон фла -
ше ста ре играч ке, ста ро
по кућ ство. 063/705-18-
18, 335-930, 335-974.
(267526)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не ме та -
ле, гво жђе, аку му ла то ре,
алу ми ни јум, веш-ма ши не,
за мр зи ва че, те ле ви зо ре,
шпо ре те. 061/206-26-24.
(267559)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, ба -
кар, ме синг, алу ми ни јум,
оло во, веш-ма ши не, за -
мр зи ва че, те ле ви зо ре, до -
ла зим. 061/321-77-93.
(267559)

КУ ПУ ЈЕ МО ме тал ни от -
пад, гво жђе, алу ми ни јум,
оло во, ме синг, веш-ма ши -
не, за мр зи ва че, фри жи -
де ре. 061/322-04-
94.(267559)

КУ ЋА, Те сла, екс тра ло ка -
ци ја за при ва тан би знис,
ин ве сти то ре и ста но ва ње.
066/001-050. (4783)

ПРО ДА ЈЕМ но ву и ста ру
ку ћу, Ули ца Осло бо ђе ња
38-а. 013/320-144,
063/116-77-76. 

КУ ЋА, 7. ју ла, ком плет но
сре ђе на. 064/424-71-26. 

ИВА НО ВО, 60 м2 7,5 ари
пла ца, сре ђе на, укњи же -
на. 063/372-428. (266112)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут,
56 ари, гра ђе вин ско зе -
мљи ште са ви кен ди цом,
по моћ ним про сто ри ја ма,
во да, стру ја. 064/280-60-
53. (266591)

КУ ЋА, Ста ри Та миш, про -
да ја/за ме на за стан у
Пан че ву, 350 м2, дво ри -
ште, по друм, пот кро вље,
по моћ ни објек ти, га ра жа.
062/844-33-04. (266149)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа 95 м2,
по друм, га ра жа, шу па
(огрев), 3 ара. 064/407-
73-77, 063/850-97-19. (и)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ку де -
љар цу. 062/976-85-76.
(265278)

МРА МО РАК, хит на про -
да ја или за ме на ком фор -
не ку ће. 069/255-87-86.
(266652)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са пла -
цем на ста рој Ми си. Тел.
064/992-76-27. (266578)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, ле га ли -
зо ва ну на Ку де љар цу, на
9 ари пла ца. 064/040-82-
72. (266636)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са пар це -
лом у Ско ре нов цу. 064/366-
92-92, 063/160-50-78. 

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Вој ло -
ви ци, две стам бе не је ди -
ни це, ЦГ. 013/348-137,
062/348-137. (267097)

ПРО ДА ЈЕМ че ти ри лан ца
зе мље на ма лом На де лу.
063/241-7589. (267004)

НА ПРО ДА ЈУ укњи же ни
гра ђе вин ски пла це ви,
Стре ли ште. 064/119-04-
31. (266949)

ПРО ДА ЈЕМ зе мљу, До ло -
во-Ли ва ди це. 319-754,
061/153-34-61. (267227)

ПРО ДА ЈЕМ плац 49 ари,
Но во се љан ски. 064/131-
42-02. (267142) 

ЛА НАЦ зе мље, Ја буч ки
пут код „Пи ва ше ви ћа”,
гра ђе вин ска зо на це на
7.000. 060/353-99-10.
(267217)

ЦЕН ТАР, ку ћа ком фор на,
5 ари, кол ски, ле по дво -
ри ште. 258-06-47.
(267246)

ЗЕ МЉУ про да јем, Но во -
се љан ски пут,иза ци гла не
– два лан ца, и на дин ски
пут, бли зу се ла, 1 ла нац.
Тел. 013/311-309,
060/311-30-93. (267256)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Омо љи -
ца, цен тар, 120 м2, ЦГ,
ре но ви ра на, вла сник.
062/550-560. (267241)

ТЕ СЛА, ку ћа 90 м2, 3.5
ара, од лич на ло ка ци ја,
55.000. „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15. 

ХЕК ТАР  гра ђе вин ског зе -
мљи шта, се вер на зо на,
ин фра струк ту ра, ком -
плет на, са мо 15.000 евра.
063/894-84-23. (267265)

СТА РА ку ћа, 10 ари пла -
ца, Стар че во. 064/167-75-
93. (267306)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку -
ћу, Но во се љан ски пут,
Зр но, еко ном ско дво ри -
ште, ба шта, ам бар, ко чи -
не. 063/894-84-23.
(2672659)

КУ ЋА код На род не ба -
ште, 5 ари пла ца, са ин -
фра стук ту ром. 063/864-
09-85. (267270)

КО ТЕЖ, 160 м2, 3,2 ара +
га ра жа, од лич на по зи ци -
ја, 106.000, до го вор. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(267274)

ЦЕН ТАР, 120 м2, две за -
себ не је ди ни це, 5 ари,
75.000. „Го ца”, 
063/899-77-00.  
(267274)

ВЕ ЛИ КИ из бор ку ћа, све
ло ка ци је. „Го ца не крет ни -
не”, 063/899-77-00.
(267274)

ОМО ЉИ ЦА, 65 м2, 6.5
ари, усе љи ва, ле га ли зо ва -
на, по моћ ни објек ти.
064/961-00-70. 
(267293)

ПРО ДА ЈЕМ улич ну ку ћу и
дво ри шну, по вољ но за
ин ве сти то ре. Ћу ми ће ва
38, Пан че во. (р)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, плац
ра ди о ни цу (ба ра ка за
ста но ва ње 100 евра9.
069/213-97-37. 
(267291)

ЈА БУЧ КИ пут, но ва ку ћа,
86 м2, усе љи ва, укњи же -
на, вла сник. 
065/258-87-77. 
(267288)

ПРО ДА ЈЕМ ба шту са ку -
ћи цом на Ка ра у ли, Ри -
бар ска 37. Тел. 064/903-
70-73. (267308)
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ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи, 2, 3, 4, 6 кв, до -
ста ва, мон та жа, га ран ци -
ја. 064/366-57-87, 335-
930, 335-974. (267526)

ПИ ЈА НИ НО мар ке чај ков -
ски, од лич но очу ван, ре -
дов но шти мо ван, про да је
се због се лид бе, 500 евра.
066/210-483. (267530)

ЕЛЕК ТРИЧ НИ шпо рет под
га ран ци јом, ку хињ ски сто,
гре ја ли ца. Тел. 064/410-
11-41. (267540)

НА ПРО ДА ЈУ дво сед, фо -
те ља, та бу ре, увоз из Ита -
ли је, ско ро нов. 063/865-
24-32. (267555)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор де ње,
ме да ље, са то ве, но вац,
пен ка ла. Тел. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. 
(267239)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај, плин ске бо це, ТА пе -
ћи, ста ро гво жђе, ста ро
пер је и оста ло. 
066/900-79-04.
(267231)

АМ БА ЛА ЖУ пи ва, ви на,
coca-cole, ра киј ске, ви ски
фла ше от ку пљу јем. Тел.
063/898-53-08. (267317)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и не -
ис прав не ТА пе ћи, до ла -
зим од мах, до бро пла ћам.
061/641-30-36. (267323)

КУ ПУ ЈЕМ са то ве, пен ка ла,
ме да ље, ор де ње, ста ри но -
вац, вој не опа са че, ра зни
алат. 064/867-48-11.
(267404)

ПРО ДА ЈЕМ ТВ ЛЦД vox,
22 ин ча, 80 евра. Тел.
060/099-33-68, 354-852.
(267458)

ТУ ЧА НА пећ за ЦГ, све -
тлар ни ке, 150 х 150, пре -
кру пач и кру њач, соб на
вра та (кри ла). 063/214-
387. (267467)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер
ма ли, ве ли ки, веш-ма ши -
ну. Тел. 346-790, 064/129-
73-60. (267470)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ, маг -
но хром, 6 кв. 064/836-90-
11. (267474)

ПРО ДА ЈЕМ гар ни ту ру за
ау то ге но ва ре ње са бо ца -
ма, бра вар ску те згу, кул -
ман цр та ћу та блу, би цикл
3 ко ма да пи о нир, шток за
це ви. 064/123-63-65.
(2267485)

ПРО ДА ЈЕМ ка шу од шип -
ка за џем, 5 ли та ра 600
ди на ра. 064/979-07-19,
063/864-70-44. (267502)

ПРО ДА ЈЕМ ве о ма ста ру
хар мо ни ју и хар мо ни ку
велт мај стер од 60 ба со ва,
це на до го вор. Тел.
063/217-560. (267503)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер са
за мр зи ва чем го ре ње.
064/329-37-84. (267520)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, мо же и
ета жно, ова Ми са.
064/327-60-75. (267522)

БА ЛИ РА НА де те ли на,
пра си ћи на про да ју. Ми -
ћа. 064/303-28-63.
(267544)

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

ПАНЧЕВАЦ
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ПРО ДА ЈЕМ 5 и 10 ари
пла ца, ста ра Ми са.
062/150-50-77. (267313)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо при -
вред но зе мљи ште, 30 ари,
до зво ље на град ња. Брат -
ства је дин ства, дру ги про -
сек. 366-234. 

ДВА гра ђе вин ска пла ца,
огра ђе на, укњи же но, 5
ари  + 4.5 ара под во ћем.
063/805-63-54. (267332)

КУ ЋА  120 м2 + ло кал, на
7 ари у бли зи ни над во -
жња ка, за Вр шац. Тел.
232-10-69. (267334)

ПО ВОЉ НО про да јем, ла -
нац и по по ред ас фал та.
060/034-19-58. (267347)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на
јед ном пла цу са воћ ња -
ком у Вој ло ви ци, ле га ли -
зо ва но. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (267351)

КУ ЋА, Ми са, Те сла, Омо -
љи ца, од 40.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(267361)

СА ЛАШ и три хек та ра зе -
мље, уз ас фалт се вер на
зо на. 066354-791.
(267384)

ЈА БУ КА, дво соб на, 64 м2,
4 ара пла ца, чвр ста град -
ња, 20.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (267373)

КУ ЋА, Гор њи гврад, ком -
плет но сре ђе на, у ир ном
де лу гра да. Тел. 064/640-
32-80. (267383)

ХИТ НО про да јем плац на
Ста ром Та ми шу, II ред.
Тел. 060/714-81-38. 

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак 18
ари, 1/1, Ку де љар ски на -
сип, сре ђен, уре ђен.
063/472-669. (267417)

ГОР ЊИ ГРАД, две стам -
бе не је ди ни це, 3,2 ара,
хит но. 065/513-87-30.
(267420)

ПЛАЦ, 6.5 ари, Ми са, са
три по себ не ку ће, 100 м2

+ 60 м2 + 70 м2, но во,
усе љи во, 45.000, до го вор,
1/1. Тел. 063/804-07-85.
(267412)

ПРО ДА ЈЕМ пла ца 24 ара,
на Но во се љан ском пу ту.
Тел. 060/050-85-37. 

КУ ЋА, 70 м2, мон та жна
но ва, 2.5 ара пла ца,
17.000 евра, усе љи ва,
Ми са, Ко за рач ка 10. Тел.
063/804-07-85. (267422)

КУ ЋА, 100 м2, усе љи ва + 3
ара, 27.000 евра, 1/1, Ми -
са. Тел. 063/804-07-85. 

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу у
Де ли блат ској пе шча ри,
бли зу ба зе на, 7.000 евра.
062/846-96-00. 267433)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две ле пе ку -
ће на 7 ари, тро фа зна,
ка на ли за ци ја, 38.000,
фик сно.  (49), „Му станг”,
062/226-901. (267441)

ВИ ШЕ по вољ них ку ћа у
се ли ма: Де бе ља ча, Ка ча -
ре во, и др.  (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(267441)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут,
ма ња ку ћа, од мах усе љи -
ва, 14.000. Тел. 064/252-
52-21, 062/355-154. 

ПРО ДА ЈЕМ ста ри ју ку ћу
код Бол ни це. Тел.
066/303-999. (267464)

ПРЕ СПАН СКА, 88 м2,
тро соб на на 4.85 ари пла -
ца, два по моћ на објек та,
35.000. „Пер фект”,
064/348-05-68. (267465)

СТАР ЧЕ ВО, при зем на
тро и по соб на, ре но ви ра -
на, укњи же на, 17 ари,
29.000. „Пер фект”,
064/348-05-68. 
(267465)

КУ ЋА на про да ју, ста ра
Ми са. 069/223-24-25.
(267475)

ПЛАЦ 32 ара, Пе ли стер -
ска, пре ко пру ге, по ла
под во ћем. 064/113-47-
76. (267480)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на ста -
рој Ми си, 100 м2, 4 ара,
20.000 евра. 065/800-77-
70. (267490)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут,
но ва ку ћа, усе љи ва,
укњи же на, 5 ари. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-
83. (267488)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку -
ћу у Ива но ву, 29. но вем -
бра бр. 80. 062/415-359. 

ГОР ЊИ ГРАД, 3 ара, 80
м2, гас, до бар обје кат,
52.000, до го вор. (242),
„Ква рт”, 064/125-6267,
346-392. (267523)

ТЕ СЛА, 1.84 ара, 55 м2,
до бар обје кат, 36.000, до -
го вор. (242), „Ква рт”,
064/125-6267, 346-392. 

СА МО СТАЛ НА ку ћа на
ста рој Ми си, 70 м2.
063/810-27-51. (267533)

УЖИ цен тар Пан че ва, ку -
ћа 488 м2, врт, ло ка ли,
по моћ ни објек ти.
063/301-073. (267537)

ЦА РА ЛА ЗА РА, нво и ја ку -
ћа, 140 м2, га ра жа, 4 ара,
82.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (267564)

БЛИ ЗИ НА цен тра, ку ћа
по год на за би знис, 550
м2, 10 ари, до бар при лаз,
160.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. 
(267564)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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КУ ДЕ ЉА РАЦ, сре ђе на ку -
ћа, 120 м2, 2 ара, 55.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (267564)

ОМО ЉИ ЦА, но ви ја кук -
ћа, 94 м2, 5,5 ари, дво ри -
ште, из ла зи на По ња ви цу,
27.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (267564)

ТЕ СЛА, са мо стал на ку ћа,
60 м2, плац 1.8 ара, мо же
за ме на, 36.000. „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15. (267566)

КУ ЋА у Ба нат ском Но вом
Се лу, ком плет но ре но ви -
ра на, нај ви ша ко та у се -
лу, 30 ари пла ца.
063/751-11-62. (267631)

ПО ЛА лан ца зе мље, ста ри
цре пај ски пут, плац 8
ари, Ка ра у ла, про ду же -
так Лет ње ули це.
063/887-23-82. (267556)

БЛИ ЗУ цен тра, са лон ска
кук ћа на 7.8 ари, 95.000
и ку ћа на 4 ара, 68.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4784)

МИ СА, ку ћа ПР + спрат,
од лич на ло ка ци ја, код
бол ни це, шко ле, са мо
55.000.  (67), „Мил ка”,
063/744-28-66. (4784)

КУ ЋЕ, цен тар, лукс, код
На род не ба ште, бли зи на
бол ни це, 103 м2, 227,
65.000, дво ри ште. (67),
„Мил ка”, 063/744-28-66.
(4784)

КУ ЋУ, по че так Вој ло ви це,
пре ле па, уњи же на, вре ди
по гле да ти, ПР + ПК,
40.000. (67), „Мил ка”,
063/744-28-66. (4784)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ, плац
до пу та, 32.90, укњи же на,
иде а лан за би ло ко ји би -
знис. (67), „Мил ка”,
063/744-28-66. (4784)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа, хит -
но, три ста на, одво је но,
пре ко пу та „Ави ва”, лукс,
дво ри ште, те ра се. (67),
„Мил ка”, 063/744-28-66.
(4784)

СЕ ЛО БРЕ СТО ВАЦ, но ва
укњи же на, 16.000, са мо,
Вла ди ми ро вац, 10.000,
Стар че во, до пу та,
26.000. (67), „Мил ка”,
063/744-28-66. (4784)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве и ку -
ће на свим ло ка ци ја ма,
по вољ но. 066/937-00-13
(СМС)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, два ста на у
ПР, са мо 26.000; Ми са, I,
70 м2, хит но; Стре ли ште,
I, 100 + те ра са, пре леп.
(67), „Мил ка”, 
063/744-28-66. 
(4784)

ТЕ СЛА, тро со бан + тр пе -
за ри ја + 3 те ра се, дво -
стран, ЦГ, 80 м2, 52.000
евра, вла сник. 013/331-
079. (265635)

МИ СА, 34 м2, 13.500, 66
м2, 23.500. 063/377-835.
(265878)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, јед но со бан,
22,5 м2, ПР, 7.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(267564)

ЦЕН ТАР, но во град ња, 47
м2, II спрат, лифт, пар -
кинг, га ра жа 14 м2, гас,
вла сник, укњи жен.
063/449-798. (267234)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, III
спрат, 33.000. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15. 

ТЕ СЛА, јед но со бан, IV
спрат, лифт, 24.000.
(238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 47 м2, ВПР,
ЦГ, 23.000, до го вор.
(238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15. 

ТЕ СЛА, 40 м2, дво со бан,
22.000; 38 м2, јед но со бан,
хит но, 19.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (267274)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 64 м2, дво и -
по со бан, хит но, 29.900.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(267274)

СО ДА РА, 74 м2, тро со -
бан, хит но, 37.000; дво и -
по со бан на ме штен,
45.000. „Го ца”, 063/899-
77-00. (267274)

КО ТЕЖ 1, 60 м2, дво и по -
со бан, 36.500; Ко теж 2,
60 м2, дво и по со бан,
36.500. „Го ца”, 
063/899-77-00. 
(267274)

ОМО ЉИ ЦА, цен тар, јед -
но и по со бан стан, плац
код ба ње, 7.6 ари.
064/021-19-31.  (и)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
стан до ули це, Жар ка
Зре ња ни на, вла сник.
061/382-88-88. 
(267287)

ПРО ДА ЈЕМ ма њу гар со -
ње ру, по вољ но. Тел.
065/617-74-54. (267301

БРАН КА РА ДИ ЧЕ ВИ ЋА 2,
дво ри шни стан, на про да -
ју. 061/651-76-45.
(267311)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Те -
сли, 53 м2, III, ЦГ, лифт,
вла сник. 063/250-416.
(267319)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2, ЦГ,
III, без ве ћих ула га ња,
28.000. 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”.
(267320)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 37, ЦГ, ПР,
21.000. 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”.
(267320)

ЦЕН ТАР, са ло нац, 105 м2,
I, без ика квог ула га ња,
пре леп, 800 евра по ква -
дра ту. 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”.
(267320)

ЦЕН ТАР, пре леп са ло нац,
је дин ствен, без ика квог
ула га ња, два ула за, два
ку па ти ла. 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”.
(267320)

СО ДА РА, дво со бан, пре -
тво рен у дво и по со бан,
ЦГ, VIII, лифт, 32.500.
063/836-23-83. (679),
„Трем 01”. (267320)

КО ТЕЖ 1, 58 КВМ, ЦГ, V,
Ра до ва згра да, за ре но ви -
ра ње, 32.000. 063/836-
23-83. (679), „Трем 01”.
(267320)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, 48 м2, Ка ра ђор ђе ва
13, 38.000 евра. 065/849-
71-94. (267326)

СТРО ГИ цен тар, 30 м2,
ЦГ, III, те ра са, без ула га -
ња. 063/836-23-83. (679),
„Трем 01”. (267320)

ЈЕД НО СО БАН, Те сла, ЦГ,
32.000, 24.000 евра,
лифт, до го вор. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (267331)

ТРО СО БАН, пр ви спрат,
ста ра Ми са, усе љив од -
мах, ве ли ка те ра са,
28.000 евра. (470), „Ди -
ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (267331)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, од
31.000 евра, 57 м2 + 6 м2.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (267331)

ДВО СО БАН, Со да ра, ЦГ,
пр ви спрат, 34.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (267331)

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВО на се ље,
дво со бан, 61 м2, II, га ра -
жа, по друм, ЦГ гас. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (267336)

НО ВА МИ СА, дво и по со -
бан, 68 м2, ЦГ, II, 35.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. 
(267336)

ТЕ СЛА, но во град ња, I, 50
м2, ета жно гре ја ње, лифт.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (267336)

ТЕ СЛА, но ви ја град ња,
че тво ро со бан, 110 м2,
65.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (267336)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
58 м2, ЦГ, лифт, 30.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (267336)

НО ВА МИ СА, стан 71 м2

+ те ра са 7.5 м2, укњи жен,
вла сник, 1/1, це на до го -
вор. 060/533-35-75. 

