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ОВИХ ДАНА, НА ЈАБУЧКОМ ПУТУ

НОВА ФАБРИКА НАПРЕДУЈЕ ПУНОМ ПАРОМ
Завршени сви
грађевински радови на
изградњи нове фабрике
немачке компаније ZF
Преостало само
постављање инсталација
за грејање и хлађење, као
и водоводне и
канализационе мреже
Још није закључен пријем
нових радника
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.

Сви грађевински радови су завршени, објекат је у складу с плановима и
предвиђеним роковима стављен под
кров и сада се прелази на фазу уградње инсталација за грејање и хлађење,
као и постављања водоводне и канализационе мреже. Сви неопходни ра-

АУТО-ЦЕНТРУ
„ЗОКИ”

потребни инструктори
за обуку возача
– више извршилаца
CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

дови треба да буду завршени до краја
јануара идуће године – пише у одговору који је редакција „Панчевца” добила из седишта компаније ZF у Немачкој посредством београдске фирме „Cityimage”.
Ту се може прочитати и да се паралелно с радовима који се изводе у новој фабричкој згради на Јабучком путу у Немачкој већ сетује и тестира
производна опрема која ће бити испоручена на локацију у околини нашег града, чим фабрички објекат буде припремљен за опремање.
Једно од питања која смо поставили надлежнима у централи ZF-a у Немачкој односило се на то да ли су завршили с пријемом радника који ће
радити у новој фабрици у Панчеву.
Добили смо следећи одговор: „До овог
тренутка ангажовано је око 50 стално
запослених, а према пословној систематизацији у плану је да их буде 500
до 2020. године. Задовољни смо како
напредује процес запошљавања, у складу с нашим плановима. Дугорочно,
планирано је да фабрика има преко

1.000 запослених, тако да ће активности на запошљавању бити наш стални посао у годинама које долазе”.
Централа ZF-a је одговорила и на
наша питања шта се очекује од оних
који су заинтересовани за рад у новој
фабрици те компаније у Панчеву, шта
они могу да очекују и да ли је предвиђено да иду на неку обуку у Немачку. У одговору на та питања пише: „У
фази лансирања пројекта у потрази
смо за кандидатима који имају конкретна искуства у постављању нове
фабрике и производње, поготово када су у питању кључне менаџерске
позиције. Веома смо поносни на нови менаџерски тим који је у оквиру
овог пројекта формиран. Већина у
том тиму су искусни професионалци
и експерти из Србије. Тржиште радне
снаге данас омогућава широку понуду квалификованих кандидата са искуством из различитих области и аспеката пословања. Уверени смо да ћемо
пронаћи праве и искусне кандидате
са израженим интересовањем за технологије Е-мобилности”.
У мејлу који је нашој редакцији послала та компанија, пише и да је она
такав послодавац да „подржава развој запослених и њихових каријера,
уз конкурентне зараде и додатне погодности”.
ZF нам је објаснио и да се, када је
реч о обуци радника који раде за ту
компанију, у њој примењује такав концепт да првобитно запослени најпре
прођу детаљну обуку на тренинзима
и у пракси у Немачкој. То је неопходно да би били припремљени да самостално обучавају будуће запослене који ће бити накнадно ангажовани за
исте послове и функције. Тај концепт
се, како су написали, зове „train the
trainer”.
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