ЛУКС стан на Те сли, 102
м2, че тво ро со бан, мо же
за ме на за два ма ња, вла -
сник. 065/274-81-06. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, II
спрат, 27.000. (926), „Ку -
по ла”, 065/328-66-94.
(267353)

ПРО ДА ЈЕМ стан у бли зи -
ни цен тра гра да, 1/1,
укњи жен, пр ви спрат, 52
м2, дво и по со бан, ета жно
гре ја ње, ла ми нат, ПВЦ,
ро лет не, кли ма уре ђај,
те ра са, пр ви вла сник.
Зва ти од 19 до 20 са ти.
064/151-23-08. (267352)

СО ДА РА, леп дво со бан,
ве ли ка те ра са, IV спрат,
35.000. (926), „Ку по ла”,
065/328-66-94. (267353)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА



ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру на Ко те жу 2.
(300), „Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (267432)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан пра -
зан стан на но вој Ми си,
130 евра. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(267432)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан
сту ден ти ма и ђа ци ма.
061/182-37-90. 267434)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан дво ри -
шни стан, Ца ра Ла за ра 74,
ве о ма по вољ но. 013/355-
023. (267439)

ИЗ ДА ЈЕМ до бру ку ћу у
Стар че ву, на глав ном пу ту,
120 евра. 062/129-94-67.
(267441)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед но со -
бан стан. 063/777-27-08,
013/355-575. (267486)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан у
Са мач ком, уче ни ку.
064/348-07-60. (267493)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зну дво соб ну
ком фор ну ку ћу са дво ри -
штем, на ста рој Ми си.
061/321-70-83. (267506)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан,
на ме штен или пра зан у
но ви јој ку ћи. 064/587-50-
24. (267543)

ФРИ ЗЕР СКО-КО ЗМЕ ТИЧ -
КИ са лон у цен тру, опре -
мљен, 15 го ди на у ра ду.
Улаз из Ње го ше ве, вла -
сник. 062/706-060,  про -
да јем (СМС) 

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Тр жном
цен тру, у цен тру гра да.
По вољ но. 063/206-996.
(266838)

ХИТ НО ло кал, 40 м2, из да -
јем код Зе ле не пи ја це, Ко -
чи на 1-а, по ред Ау то пре -
ма „Мар ган”. 
069/266-98-20. 
(267191)

ЛО КАЛ из да јем/про да јем,
18 м2, из лог, кли ма, изо ло -
ван, бли зу Мак си ја, но во -
град ња. 063/752-04-00.
(266858)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ ло кал од
39 м2, цен тар Стре ли шта.
Тел. 064/267-71-74.
(266309)

ХА ЛА, 220 м2, за из да ва -
ње, Но во се љан ски пут 94.
062/309-370. 
(267292)

ХИТ НО про да јем ло кал у
цен тру Пан че ва, 22 м2,
10.500 евра. 069/333-32-
10. (267276)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла, 46 и
16 м2, у Ули ци Ца ра Ла за -
ра. 063/502-211. 
(267298)
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КУ ЋА, То по ла, сре ђе на,
са дво ри штем, 58 м2,
22.000. (926), „Ку по ла”,
065/328-66-94. (267353)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 32
м2, IV спрат, 24.000.
(926), „Ку по ла”, 065/328-
66-94. (267353)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 40 м2, јед -
но и по со бан, 22.000; 52
м2, дво со бан, 27.000.
(324), „Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (267363)

ТЕ СЛА, 32 м2, јед но со -
бан, 24.000; 77 м2, тро и -
по со бан, 45.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (267363)

КО ТЕЖ, 57 м2, дво со бан,
28.000; 65 м2, дво и по со -
бан, 44.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703, 064/223-
99-20. (267363)

ЦЕН ТАР, 1.0, ТА, 22.000;
дво со бан, 60, ТА, до го -
вор; гар со ње ра, 24,
19.500. (338), „Јан ко вић”,
348-025. (267361)

МИ СА, 2.0, I, 27.000;
Осло бо ђе ња, 54, ТА,
24.000. (338), „Јан ко вић”,
348-025. (267361)

СТРО ГИ цен тар, 53 м2,
рен во и ран, че твр ти спрат,
ЦГ, 36.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (267373)

СО ДА РА, дво со бан, 52
м2, пе ти спрат, лифт,
32.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (267373)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
55 м2, пе ти псрат, лифт,
ЦГ, 28.0000, до го вор.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (267373)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67 м2,
дру ги спрат, ТА гре ја ње,
36.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (267373)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан, 52 м2, на Стре ли -
шту, те ле фон, ЦГ.
060/030-11-62. (267395)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри шни
стан, 61 м2, га ра жа, ба -
шта, укњи жен, 16.500
евра. 061/147-82-23.
(267416)

СТАН, део ку ће, 60 м2, 2
ара, 13.000 евра. Ми са,
063/804-07-85. (267422)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан, у цен тру Пан че -
ва. 060/505-54-25.
(267426)

СТАН, јед но со бан, 37 м2,
стро ги цен тар, III спрат,
Цг. 063/716-48-68.
(267431)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 34
м2, ВП, ТА, од ли чан,
25.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 
063/803-10-52. 
(267432)

ТЕ СЛА, дво со бан, 47 м2,
II, ЕГ, те ра са, пре леп,
28.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(267432)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,
62 м2, III, ЦГ, 32.000, до -
го вор. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(267432)

КО ТЕЖ, дво со бан ком фо -
ран стан, од мах усе љив,
30.000. Тел. 064/252-52-
21, 062/355-154.
(267439)

КО ТЕЖ  1, ма њи дво и по -
со бан, 62 м2, II,ЦГ, из вор -
но, 35.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58
(267441)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, ВП,
ЦГ, 58 м2, 32.000. (49),
„Му станг”, 069/226-66-58
(267441)

ТА МИШ ка пи ја, јкед но со -
бан, 39 м2, IV, ЦГ, лифт,
30.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58 (267441)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по со -
бан, 65 м2, IV, ЦГ, из вор -
но, 31.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58
(267441)

ГОР ЊИ ГРАД, дво и по со -
бан, но во град ња, 60 м2,
при зе мље, 39.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(267441)

СО ДА РА, тро со бан, 75
м2, ЦГ, VI, до бра згра да,
два лиф та, 37.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(267441)

ТЕ СЛА, дво со бан, 61 м2,
VII, све тао, 29.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(267441)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
52 м2, ЦГ, II, 27.000; јед -
но со бан, ЦГ; 17.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(267441)

СТРО ГИ цен тар, сре ђе на
на ме ште на гар со ње ра,
III, 20 м2, 16.500. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(267441)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2,
IV, сре ђен, ТА, 27.000.
(49), „Му станг”, 064/151-
18-93. (267441)

СТРО ГИ цен тар, ду плекс,
44 + 15 м2, те ра са, II, ТА,
29.000. (49), „Му станг”,
064/151-18-93. (267441)

СТРО ГИ цен тар, јед но со -
бан са га ле ри јом, 16 м2,
11.000. (49), „Му станг”,
064/151-18-93. (267441)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, дво со бан,
38 м2, ТА, III, 22.500.
(49), „Му станг”, 064/151-
18-93. (267441)

ЦЕН ТАР, дво ри шни тро -
со бан, 68 м2, 28.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (267465)

СО ДА РА, дво со бан, 47
м2, 25.000; дво со бан, 52
м2, 30.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(267465)

ЦЕН ТАР, ма њи јед но и по -
со бан, 32 м2, ПР, но во -
град ња, 20.000.  (097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(267465)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2,
ТА, 28.500; дво со бан, 61
м2, 29.000.(097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(267465)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67 м2,
ТА, 28.500; дво со бан 61
м2, 29.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(267465)

СО ДА РА, дво со бан, II, 54
м2, ТА, 30.000, до го вор.
(353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. 
(267473)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, III, 56 м2,
ЦГ, 28.000. (353), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-30.
(267473)

ШИ РИ цен тар, дво ри шни
стан, гар со ње ра, 23 м2,
13.000. (353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (267473)

ЦЕН ТАР, дво и по со бан, II,
58 м2, ТА, 34.000. (353),
„Пре ми ер”, 063/800-44-
30. (267473)

ТЕ СЛА, јед но и по со бан, I,
39 м2, ЦГ, 25.000. (353),
„Пре ми ер”, 063/800-44-
30. (267473)

КО ТЕЖ 1, Осло бо ђе ња,
јед но со бан, IV, 42 м2, ЦГ,
ре но ви ран, 31.000.(353),
„Пре ми ер”, 063/800-44-
30. (267473)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и по -
со бан, 45 м2, ВП, ЦГ,
сре ђен, 27.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (267471)

ЦЕН ТАР, ма њи дво со бан,
45 м2, VI, ЦГ, 37.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951.  (267471)

НО ВА МИ СА, леп дво со -
бан, 50 м2, I, ТА, сре ђен,
25.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(267471)

ТЕ СЛА, дво со бан, 54 м2,
IV, TA, леп рас по ред,
25.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(267471)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и по со -
бан, 38 м2, IV, ТА, ре но -
ви ран, усе љив, 23.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (267471)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Ко те -
жу 2, ПГ, 35 м2, од мах
усе љив. 064/562-97-52.
(267501)

СТАН, 56 м2, цен тар, XII
спрат, пре ко пу та Су да,
од у век вла сник, 32.000
евра. 064/980-41-02. (и)

НО ВА МИ СА, 50 м2, јед -
но и по со бан, ТA, I, сре -
ђен, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. 
(267075)

ТЕ СЛА, 54 м2, IV, ТА, од -
ли чан рас по ред, 25.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (267075)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, 70 м2,
тро со бан, II, ЕГ, но ви ја
град ња, од ли чан, 62.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (267075)

СТАН, Те сла, дво и по со -
бан, те ра са, гас, пот кро -
вље, нов, усе љив.
069/822-48-24. 
(267513)

СТАН, Стре ли ште, јед но и -
по со бан, пот кро вље, но -
во град ња. 069/822-48-24.
(267513)

ДВО СО БАН, 54 м2, Ж.
Зре ња ни на 18, 42.000,
до го вор. Тел. 063/771-18-
49. (267514)

ДВО РИ ШНИ, 51 м2, ЕГ,
цен тар, 14.000; дво ри шна
ку ћа стан 50 м2, ЕГ, ре но -
ви ран, 25.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4784)

ТЕ СЛА, јед но со бан, ЦГ,
IV спрат, лифт, 24.000;
Стр ле и ште, јед но со бан,
ЦГ, те ра са, 21.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4784)

СО ДА РА, леп сре ђен тро -
со бан, ЦГ, V спрат, лифт,
43.000 и тро со бан, ТА, III
спрат, 39.000.   „Лајф”,
061/662-91-48. 
(4784)

СТРО ГИ цен тар, јед но и -
по со бан, за ре но ви ра ње,
хит но. (67), „Мил ка”,
063/744-28-66. (4784)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, III
спрат, 33.000, Те сла, тро -
и по со бан, сре ђен, IV
спрат, без лиф та, ЦГ,
50.000.   „Лајф”, 061/662-
91-48. (4784)

СО ДА РА, 73 м2, ЦГ, по -
ред об да ни шта, 35.000.
060/077-78-20. (4784)

ТРО СО БАН, ши ри цен -
тар, ПР, 25.500; Стре ли -
ште, пре ко пу та „Авив
пар ка”, пре леп, укњи жен,
вре ди. (67), „Мил ка”,
064/744-28-66. (4784)

ХИТ НО ма њи дво и по со -
бан, 42 м2, III, укњи жен,
са мо 17.500. (67), „Мил -
ка”, 063/744-28-66.
(4784)

ДВО РИ ШНИ, цен тар,
17.000; До њи град,
14.500; Гор њи град,
18.000. (67), „Мил ка”,
063/744-28-66. (4784)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, Гор -
њи град, I, 53 м2; Гор њи
град, 18.500. (67), „Мил -
ка”, 063/744-28-66.(4784)

ТЕ СЛА, 60 м2, 2.5, ЦГ,
41.000, до го вор. (242),
„Кварт”, 064/125-6267,
346-392. (267523)

ПРО ДА ЈЕМ стан у цен тру
Ка ча ре ва, укњи жен, по -
моћ ни објек ти, 10 ари зе -
мље, мо гућ до го вор.
062/163-37-26. (267557)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у
Све то за ра Ми ле ти ћа 5 и
Вој во де Ра до ми ра Пут ни -
ка 27/1. Кон такт: Ма ри ја -
на, 063/693-944. (ф)

ЈЕД НО СО БАН, Ми са, I,
35, 19.500; Тип Стан ко,
18.500. (67), „Мил ка”,
063/744-28-66. (266848)

ЗЛА ТИ БОР, апарт ман, I,
36 м2, од кру жног ле во 5
ми ну та, пре ле по ме сто,
до го вор, Го лу бац, рај, ПР
+ ПК, по ред Ду на ва, до -
го вор. (67), „Мил ка”,
063/744-28-66. (266848)

АГЕН ЦИ ЈА „Ди ва”, Жар ка
Зре ња ни на 14, ку пу јем
стан у згра ди, укњи жен.
345-534, 064/246-05-71.
(267331)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и ку -
ће за ре но ви ра ње, кеш-
ис пла та. (926), „Ку по ла”,
065/328-66-94. (267353)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан-дво -
со бан стан за ре но ви ра -
ње, ис пла та од мах.
064/206-55-74, 013/362-
027. (267373)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и ку -
ће свих струк ту ра. Бр за и
си гур на ис пла та. „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(267468)

ПО ТРЕ БАН стан на Ко те -
жу 1 или Ко те жу 2, око
40 м2, за по зна тог куп ца.
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. 
(267566)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла не крет -
ни не” по треб ни ста но ви
за ре но ви ра ње и да љу
про да ју. Ис пла та од мах.
064/668-89-15. 
(267566)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ре у
цен тру. 062/987-34-26
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед -
но со бан стан, код ста рог
СУП-а. 063/460-660. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан,
кли ма, ЦГ, Стре ли ште.
064/317-04-71. (267237)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
пра зан стан у згра ди, Со -
да ра. 013/344-167,
064/950-23-40. (267242)

СТАН за из да ва ње, Кра -
ље ви ћа Мар ка 34-а. Тел.
066/603-65-50. (267250)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну со -
бу, Со да ра, за уче ни ке и
сту ден те. 064/439-40-89.
(267310)

ЦЕН ТАР, дво со бан на ме -
штен на ду же вре ме и
тро со бан, на ме штен.
062/504-504. (2672749

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме -
штен стан, Те сла, I, ЦГ.
065/678-80-06, 064/960-
71-04. (267282)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, на ме штен, на Ко те -
жу 2. 063/830-42-53.
(267291)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на -
ме штен стан на Ко те жу 2.
063/321-130. (267291)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у Ка ра -
ђор ђе вој, 60 м2, ЦГ, од 1.
ок то бра 2018. 064/246-
05-71. (267331)

ЈЕД НО И ПО СО БАН на ме -
штен дво ри шни стан са
гре ја њем, из да ва ње.
Стре ли ште. 064/218-83-
45, 013/362-406.
(267340)

ИЗ ДА ЈЕ се ве ћи по лу на -
ме штен стан на ду же, но -
ва Ми са. 064220-17-25.

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, ста ра
Ми са. 060011-96-66.
(267313)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, су те рен,
на ме штен, Стре ли ште,
100 м2 са га ра жом, ЦГ на
стру ју, на ду же, Ул. Цви -
ји ће ва 28. 061/190-99-99.
(267364)

ПРА ЗАН јед но со бан стан,
стро ги цен тар, ЦГ, код
но ве По ште. 064/193-00-
76. (267354)

НА МЕ ШТЕ НА гар со ње ра,
за сам ца или са ми цу, де -
по зит оба ве зан. 064/866-
21-13. (267365)

СТАН, 46 м2, ра фи не риј -
ске згра де, ЦГ, ка блов ска,
Со да ра, на ме штен. Тел.
063/281-464. (267361)

ЦЕН ТАР, дво со бан, пра -
зан, 45 м2, ТА гре ја ње,
140 евра. Аген ци ја „Ни -
шић”, 064/206-55-74.
(267373)

ТРА ЖИМ гар со ње ру са
гре ја њем. 
Тел. 063/732-86-48.
(267398)

ЦЕН ТАР, нов изо ло ван
јед но со бан, поп ту но
опре мљен, ка блов ска, ин -
тер нет, пар кинг, ТА, 150
евра. 064/129-76-04.
(267401)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед -
но со бан стан на но вој
Ми си. 063/839-56-81,
013/370-398. 
(267401)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру на Ми си.
061/132-54-21. (267428)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 21 м2,
угао Ка ра ђор ђе ве 15 и
Бра ће Јо ва но вић, 13.000
евра. 065/849-71-94.
(267326)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал од 39 м2,
цен тар Стре ли шта. Тел.
064/267-71-74. 
(267325)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ
дво ри шни по слов но-стам -
бе ни про стор 80 м2, ши ри
цен тар. Тел. 063/281.-464.
(267361)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 25 м2,
угао Ка ра ђор ђе ве и Бра ће
Јо ва но вић. 061/190-99-99.
(267359)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ по слов ни
про стор у Ње го ше вој ули -
ци, 110 м2. 
Тел. 063/313-848.
(267375)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Мак си ма
Гор ког 81, улаз у Пе пе ља -
ре. 063/837-48-34.
(267406)

ХИТ НО из да јем ло кал 20
м2, по ред но ве По ште.
060/327-54-13. (267423)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор, су те рен, 52 м2, З. Јо -
ви на 2. Тел. 060/562-62-
96. (267430)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у стро гом
цен тру, 17 м2. 060/050-85-
37. (267443). 

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла, Ца -
ра Ду ша на 2. 063/239-588.
(267448)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор, цен тар 150 м2.
063/389-972. (267524)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 17 м2, Ка -
ра ђор ђе ва, угао Вој во де
Пут ни ка. 
060/624-33-20.
(267527)

ИЗ ДА ЈЕМ ма га цин ски
про стор, 43 м2, ужи цен -
тар. 063/301-073.
(267537)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал 80 м2,
два ни воа, цен тар, угао
Ка са пи но ви ће ве и М. Тре -
бињ ца, по го дан за ор ди -
на ци је, са ло не. 064/255-
79-24. (267545)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2, у
цен тру. 066/866-49-00.
(267547)

ЛО КАЛ у цен тру, 18 м2,
нов, ку ћа Вој ло ви ца, три
стам бе не је ди ни це. (67),
„Мил ка”, 063/744-28-66.
(267564)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле од  45 м2

и 100 м2, и кан це ла риј ски
про стор, „Зве зда”, Сте ва -
на Шу пљик ца 88, 
063/278-250.
(276565)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле 15 и 30
м2, у про ла зу Вој во де Пут -
ни ка 29. 063/278-250.
(276565)



ПО ТРЕБ НА рад ни ца у ће -
ваб џи ни ци „Ки фла” на
дуж вре мен ски пе ри од.
До ћи лич но од 8 до 16 са -
ти. Тр жни цен тар Зе ле на
пи ја ца, ла ме ла А-2/2.
(267531)

ПО ТРЕБ НА ЦО2 за ва ри ва -
чи, и бра ва ри-мон те ри.
Тел. 064/160-32-34. .
(267532)

РЕ СТО РА НУ „Poco Loco”,
по треб ни ку ва ри, по сла -
сти ча ри, пе ка ри, шан ке ри,
по моћ ни рад ни ци и осо бе
за рад у про да ји. 064/874-
03-01. (267535)

ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НИ, до 57
го ди на, за ле га лан по сао у
sony и samsung у Сло вач -
кој, уз пла ћен пре воз сме -
штај и је дан оброк, пла та
600 евра. 063/777-89-29. 

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за
рад на ро шти љу. 064/149-
99-73. (267546)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за
ра ду ре сто ра ну у ку хи њи.
065/205-10-52. (267546)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ, по -
треб не рад ни це за рад за
ро шти љем. 063/897-55-04.
(267552)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по треб -
не рад ни це за рад у ку хи -
њи. 063/897-55-04.
(267552)

ШЉУ НАК,  пе сак се ја нац
од воз шу та ма лим ки пе -
ром, до два ку би ка.
064/664-85-31, 013/342-
338 (СМС)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са ње,
ре но ви ра ње кро во ва, бе -
то ни ра ње, сти ро пор, ба ва -
лит фа са де. 063/865-80-
49. (266196)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду бин ско
пра ње на ме шта ја, ду ше ка.
На та ша, 060/361-47-41,
066/361-474, 361-474.
(265483)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим ро -
бу, ства ри, се лид бе и све
оста ло. Нај по вољ ни је.
065/361-13-13. (26920)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко -
мар ни ци, ро лет не, ве не ци -
ја не ри, угра ђу јем, по пра -
вљам, за ме на гурт ни.
064/181-25-00. (265008)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви, кре че ње, гле то ва -
ње, сто ла ри ја, ве о ма по -
вољ но. 064/280-26-15.
(26917)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње во де,
ка на ли за ци је, ка би не, сла -
ви на, бој ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76  
(26917)

ОРЕМ и кул ти ви рам ба -
ште. 063/855-92-70.
(266943)

РУ ШЕ ЊЕ ста рих обје ка та,
ко па ње ка на ла, шах ти,
сеп тич ких ја ма. Ко ше ње
тра ве, кр че ње пла це ва, ви -
кен ди ца, лу па ње и се че ње
бе то на, лу па ње ку па ти ла,
од воз тог шу та. 
061/171-51-45, 
063/882-72-60. (266918)

УСЛУ ЖНО се чем и це пам
др ва, на ди зел. 
063/833-12-14. 
(266922)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим ро -
бу, ства ри, се лид бе и све
оста ло. Нај по вољ ни је.
065/361-13-13. 
(267284)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 19Петак, 5. октобар 2018.

СТО МА ТО ЛО ШКИ ФА КУЛ ТЕТ у Пан че ву

РАС ПИ СУ ЈЕ КОН КУРС 
за из бор у зва ње и за сни ва ње рад ног од но са 

1)   Јед ног НА СТАВ НИ КА (сва зва ња) за ужу на уч ну
област Кли нич ка сто ма то ло ги ја.
Усло ви: док то рат ме ди цин ских на у ка – област сто ма -
то ло ги ја, здрав стве на спе ци ја ли за ци ја из орал не хи -
рур ги је, као и оста ли усло ви пред ви ђе ни За ко ном о
ви со ком обра зо ва њу („Сл. Гла сник Ре пу бли ке Ср би је”
бр. 88/2018) и Ста ту том Сто ма то ло шког Фа кул те та.

Рад ни од нос се за сни ва на од ре ђе но вре ме од пет (5)
го ди на, из у зев за на став ни ка       иза бра ног у зва ње ре -
дов ног про фе со ра.
2)   Јед ног ДО ЦЕН ТА за ужу на уч ну област Ба зич на и
прет кли нич ка сто ма то ло ги ја (за пред ме те Ана то ми ја
са мор фо ло ги јом зу ба и Хи сто ло ги ја са ем бри о ло ги -
јом)
      Усло ви: док то рат из обла сти ме ди цин ских на у ка,
као и оста ли усло ви пред ви ђе ни За ко ном о ви со ком
обра зо ва њу („Сл. Гла сник Ре пу бли ке Ср би је” бр.
88/2018) и Ста ту том Сто ма то ло шког Фа кул те та.

Рад ни од нос се за сни ва на од ре ђе но вре ме од пет (5)
го ди на.
      При ја ве са би о гра фи јом и до ка зи ма о ис пу ње но -
сти усло ва из кон кур са до ста вља ју се у ро ку од 8
(осам) да на од да на об ја вљи ва ња кон кур са на адре су:
Сто ма то ло шки фа кул тет, Пан че во, Ул. Жар ка Зре ња -
ни на бр. 179.
      Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле -
фон: 013/235-12-92.

У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја на
жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС” бр.135/04 и
36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО
ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ
ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ

да је но си лац про јек та, Ене р го До ло во Че ти ри д.о.о.
Пан че во, Ул. Ба ва ни штан ски пут 196, Пан че во, под -
нео зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја
про јек та Би о га сног по стро је ња за про из вод њу елек -
трич не енер ги је „Ене р го До ло во Че ти ри” на ка та стар -
ској пар це ли  број 11890/11 к.о. До ло во на жи вот ну
сре ди ну, на те ри то ри ји гра да Пан че ва. 
      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -
ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре -
та ри ја та за за шти ту жи вот  не сре ди не Град ске упра ве
Гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 617 у
пе ри о ду од  05. до 15. ок то бра 2018. го ди не рад ним да -
ном од 10 до 14 са ти.
      По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де -
ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те -
вом.

POZIV
za dostavljanje ponuda za nabavku usluge prevoza zapo-
slenih u Sektoru proizvodnje Instituta za proučavanje le-
kovitog bilja „Dr Josif Pančić” u  Pančevu, Ul. Bavaniš-
tanski put br. 305.
      Prevoz  za 50 zaposlenih obavlja se svakog radnog
dana od ponedeljka do petka, na relaciji Grad Pančevo -
Sektor za proizvodnju , Bavaništanski put br. 305 , na
putu za Kovin, u vremenu od 6.20  do 6.50  za dolazak i
od 15  do 15.50 za povratak s posla, s tim da je vozilo u
međuvremenu slobodno. 
      Prevoz zaposlenih obavlja se sa  dva vozila po  25
putnika u vozilu, kroz  sledeće delove  Pančeva:
Smer vozila br.1 prema Sektoru proizvodnje, vreme po-
laska 6.20 
1. stanica - Žarka Zrenjanina (kod Stomatološkog fakul-
teta); 2. stanica - ugao Žarka Zrenjanina i Kraljevića
Marka, 3. stanica - Ž. Zrenjanina kod br. 47 (Sodara); 4.
stanica - Ž. Zrenjanina kod br.3 (pekara „Hermes”); 5.
stanica - Svetog Save br. 2 (kod glavne autobuske stani-
ce); 6. stanica - Svetog Save br. 54; 7. stanica - Moše Pi-
jade br. 120 (izmedju Koteža 1 i Koteža 2); 8. stanica -
Stevana Šupljikca br 83 (nadvožnjak); 9. stanica - ugao
Mihajla Obrenovića i Miloša Obrenovića (Tesla); 10. sta-
nica - Sektor proizvodnje Bavaništanski put br.305 - zad-
nje odredište , vreme polaska 6.50 
      Smer vozila br. 2 prema Sektoru proizvodnje, vreme
polaska 6.35
1. stanica - Strelište Dušana Petrovica Šaneta; 2. stanica
- Strelište Cvijićeva; 3. stanica - Stevana Sremca br. 32;
4. stanica - stari buvljak Bavaništanski put 30; 5. stanica
- Bavaništanski put kod vojske ( kasarna „Stevica Jova-
nović”); 6. stanica - Bavaništanski put Novo groblje; 7.
stanica - Sektor proizvodnje Bavaništanski put br.3 05 -
zadnje odredište, 6.50 
      Pravo učeša u postupku imaju pravna lica koja su
kod nadležnih organa registrovana za obavljanje delat-
nosti koje su predmet ovog Poziva. Dokazi o ispunjenosti
uslova za učestvovanje u postupku su: izvod iz registra
privrednih subjekata, finansijski izveštaj za 2017. godi-
nu, dokaz o posedovanju vozila registrovanih za prevoz
putnika. Uz dokumentaciju dostaviti i predlog ugovora
na godinu dana sa mogućnošću produženja ugovora na
duži rok. Rok za dostavljanje ponuda je 09. 10. 2018. go-
dine do 10 sati. Ponude dostaviti lično ili poštom na: In-
stitut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić”,
Ul. Zeleni venac 2/III, Beograd,  ili Institut za prouča-
vanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić”, Bavaništanski put
305,  Pančevo, sa naznakom - „Ponuda za nabavku uslu-
ge prevoza zaposlenih u Sektoru proizvodnje”. Osoba za
kontakt: dr Svetlana Turudija Živanović, tel: 064/867-
799, e -mail:sturudija@mocbilja.rs; Više informacija po-
tražite na sajtu institut@mocbilja.rs.

D.O.O. „HIDROVOD”, Pančevo
Ul. Bore Šipoša 25 (Topola, kod Crne mačke)

013/341-292 

TRAŽI:
1. Rukovaoca bagerom-skipom
2. Vozača C i E kategorije
3. Vodoinstalater

4. Fizički radnik - pomoćni radnik

Prijave od 8 do 14 sati, radnim danima, doći lično.

ПЕ РИ О НИ ЦИ „Би бац” по -
тре бан рад ник. 077/001-
050. (267567)

ПО ТРЕ БАН ноћ ни чу вар,
пре ко 50 го ди на. Сва ка
дру га ноћ. Про дав ни ца
„Мла ђа”, 013/334-003. (ф)

ПО ТРЕ БАН озби љан и од -
го во ран рад ник. Усло ви
од лич ни. 060/707-67-25
(267247)

ПО ТРЕ БАН по сла сти чар.
062/404-144. (267173)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца у
пе ка ри.  062/404-144.
(267173)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај” по тре -
бан пи ца-мај стор и рад ни -
це за па ла чин ке. 063/820-
87-61. (266314)

РЕ СТО РА НУ „Royal bur-
ger” у Авив пар ку, по треб -
ни ку ва ри, ко но ба ри и по -
моћ ни рад ни ци. 063/216-
788. (266109)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну по -
треб на му шко-жен ска
фри зер ка, усло ви ра да
као да сте у свом са ло ну.
064/255-57-31. (267248)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за пе -
ка ру и пи це ри ју. 063/307-
782. (267263)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри Ре -
стро ран „Зве зда”, Сте ва на
Шу пљик ца 88. 064/372-
392. (2675659

ПО СЛА СТИ ЧАР НИ ЦИ
„Го луб” по тре бан  во зач:
во зач ка до зво ла Б ка те го -
ри је, по зна ва ње око ли не
Пан че ва и Бе о гра да. Зва ти
рад ним да ни ма од 8 до 16
са ти на 062/680-477, Зо -
ра на. (267725)

РЕ СТО РА НУ „Ба нат ски ку -
так” по тре бан ко но -
бар/иц а са или без ис ку -
ства. 060/512-59-99.
(267273)

СТО ЛАР СКОЈ ра ди о ни ци
по тре бан та пе тар, сто лар,
мон тер пло ча стог на ме -
шта ја. 060/600-14-52.
(4784)

ПО ТРЕ БАН вре дан и од го -
во ран рад ник и рад ни ци
на фар ми ко ка но си ља у
Пан че ву. 063/77667-29.
(267305)

РЕ СТО РА НУ „Royal bur-
ger” у „Авив пар ку” по -
треб ни ку ва ри и ко но ба ри.
063/216-788. (267315)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад у пре храм бе ној про -
дав ни ци. Тел. 064/169-32-
35. (267327)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца на
ин ду стриј ским ма ши на ма,
оба ве зно са ис ку ством.
061/721-54-11. (2673359

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за
бу е рек и ли сна то те сто,
Стре ли ште. 362-406,
064/218-83-45. (267340)

ПО ТРЕБ НА по моћ на рад -
ни ца у пе ка ри. 062/404-
144. (267343)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца,
ко но бар ка фи ћу Пан че во,
Кни ћа ни но ва 37, до бра
днев ни ца. 062/227-771.
(267351)

АУ ТО-СЕР ВИ СУ по тре бан
мла ђи по моћ ни рад ник,
обез бе ђе на је струч на
обу ка. 066/908-66-58.
267360)

ПО ТРЕ БАН во зач ка ми о на
Ц, Е, оба ве зно да има АДР
и ТА ХО кар ти цу, во зи се
ци стер на опа сне ма те ри је.
Тел. 062/102-77-00.
(267376)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци са
ис ку ством у сла га њу гра -
нит них коц ки. Мо гу и ста -
ри ји мај сто ри. 064/668-
97-86. (267378)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци: сто -
лар, фар бар, бра вар-ме -
тал ва ре ње пре ци зно, мон -
тер. Тел. 063/436-770.
(267380)

ПО ТРЕБ НО пет но вих
про да ва ца у пе ка ри. Кон -
такт 064/217-48-56. mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
(267387)

АУ ТО-СЕР ВИ СУ по тре бан
алу то-ме ха ни чар и ау то-
елек три чар са ис ку ством.
064/240-69-63, 013/210-
00-78. (267377)

ПО ТРЕ БАН рад ник у тра -
фи ци, за стал ни рад.
063/102-86-41, 060/717-
33-.10. (267422)

ПО ТРЕ БАН рад ник за про -
да ју на те зги на бу вља ку.
063/101-54-56. (267412)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за
рад у про да ји у „Пи ле ћем
ду ћа ну” у „Авив пар ку.
064/643-41-22, 064/259-
96-62. (267456)

ПО ТРЕБ НИ озбиљ ни и од -
го вор ни љу ди за по де лу
фла је ра. 064/241-45-14.
(267453)

ПО ТРЕ БАН ау то ме ха ни -
чар са или без ис ку ства.
Тел. 061/265-94-45.
(267508)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
пре хра ни са ис ку ством.
062/158-20-02. 
(267512)

ТРА ЖЕ се ко но ба ри са ис -
ку ством, за рад на про сла -
ва ма. 069/822-48-22.
(267513)

ТРА ЖЕ се ку ва ри це и по -
моћ не рад ни це за стал но
и ис по моћ. 069/822-48-22.
(267513)

ПО ТРЕ БАН рад ник, „Зо ки
ста кло”.  064/131-72-85.
(267517)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ „Ма -
ка” по тре бан рад ник са
ис ку ством. 064/551-95-31.
(267466)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца.
060/362-22-21. 
(267525)

ПО ТРЕ БАН рад ник за из -
ра ду и мон та жу, ПВЦ сто -
ла ри је. 063/389-972.
(267524)

ПО ТРЕ БАН до мар на те -
ни ским те ре ни ма, зва ти од
10 до 16 са ти. 
060/362-22-26. 
(267526)

ПО ПРА ВЉА МО, угра ђу је -
мо ПВЦ, АЛУ и др ве ну
сто ла ри ју, ро лет не, ко -
мар ни ци, си гур но сна вра -
та, ста кло ре зач ке услу ге.
060/545-34-04. (266666)

АЛУ и ПВЦ сто ла ри ја, ро -
лет не, ко мар ни ци, ве не -
ци ја не ри, тра ка сте за ве се,
угра ђу јем, по пра вљам.
063/882-25-09. (266286)

ИЗ РА ДА/МОН ТА ЖА ха -
ла, бин де ра, га ра жа, тен -
ди, ко ва ни је, гра ђе ви ска
ли ма ри ја. 064/068-10-85.
(2662308)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. По прав ке
бој ле ра, шпо ре та, раз вод -
них та бли, ин ди ка то ра,
ин ста ла ци ја. Ми ћа.
064/310-44-88. (264945)

АЛУ и ПВЦ сто ла ри ја, ро -
лет не, ко мар ни ци, ве не -
ци ја не ри, тра ка сте за ве се,
угра ђу јем, по пра вљам.
063/882-25-09. 
(267243)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ олу ка, ви син -
ски ра до ви, за ме на по ло -
мље ног цре па. 
065/535-24-56. 
(267255)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи ка,
хе ми ја, ме ха ни ка, ча со ви.
Тел. 251-19-81, 063/852-
22-43. (267259)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
гипс ра до ви, фар ба ње
сто ла ри је, чи сто, пе дант -
но, ква ли тет но. 
063/304-476.
(267258)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко -
мар ни ци, ро лет не, ве не -
ци ја не ри, угра ђу јем, по -
пра вљам, за ме на гурт ни.
064/181-25-00. (267280)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ сер вис, по -
прав ка, чи шће ње, уград -
ња но вих ком по нен ти,б
рзо, по вољ но. 060/351-
03-54. (267268)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи
на ме штај, тра жи по сао.
064/120-77-64. (267294)

БРИ ГА и не га ста рих ли -
ца, бо ра вак. До го вор.
063/191-87-32. (267293)

ПАР КЕТ и ла ми нат, по -
став ка, хо бло ва ње и ла ки -
ра ње. 013/601-892,
061/314-90-18. (267301)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. По прав ке
шпо ре та, бој ле ра,  раз -
вод них та бли, ин ди ка то -
ра, ин ста ла ци ја. Ми ћа.
064/310-44-88. 
(267306)

ЧИ СТИ МО та ва не, по дру -
ме, мо же за ме на за ста ро
гво жђе, ку пу јем ста ро
гво жђе. 061/631-51-46.
(267354)

ЧА СО ВИ ма те ма ти ке, фи -
зи ке и не мач ког. Про фе -
сор ка. 
Тел. 064/208-91-21.
(267371)

ЧА СО ВИ, осно ве елек тро -
тех ни ке. Про фе сор са
искксу твом. 
062/801-97-58. (267394)

ФРЕ ЗУ ЈЕМ, орем ба ште,
ко ше ње тра ве, ко ро ва,
трак то ром, три ме ром, ко -
са чи ца. 064/867-48-11.
(267403)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр ста
гра ђе вин ских ра до ва.
064/866-25-76. 
(267404)

ПАР КЕ ТАР: по став ка, хо -
бло ва ње и ла ки ра ње пар -
ке та са и 

без ма те ри ја ла. 060/625-
80-61. (267438)

ПАР КЕ ТАР: по став ка но -
вог, хо бло ва ње, фу го ва -
ње, ла ки ра ње ста рог пар -
ке та. 060/476-81-55.
(267438)

ОД ГУ ШЕ ЊЕ ку па ти ла, ку -
хи ња, ка на ли за ци о них це -
ви ма шин ским пу тем.
062/640-741. (267444)

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го ва ње,
по прав ка и ла ки ра ње пар -
ке та. 060/643-21-53.
(267487)

ТВ и са те лит ске ан те не,
мон та жа, ди ги та ли за ци ја
ва шег ТВ-а, ИПТВ, ан те на
плус. 064/866-20-70. 