„Битлси”, „Битлси”...
Идоли. Сви смо их имали када смо били деца. Милан Младеновић,
Дејан Савићевић, Роберт де Ниро...
И данас их клинци имају: Мутни, СупримНексус, Анастасија, Леа,
Марија Жежељ, Закон Браће, Ковалска, Суарез... Како нисте чули за
њих!? Ако имате дете од осам до петнаест година старости, морате
да знате за побројане, који су „матори” од 15 до 30. Јер на њих се наша деца угледају.
Побројани су део велике екипе данас изузетно популарних јутјубера. То вам је оно када имате свој канал на „Јутјубу”, па снимате
себе и своју околину и причате о моди, храни, игрицама... Е, најважнији од њих имали су свој викенд у Дому синдиката у Београду
под називом „Балкан тјуб фест”, а клинци их, иначе, прате 365 дана
у години.
То се видело на кеца: како прође неко од битнијих ликова, и девојчице и дечаци вриште, аплаудирају, трче за њима... Ко „Битлси”
некад. Добити селфи са својим идолом – па то је брука тешко! Мораш да чекаш и по пола сата у реду. Па пута петнаест редова. Лудило.
Елем, да не звучимо као да се ругамо тим младим људима и сопственој деци: океј, данас је све то „ин”, клинци непрестано зуре у
своје мобилне и лаптопе, таква је тура, прихватамо реалност. Зато је
необично важно те идоле упознати, видети ко су и шта су.
Један од пратећих програма биле су трибине у малој сали, пошто
је у великој неколико хиљада млађаних будно пратило шта с бине, у
фристајлу или преко матрице, поручују фаце. За трибину о штетности дроге и алкохола био је најављен тренутно најпопуларнији тјубер Бака Прасе – ем скоро 900.000 субера (редовних пратилаца његовог канала), ем цика где год да се појави. Зато је у малу салу, на
трибину пре те на којој је требало да учествује поменути мајстор,
дошло необично много деце, како би заузели места.
А тамо – пријатно изненађење. Три, далеко мање популарне тјуберке причале су о класицима светске књижевности. Једна од њих је
завршила управо тај смер на Филолошком факултету, друга права,
трећа још студира. Паметне и елоквентне. Умеју и децу да укључе у
причу. Баш лепо.
Кад се то завршило, дошао ред и на поменуту трибину. Најпре је
докторка из Бањалуке, врло спретно и прилагођено клинцима, испричала шта су све негативни ефекти конзумирања дрога, нагласила да нема поделе на лаке и тешке, апеловала на децу да увек траже
затворене флашице воде и не узимају „чикине бомбоне”... Онда Бака узе микрофон. Добар је дечко: има спику, зна са обожаваоцима,
талентован за непосредни контакт, комуникативан. Фаулирао је само једном: каже да је стално бежао из школе да би играо игрице,
али „није то добро, другари, немојте то и ви”.
Је л’ треба рећи да је сваку његову реч свако дете гутало не трепћући. Стварно има утицај.
Испоштовао је, затим, двоје колега који су говорили на тему штетности опијата око пет минута, а онда је рекао модераторки да мора
да иде даље и устаде. За њим – стампедо! Кога занимају штетност
дроге и алкохола када ти је Бака Прасе надохват руке, кад можеш да
звекнеш селфи с њим и на тренутак се осетиш важним. Трибина,
нормално, истог тренутка завршена.
Поента приче је у врстама одговорности. И оној коју имају родитељи у вези с тим да морају да, на неки начин, упознају идоле своје
деце, као и оној коју ти исти идоли имају када комуницирају с клинцима.
На ову другу врсту не можемо да утичемо.

ФОТОГРАФИЈА Чему ово служи, а уз то и не ради?
Центар града, сваког дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

ПРВИХ ВЕК И ПО
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.

КАКО СУ НАС НАПАДАЛИ
СОЦИЈАЛИСТИ
Покушаји одборника Социјалистичке партије Србије да окриве „Панчевац” и РТВ Панчево за пристрасно извештавање завршили су неславно и
доживели фијаско.
Странке које су чиниле Коалицију
„Заједно” одолеле су том нападу и показале апсолутно јединство. Овој теми била је посвећена прва страна нашег листа број 3751, који је изашао
из штампе 20. новембра 1998. године.
Да је било „жестоко”, види из напада једног од тада виђенијих одборника СПС-а. Он је оптужио „Панчевац”
да је злонамеран и затворен за ставове свих других политичких партија
осим Коалиције „Заједно”, да одавно
није подједнако отворен за све и да
више није лист свих грађана.
Реплицирао му је колега из Демократске странке рекавши да у Србији
не постоји ниједна локална власт коју је „Панчевац” више критиковао и
нападао него што је била она у Панчеву.
Рекао је и да је Демократској странци у „Панчевцу” увек посвећивано мање простора него социјалистима. Ме-