КОМ БИ пре воз ро бе, се -
лид бе. 069/129-72-71, Ни -
ко ла. (267511)

РА ДИМ све фи зич ке по -
сло ве, чи стим по дру ме,
та ва не, фар ме. 
064/144-37-65. 
(267515)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра сти -
ма, до ла зим, јеф ти но, 24
го ди не ис ку ства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(276521)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске
услу ге. Алек сан дар.
064/157-20-03. 
(267023)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ро -
бе, мон та жа и де мон та жа
на ме шта ја, па ко ва ње и
за шти та ства ри, од но ше -
ње не по треб них ства ри са
рад ни ци ма и без њих, 00-
24 са та. 064/047-55-55.
(267413)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од -
гу ше ње су до пе ре, ку па ти -
ла, адап та ци је, за ме не,
по прав ке, по вољ но, од -
мах. 013/331-657,
064/495-77-59. 
(267416)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће мо -
тор ном те сте ром сва ко
др во ко је вам сме та.
063/369-846 (267366)
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БРА ВАР/ЗА ВА РИ ВАЧ, из -
ра да/мон та жа тен ди,
над стре шни ца, га ра жа,
огра да. 060/424-29-93.
(267472)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви. 065/842-84-29,
063/842-84-29. (267477)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла, кр че -
ње пла це ва, чи шће ња по -
дру ма, од но ше ње ства ри,
итд. 060/035-47-40.
(267476)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве: ру ше ња ку ћа,
шу па, бе то на, бе то ни ра -
ња, оба ра ње др ве ћа, итд.
064/122-69-78. (267476)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац,
од воз шу та ма лим ки пе -
ром до два ку би ка.
065/334-23-38. (267561)

ПРЕ ВО ЗИМ ма њим ки пе -
ром, по вољ но: шљу нак,
пе сак, се ја нац, од во зим
шут. 064/356-69-94.
(267528)

СЕ ЧЕ ЊЕ, це па ње и сла га -
ње др ва. 064/288-65-12.
(267531)

ЧИ СТИ МО та ва не, по дру -
ме, шут, ра ди мо све по -
сло ве нај по вољ ни је.
061/321-77-93. (267559)

ПРЕ ВОЗ ве ли ким ком би -
јем, ку пу јем ста ро гво -
жђе. 060/036ч-75-73.
(267560) 

ПАР КЕТ по ста вљам и хо -
блу јем, мај стор с ду го го -
ди шњим ис ку ством из Де -
бе ља че, с ма те ри ја лом
или без ње га. Но ле (имам
и пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38. 
(265850)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе
мер це дес ка ми о ном, рад -
ни ци, по вољ но. Вук.
063/278-117, 
064/176-91-85. 
(265724)

АН ТИ БАК ТЕ РИЈ СКО и
дез ин фек ци о но пра ње те -
пи ха,  на ме шта ја 
у ва шем ста ну. 
066/001-050.  
(267567)

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва
гла зу ре, пла сти фи ци ра -
ње, 28 го ди на с ва ма, га -
ран ци ја. 
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 
011/288-30-18. 
(и)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни ке,
мон та жа, сер вис кли ма
уре ђа ја. Овла шће ни сер -
вис „Фри го Пе ђа”,
064/771-24-16, 013/301-
300. (25066111)

РА ДИ МО зи да ње, бе то ни -
ра ње, оправ ка ста рих но -
вих кро во ва, раз не изо ла -
ци је. 013/664-491,
063/162-53-89. (267141)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац,
од воз шу та са уто ва ром,
ру ше ње. Ау то пре во зник
Ата нац ков. 063/771-55-
44. (266878)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР. Од -
гу ше ње ку па ти ла, ка на ли -
за ци је, во до вод не адап та -
ци је, за ме на вир бли, вен -
ти ла, ба те ри је, са ни та ри -
је, при кључ ка во де и ка -
на ли за ци је. Од 0 - 24 са -
та, пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. До ла зим од мах.
013/404-560, 064/290-45-
09, 061/348-20-00,
062/845-96-26, „Елек тро -
и зград ња”. (267232) 

КРО ВО ВИ, по прав ке, за -
ме на цре па, ле тви, ста рог
цре па и по став ке но вог
кро ва, цре па, ро го ви, па -
то ше ње, изо ла ци је, нај -
јеф ти ни ји у гра ду, пен зи -
о не ри ма екс тра по пуст.
013/404-560, 064/290-45-
09, 061/348-20-00,
062/845-96-26,„Елек тро и -
зград ња”.(267232) 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од -
гу ше ње ку па ти ла, ка на ли -
за ци је, во до вод не адап та -
ци је, за ме на вир бли, вен -
ти ла, ба те ри ја, са ни та ри -
је, све за во ду, 0-24 са та.
Пен зи о не ри ма екс тра по -
пуст. До ла зим од мах.
013/348-139, 064/493-44-
63, 063/811-74-89, Јо ви -
чин. (267232) 

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске ске ле,
ме тал не под у пи ра че, ме -
ша ли це за бе тон.
064/351.11-73. (267249)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли -
ким ки пе ром: шљу нак,
пе сак, се ја нац, ри зла,
шут. 063/246-368. (4784)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе
мер це дес ка ми о ном, рад -
ни ци, по вољ но. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (267295)

KIZZA – пре воз шљун ка,
пе ска, се јан ца и ри зле.
Услу ге ви љу шка ра  и ве -
ли ких ви љу шка ра, но си -
во сти до 10 то на.
013/366-888, 063/218-
894.(267379)

KIZZA – ру ше ње ста рих
ку ћа и дру гих обје ка та,
уто вар и од воз шу та, ис -
коп ба ге ри ма по дру ма,
те ме ља, ка на ла, сеп тич -
ких ја ма. 013/366-888,
063/218-894. (267379)

KIZZA – се че ње бе то на и
ас фал та, раз би ја ње бе то -
на, на си па ње и са би ја ње
те ре на ваљ ци ма и ви бро
пло ча ма. 013/366-888,
063/218-894. (267379)

KIZZA – оре зи ва ње и се -
ча др ве ћа из ка ми о на са
кор пом за рад на ви си ни
до 23 ме тра, пра ње про -
зо ра, чи шће ње олу ка, за -
ме на цре па...013/366-
888, 063/218-894.
(267379)

KIZZA – на јам ма ка за -
стих елек тро плат фор ми
ви си не до 12 ме та ра.
063/218-894. (267379)

KIZZA – про да ја ква ли -
тет них бе ха тон коц ки и
при пре ма те ре на са по -
ста вља њем.  013/366-888,
063/218-894. (267379)

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, уто вар и
од воз свих вр ста шу та,
раз би ја ње и се че ње бе то -
на, ис коп ба ге ри ма.
064/648-24-50. (267379)

НА ЈАМ ви љу шка ра за
уто вар и ис то вар ро бе.
064/648-24-50. (267379)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли -
ким ка ми о ном (шљу нак,
пе сак, се ја нац, ри зла,
шут). 064/648-24-50.
(267379)

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ка ми о -
на са кор пом за рад на
ви си ни до 20 ме та ра.
064/648-24-50. (267379)

РО ЈАЛ МГ: уград ња/по -
прав ка; ро лет не, ко мар -
ни ци, ве не ци ја не ри, све
за ве се, тен де, хар мо-вра -
та, ро ло-за шти та.
063/816-20-98, 013/351-
498. (267418)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи -
де ре, за мр зи ва че, кли ме,
по пра вља мо ква ли тет но с
га ран ци јом.  „Фри го тех -
ник”, 361-361, 064/122-
68-05. (267442)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге
ро бе, Пан че во-да ље. Це -
на до го вор. 013/366-843,
063/193-22-29. 
(267458)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: ин -
ста ла ци ја, ка на ли за ци ја,
мон та жа са ни та ри је, псо -
та вља ње ке ра ми ке, ру ше -
ње/од но ше ње шу та.
060/021-61-95.
(267333)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви, ла ми нат.
061/283-66-41, 
064/317-10-05. 
(267380)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”
Бо рис, све ре ла ци је по
Ср би ји с ком би ји ма, ка -
ми о ни ма, еки па рад ни ка,
ку ти је, фо ли ја за за шти ту
на ме шта ја, 0-24, сва ког
да на и не де љом. Бес пла -
тан до ла зак и про це на
по сла. Пла ћа ње мо гу ће
че ко ви ма и пре ко ра чу на.
Бо рис. 013/352-536,
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(267494)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон чић” –
Бо рис, ком би јем и ка ми о -
ном, Вој во ди на, Ср би ја,
са или без рад ни ка.
013/352-536, 
063/253-028, 
064/444-66-74. 
(267494)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма, ка -
ми о ни ма, про фе си о нал -
но, еки па рад ни ка, све
ре ла ци је по Ср би ји, от куп
на ме шта ја.  013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. (267494)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
„Бом бон чић” – Бо рис –
ком би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва ње
ства ри, ку ти је за па ко ва -
ње, фо ли ја за за шти ту на -
ме шта ја. Се ли те се без
стре са!!! Бо рис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bombon-
cic.com (267494)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем И
КА МИ О НОМ Вој во ди на,
Ср би ја, са или без рад ни -
ка. Нај по вољ ни је, Иван.
063/107-78-66. (267494)

СЕ ЛИД БЕ, ро бе и ства ри
ком би јем и ка ми о ном,
про фе си о нал но, еки па
рад ни ка, све ре ла ци је по
Ср би ји, от куп на ме шта ја.
Иван, 063/107-78-66.
(267494)

КОМ БИ пре воз те ре та са
при ко ли цом, це ра да 5.10
х 2.10 х 2.00. 064/106-81-
11. (267491)

„ПЕР ФЕКТ”: фа са де, зи -
да ње, мал те ри са ње, гле -
то ва ње, кре че ње, ке ра ми -
ка, кро во ви. 063/122-14-
39. Ми ле. (267541)

БРАЧ НИ пар би чу вао
ста ри ју осо бу до жи вот но.
013/345-874. 
(247642)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ра. По -
вољ но. 063/709-44-97.
(267267)
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ЦАР КА АК СЕН ТИ ЈЕ ВИЋ

Дра га ма ма,

по сто ји љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту га ко ју вре ме не

ле чи.

Хва ла те за бри жност, то пли ну и љу бав ко ју си ми пру -

жи ла.

Тво ја СВЕ ТЛА НА
(88/267549)

Не ка те ан ђе ли чу ва ју

ЦАР КИ ЦЕ

ЈА СНА са ма мом и бра том
(89/267549)

По след њи по здрав

ЦАР КИ

од НЕ ДЕ, НЕ НА ДА и по ро ди це ЏАН ТОВ СКИ
(90/267549)

29. сеп тем бра 2018. го ди не пре ми нуо је наш дра ги

брат, стриц и де вер

МИ ЛО РАД АР СЕ НОВ СКИ
1954–2018.

Ожа ло шће ни: брат ДО БРЕ, сна ја БРАН КА, бра тан ци
ЈО ВИ ЦА и АЦА и снај ка ЗО РИ ЦА

(64/267446)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

МИ ЛЕ ТУ

во ље ни не уми ру ни кад.

Од се стре СТО ЈАН КЕ 

с по ро ди цом

(65/267447)

Дра ги

МИ ЛЕ

с љу ба вљу и по што ва њем

чу ва ће мо те у ср ци ма.

Твој уј ка СТО ЈАН, 

ВЕ СНА и СНЕ ЖА НА

(66/267448)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу, по себ -

ном ком ши ји, чо ве ку

ко ји се рет ко сре ће

МИ ЛО РАД 
АР СЕ НОВ СКИ

За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.

Тво је ком ши је 
ТА СКОВ СКИ

(67/267449)

По след њи по здрав 

БУ ЦИ

од дру га ра: кум ЈО ЦА,

уј ка ПЕ КИ, СТО ЈА ДИН,

ГО РАН, ТО ЗА, 

БРАН КО,

ЂУ РА КА МЕ РА и БА ЛЕ

(68/267450)

По след њи по здрав

СЕЈ КИ

од се стре ЈО ВАН КЕ 

и бра те ПЕ РЕ 

с по ро ди ца ма

(8/267247)

По след њи по здрав дра гом

СА ВИ ТРА И ЛО ВУ
1951–2018.

Био си до бар су пруг, бри жан и по жр тво ван отац,

као и во љен де да.

Та кав ћеш нам за у век оста ти у ср ци ма и се ћа њу.

Тво ји: су пру га МИР ЈА НА и ћер ке ИВА НА 

и ГОР ДА НА с по ро ди ца ма
(96/и)

Оба ве шта ва мо при ја те ље да је наш дра ги 

ВЕЉ КО МИ ЛИЋ
1932–2018.

пре ми нуо 23. сеп тем бра 2018. го ди не. Ис пра ти ли смо
га 26. сеп тем бра 2018. го ди не из ка пе ле гро бља на Ко -
те жу 1, у Пан че ву.

По ро ди ца
(22/26276)

По след њи по здрав ком -

ши ни ци

ИЛО НИ 

КО ЧИЋ

од ста на ра згра де 

у Ко сте Абра ше ви ћа 2

(1/267209)

По след њи по здрав тет ки

ЦАР КИ

од ДИ МИ ТРИ ЈА са ма мом и та том

(91/267549)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не

огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни -

ма осим сре дом.
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29. сеп тем бра 2018. пре -

ми нуо је наш дра ги су -

пруг, отац и де да

ВЕН ЦИ СЛАВ

КО МА ТИ НА
1935–2018.

Оста ћеш веч но у на шим

ср ци ма.

Су пру га МЛА ЂЕ НА,

ћер ка МИ ЛА 

и унук НИ КО ЛА

(12/267257)

По след њи по здрав си ну 

МИ ЛО МИ РУ 

од мај ке МОР ГИ ЈА НЕ

(13/2

По след њи по здрав бра ту

МИ ЛО МИ РУ

ГУ ЛА НУ

од се стре ВИ О ЛЕ ТЕ, 

зе та МИ ЛА НА 

и се стри ћа 

АЛЕК САН ДРА 

и НЕ МА ЊЕ

(14/267261)

По след њи по здрав бра ту

МИ ЛО МИ РУ ГУ ЛА НУ
1974–2018.

од се стре МИ ЛА ДИ ЈЕ, се стри ћа ДА НИ ЈЕ ЛА и ПЕ ТРА
ЂОР ЂЕ ВИ ЋА

(15/267261)

27. сеп тем бра 2018. го ди не умр ла је мо ја су пру га

РАД МИ ЛА ЋО СИЋ
1930–2018.

За у век ћеш ми оста ти у ле пом се ћа њу.

Твој ЂУ РИ ЦА
(26/267289)

По след њи по здрав на шој дра гој тет ка

РАД МИ ЛИ ЋО СИЋ

СЕ КА с по ро ди цом

(27/267289)

По след њи по здрав дра гој при ја те љи ци

РАД МИ ЛИ ЋО СИЋ

ЉУ БИ ЦА ЖИ ВА НОВ с по ро ди цом

(28/267289)

ЖИ ВАН СТО КИЋ
1948–2018.

Мој та јо,

по ла мо га ср ца оти шло је с то бом, дру га

по ло ви на ту го ва ће веч но.

За у век си мој хе рој!

Во ли те тво ја 

НА ТА ЛИ ЈА

(32/26732/9

По след њи по здрав на шем дра гом Та ји

ЖИ ВАН СТО КИЋ
1948–2018.

Цео жи вот си био бо рац, али са зад њом бит ком ни си мо гао да се

из бо риш.

Веч но за хвал ни за све, тво ји: су пру га ИРЕ НА, син НЕ НАД, ћер ка

НА ТА ША, сна ја АН ДРЕА и зет НИ КО ЛА

(33/267327)

МИР КО БЕ ЛИЋ
Би ла нам је част по зна ва ти те као при ја те ља и

не се бич ног чо ве ка. Пи та ла сам те јед ном при ли -

ком, шта да ти до не сем кад сле де ћи пут до ђем,

ре као си – не тре ба ми ни шта, а ако баш ин си -

сти раш он да не ка то бу де ке са бом бо на за мог

се стри ћа. Дра ги Мир ко, ис пу ни ћу тво ју же љу.

По чи вај у ми ру.

МАР ТА и ХЕР БЕРТ
(48/267385)

МИР КО БЕ ЛИЋ
По след њи по здрав на шем дра гом Мир ку.

ЗО РАН, МИ ЋА, СЛА ЂА, ГО ЦА, СНЕ ЖА, МИР КО, 

ДРА ШКО и СУ НА

(56/267409)

По след њи по здрав

ЗО РИ ЦИ

КО ВА ЧЕ ВИЋ
од су пру га ВА СЕ

(81/267500)

По след њи по здрав

ЗО РИ ЦИ
од по ро ди ца НИ КО ЛИЋ

и ДИ НИЋ

(82/267501)

По след њи по здрав сна ји

ЗО РИ ЦИ
од де ве ра ЛА ЗЕ

(83/207500)

Ми ла на ша

ЗО РИ ЦА

КО ВА ЧЕ ВИЋ

1955–2018.

По след њи по здрав од

се стре РУ ЖИ ЦЕ 

и се стре ВЕ РИ ЦЕ

с по ро ди ца ма

(84/267507)

По след њи по здрав дра гом та ти

ДО БРИ ВО ЈУ СА ВИ ЋУ ДО ЦИ
1934–2018.

У на шим ср ци ма ће мо чу ва ти успо ме ну на те бе.

Тво ји: ћер ка ЗО РИ ЦА и син ЗО РАН с по ро ди ца ма

(92/267550)

По след њи по здрав драгом

ДО БРИ ВО ЈУ 

СА ВИ ЋУ 

од ЗОРАНА ПЕШЕВСКОГ 

с породицом

(93/ф)

По след њи по здрав

чи ка ДО ЦИ

од „Срп ске спар те”
(63/ф)

По след њи по здрав ку му

ДО БРИ ВО ЈУ
Би ла нам је част што си наш кум.

По ро ди ца МА ТЕК

(94/267551)

По след њи по здрав 

ДО БРИ ВО ЈУ

СА ВИ ЋУ

1934–2018.

Хва ла ти До цо што си

био са на ма.

По ро ди ца ТА СИЋ

(59/267424)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

Про шла је јед на го ди на от ка ко ни је с на -

ма на ша дра га

ЈЕ ЛЕ НА КР СТИЋ НЕ НА

У су бо ту, 6. ок то бра, у 11 са ти, оку пи ће мо

се у знак се ћа ња, на Ста ром пра во слав -

ном гро бљу.

Ње ни нај ми ли ји

(11/267214)

БО РИС НИ КО ЛОВ СКИ
5. X 2008 – 5. X 2018.

Увек ћеш би ти са на ма.
Тво ји: су пру га МИЛ КА, син РИ СТО и кћи МА РИ НА 

с по ро ди ца ма

(23/267277)

6. ок то бра 2018, у 11 са ти, да ва ће мо ше сто ме сеч ни по -

мен во ље ном

СА ШИ ПЕТ КО ВИ ЋУ
1969–2018.

По ро ди ца

(29/267303)

Обе ле жа ва мо ше сто ме сеч ни по мен на шем во ље ном

ЖИ КИ КА ЛЕЈ СКОМ

Све си нас за ду жио да те пам ти мо по вр ли на ма ко је чо век мо же да

има. 

Тво ја по ро ди ца

(61/267435)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ КА КА ЛЕЈ СКИ

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди ца ИВА НОВ СКИ

(62/267435)

Про шло је де вет го ди на от ка ко ни си са на ма

ВЛА ДО ЈА ВОР

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји
(75/267479)

У не де љу, 7. ок то бра 2018. го ди не на вр ша ва се

го ди ну да на от ка да ни је с на ма наш во ље ни

МИ ЉАН ИЛИЋ
Ми ља не, твој од ла зак оста вио је огром ну бол ну
пра зни ну, ту гу и не за бо рав. 
Са по но сом ће мо те спо ми ња ти, по до бру пам ти -
ти и за у век во ле ти.
Спо кој но спа вај наш ан ђе ле!

Тво ји нај ми ли ји
(77/

ТУР НИЋ

МИ ЛО РАД МИ ША             ВЕ РА
1935–1993–2018. 1943–2016–2018.

У на шим ср ци ма во ље ни и не за бо ра вље ни.
Ћер ке ОЉА и НА ДА с по ро ди ца ма

(78/267492)

6. ок то бра, у 11 са ти, на Но вом гро бљу,

обе ле жи ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шој

мај ци и ба ки

ЈЕ ЛЕ НИ НЕ СТО РО ВИЋ
рођ. Ма та но вић

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма, с по -

што ва њем. 

Ћер ка НА ДА, си но ви СЛО БО ДАН, 

МИ ЉАН и СА ША с по ро ди ца ма

(85/267509)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да 6. ок то бра 2018, у 11.30, да -

је мо че тр де сет да на, на Но вом гро бљу

ГО РА НУ СТА НИ ШИ ЋУ
1969–2018.

Ожа ло шће ни: мај ка МИЛ КА, су пру га РУ ЖИ ЦА, син МИ ЛО ВАН,

се стра ВЕ СНА и се стри ћи МИ ХАЈ ЛО и ДУ ШАН

(86/267518)

БРА НИ СЛАВ ЈАН КО ВИЋ

Дра ги наш Ше ги, про шло је не ствар них че тр де -

сет да на.

Мно го нам не до ста јеш.  
Во ле ће мо те за у век.

Тво ја по ро ди ца 
(87/267518)

21. сеп тем бра 2018. ста ло је ср це на шег во ље ног

МИ ТРА ИГ ЊИ ЋА
1936–2018.

Са хра њен је у Бје љи ни, 22. сеп тем бра 2018.

Ожа ло шће ни: су пру га САН ДА, си но ви ЂОР ЂЕ 

и МИ ЛО РАД БА ЈО, сна ја ГО РАН КА 

и уну ци НА ТА ЛИ ЈА и ВУК
(54/267406)

По след њи по здрав во ље ном су пру гу и оцу од ње -

го вих нај ми ли јих

КР СТО ВУ ЛО ВИЋ
Има не ка моћ у до брим љу ди ма, они су ја ки и

по сле смр ти... И да ље жи ве, по сво јим ре чи ма и

де ли ма, а нај ви ше по до бро ти ср ца...

Ожа ло шће ни: су пру га АН КИ ЦА, си но ви ЗО РАН

и ДА ВОР, сна је ЉИ ЉА и ЈА СНА, уну ци

НИ КО ЛА, АН ДРЕЈ и ЕЛЕ НА
(42/267356)

Ту жна ср ца оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље

да је на ша дра га 

ЕСТЕР ГР ГИЋ
пре ми ну ла 2. ок то бра 2018. 

Са хра на ће се оба ви ти и пе так, 5. ок то бра 2018,

у 13 са ти, на Ка то лич ком гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће не ћер ке ДУ БРАВ КА и ТА ТЈА НА 

с по ро ди ца ма
(95/267954)

По след њи по здрав

ДУ ШАН КИ 

ДИ МИ ТРИЋ

1956–2018.

Увек ћеш да не до ста -

јеш.

Тво ји: ДА НИ ЈЕЛ, 

МИ ЛИ ЦА, МИ НА, 

НИ НА и НИ КО ЛА

(44/267364)

По след њи по здрав 

ДУ ШАН КИ
1956–2018.

од бра та ДАН КА, мај ке

ЛЕ ПЕ и НЕ ШЕ

(46/267369)

По след њи по здрав

ДУ ШАН КИ
од ИЛИН КЕ, НА ТА ШЕ,

ДРА ГА НЕ и ДЕ ЈА НА

(45/267367)

По след њи по здрав

ДО ЦИ

Кум СТА ВРА 

с по ро ди цом

(69/2674549

30. сеп тем бра 2018. го ди не опро сти ли смо се од на шег

дра гог

КР СТА ВУ ЛО ВИ ЋА
Успо ме ну на ње га до гро ба чу ва ће стриц МИ ЛО ЈЕ, 

се стра ВИ О ЛЕ ТА и стри на ДУ ЊА

(3/267231)
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6. ок то бра на вр ша ва ју се че ти ри го ди не от ка да ни је са

на ма наш

ДРА ГО СЛАВ ЂОР ЂЕ ВИЋ БРА ЦА
С љу ба вљу по ро ди це ЂОР ЂЕ ВИЋ и ЖИ ВА НО ВИЋ

(24/267280)

5. ок то бра је две го ди не

од смр ти на шег во ље ног

ПАН ТЕ 

МИ ЛИ КИ ЋА

Ту жна је сен је увек у

на шим ср ци ма.

По ро ди ца

(30/267304)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

СА ШИ 

СТО ЈА НО ВИ ЋУ
8. ок то бра је две го ди не

от ка ко нас је за у век на -

пу стио.

Увек ће ми сли ти на 

те бе тво ја мај ка и брат

с по ро ди цом

(35/267330)

9. ок то бра на вр ша ва се по ла го ди не од смр ти на ше во -

ље не

СЛО БО ДАН КЕ ЛА ЗА РЕ ВИЋ
За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(37/267342)

СЕ ЋА ЊЕ

БРА НИ СЛАВ

СА ВА НО ВИЋ

2004–2018.

Увек си у на шим се ћа -

њи ма.

Ћер ка ЉУ БИ ЦА 

с по ро ди цом

(40/267350)

Две го ди не от ка ко ни је

с на ма

СА ША

СТО ЈА НО ВИЋ

ШОК
Ду шо на ша, пу но нам

не до ста јеш.

Тво је: ДУ ЊА, НЕ ВЕ НА

и ЈА СМИ НА

(47/267381)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да 8. ок то бра

обе ле жа ва мо че тр де сет да на без на шег дра гог

РА ТО МИР ИГ ЊА ТО ВИЋ РА ЧЕ
1944–2018.

Оста ли смо у ду бо ком бо лу,са  се ћа њем на све

срећ не го ди не про ве де не с то бом.

Ожа ло шће ни: су пру га ЗДРАВ КА с по ро ди цом
(49/267384)

Нај ми ли ји љу ди су као зве зде. Не ви диш

их увек, али знаш да су са то бом и да сте

за јед но

ДЕ ЈАН Ј. МУ ГО ША

1992–2018.

Во ле те не у те шни ма ма и та та

(36/207337)

5. ок то бра на вр ша ва ју се три го ди не ор ка да ни је с на -

ма наш во ље ни и не пре жа ље ни

ВЛА ДИ МИР НО ВА КОВ
Успо ме ну на те бе чу ва мо од за бо ра ва у сво јим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(31/267314)

Дра ги наш

др АН ТЕ МЕ ЈИЋ
2012–2018.

Вре ме ко је про ла зи не зна чи ни шта, ка да

је се ћа ње жи во.

С љу ба вљу 

тво ја по ро ди ца

(52/267394)

Про шла је ту жна го ди на от ка да ни је са на ма

СЛО БО ДАН КА МИ ТРО ВИЋ
1944–2017.

Ма ка на,

по сто ји љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту га ко ју

вре ме не ле чи.

Тво ји: ЈЕ ЛЕ НА, ФИ ЛИП и ЂУ РА
(53/267400)

Про шла је го ди на без на ше

КА ТИ ЦЕ СТА НИ МИ РО ВИЋ

Оста ла је пра зни на и твој мио и ди ван траг у на -

ма и на шим ми сли ма.

6. ок то бра 2018, у 13 са ти, би ће по мен.

Су пруг МИ ЛА ДИН, ћер ка ЈА ДРАН КА и ба ки на

МИ ЛА и ПЕ ЦА
(57/267421)

8. ок то бра 2018. на вр -

ша ва ју се три го ди не от -

ка ко ни је са на ма наш

ДРА ГИ ША 

ПА ВЛОВ ГИ ЛЕ
Оста ћеш за у век у на шим

ср ци ма и се ћа њи ма.

Су пру га МИ ЛИ ЦА и

син АЛЕК САН ДАР

(58/267415)

4. ок то бра на вр ша ва се се дам го ди на от ка ко нас

је на пу стио наш во ље ни су пруг, отац и де да

ДРА ГАН МАР ТИ НОВ
1935–2011–2018.

Жи виш у на шим ми сли ма и сва ком на шем да ну.

МИ ЛА, СНЕ ЖА и МИ ЋА
(60/267429)

У су бо ту, 6. ок то бра, да је мо ше сто ме сеч ни по мен дра -

гом

ЂОР ЂУ ПЕТ КО ВИ ЋУ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: брат ЈО ВА, си но вац НЕ ША и си но ви ца МИ РА

(70/267455)

Че тр де сет ту жних да на за Ла ном

… до не ког но вог

су сре та у не ком

„на шем” Лон до ну...

С љу ба вљу, БО ЈА НА АДА МО ВИЋ

(71/267459)

5. ок то бра 2018. на вр ша ва се шест ме се ци

от ка да ни је ви ше са на ма наш дра ги

МИ РО СЛАВ ОЛА 

КОР КА НОВ
5. X 1939–5. IV 2018–5. X 2018.

Бол на је исти на, бес крај на ту га, не ма до -

вољ но ре чи да се ис пу ни пра зни на ко ја је

оста ла у на шим ср ци ма.

Не ће мо до зво ли ти вре ме ну да из бри ше

успо ме ну на те бе.

Тво ји: су пру га ВУ КА, ћер ке СЛА ВИ ЦА, 

ВЕ СНА и ЈА СНА, зе то ви МИ РИ ЦА 

И ЗЛА ТО ЈЕ, уну ци ДЕ ЈАН, АЛЕК САН ДАР,

МИ ЛИ ЦА и МА РИ ЈА НА и пра у ну ци 

ЈО ВАН, ЈО ВА НА, АНА СТА СИ ЈА и ЈО ВА НА

(72/267740)

ИВАН МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ
8. X 2003 – 8. X 2018.

Са на ма си увек, у ми сли ма и се ћа њу.

Во ле те тво је БРАН КА и СА ЊА
(73/267461)

КО СА РА

СТА НО ЈЕ ВИЋ

2006–2018.

Ми ла мо ја ма ти, ду го

не ма твог по гле да ко ји

све раз у ме, тво јих ре чи

уте хе, али увек и за у век

си у мо јим ми сли ма.

МА РИ ЈА СТА НО ЈЕ ВИЋ

(74/267468)

У не де љу, 7. ок то бра, у

11 са ти, обе ле жа ва мо

че тво ро го ди шњи по мен

СЛА ВО МИ РУ

ДО БРИ ЧА НИ НУ

1933–2014.

Успо ме ну на ње га чу ва -

ју ње го ви нај ми ли ји

(79/267495)

4. ок то бра 2018. на вр -
ша ва ју се две го ди не од
смр ти на шег пле ме ни -
тог су пру га, оца, де де и
пра де де

БО ГО ЉУ БА
СТА НО ЈЕ ВИ ЋА

Ја ко не до ста јеш!
Успо ме ну на све што је

би ло ле по чу ва тво ја
по ро ди ца

(55/267407)

9. ок то бра 2018. на вр -

ша ва се по ла го ди не от -

ка ко ни је с на ма наш

дра ги

ХИЛ МО ИВА

АГО ВИЋ

Ве чи то у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(76/2674849
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СЕ ЋА ЊЕ

Про шле су три го ди не

от ка ко је умро мој су -

пруг

ПЕ ТАР 
МАР ТИ НО СКИ

2015–2018.
Го ди не про ла зе, а ту га
веч на оста је.

Тво ја ШЕ РИ

(2/267228)

СЕ ЋА ЊЕ

МА РА ЊЕ ЖИЋ

6. X 2008 – 2018.

Про шло је де сет го ди на

от ка ко ни си с на ма.

Хва ла ти на све му.

Тво ји нај ми ли ји

(4/267238)

СЕ ЋА ЊЕ

ВИ ЦО ГРУ БОР

10. X 2003 – 10. X 2018.

С љу ба вљу 

и по што ва њем увек те

се се ћа ју су пру га СЕ КА,

син ГО РАН и ћер ка 

МА РИ ЈА НА 

с по ро ди ца ма

(5/267240)

По мен на шој те ти ци

МЕ ЛА НИ ЈИ ЈО СИ ФО ВИЋ
из Чен те

Ни по сле де вет на ест го ди на твог не по сто ја ња,

не мо же мо за бо ра ви ти тво ју до бро ту, љу бав и

по жр тво ва ње ко је си га ји ла пре ма на ма. 

Са за хвал но шћу, у ср ци ма те но се тво ји: 

СТЕ ВИ ЦА, ЉИ ЉА, НИ НА и САН ДРА
(6/267244)

СЕ ЋА ЊЕ

СА ВО КУ ЗМА НО ВИЋ
2. X 2003 – 2. X 2018.

Пре ма ло је ре чи, а пре ви ше ту ге ко ли ко нам не до ста јеш.
Тво ја по ро ди ца

(7/267245)

10. ок то бра, ту жне две го ди не

МИ ЛАН БУ КУР

Те шко је жи ве ти са ра ном у ду ши, ви де ти те сву -

да а ниг де те не на ћи.

С љу ба вљу: су пру га СМИ ЉА и син 

ДУ ШАН БУ КУР
(9/267252)

3. ок то бра 2018. на вр -

ши ло се че тр де сет да на

од смр ти на шег бра та,

де ве ра и стри ца

ДУ ША НА 

ТЕР ЗИ ЋА

25. VIII 2018 – 3. X 2018.

Вре ме про ла зи, ту га све

ве ћа.

Твој брат ЖАР КО, сна ја

ДА НА и бра та ни ца 

МА РИ ЈА и бра та нац

МИ ЛАН са сво јим

по ро ди ца ма

(16/267264)

У су бо ту, 6. ок то бра 2018. го ди не, у 11 са ти, на
Ста ром пра во слав ном гро бљу да ће мо го ди шњи
по мен на шој дра гој

МА РИ ЈИ ТО ДО РОВ
1937–2017.

Жи ве ћеш веч но у на шим ср ци ма и успо ме на ма.
Пам ти ће мо те по до бр о ти чу ва ти од за бо ра ва. 
За у век за хвал ни тво ји нај ми ли ји.

Бра ћа ПА ВЛЕ, СТЕ ВО и ИЛИ ЈА, 
сна је АНА КЕ ТИ, АН КИ ЦА и ОЛ ГИ ЦА  

и се стри ћи МИ ТА, ИГОР и ОБРЕН
(17/267265)

3. ок то бра на вр ша ва се че тр де сет ту жних да на от ка ко са на ма ви -

ше ни је наш во ље ни су пруг, отац и де да

ДУ ШАН ТЕР ЗИЋ

По мен је одр жан на Ста ром гро бљу у Пан че ву.

Су пру га БРАН КА, ћер ка СНЕ ЖА НА, 

унук ВИК ТОР и зет МОМ ЧИ ЛО

(18/267266)

На шој дра гој и во ље ној

НЕ ВЕ НИ ПА ВИ ЋЕ ВИЋ 

НЕ НИ
24. III 1954 – 10. IV 2018.

Би ла си и оста ћеш део на ших жи во та за у -

век.

Ни ка да те не ће за бо ра ви ти тво ја 

по ро ди ца

(19/227268)

9. ок то бра на вра ша ва се пет го ди на от ка да нас је

на пу стио наш

ЂУ ЛА ТРА ЈАН
1953–2013.

из Ба нат ског Но вог Се ла
Про шло је пет ту жних го ди на, али од тво је по ро -
ди це ни ка да пре жа љен, ве чи то си у на шим ср ци -
ма и на шим се ћа њи ма.

Тво ја по ро ди ца: су пруг ВИК ТО РИ ЈА, кћер ка
АН ДРИ ЈА НА и син АН ДРИ ЈАН с по ро ди ца ма

(25/

Про шло је шест ме се ци

от ка ко ни је са на ма наш

во ље ни

ЉУ БО МИР 

ГА ВИН

По ро ди ца ГА ВИН

(10/267253)

У су бо ту, 6. ок то бра 2018, у 11 са ти, да ва ће мо

ше сто ме сеч ни по мен на шој дра гој мај ци и ба би

ДУ ШАН КИ ЈО ВИЋ

Вре ме про ла зи, али бол и пра зни на су све ве ћи. 

Увек ће те во ле ти и чу ва ти од за бо ра ва тво је

ћер ке БИ ЉА и ЉИ ЉА и уну ке ДА ДА и ЈА ЊА
(20/267270)

Про шло је по ла го ди не от ка ко ни је са на ма

ДУ ШАН КА ЈО ВИЋ
Жи ве ћеш ве но у на шим ср ци ма.