ђутим, панчевачке еспеесовце ни то
није задовољило, па су одговорили да
се „стиче утисак да је то само у последњих пар месеци” и да их је страх
да се „Панчевац” поново не поквари
и не настави по старом.
С њим се није сложио један од тада
угледнијих чланова ДСС-а. Он је похвалио „Панчевац”, рекавши да та
странка сматра наш лист за један од
ретких слободних медија у Србији.
„Тај лист је често трпео ударце, али
се опет уздизао. Има много ствари које га чине светским”, додао је он.
У том броју „Панчевца” објављен је
и текст о томе да је најављен наставак
изградње ауто-пута Панчево–Београд

од канала Каловита до моста на Дунаву, укупне дужине 4,5 километара.
Утврђено је да је тим путем свако-

дневно пролазило 15.000 возила, па
је зато закључено да његова изградња
мора да буде један од приоритета.
Један од текстова у „Панчевцу” број
3751 био је интервју с тадашњим начелником панчевачке Саобраћајне
полиције Драганом Траиловим. У разговору за наше новине он је упозорио
да су због великог броја ауто-школа
снижени критеријуми приликом полагања возачких испита, да су чести
саобраћајни удеси које изазивају млади возачи „бесних” аутомобила, да судије за прекршаје преспоро санкционишу пријаве које пишу саобраћајни
полицајци, да су удеси чести на пружном прелазу код топлане на Котежу
и на оном код Хале спортова итд.
Спортске стране биле су пуне вести
о успесима градских спортиста. Између осталог, писали смо о томе како
су три панчевачке рукометашице (С.
Прванов, С. Обућина и М. Трбојевић)
биле позване у државну репрезентацију, о победи џудисте Славка Станишића на екипном првенству државе,
првом месту атлетичарке Марине
Мунћан на изборној трци за првенство Европе у кросу, медаљама које
су освојили каратисти јуниорског тима „Динама” на државном првенству
итд.
М. Глигорић
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МУЗИЧКО ПУТОВАЊЕ ОД ДРЕВНЕ ПЕРСИЈЕ ДО МОДЕРНОГ БЕЧА

АУСТРИЈСКИ САСТАВ
НАСТУПА НА ФЕСТИВАЛУ „НОВА”
Улаз на концерт је
слободан
Четврти фестивал „Нова” отворен је интернационалном изложбом „Европско наслеђе у
савременом ауторском стрипу
и илустрацији” у уторак, 2. октобра, у старом биоскопу „Војводина”. У оквиру фестивалског програма биће отворена
још једна изложба и биће одржани два концерта, један перформанс и презентација.
Последњег дана фестивала
„Нова”, у недељу, 7. октобра, у
21 сат, у Народном музеју у
Панчеву на програму ће бити
специјалан концерт аустријскоиранског састава „Gabbeh”, који ће публику повести на несвакидашње музичко путовање од древне Персије до модерног Беча. Концерт се одржава уз покровитељство Аустријског културног форума у
Београду, а улаз за све посетиоце је бесплатан.
Из културолошког судара различитих светова одувек се рађала узбудљива, надахнута, револуционарна музика. Наследници афроамеричких робова
донели су нам џез и блуз, док
су много година касније глоба-

лизација и интернет донели музику са свих страна света до
сваког западњачког дома; или
макар оним слушаоцима са афинитетом за егзотичне звуке. Делом зарад потреба тржишта и
комерцијализације, а делом из
природног сусрета „западњачког” попа и етничке музике различитих народа, родио се хибридни жанр world music.
Интернационални трио „Gabbeh” предводи Иранка с канадским пасошем, вокалисткиња