По ро ди ца ПЕ ТРИЋ

(21/

МА ЦО
Увек ћеш би ти у ср ци ма

ГО ЦЕ и ВЕ РЕ 

с по ро ди ца ма

(34/267328)

ВА ЊА ТУ ЛИЋ

4. IV 2005 – 10. X 2008.

Вре ме про ла зи, али

бол но се ћа ње на те бе

ни кад. У шко лу бих те

са да пра ти ла, с то бом

ра до ва ла, а где си ти ан -

ђе ле мој!

Ба ба АНА

(38/267348)

ПО МЕН

ДРА ГИ ЦА АВРА МОВ СКИ
1955–1992.

Про шле су ту жне го ди не от ка да ни си с на ма.
Тво ја се стра РО СА

(39/267349)

На вр ши ла се го ди на од

ра стан ка с на шим дра -

гим

МИР КОМ 

БО ШЊА КО ВИ ЋЕМ

По чи вај у ми ру.

Па ра стос ће се одр жа ти

на Ста ром ка то лич ком

гро бљу, у су бо ту 6. ок -

то бра 2018, у 11 са ти.

Тво ји нај ми ли ји

(41/267335)

Не за бо ра вља мо вас

АН ЂИЋ

МИ ЛА ДИН                  МИ О ДРАГ
1938–2011. 1945–2012.

По ро ди це АН ЂИЋ из Ива но ва и Пан че ва
(43/267367)

СЕ ЋА ЊЕ

ДО БРЕ 

НИ КО ЛОВ

4. X 1991 – 4. X 2018.

Са мо ми зна мо ко ли ко

нам не до ста јеш...

Тво ја по ро ди ца

(50/267390)

6. ок то бра на вр ша ва се

осам ту жних го ди на от ка ко

ни је са на ма наш во ље ни

СТАН КО 
МИ ШКО ВИЋ

2010–2018.
Ни ка да те не ће мо за бо -
ра ви ти, не из мер но нам
не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(51/267392)

ВА ЊА ТУ ЛИЋ
Вре ме не бри ше пра зни -
ну и се ћа ње.

Тво ја бра ћа ЧИ ЧА 
и НИ НА

(80/267496)



ста ја ти спољ ни свет. А ако ипак
не ком пад не на ум да по ку ша
да „пре ро ка” оде ода тле, те -
шко да по сто ји и грам шан се
да ће му се та ква за ми сао об и -
сти ни ти – цео ком плекс је огра -
ђен спе ци јал ним си сте мом за -
шти те и ин фра цр ве ним сен зо -
ри ма; по ста вље но је на сто ти -
не ка ме ра; при јем на згра да има

не про бој на ста кла, а у слу ча ју
да не ко по ми сли да је кр ти ца
и про ба да про ко па ту нел, та -
мо би га са че ка ле де бе ле бе -
тон ске пло че.

Па влов, ко ји је ис та као да је
ви ше го ди шња те жња свих Пан -
че ва ца би ла да се окру жни за -
твор из ме сти из са мог цен тра
гра да. Он је на гла сио и да је
део ове ин ве сти ци је усме рен
на по бољ ша ње окол не ин фра -
струк ту ре, по пут из град ње фе -
кал не и ки шне ка на ли за ци је,
као и да ће би ти отво ре на но ва

рад на ме ста и знат но по бољ -
ша ни усло ви ра да.

И као што је ре че но, обје кат
ну ди та кве по год но сти да осу -
ђе ни ци ма го то во и не ће не до -

Се ри ја до брих ре зул та та Ори -
јен ти ринг клу ба „Оса” на ста -
вље на је и у де ве том ово го ди -
шњем ме се цу.

То се, пре све га, од но си на
нај у спе шни ју пан че вач ку так -
ми чар ку Јелену Станковић у
овом мла дом али ве о ма здра -
вом спор ту, ко ја је у сре ду, 15.
сеп тем бра, оства ри ла од ли чан
пла сман на Рај цу. Она је, по во -
дом Да на чи стих пла ни на, у ор -
га ни за ци ји та мо шњег клу ба „По -
бе да”, за у зе ла дру го ме сто у над -
ме та њу ко је је ујед но би ло и
13. ко ло ори јен ти ринг пр вен -
ства Ср би је у ком би на ци ја ма.

Ти ме се Пан чев ка учвр сти -
ла на тре ћем ме сту у укуп ном пла сма ну, а ве о ма се при бли -

жи ла дру го пла си ра ној, на око
те сних 40 бо до ва.

До кра ја се зо не пре о ста ју два
ко ла и, бу ду ћи да пр во пла си -
ра ни но си (по ко лу) сто бо до -
ва, шан се Стан ко ви ће ве да по -
пра ви пла сман ни су ма ле.

Што се клуп ског по рет ка ти -
че, „Оса” се тре нут но на ла зи на
три на е стом ме сту од два де сет
клу бо ва у Ср би ји, што је, пре ма
ре чи ма њи хо вог тре не ра Ми о -
дра га Ви до ви ћа, са свим со ли дан
пла сман, с об зи ром на по стиг -
ну те успе хе и осво је не бо до ве.

– Ако се зна да по сто ји мо
са мо го ди ну да на и за сад има -
мо ма ли број так ми ча ра –
све га де сет, то што се на ла -
зи мо ис пред не ких клу бо ва с
да ле ко ве ћом тра ди ци јом, мо -
же се сма тра ти успе хом. Же -
ља ми је да до кра ја се зо не
уђе мо у пр вих де сет, али ако
и ова ко оста не, ја сам пре за -
до во љан – ре као је Ви до вић.

По ред то га, сре бр ну ме да љу
осво јио је Дра ган Бор ко вић у
не де љу, 30. сеп тем бра, на ра -
дио-ори јен ти ринг ма ра то ну у
Сме де ре ву, у ка те го ри ји М50,
са два де сет се кун ди за о стат ка
иза ве чи тог ри ва ла Иштва на
Ма јо ра.

На овом ме ђу на род ном так -
ми че њу уче ство ва ли су пред -
став ни ци Ма ке до ни је, Цр не Го -
ре, Хр ват ске, Бо сне и Хер це го -
ви не, Бу гар ске, Ма ђар ске и Ру -
му ни је.

ци ја знат но бо ља и има мо 106
осу ђе них на сто сло бод них ме -
ста. По том пи та њу на ла зи мо
се у бо љој си ту а ци ји од не ких
др жа ва Европ ске уни је, као
што су Ма ђар ска, Фран цу ска,
Бел ги ја... – на ве ла је ми ни -
стар ка.

Она је на гла си ла да је овај
ком плекс са гра ђен уз по моћ
кре ди та Раз вој не бан ке Са ве та
Евро пе, ко ји је из но сио 18 ми -
ли о на евра, док је пет ми ли о -
на из дво је но из бу џе та Ре пу -
бли ке Ср би је, а ин те ре сант но
је да је го то во це ло ку пан на -
ме штај на пра вљен у дру гим за -
во ди ма, по пут оних у За бе ли,
Срем ској Ми тро ви ци, Ни шу,
Ва ље ву, Кру шев цу...

По том је Ролф Вен зел, гу -
вер нер Раз вој не бан ке Са ве та
Евро пе, из ра зио им пре си је сви -
ме што је ви део, јер за твор ис -
пу ња ва стан дар де. Он је на ја -
вио и ула га ње у дру ге ка зне но-
по прав не за во де, али и у објек -
те по пут деч јих бол ни ца.

Го во ри ли су и за ме ник ше фа
Де ле га ци је Европ ске уни је Ма -
теа Нор чић и шеф ми си је ОЕБС-
а Ан дреа Ори цио, а на кра ју и
гра до на чел ник Пан че ва Са ша

Петак, 5. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Белгијанка
Ка да је као ште не про на ђе на у Ка ра -
ђор ђе вој ули ци, ова мла да жен ки ца има -
ла је по ло мље ну но гу и ни је би ла у до -
бром оп штем ста њу.

При вре ме но је сме ште на у град ско
при хва ти ли ште, где је из ле че на и са да
мо же без про бле ма да хо да и трч ка ра.
Ку ца је по том вак ци ни са на и сте ри ли -
са на, а на кон од во ђе ња на пр во бит но
ста ни ште са ма се вра ти ла на зад у при хва ти ли ште.

Ко же ли да удо ми ову па мет ни цу, ко ја под се ћа на бел гиј -
ског ов ча ра, мо же да оде у град ско при хва ти ли ште, а по -
дроб не ин фор ма ци је мо же до би ти на те ле фон 352-148.

Шарпланинац
До бро ћуд ни џин про на ђен је на
Со да ри док се играо с клин ци ма,
али ка ко је без огр ли це, ми кро чи -
па или не ке дру ге озна ке, до вла -
сни ка се ни је мо гло до ћи. Ве ро -
ват но је био чу вар на не ком сто ва -
ри шту или пла цу.

Овај шар пла ни нац је ми ран и
до бар пре ма љу ди ма, де ци и пси -
ма, а уко ли ко не ко зна вла сни ка
или же ли да га удо ми, мо же оти ћи
у при хва ти ли ште у Вла син ску ули цу број 1 или окре ну ти
број те ле фо на 352-148.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације 
се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Ма ло је та квих (мо дер них) обје -
ка та у зе мљи ка квим се од не -
дав но мо же по ди чи ти наш град.
Иа ко, на пр ву лоп ту по сма тра -
но, згра да за тво ра ни је не што
чи ме се тре ба бог зна ка ко хва -
ли ти, са вре ме ни, то јест европ -
ски трен до ви зах те ва ју нај ви -
ши сте пен уре ђе но сти, бо ље ре -
ћи ком фо ра, и у  та квим уста -
но ва ма.

И оно ме ко је пре не ки дан
при су ство вао зва нич ном отва -
ра њу Ка зне но-по прав ног за во -
да на Ба ва ни штан ском пу ту,
си гур но је про шло кроз гла ву
да се на ла зи у хо те лу с пет зве -
зди ца. Про сто да чо век не по -
же ли да оде ода тле.

А и да хо ће, те шко да би мо -
гао (без до зво ле), јер је из но -
вог за тво ра јед но став но не мо -
гу ће по бе ћи. 

На кон мно го, мно го го ди на за
гра ђа не Пан че ва пре ста ће да
ва жи дво сми сле ност до сет ке
„за вр ши ћеш у Ње го ше вој”. На -
и ме, ова на да ле ко чу ве на пе -
шач ка зо на оста ће без сво јих,
не ма сум ње, нај кон тро верз ни -
јих ста на ра – (при вре ме них)
жи те ља Ка зне но-по прав ног за -
во да и оних ко ји се ста ра ју о
њи хо вом „ју нач ком здра вљу”.

Раз лог – за вр ше так (ин тен -
зив них) ра до ва на но вом објек -
ту ове вас пит не уста но ве на Ба -
ва ни штан ском  пу ту. То, у пре -
во ду, зна чи да ће уско ро фа мо -
зна гра ђе ви на у Ње го ше вој ули -
ци бар за не ко вре ме опу сте ти.
А шта ће у њој убу ду ће би ти,
град ски оци још увек ни су од -
лу чи ли. Му зеј, ве ро ват но...

Ком фор од пет зве зди ца
Би ло ка ко би ло, на кон две го ди -
не ин тен зив них ра до ва, тач ни је
од ма ја 2016, ул тра мо де ран обје -
кат Ка зне но-по прав ног за во да зва -
нич но је отво рен у по не де љак, 1.
ок то бра, уз при су ство број них
пред став ни ка др жав ног и дру гих
ни воа вла сти, као и иза сла ни ка
европ ских ин сти ту ци ја ко је функ -
ци о ни шу у на шој зе мљи.

Но ви за твор се рас про сти ре
на не ко ли ко де се ти на хек та ра

ОТВО РЕ НА НО ВА ЗГРА ДА КА ЗНЕ НО-ПО ПРАВ НОГ ЗА ВО ДА

ИЗ ЊЕ ГО ШЕ ВЕ У ОБЈЕ КАТ ИЗ 22. ВЕ КА
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и са др жи ви ше обје ка та укуп -
не по вр ши не од око 25.000 ква -
дра та. Ка па ци тет овог ком плек -
са из но си ће пет сто осу ђе ни ка
и при тво ре ни ка, а уку пан број
за по сле них би ће око две ста
осам де сет, што је за го то во две
тре ћи не ви ше не го у до са да -
шњој згра ди.

По ред про сто ри ја у ко ји ма
ће би ти сме ште ни и про во ди -
ти но ћи, бу ду ћи ко ри сни ци
има ће на рас по ла га њу си ја сет
дру гих са др жа ја – од учи о ни -
ца и ра ди о ни ца, пре ко ха ле са
од бој ка шком мре жом, ко ше -
ви ма и ру ко мет ним го ло ви ма,
спорт ских те ре на и те ре та на,
па све до ми ни-цр кве. По ме -
ну ти ком фор огле да ће се и у
нај са вре ме ни је опре мље ној ку -
хи њи, ор ди на ци ја ма за ле ка ре
оп ште прак се и спе ци ја ли стич -
ке пре гле де с пра те ћом опре -
мом, као и со ба ма за брач не
по се те.

Јед но оде ље ње пред ви ђе но
је за осу ђе ни ке с по себ ним по -
тре ба ма, а по сто ја ће и ме сто
за за шти ће не све до ке.

Бек ство – не мо гу ћа ми си ја
Све то до де та ља го сти ма на
отва ра њу, пред во ђе ним над ле -

жном ми ни стар ком Не лом Ку -
бу ро вић, по ка зао је управ ник
Ка зне но-по прав ног за во да Пан -
че во Де јан Ба кић, а за, мо же
се ре ћи, бр зин ски оби ла зак овог
мо ну мен тал ног зда ња би ло је
нео п ход но ви ше од са та.

Не ки од њих из ра зи ли су сво -
је им пре си је ви ђе ним. Пр ва се
број ним но ви нар ским еки па -
ма обра ти ла по ме ну та ми ни -
стар ка, ко ја је нај пре на ве ла
да се на кон за вр шет ка ра до ва
на но вом за тво ру кре ну ло у по -
сту пак до би ја ња од го ва ра ју ћих
до зво ла, као и рас пи си ва ња
кон кур са за за по шља ва ње око
сто се дам де сет но вих ли ца, пре
све га стра жа ра.

– На ше ми ни стар ство у прет -
ход ном пе ри о ду ра ди ло је на
рас те ре ће њу ка зне но-по прав -
них за во да, ис пу ња ва ју ћи у
пот пу но сти ме ђу на род не стан -
дар де ка да је реч о сме шта ју
осу ђе них и при тво ре них ли -
ца. У по след њих пет го ди на
по пра ви ли смо свој по ло жај,
па уко ли ко пра ти мо из ве шта -
је Са ве та Евро пе, 2012. го ди -
не смо би ли на по след њем ме -
сту, са 156 осу ђе них ли ца на
сто ме ста, а да нас је та си ту а -

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ОРИ ЈЕН ТИР ЦИ НА СТА ВЉА ЈУ СЕ РИ ЈУ УСПЕ ХА

„Осе” у за ма ху

Кухиња као у „Хајату” Лопта у рукама гувернера Развојне банке Савета Европе

Јелена Станковић

Министарка правде у обиласку КПЗ-а



Нај пре сти жни ји фе сти вал
спор то ва сна ге на Ста ром кон -
ти нен ту ове го ди не је одр жан
у Бар се ло ни од 28. до 30. сеп -
тем бра. Реч је о над ме та њу
ко је оку пља нај бо ље бо ди-
бил динг, па у ер лиф тинг и
стронг мен так ми ча ре из це -
ле Евро пе, а по зна то је и под
име ном „Ар нолд кла сик”.

На ова ко ја ком и пре сти -
жном так ми че њу уче ство ва -
ла је и ре пре зен та ци ја Ср би -
је, ко ју је пред во дио тре нер
Да ли бор Или јић, а у пе то чла -
ном ти му на ше зе мље био је и
наш су гра ђа нин, члан КДТ-а
Ди на мо, де вет на е сто го ди шњи
Но вак Лу кић. Он је био нај -
мла ђи уче сник над ме та ња у
Бар се ло ни, а ујед но он је и
пр ви Пан че вац ко ји се ика да
так ми чио на „Ар нолд кла си -
ку”. По ред ње га, наш на ци о -
нал ни тим чи ни ли су и: Ва -
ња Сте фа нов, Ми лош Ву ки -
че вић, Алек сан дар Ар бу ти на
и Алек сан дра Ара ни то вић.

У до са да шњој ка ри је ри Но -
вак је два пу та три јум фо вао
на пр вен стви ма др жа ве, вла -
сник је и не ко ли ко ре кор да, а
осва јач је и бал кан ског шам -
пи о на та. Ипак, уче шће на фе -
сти ва лу у Шпа ни ји је до са да
би ло нај ве ће ис ку ше ње... У се -
ни ор ској ка те го ри ји ди за ча до
93 кг те ле сне те жи не Но вак

се пла си рао на ше сто ме сто,
што се мо же сма тра ти ве ли -
ким успе хом. У ди сци пли ни
чу чањ успе шно је са вла дао
260 кг, у бенч-пре су 157,5 кг
и мр твом ди за њу 262,5 кг.

– По вре да ква дри цеп са, ко -
ју сам имао не ко ли ко не де ља
пре од ла ска у Шпа ни ју, си -
гур но је ути ца ла на крај њи
ре зул тат. Бенч-прес сам успе -
шно са вла дао, упр кос зах тев -
ним ко ман да ма су ђе ња, док
сам на мр твом ди за њу у дру -
гом по ку ша ју „на пао” 272,5
кг, али сам из гу био ба ланс и
ни сам ус пео да са вла дам ту
те жи ну. Стр пљи во че кам сле -
де ћу го ди ну, у ко јој та ко ђе
пла ни рам да на сту пим на „Ар -
нолд кла си ку” – ре као је Но -
вак Лу кић, ина че је дан од пр -
вих па у ер лиф тинг спор ти ста
ко ји је ка те го ри сан од Ми -
ни стар ства спор та и омла ди -
не Вла де Ре пу бли ке Ср би је.

– По но сни смо што у сво -
јим ре до ви ма има мо не ко га
по пут Но ва ка Лу ки ћа. По ред
то га што је сја јан спор ти ста,
он је од не дав но и сту дент, па
не сум ња мо да ће ни за ти успе -
хе на оба „фрон та”. У на шем
клу бу тре ни ра до ста др жав -
них ре кор де ра и шам пи о на.
За јед нич ким тим ским ра дом
ус пе ли смо да по ста не мо нај -
бо љи па у ер лиф тинг клуб у
Ср би ји – до дао је пред сед -
ник КДТ-а Ди на мо Фи лип
Вла јић.

У но вој так ми чар ској се зо -
ни пан че вач ким ди за чи ма те -
го ва пред сто је још мно га ис -
ку ше ња...

У Ни шу је про шлог ви кен да
одр жа но Пр вен ство Ср би је у
џу ду за мла ђе се ни о ре, на ко -
јем се над ме та ло пре ко 100
так ми ча ра из 62 клу ба. На
том ја ком так ми че њу ЏК Ди -
на мо се пред ста вио са шест
бо ра ца, ко ји су осво ји ли три
ме да ље.

Нај у спе шни ја је би ла Ан -
ђе ла Ра ду ло вић, ко ја је осво -
ји ла шам пи он ску ти ту лу у ка -
те го ри ји до 57 кг. Брон за ма
су се оки ти ли Ан ђе ла Ран ђе -
ло вић и Ни ко ла До стић.

На тур ни ру „Тро феј Во -
ждов ца”, где су се над ме та ли
нај мла ђи џу ди сти, Ди на мо је
та ко ђе имао мно го успе ха, а
у укуп ном пла сма ну за слу -
жио је пе хар на ме њен нај бо -
љем.

Злат не ме да ље су осво ји -
ли: Ни ко ла Ми тић, Ђор ђе Ја -
ки мов ски и Ми лош Сто ја но -
вић. Сре бром се оки тио Ни -
ко ла Мир ко вић, а брон зе су
за слу жи ли: Ни ко ла Ра да нов,
Урош Ђу ри шић, Ми лош Ђор -
ђе вић, Фи лип Мак си мо вић и
Ма те ја Зу бо вић.

У не де љу, 30. сеп тем бра,
ма ли ди на мов ци су се так -
ми чи ли на тур ни ру у Бо ру,
где су осво ји ли че ти ри ме да -
ље, али и пе хар на ме њен нај -
бо љој еки пи у кон ку рен ци ји
ста ри јих пи о ни ра.

Ог њен Ђу ри шић је за слу -
жио нај сјај ни је од лич је, Вла -
ди мир Бог да нов ски и Ми хај -
ло Сли јеп че вић оки ти ли су
се сре бром, а Урош Ћу ћа је
за ра дио брон зу.

Ума ло из не на ђе ње на
Стре ли шту

Бо рац три јум фо вао у
Фу то гу

Стар то ва ла је но ва пр вен стве -
на тр ка за бо до ве у Су пер ли ги
за од бој ка ши це. Пан че вач ки
Ди на мо је та ко ушао у пет на е -
сту уза стоп ну се зо ну у ели ти,
али овог пу та са знат но под -
мла ђе ном еки пом, ко јој пред -
сто ји же сто ка бор ба за оп ста -
нак у дру штву нај бо љих.

Иа ко су се по пу лар не „ла ви -
це” у пр вом ко лу на ме ри ле на
из ра зи тог фа во ри та и, пре ма про -
це на ма од бој ка шких струч ња ка,
јед ног од глав них кан ди да та за
нај ви ши пла сман, по ка за ле су
да има ју „што фа” и да ће сва ком
ри ва лу пред ста вља ти тврд орах.

Обре нов чан ке су од не ле бо -
до ве са Стре ли шта, али ма ло
је не до ста ја ло да од бој ка шка
Ср би ја ви ди пр во ве ли ко из не -
на ђе ње у но вој се зо ни: Ди на -
мо –Тент 1:3, по се то ви ма: 21:25,
19:25, 25:23 и 23:25.

Ви де ло се да су мла де „ла ви -
це” од лич но ра ди ле у при прем -
ном пе ри о ду. Ни су се упла ши -
ле ве ли ког фа во ри та, а као што
и ре зул та ти се то ва по ка зу ју, да
су има ле са мо ма ло ви ше спорт -
ске сре ће, мо гле су да осво је
ма кар бод из овог ду е ла. Пр ви
тре нер Ди на ма Ни ко ла Јер ко -
вић је очи глед но до бро „про -
чи тао” еки пу Тен та, па је и так -
тич ки до бро при пре мио сво ју
еки пу. Пан чев ке су у од бра ни
би ле го то во бес пре кор не, па су
го шће из Обре нов ца мо ра ле до -
бро да се по му че за сва ки по ен.
Еви дент но је и то да Ди на мо
не ма пра ве по ен те ре и „ра за -
ра че”, па је до по е на мо рао да
до ла зи пре ко стр пљи ве и си -
гур не игре у од бра ни и та ко је
пот пу но уми рио и не у тра ли сао

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЛА ВИ ЦЕ” НА МУ ЧИ ЛЕ ФА ВО РИ ТА

„Ла ви це” ће већ на ред ног ви -
кен да би ти на но вом ве ли ком
ис ку ше њу, јер пу ту ју на мег дан
с ви ше стру ким шам пи о ном Ср -
би је, еки пом Ви зу ре. И у овом
ме чу де вој ке ко је пред во ди тре -
нер Ни ко ла Јер ко вић, иа ко аут -
сај де ри, тре ба да игра ју мак си -
мал но ан га жо ва но и да се кроз
та ко ја ке утак ми це при пре ме
за ду е ле про тив сла би јих еки -
па ко ји им тек пред сто је.

Од бој ка ши Бор ца из Стар -
че ва су об ра до ва ли сво је на ви -
ја че већ у пр вом ко лу Пр ве ли -
ге. На стар ту сво је ју би лар не
се зо не (у го ди ни ка да про сла -
вља ју че тр де се то го ди шњи цу
клу ба) мом ци ко је пред во ди
тре нер Ду шан Јо вић го сто ва ли
су у Фу то гу, где су исто и ме ног
до ма ћи на са вла да ли с 3:1.

Иа ко су стар че вач ки од бој -
ка ши ло ше за по че ли овај су -
срет и до зво ли ли до ма ћи ну да

глав не аду те Тен та Јо ва ну Јо -
ви чић и Је ле ну Ла зић.

Без об зи ра на по раз, све де -
вој ке ко је су но си ле дрес Ди -
на ма за слу жу ју по хва ле за бор -
бе ност, по жр тво ва ње и ве ли ку
же љу за по бе дом. Јо ва на Си -
мић је од лич но „ди ри го ва ла”
сво јим ти мом, а уз то је и сјај -
но сер ви ра ла, док је ли бе ро Са -
ња Ђур ђе вић „по ку пи ла” све
што је мо гла и ули ва ла је до -
дат ну си гур ност сво јим са и гра -
чи ца ма. Ма ри на Ра ни са вље вић
се пред ста ви ла као нај при јат -
ни је из не на ђе ње и осве же ње у
ти му Ди на ма, а Бјан ка Пет ко -
вић је по ка за ла из у зе тан на -
пре дак у од но су на про шлу се -
зо ну. Ми ли ца Шо рак и Ва ња
Си ме у но вић би ле су удар не по -
лу ге, а зна чај ну ро лу су од и -
гра ле и Ти ја на Стој ко вић, Та -
ма ра Ђур ђе вић, Ди на Со ло мун
и Ка та ри на Ма ри са вље вић.

пр ви сет до би је убе дљи во, са
25:15, ус пе ли су да кон со ли ду -
ју сво је ре до ве и да пре о кре ну
ток утак ми це у сво ју ко рист.

Од мах на по чет ку дру гог се та
пре у зе ли су ини ци ја ти ву и ста -
ви ли до зна ња до ма ћи ну да се,
ка да је реч о по бед ни ку утак ми -
це, ипак они пи та ју. Бо рац је во -
дио то ком це лог дру гог се та, па
је ла ко, без ве ли ких тр за ви ца, са
25:20, сти гао до из јед на че ња.
Тре ћи део су сре та Бо рац је до -
био са 25:22, а тач ку на овај ду ел
ста вио је у че твр том се ту – 25:23.

Сви љу би те љи игре пре ко
мре же у на шем гра ду и око ли -
ни у су бо ту, 6. ок то бра, има ће
при ли ку да ужи ва ју у пра вој
по сла сти ци. У Ха лу спор то ва
на Стре ли шту до ла зи Риб ни ца
из Кра ље ва, истин ски од бој ка -
шки бренд Ср би је, па мо же мо
оче ки ва ти вр хун ску пред ста ву.

Меч по чи ње у 16 са ти.

СПОРТ
Петак, 5. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Александар
Живковић

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У ЏУ ДУ

АН ЂЕ ЛА НАЈ БО ЉА У СР БИ ЈИ

ФЕ СТИ ВАЛ СПОР ТО ВА СНА ГЕ

НО ВАК МЕ ЂУ НАЈ ЈАЧИМА

ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ У БАД МИН ТО НУ

СТИ ГЛИ ТРО ФЕ ЈИ ИЗ „СПЕН СА”
У ве ли кој дво ра ни но во сад ског
„Спен са” у не де љу, 30. сеп тем -
бра, одр жа но је Пр вен ство Вој -
во ди не у бад мин то ну за ју ни о -
ре и се ни о ре. На том пре сти -
жном так ми че њу, на ко ме је
уче ство вао ве ли ки број игра -
ча, на ши су гра ђа ни су би ли ме -
ђу нај у спе шни ји ма.

У кон ку рен ци ји се ни о ра
нај за па же ни ја Пан чев ка би -
ла је Ма ри ја Са мар џи ја из
Ди на ма, ко ја је у па ру с Јо -
ва ном Ву че тић из Но вог Са -
да осво ји ла ви це шам пи он ску
ти ту лу у над ме та њу жен ских
ду бло ва. У ис тој кон ку рен -
ци ји брон за ним ме да ља ма
оки ти ле су се На та ли ја Бо -
ха ре вић и Ма ша Алек сић из
БК-а Пан че во.

За ни мљи во је би ло и у так -
ми че њу му шких па ро ва, у ком

је Го ран Је ле си је вић (Ди на мо)
за јед но са Ста ни сла вом Ди ми -

три је ви ћем из Вр шца осво јио
брон за ну ме да љу. Сте фан Ми -
ја то вић (БК Пан че во) та ко ђе
се оки тио брон зом у по је ди -
нач ној кон ку рен ци ји, али и у
над ме та њу ме шо ви тих па ро ва
с Јо ва ном Ву че тић из Но вог
Са да.

На ју ни ор ском Пр вен ству
Вој во ди не, у кон ку рен ци ји де -
вој чи ца ис под три на ест го ди -
на, ти ту лу је осво ји ла Ми о на
Фи ли по вић (БК Пан че во), сре -
бром се оки ти ла Ма ри ја Са -
мар џи ја (БК Ди на мо), а брон -
зом Ма ша Алек сић (БК Пан -
че во). У ис тој ста ро сној ка те -
го ри ји, али код де ча ка, дру го
ме сто је за у зео Пе тар Ра до нић
(БК Пан че во), а тре ће Ва ња
Бо кан (БК Ди на мо).

УСПЕХ МЛАДИХ АТЛЕТИЧАРА ДИНАМА

КЛИНЦИ ТРЧЕ И СКАЧУ ЗА МЕДАЉУ
У Сремској Митровици је про-
шлог викенда одржано Првен-
ство Србије у конкуренцији нај-
млађих атлетичара, а АК Ди-
намо је наставио континуитет
освајања медаља.

У трци на 600 метара Мари-
ја Мркела је трећа стигла на
циљ и тако освојила једину ме-
даљу за наш град на овом шам-
пионату. Лана Цветкоски се
пласирала у финале у бацању
вортекса, али је овог пута оста-
ла без трофеја.

Већ у недељу, 30. септембра,
млади атлетичари Динама уче-
ствовали су на „Госпојинском
митингу” у Шапцу, где су та-
кође остварили запажен успех.

Ксенија Мркела је тријумфо-
вала у трци на 200 м, а златну
медаљу је заслужила и Миљана

Тодоровић у скоку удаљ, док је
у надметању на 200 м друга сти-
гла на циљ. Сребрне медаље су
освојили и Лана Цветкоски у
бацању вортекса и Алекса Жи-
ванов у бацању кугле. Бронзану

медаљу је заслужила Анастаси-
ја Мркела у трци на 300 м, док
је Данило Булатовић у истој ди-
сциплини био други. Можда нај-
вреднији резултат на митингу
остварила је Марија Мркела,

која је освојила злато у трци на
300 м, с резултатом 42,50.

У финалу су били и Урош Фи-
липовић, Дијана Тодоровић, Еле-
на Шарац и Дуња Олушки, који
су се надметали у скоку удаљ.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог ви кен да

Од бој ка

СУ ПЕР ЛИ ГА
же не

Бе о град: ВИ ЗУ РА –ДИ НА МО

ПР ВА ЛИ ГА
Пан че во: БО РАЦ –РИБ НИ ЦА
су бо та, 16 са ти

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА
Бе о град: Ц. ЗВЕ ЗДА – ДИ НА МО

СУ ПЕР Б ЛИ ГА
же не

Вр бас: ВР БАС – ЖРК ПАН ЧЕ ВО

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Ада: ХА ЛАС ЈО ЖЕФ – ДО ЛО ВО
му шкар ци

Те ме рин: МЛА ДО СТ–ЈА БУ КА
Вр шац: МЛА ДОСТ –ДО ЛО ВО

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Ја бу ка: ЈА БУ КА –НАФ ТА ГАС
му шкар ци

Пан че во: ОРК ПАН ЧЕ ВО – ЦРЕ ПА ЈА

Ко шар ка

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ
Пан че во: ТА МИ Ш–МЛА ДОСТ
су бо та, 19 са ти

ПР ВА СРП СКА ЛИ ГА
Н. Па зо ва: Н. ПА ЗО ВА – КРИС КРОС

ДРУ ГА СРП СКА ЛИ ГА
Пан че во: ДИ НА МО –ЈЕ ДИН СТВО
Пан че во: МЛА ДОСТ–БНС

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Б. Ја рак: МЛА ДОСТ –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Омо љи ца: МЛА ДОСТ – ВОЈ ВО ДИ НА 1928
не де ља, 15.30

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Стар че во: БО РАЦ – ЈЕ ДИН СТВО (В)
Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО – ПАР ТИ ЗАН (Г)
Ја бу ка: ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА –ПОТ ПО РАЊ
Б. Па лан ка: ДУ НАВ –СЛО ГА
Ива но во: СТРЕ ЛА – Ц. ЗВЕ ЗДА

Про шло не дељ ни 
ре зул та ти

Од бој ка

СУ ПЕР ЛИ ГА
же не

Пан че во: ДИ НА МО –ТЕНТ 1:3

ПР ВА ЛИ ГА
Фу тог: ФУ ТОГ –БО РАЦ 1:3

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА
Пан че во: ДИ НА МО –О БИ ЛИЋ 34:28

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
Ја бу ка: ЈА БУ КА – Ц. ЗВЕ ЗДА 32:23
До ло во: ДО ЛО ВО –РАД НИЧ КИ 35:15

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Сен та: СЕН ТА –ЈА БУ КА 8:16
му шкар ци

Ри ђи ца: ДАЛ МА ТИ НАЦ – ОРК ПАН ЧЕ ВО 28:32

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Пан че во: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР –СР БО БРАН 0:1

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Н. Ко зар ци: СЛО БО ДА –МЛА ДОСТ 2:0

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Се ле уш: ВОЈ ВО ДИ НА –СТРЕ ЛА 1:0
Б. Н. Се ло: СЛО ГА – ПАР ТИ ЗАН (У) 0:2
Де бе ља ча: СПАР ТА К–ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА 2:3
Пот по рањ: ПОТ ПО РАЊ –ЈЕ ДИН СТВО 0:3
Гај: ПАР ТИ ЗАН –БО РАЦ 4:1
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тб8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

До бри ре зул та ти у
при прем ном пе ри о ду

У су бо ту до ла зи 
Ме та лац

Сви они љу би те љи спор та у
Пан че ву и око ли ни ко ји су се
уже ле ли „кра љи це ига ра”, мо -
гу да одах ну. На ред ног ви кен -
да стар ту је но ва пр вен стве на
тр ка за бо до ве у Ко шар ка шкој
ли ги Ср би је, а не тре ба сум ња -
ти да ће КК Та миш и у овој се -
зо ни би ти спорт ски по нос на -
шег гра да.

Чел ни љу ди те спорт ске
дру жи не не бро је но пу та су
до ка за ли и по ка за ли ка ко
тре ба да функ ци о ни ше је -
дан клуб, а од лич на ор га ни -
за ци ја у са мом ко лек ти ву,
те ства ра ње по зи тив не ат -
мос фе ре пре но си се и на те -
рен, где се пре све га па кле -
но ра ди, а он да се и из га ра
за сва ку лоп ту и сва ки по -
ен... За то је Ко шар ка шки
клуб Та миш већ го ди на ма
ра ме уз ра ме с нај бо љим клу -
бо ви ма у на шој зе мљи.

У по след њој про ве ри пред
по че так шам пи о на та, ко ји је
за ка зан за сле де ћи ви кенд, ко -
шар ка ши Та ми ша са вла да ли су
Мла дост са 88:53.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Ча бри ло (се дам по е -
на), Ил кић (шест), Је ко вић
(шест), Бал тић (три), Ра до вић,
Кр сто вић (13), Сми ља нић (16),
Шу шић (де вет), Кне же вић (11),
Тор њан ски (шест), Ми тро вић
(се дам) и Ла бу до вић (че ти ри
по е на).

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ СПРЕ МАН ЗА НАД И ГРА ВА ЊЕУ ПО ГО НУ СВЕ 
СЕ ЛЕК ЦИ ЈЕ

Чла но ви КК-а Мла дост из на -
шег гра да би ли су ве о ма ак -
тив ни то ком про шлог ви кен -
да. Уче ство ва ли су на тур ни -
ри ма у Ру му ни ји и БиХ, а пред -

ста вља ли су и сво је шко ле на
пр вен ству у Ин ђи ји.

Се ни ор Ми лош Ма ки тан
осво јио је брон за но од лич је у
бор ба ма на ме ђу на род ном тур -
ни ру „Ноћ шам пи о на” у Би је -
љи ни, у кон ку рен ци ји 800 бо -
ра ца из 16 зе ма ља.

На тур ни ру у Ру му ни ји злат -
не ме да ље су за слу жи ле пи о -
нир ке Уна Тер зић и Ма ша Јо -
ва нов, а сре бром су се оки ти ле
На та ли ја Га ври ло вић и Ни ко -
ле та Јо ва но вић.

Чла но ви КК-а Мла дост би -
ли су од лич ни и на Школ ском
пр вен ству Вој во ди не, па су се
мно ги пла си ра ли и на др жав -
ни шам пи о нат, а већ сле де ћег
ви кен да им пред сто је уче шћа
на „Бе о град ском по бед ни ку”,
„Са ва ку пу” у Бро ду и „Ку пу
при ја тељ ства” у Но вом Са ду.

СРЕ БРО ЗА ЛА ЗА РА
На ме ђу на род ном тур ни ру у
Бо ру, ко ји је одр жан про шлог
ви кен да, Џу до клуб Пан че во

пред ста вљао је Ла зар Ал би ја -
нић.

Он се над ме тао у кон ку рен -
ци ји ка де та до 66 кг и осво јио
је сре бр но од лич је.

„ПА НОН ЦИ МА” ПЕТ
ТРОФЕЈА

На „Го спо јин ском ми тин гу”,
одр жа ном про шлог ви кен да у
Шап цу, атле ти ча ри пан че вач -
ке Па но ни је осво ји ли су пет
ме да ља у кон ку рен ци ји 300 уче -
сни ка.