Golnar Shayhar. Њена земљакиња по месту рођења, Mona Matbou Riahi, свира кларинет, док
Аустријанац Manu Mayr свира
контрабас. Сви живе у Бечу, а
стварају музику која надилази
чак и оно што колоквијално називамо музиком света. Док би
се други бендови можда и задовољили постављањем традиционалне музике у урбани, модеран контекст, овај трио младих
а већ доказаних музичара иде и
корак даље. Сви одреда афир-

мисани у низу властитих пројеката, своја искуства представљају кроз оригиналну комбинацију иранске фолклорне музике,
џеза и авангардног израза.
Сама реч „Gabbeh”, као одредница за врсту персијског тепиха који праве жене номади
и који се више заснива на индивидуалном надахнућу него
на строгим правилима израде,
индикативна је и за стваралаштво групе. Јер таман када вас
лепа мелодија отпевана на фарси (персијском) језику заведе
и уљуљка, ту ће ускочити Мона и Ману у својим деликатним, импровизованим интеракцијама. А кад се привикнете
на њихов истанчан камерни
сен зи би ли тет, ето Golnar
Shahyar, која ће својим театралним перформансом додати још једну несвакидашњу димензију концерту и пренути
нас из „догматског дремежа”.
Кроз преплитање вокалног и
глумачког умећа „Gabbeh” надилази не само оквире традиционалне музике већ и читавог концепта стандардног концертног извођења. Њихови наступи нису чести и резервисани су само за специјалне прилике, а наступ на „Нова фестивалу” је један од њих.

АКЦИЈА ПЕШАЧЕЊА У СУБОТУ НА ЧАРДАКУ

„У бојама руја”, двадесети пут
Планинарско друштво „Јеленак”, по традицији првог викенда у октобру, организује еколошку и рекреативно-спортску
акцију пешачења под називом
„У бојама руја”, која ће бити

одржана двадесети пут у суботу, 6. октобра, на Чардаку у Делиблатској пешчари.
На локацији удаљеној око седам километара од Делиблата,
тачније на бини тамошњег

ЗА НАЈБРЖЕ ЧИТАОЦЕ

Карте за представу
„Поморанџе за збогом”

омладинског насеља, манифестација практично почиње у 9
сати, а након пријављивања учесника, тридесет минута касније, кренуће МТБ маратон, затим и девето коло Војвођанске
трекинг лиге и, напослетку, пешачење стазама руја, у дужини
од три до петнаест километара. На старту ће бити дељене и
мапе траса, на којима ће бити
постављено десет контролних
тачака с волонтерима ПД-а „Јеленак”, спремним да помогну
и дају све неопходне информације. Поред тога, на програму су и друге активности, попут дисциплине пењање уз уже
и јавног часа зумбе.
Сви који желе да дођу сопственим возилом, могу да користе пут преко Долова, Мра-

морка и Делиблата. Учесницима је на располагању ручак (планинарски пасуљ са салатом) по
цени од 300 динара у ресторану на Чардаку, за који би што
раније требало обезбедити купон. Будући да на Чардаку нема пијаће воде, било би пожељно понети је са собом.
ЈП „Војводинашуме” ће поново (?!) наплаћивати улаз у
Специјални резерват природе
Чардак.
Организатори напомињу да
сви учествују на сопствену одговорност, у складу са својим
психофизичким могућностима, као и да су дужни да се
придржавају планинарске етике и упутстава, уз напомену
да чувају природу и не бацају
смеће.
Ј. Ф.