Да мјан Чи кић је за слу жио
сре бро у над ме та њу ста ри јих

пи о ни ра на 100 м, што је оства -
ри ла и Ана Дра го је вић у тр ци
мла ђих пи о нир ки на 300 м. У
ба цач ким ди сци пли на ма Ан -
ђе ла Ки ћо вић се оки ти ла брон -
зом, као и Ми ља Осто јин у тр -
ци на 600 м. У над ме та њу ста -
ри јих пи о ни ра на 300 м Да -
мјан Чи кић је три јум фо вао убе -
дљи вим ре зул та том од 39,32
се кун де.

АК Па но ни ја ће у ок то бру
ак це нат ста ви ти на тр ке у кро -
су, с об зи ром на то да ће 27.
ок то бра би ти ор га ни за тор и до -
ма ћин по је ди нач ног и екип ног
Пр вен ства Ср би је у кро су, ко је
ће би ти одр жа но на Ко те жу 2.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Већ то ком кон трол них утак -
ми ца сви они ко ји пра те и по -
зна ју игру под обру че ви ма, мо -
гли су да ви де да је Та миш ове
го ди не са ста вио ве о ма ин те ре -
сант ну еки пу, у ко јој су се спо -
ји ли мла дост, та ле нат и ис ку -
ство. Сва ка по зи ци ја у ти му је
до бро по кри ве на, па не тре ба
сум ња ти да ће мом ци ко је пред -
во ди тре нер Бо јан Јо ви чић и
ове го ди не има ти шта да ка жу
у елит ном ран гу.

– За до во љан сам ка ко смо
ра ди ли у при прем ном пе ри о -
ду. На вре ме смо ус пе ли да
офор ми мо еки пу, али тре ба ре -
ћи да има мо осам но вих ко -

шар ка ша и да ће би ти по треб -
но вре ме да се сло жи цео мо -
за ик. То ком при пре ма смо од -
и гра ли осам утак ми ца и шест
смо ре ши ли у сво ју ко рист.
Има ли смо и ма њих про бле ма
с по вре да ма игра ча, али ве ру -
јем и на дам се да ће до по чет -
ка шам пи о на та сви би ти спрем -
ни. И ове се зо не ће ли га би ти
из у зет но ја ка и те шка. Зла ти -
бор, Сло бо да и Но ви Па зар у
но ву тр ку за бо до ве ула зе с нај -
ви шим ам би ци ја ма, има ју и
мно го ве ће бу џе те, ту су и еки -
пе из АБА ли ге, али ми и ове
го ди не хо ће мо да игра мо на -
шу игру, као и за па же ну уло гу

у та ко ода бра ном дру штву. У
пр вом ко лу до че ку је мо Ме та -
лац из Ва ље ва, ста рог знан ца,
ко га из у зет но по шту је мо. Ва -
љев ци ма је око сни ца ти ма оста -
ла иста као и про шле се зо не, па
не тре ба сум ња ти да је пред на -
ма још јед но пра во над му дри -
ва ње под ко ше ви ма – ре као је
пр ви тре нер КК-а Та миш Бо јан
Јо ви чић.

Да кле, у су бо ту, 6. ок то бра,
стар ту је но ва тр ка за бо до ве у Ко -
шар ка шкој ли ги Ср би је. Та миш
у пр вом ко лу игра на свом те ре -
ну, па ће та ко у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту го сто ва ти Ме та лац.
Утак ми ца по чи ње у 19 са ти.

Осмо ко ло Срп ске ли ге гру па
„Вој во ди на”, ко је је би ло на
про гра му про шлог ви кен да, не -
ће оста ти у ле пом се ћа њу на -
ви ја чи ма ФК-а Же ле зни чар.
Мом ци ко је пред во ди тре нер
Го ран Мр ђа до жи ве ли су и дру -
ги по раз у шам пи о на ту, по но -
во на свом те ре ну. Овог пу та је
цео плен из Пан че ва од не ла
еки па Ср бо бра на, ко ја је по бе -
ди ла с 1:0.

По сле три јум фа у Вр шцу
мно ги су по ми сли ли да ће по -
пу лар на „ди зел ка” на ста ви ти
да се кре ће по бед нич ким ко -
ло се ком, али усле ди ло је још
јед но не при јат но из не на ђе ње. 

Же ле зни чар је утак ми цу про -
тив Ср бо бра на за по чео у са ста -
ву: Ни ко лов ски, Агић, А. Па вло -
вић, Спа сков ски, Ани чић, Трип -
ко вић, Ста ној ко вић, Шо бат, Ко -
ва че вић, Ра ди са вље вић и Ђор -
ђе вић, а при ли ку су до би ли и
Лу кић, Ђ. Па вло вић и Сав ков.

Го сти су ра но по ве ли, већ у
17. ми ну ту, ка да су се бо ље сна -
шли у гу жви ко ја се ство ри ла у

ше сна е стер цу гол ма на Или је
Ни ко лов ског. 

Ни је би ло па ни ке у ре до ви -
ма до ма ћи на, јер се та да чи -
ни ло да ће Да ни ло Ко ва че вић
и ње го ви са и гра чи ла ко пре о -
кре ну ти ре зул тат, по што су
има ли те рен ску ини ци ја ти ву
и кон стант но су на па да ли ка
го лу го сти ју. Ипак, мом ци из
Ср бо бра на су се зна лач ки бра -

ни ли, па су ус пе ли да на од -
мор оду с ми ни мал ном пред -
но шћу.

Дру го по лу вре ме је до не ло
то тал ну офан зи ву до ма ћег ти -
ма, али и још чвр шћи „бун кер”
го сту ју ћег са ста ва. Фуд ба ле ри
Же ле зни ча ра су по ку ша ва ли да
до ђу до из јед на че ња, али њи хо -
ви на па ди ни су би ли до вољ но
кон крет ни, па је чвр ста од бра на

Ср бо бра на ла ко ре ша ва ла си ту -
а ци је пред сво јим ка зне ним про -
сто ром и на кра ју је умно го ме
до при не ла да три ве ли ка и ва -
жна бо да оду из Пан че ва.

„Ди зел ка” је са да на ше стом
ме сту на пр вен стве ној та бе ли,
са че тр на ест бо до ва и ско ром
од че ти ри по бе де, два ре ми ја
и два по ра за и гол-раз ли ком
8:5. У на ред ном ко лу Пан чев -
ци пу ту ју у Бач ки Ја рак, где ће
од ме ри ти сна гу с до ма ћом еки -
пом Мла до сти.

Сво је на ви ја че ни су об ра до -
ва ли ни фуд ба ле ри Мла до сти
из Омо љи це. Они су у сед мом
ко лу Вој во ђан ске ли ге гру па
„Ис ток” у Но вим Ко зар ци ма
из гу би ли од Сло бо де са 2:0.

Мла дост је са да не ше стом ме сту
на та бе ли, јер је у до са да шњем пр -
вен ству оства ри ла скор од три по -
бе де, два ре ми ја и два по ра за. Мом -
ци из Омо љи це су по сти гли осам
го ло ва, исто то ли ко су и при ми ли, а
са ку пи ли су је да на ест бо до ва.

Иду ћег ви кен да у Омо љи ци
ће го сто ва ти Вој во ди на 1928.

У скло пу при пре ма ка дет ске и
ју ни ор ске се лек ци је Ср би је, нај -
бо љи мла ди ка ра ти сти из на -
ше зе мље уче ство ва ли су про -
шлог ви кен да на ве ли ком ме -
ђу на род ном тур ни ру у Ри је ци.
У ки мо ну с др жав ним гр бом
на сту пи ло је и ше сто ро так ми -
ча ра КК-а Ди на мо.

Нај у спе шни ја је би ла Та ма -
ра Жи вић, ко ја је осво ји ла брон -
за ну ме да љу у ка те го ри ји до 61
кг. Та ма ра је од лич но ра ди ла,
слу ша ла са ве те тре не ра Пре дра -
га Сто ја ди но ва и оства ри ла че -
ти ри сјај не по бе де, а по том је с
ми ни мал ним ре зул та том по ра -
же на у по лу фи на лу.

Ју ни ор Дар ко Спа сков ски је
стар то вао с две по бе де про тив

так ми ча ра из Сло вач ке и
Ита ли је, али је по ра жен у
тре ћем ко лу од ри ва ла из Бу -
гар ске.

Ни ко ла Ива но вић је тур нир
та ко ђе за по чео по бе дом, а он -
да је из гу био у дру гом ко лу од
бор ца из Сло вач ке. Урош Пе -
тро вач ки је ру тин ски три јум -
фо вао у пр вом ме чу, али га је
по том са вла дао так ми чар из
Ма ке до ни је. Ја на Кој чић је из -
гу би ла у пр вом ко лу, док је ка -
таш Алек сан дар Зде шић по сле
по бе де над ри ва лом из Ма ђар -
ске у дру гом ду е лу из гу био од
Ита ли ја на.

На ред ног ви кен да ка ра ти сти
Ди на ма уче ство ва ће на тур ни -
ру „Бе о град ски по бед ник”.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ДИ ЗЕЛ КА” ЗА РИ БА ЛА КРАЈ ПЕ СКА НЕ

КА РА ТЕ ТУР НИР У РИ ЈЕ ЦИ

ТА МА РА НАЈ У СПЕ ШНИ ЈА



У Бе о гра ду је про шлог ви кен да одр -
жан џу до-тур нир „Куп Во ждов ца”, на
ко јем су за па же не ре зул та те оства ри -
ли и ма ли бор ци из ка ча ре вач ког Је -
дин ства и ЏК-а „Ака де ми ја Јо чић” из
Стар че ва.

Злат не ме да ље за Је дин ство осво -
ји ли су: Кри сти јан и Алек са Лех ни,
Или ја Ан ђе ло вић и Не ма ња Ни шић.
Сре бром су се оки ти ли Ја на Пеј но -
вић и Ива Ло ти на, а брон зе су за слу -
жи ли До бро теа Маг ду, Но вак Ко вач
и Ла ра Ло ти на.

Сјај ни су би ли и стар че вач ки „ака -
дем ци”. У кон ку рен ци ји мла ђих по -
ле та ра ца, у ко јој су би ле обез бе ђе не

ме да ље за сва ког уче сни ка, по себ но
су се ис та кли: Вук Јо ва но вић, Ђор ђе
Ма ле тић, Вук Си ми јо но вић, Вук Ми -
ло ва но вић, Жељ ко Цвет ко вић и Ла на
Не цов.

У над ме та њу ста ри јих по ле та ра ца
сре бр не ме да ље су осво ји ли Пе тар
Сто јић и Го луб и На та ли ја Стри гић,
а Ми ка и на Јо ва но вић се оки ти ла
брон зом. А. Ж.

по ка же мо – ре као је на кон фе рен ци ји
за но ви на ре од мах по сле утак ми це
тре нер Ди на ма Иван Пет ко вић.

Сво је на ви ја че су об ра до ва ли и ру -
ко ме та ши Ја бу ке, ко ји су про шлог ви -
кен да оства ри ли и дру гу по бе ду у но вој
се зо ни Пр ве ли ге гру па „Се вер”. Овог
пу та оруж је пред рас по ло же ним мом -
ци ма из Ја бу ке мо ра ла је да по ло жи
Цр ве на зве зда, ко ја је из гу би ла с 32:23.

Иза бра ни ци Ни ко ле Ја нев ског ушли
су ма ло опу ште ни је у меч у ко ме су
би ли ап со лут ни фа во ри ти, па је и то
до при не ло да се на по лу вре ме оде
при ре зул та ту 15:15.

Ипак, по сле од мо ра, до ма ћи су кре -
ну ли мно го агре сив ни је, па су у пр вих
пет на ест ми ну та на пра ви ли се ри ју од
9:0 и прак тич но већ та да ре ши ли пи -
та ње по бед ни ка, те су мо гли мир но да
при ве ду кра ју овај ду ел. Јо ва нов ски је
по сти гао де сет го ло ва, а био је нај бо -
љи играч у овој утак ми ци. Ње му уз
ра ме био је Пе шко, ко ји је осам пу та
са вла дао про тив нич ког гол ма на, а на
го лу Ја бу ча на стан дард но до бар био је
Ми та нов ски. А. Живковић

ва но вић. Сјај ним ин тер вен ци ја ма да -
вао је до дат ну си гур ност са и гра чи ма,
баш као у 49. ми ну ту, ка да је по сле
ње го ве од бра не Ди ми три је вић по го -
дио гол ри ва ла пре ко це лог те ре на за
вођ ство до ма ћих од 29:26.

„Жу то-цр ни” су де ло ва ли од лич но
и у од бра ни, где је ко ман до вао Бран -
ко Ра да но вић. И упра во је ка пи тен
сјај ном бло ка дом у дру гом по лу вре -
ме ну иза звао ја ке апла у зе пу бли ке,
ко ји су још ви ше до при не ли да Ди на -
мо ру тин ски овај меч при ве де кра ју.

– И у на ја ви ове утак ми це ре као
сам да ће мо има ти из у зет но те жак
по сао. Оби лић је сја јан тим, еки па је
ду го за јед но, не пра ви гре шке, игра
на па дач ки. Сво јим мом ци ма за ме рам
што су при лич но ла ко ушли у меч,
али ус пе ли смо на по лу вре ме ну да се
трг не мо и да пре о кре не мо су срет у
сво ју ко рист. Има мо про бле ма и с по -
вре да ма Бу њев че ви ћа и Па вло ви ћа,
али шта је – ту је. Иде мо да ље. Пред -
сто ји нам ду ел с Цр ве ном зве здом у
Бе о гра ду и још јед но ве ли ко ис ку ше -
ње у ко ме мо ра мо да се до ка же мо и
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Ни ко ла 
Не го ван, мед.
тех ни чар:
– Углав ном ви кенд
про во дим код ку ће,
по себ но ка да је ова -
ко хлад но. Гле дам
се ри је. Тре нут но су
ак ту ел ни „Ви кин зи”.
Мо жда ћу уве че
иза ћи с дру га ри ма.

Ана ста сти ја 
Јо цев, ба ле ри на:
– Идем у ба лет ску
шко лу и су бо том имам
ча со ве, па се по под не
углав ном од ма рам.
Уве че ћу иза ћи с дру -
штвом или ћу гле да ти
не ки филм. Не де љом
пре под не ве жбам, а
оста так да на про во дим
у уче њу.

Ва не са Иг ња то вић,
ба ле ри на: 
– Су бо том имам на ста ву,
јер сам уче ни ца ба лет ске
шко ле, а ка да се вра тим,
углав ном се од ма рам. Че -
сто ви кен дом по гле дам
не ки филм и учим. Ако
бу де ле по вре ме, про ше -
та ћу до тр жног цен тра.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Под маскама
Бал.

    Нису наши далеки преци били наивни.

    Умели су да се играју.

    И да играју.

    На двору и у политици.

    Далеко од тога да су садашњи политичари наивни.

    Напротив, мењају маске до непрепознавања.

Заштита
Када си слабији и нападнут.

    Вербално или, далеко било, физички.

    Ако си паметан и мислиш на своје и туђе здравље током секса.

    Или бокс-меча.

    Када пада снег.

    И киша.

    Зна се шта ти треба.

И у сенци
Није лако бити кловн.

    Мораш да умеш да насмејеш гомилу.

    Зато не смеш никада да будеш нервозан.

    Тешка ситуација.

    Ипак, најтеже је одређеној врсти кловнова.

    Оној што се тек понекад појави.

    А треба да је у топ-форми.

    Врсти из сенке.

Оби лић сру шен у дру гом
по лу вре ме ну

На ре ду дер би с Цр ве ном
зве здом

Дру го ко ло Су пер ли ге Ср би је, ко је је
би ло на про гра му про шлог ви кен да,
до не ло је сјај ну ру ко мет ну пред ста ву
у наш град. У Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту, пред ве ли ким бро јем гле да ла -
ца, Ди на мо је од ме рио сна гу с бе о -
град ским Оби ли ћем, по мно гим про -
це на ма еки пом за сам врх та бе ле. Го -
сти су се за и ста по ка за ли као из у зе -
тан са став, по го то во у пр вом по лу вре -
ме ну, али ипак ни су има ли до вољ но
сна ге да се од у пру рас по ло же ном до -
ма ћи ну: Ди на мо –О би лић 34:28 (14:16).

Сам по че так су сре та при пао је Бе -
о гра ђа ни ма, па је шеф струч ног шта -
ба Ди на ма Иван Пет ко вић мо рао да
тра жи тајм-аут већ у сед мом ми ну ту,
ка да је на се ма фо ру ста јао ре зул тат
2:6. Очи глед но да је тре нер имао шта
да ка же сво јим мом ци ма, па су од тог
мо мен та Бран ко Ра да но вић и ње го ви
са и гра чи за и гра ли мно го агил ни је,
пред во ђе ни из ван ред ним Вељ ком Ми -
ло ше ви ћем, ко ји је био не ре ши ва ениг -
ма за Бе о гра ђа не. У 24. ми ну ту „жу -
то-цр ни” су сти гли на са мо гол за о -
стат ка (11:12), али је Оби лић ипак на
од мор оти шао са два го ла „ви шка”.

Дру го по лу вре ме до не ло је пот пу -
но дру га чи ју сли ку на те ре ну. Ди на -
мо се раз го ро па дио, рас по ло же ном
Ми ло ше ви ћу при дру жи ли су се Ми -
лош Ко ста ди но вић, Не над Вуч ко вић
и Иван Ди ми три је вић, па су до ма ћи
већ у 34. ми ну ту пот пу но пре о кре ну -
ли ре зул тат у сво ју ко рист и, ре кло би
се, пре ло ми ли утак ми цу. Исти на, Оби -
лић се ни та да ни је пре да вао, али кад
год би за пре тио, на сце ну је сту пао
мла ди гол ман Ди на ма Ни ко ла Ра до -

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

МАК СИ МА ЛАН УЧИ НАК НА СТАР ТУ

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

СУПЕР БОРЦИ НА КУПУ ВО ЖДОВ ЦА

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

МАЛИ СТАРЧЕВЦИ ЈУРЕ ТИТУЛУ
Први од три турнира Првенства Ср-
бије у рагбију, у конкуренцији пио-
нира, одржан је прошлог викенда у
Београду, а учествовали су: Црвена
звезда, Победник, Змајеви и Борац.

Дерби је одигран већ у првом колу,
када су Црвена звезда и Борац играли
нерешено 10:10. У преосталим мечеви-
ма виђена је борба за есеј више, а пиони-
ри Борца су били убедљиви у дуелима
против Победника и Змајева. Победника
првог турнира Првенства Србије одлу-
чила је есеј-разлика, јер су Борац и Зве-

зда имали исти број поена. Овог пута не-
што успешнији били су „црвено-бели”.

– Сви дечаци су показали зави-
дан ниво знања и жељу за победом
у свакој утакмици. Мени само пре-
остаје да им честитам на залагању
и да их што боље спремим за пред-
стојеће турнире, јер не одустајемо
од зацртаног циља: да титулу прва-
ка донесемо у Старчево – рекао је
тренер малих рагбиста Борца Игор
Томашић.

Следи занимљива јесен, бар када је
игра с јајастом лоптом у питању...

А. Ж.