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Осмех – ваш
најбољи адут
У дворани Културног центра у
четвртак, 11. октобра, од 19.30,
биће изведена позоришна представа „Поморанџе за збогом”,
у којој глуме Милорад Дамјановић, Слободан Ћустић, Даница Ристовски, Ања Алач, Маја Ранђић, Милица Милша и
Лазар Ђукић.
„Поморанџе за збогом” су
породична мелодрама о љубави и истрајности, посвећености и вери трију жена кроз ратовима исписан двадесети век.
Ово дело је заправо истинита
сага о једној српској породици
и њеној борби да се одржи заједно и настави даље у турбулентним временима. Оцртани
су епском снагом истинити догађаји, који не само што показују и доказују дубину корења
једног народа на овим просторима већ и његову вековну борбу за голи опстанак. Представа је базирана на истоименом
роману и историјски тачним
подацима, драма је усредсређена на три породице истих
корена, порекла и друштвеног
статуса. Први пут у новијој

историји, прича о три српска
свештеномученика страдала од
три војске, њиховој прогоњеној деци, њиховим женама које су правиле страшне и неприхватљиве изборе, борби добра и зла, комунизму и атеизму, фашизму и љубави, вери
и страдању, представљена је на
начин приповедача, без осуде
и политизације, али с јасном
поруком да је Крајина била и
остала место невероватних и
понекад потпуно незамисливих пре о кре та у суд би на ма
стварних људи и жена.
Два најбржа читаоца који се
јаве у петак, 5. октобра, у 11
сати, наградићемо са по две
карте за представу „Поморанџе за збогом”, које могу преузети на билетарници Културног центра пре саме представе.
Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)
представа (размак) име и презиме и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48
динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64
динара у мт:с мрежи.
М. М.

Центар за хитну и рестауративну стоматологију „Никодент медик” истиче се квалитетом услуга, савременом опремом, професионалним и љубазним особљем и пријатним амбијентом,
па се све већи број наших суграђана одлучује за услуге те стоматолошке ординације, којом
руководи др Ђорђе Николић.
Због великог интересовања,
у „Никоденту” су одлучили да
поново покрену велику јесењу
акцију „Поврати осмех”, у оквиру које сви они којима су неоп-

ходне услуге из области целокупне стоматологије, остварују
право на чак до 30% попуста.
Искористите ову прилику и
закажите преглед, путем телефона 064/21-75-056. Овај савремени и модерно опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у Улици
Максима Горког 2. Посетите
„Никодент медик”, осетите спој
науке и уметности, оживите
свој осмех и живите за исти,
јер је управо осмех ваш најбољи адут!

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен, и
то не само по мишљењу
бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карактеристика које су издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.

кошта 2.000 динара, ултразвучни уролошки преглед
стаје такође 2.000 динара,
док обе ове услуге у пакету
коштају 3.600 динара.
Као што је већ наглашено, сви набројани специјалистички прегледи обављају се само суботом, а заказују се радним данима путем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.
Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе врата и меких ткива. Ове прегледе искључиво радним данима обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке дијагностике у Општој
болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабора-

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
Тако сада корисници
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љубица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу да ураде и
све врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће је урадити и специјалистички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панчевачке Опште болнице, а уролошке његов колега из исте
установе др Небојша Тасић,
док је за прегледе из области гинекологије задужен
др Јован Рудић из ГАК „Народни фронт”. Треба напоменути да су прегледи код
др Небојше Тасића тренутно на акцији, па тако комплетан уролошки преглед

торији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Горан Додевски, специјалиста
абдоминалне хирургије из
Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је неопходно
урадити прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, примера ради, све врсте лекарских уверења издају за максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а више о
томе, као и о додатним погодностима које остварују
сви они који поседују лојалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације можете добити путем телефона Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а новости пратите и на
сајту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Фејсбук” страници Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
КОНКУРС ЗА НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ

Предложите кандидате
Градска управа позива грађане Панчева, правна лица и све
друге организације да предложе кандидате за Новембарску
награду Града Панчева, која се
традиционално додељује поводом 8. новембра, Дана града
Панчева.
Највиша градска признања
додељују се физичком или правном лицу које има пребивалиште на територији Града Панчева за највреднија достигнућа
у областима: уметности, науке,
архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта,
привреде, медицине, социјалног и хуманитарног рада.
Предлог у писаној форми који садржи податке о кандидату и детаљно образложење о
достигнућу или резултатима
рада за које се кандидат предлаже, као и личне податке предлагача (име, презиме, адреса)
неопходно је доставити на писарницу у Градском услужном
центру (улаз из Улице Петра
Драпшина) најкасније до 15.
октобра.
Критеријуми за доделу Новембарске награде могу се наћи на сајту Града, где је прецизно описано шта се подразумева под изузетним делом. Овде
ћемо навести само неке од њих.
У области уметности то су, рецимо, публиковано дело књижевног и преводилачког стваралаштва, дело изведено на позоришној сцени... У области науке – остварење које као резултат има нова сазнања и синте-

Петак, 5. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs
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ТЕСАН КВОРУМ ЗА ПЕДЕСЕТАК
ОДЛУКА
Замерке опозиције у
вези с бројним
одлукама
Прихваћена три
амандмана Николе
Ћебића

зу постојећих с циљем њихове
примене; медицине – рад или
резултати изузетне вредности
појединца којима је дао значајан допринос развоју и унапређењу медицине и здравствене
заштите људи; архитектуре и
урбанизма – планови за концепцију и методологију, под
условом да су усвојени и да је
њихова реализација отпочела;
новинарства – креативни допри нос уре ђи ва њу ру бри ке,
емисије и програма којима се
значајно доприноси информисању грађана Панчева; образовања – резултат васпитно-образовног или инструктивног рада; спорта – врхунски резултати; привреде – рад којим је дат
допринос афирмацији и унапређењу привреде у Панчеву;
социјалног и хуманитарног рада – резултати изузетне вредности...

КОНЦЕПТ
Упад косовских полицајаца у српске енклаве на северу Косова и Метохије је провокација у циљу даљег застрашивања
Срба. Њихово распоређивање је могло да доведе до новог крвопролића и да дестабилизује Балкан.
(Марија Захарова, портпаролка Министарства спољних
послова Русије, „Политика”, 2. октобар)

***
Он (Тони Блер) не преговара ни о чему, то само ја радим. То
је одлука оба дела извршне власти, Владе Србије и моја, да
то прихватим као обавезу и терет. Моје име није ни Тони,
нити било како, већ Александар.
(Председник државе Александар Вучић у изјави за ТВ
„Пинк”, 2. октобар)
***
Очекивано је да прво дође до нормализације односа између Београда и Приштине, а онда до судских процеса за злочине које
је починила ОВК. У супротном, могло би да дође до дестабилизације политичке ситуације у Приштини и у целом региону.
(Драган Ђукановић, потпредседник Центра за спољну
политику, у изјави за „Блиц”, 1. октобар)
***
Борис Тадић и Вук Јеремић били су 2005. године у Лондону
на свечаности коју је приредио евроамерички институт „Исток–Запад” поводом уручивања награде „Државник деценије” Тонију Блеру. Јеремић је тада био одушевљен што је други пут видео Блера, за кога је рекао да му је омиљени лидер.
(Маркетиншки стручњак Небојша Крстић на „Твитеру”,
2. октобар)
***
Број пријава због вршњачког насиља је занемарљив. То упућује на закључак да се закон или уопште не поштује, или да
се поштује, али у недовољној мери.
(Заштитник грађана Зоран Пашалић у изјави за „Танјуг”,
1. октобар)
***
Мој начин живота говори то да никада ни за шта није касно.
(Глумац Мима Караџић у изјави за „Блиц”, 1. октобар)
***
Спремна сам на све. На варјачу, на шерпе, на кување, само
када би се нашао такав мушкарац.
(Докторка Нада Мацура у изјави у емисији „Магазин Ин”,
на Телевизији „Пинк”, 29. септембар)
***
Он (Никола Пилић) пуни 80 година, а проводи сваког дана
по четири часа на теренима. Ту је његов дом. Имао сам велику срећу да ми он буде ментор. Од њега сам научио како једноставан, а предан приступ тенису даје резултате. Једини је
тренер у историји тениса који је освојио пет титула у „Дејвис
купу” с три различите нације.
(Новак Ђоковић у изјави за „Ало”, 1. октобар)
***
Посебно ми је драго што се нова верзија „Балканског шпијуна” изводи у оквиру прославе 150 година Народног позоришта, што се неправедно ставља у други план. Одлука да се
ова позоришна сезона отвори мојим комадом за мене је велика част. Следећи битан датум је тек за 50 година, а ми ћемо бити спречени да присуствујемо тој прослави.
(Душан Ковачевић, писац и аутор представе „Балкански шпијун”,
поводом извођења нове верзије тог дела, „Курир”, 2. октобар)

Затражено да се
станови греју кад год
има реалне потребе
за тим
У среду, 3. октобра, одржана је
27. седница Скупштине града
Панчева, која ће остати упамћена по томе што је трајала
скоро пет сати, што је свакако
једно од најдужих заседања у
новијој историји локалног парламентаризма. Уз то, интересантно је да се дискутовало о
скоро свим тачкама дневног
реда, да је донето педесетак
одлука, те да се из редова власти једино градоначелник Саша Павлов обратио одборницама и одборницима.
Занимљива је цртица и да је
пред крај седнице утврђиван
кворум, односно колико је представника грађана присутно у
сали и колико их гласа за одлуке. Испоставило се да их је
36, што је било тачно онолико
колико је морало да их буде.
Нова-стара лица у Већу
Свој одборнички додатак поштено су зарадили одборници
„Слободног Панчева” Никола
Ћебић и Дејан Јовановић, који
су излазили за говорницу преко педесет пута.
Пошто су им одбијени уобичајени предлози за допуну дневног реда (апотека, средства за
суфинансирање медијских пројеката, коришћење јавних простора у граду...), започели су с
критиком рада Градског већа,
јер су „на талону” биле оставке
Миша Марковића и Миленка
Чучковића, о чему је говорио
градоначелник Павлов. Марковић дефинитивно одлази из локалне владе, а Чучковић је за-

На основу чега се
мери ’квалитет траве’
ако то није њена
висина?
дужио његов ресор стамбенокомуналних послова и саобраћаја. Зато је Ћебић поставио питање да ли Чучковић мора да
буде члан Већа и да ли је стручан за баш све, пошто је „комунална област једна од најважнијих, а Чучковић нема искуства”.
Ћебић је говорио и о томе да
неко мора да замењује чланицу

Градског већа за здравство др
Мирелу Петровић, јер се „не појављује на седницама Већа, а
град има лош имиџ због вируса
Западног Нила и амброзије”.
Павлов је представио и једно ново-старо лице у Град-

Зашто се бира
вршилац дужности
директора Центра за
социјални рад.
ском већу: Сузану Јовановић,
која је преузела ресор рада,
запошљавања и социјалне политике, а познато је да га је
раније већ водила у два манда та. Ина че, пред сед ни цу
Скупштине града већници су
усвојили захтев чланице локалне владе Зорице Репац да
убудуће буде волонтер, због
запошљавања у једној фирми.
Она ће и даље „дужити” село,
пољопривреду и рурални развој, али ће плату примати на
другом месту.
Након свега тога могло је
да почне разматрање тачака
дневног реда. Поменути одборници имали су замерке на
одлуке о зеленим површинама: тражили су да се ближе
дефинише текст, односно да
се наведе да трава мора да се
коси до максималне висине
од 25 центиметара. Јовановић се запитао „на основу чега се мери ’квалитет траве’
ако то није њена висина”. Такође, када је реч о програму
рада „Зеленила”, било им је
нелогично да је 52 милиона
динара предвиђено за нематеријалне трошкове, а само

3,5 милиона за искорењивање амброзије.
Шта је у интересу грађана
Владајућа већина није прихватила ни предлог опозиције да се
назив Културног центра Панчева промени у Дом културе „Небојша Глоговац” Панчево, иако
је и сама власт ту промену најавила. Навели су и да је „срамота
што је програмом рада предви-

има реалне потребе за тим. Јовановић и Ћебић су казали да
је у интересу грађана и да се
измени финансијски план ЈКПа „Хигијена”. Питали су зашто
је предвиђено да се „чак 150.000
евра издвоји за реконструкцију јавног ве-цеа која ће трајати
пет година”. Замерке су упућене и због тога што су „већници годишњи извештај о ра-

Никола Ћебић

ђен радни доручак с медијима
који је коштао 40.000 динара”.
Ћебић и Јовановић су, када
се повела реч о пијацама, тражили да се коначно уреди стари бувљак и да постане јасно
да ли је то легална пијаца или
не. Интересантно је да су прихваћена три амандмана Николе Ћебића: два у вези са одлуком о сахрањивању и гробљима и један о одлуци о преради
и дистрибуцији воде.
И грејање је било тема о којој су говорили. Захтевали су
да се предлог одлуке о топлотној енергији промени, и то тако да се станови греју кад год

ду градског правобранилаштва
за 2017. годину усвојили а да га
нису ни прочитали”, као и зато
што се „бира вршилац дужности директора Центра за социјални рад”.
Опозиција је била изразито
против повећања цена АТП-а и
тражила да Скупштина града
не да сагласност на предлоге
Надзорног одбора градског јавног превозника којима су предложене измене. Сматрали су да
су оне „последица лошег руковођења и неспособности руководства предузећа”, те да се сада „терет губитака пребацује на
грађане”.
Јовановићу и Ћебићу се није
допала ни одлука о промени
финансијског плана Туристичке организације Панчева, у вези с којом је „градоначелник из
текуће буџетске резерве доделио ТОП-у више од милион динара за редовне послове”.
Наравно, сви предлози су
усвојени, а међу њима је било и
мноштво програма рада и финансијских планова установа
културе и јавних комуналних
предузећа, као и тачака о којима смо извештавали са седница Градског већа. Све то је прошло, како смо већ написали, с
минималном већином.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ХРОНИКА

Петак, 5. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ПОСЕТИЛО СЛОВЕНИЈУ

У ХАЛИ СПОРТОВА

СУСРЕТ С НОВИМ МИНИСТРОМ

Хидроизолација
и термоизолација

Збратимљене школе из
Ковина и Велике Долине
Делегација Удружења Словенаца „Логарска долина” из Панчева, с председником Јосипом Вебером на челу,
прошлог викенда је боравила у службеној посети Словенији. Том приликом у Љубљани је приређен сусрет
с новим министром за словеначку дијаспору Петером Јожефом Чесником.
У срдачном разговору министар је
информисан о досадашњим активностима панчевачког удружења Словенаца, као и о плановима које ће удружење реализовати у наредном периоду. Министар Чесник је похвалио рад
удружења, истакавши да је, иако је
тек нешто мање од месец дана на министарској функцији, већ чуо од сарадника да је оно једно од најактивнијих у Србији. Он је истакао да ће
Канцеларија за дијаспору и даље помагати у организацији активности
словеначких друштава у Србији, рекавши да су она од посебне важности
за Словенију, јер окупљају велики број
словеначких сународника и оних који имају словеначко порекло. Министар је најавио свој долазак у Србију
у новембру, када ће присуствовати
филмском фестивалу „Дани словеначког филма”, који ће, поред неколико градова у Србији, бити организован и у Панчеву.
Друга новост је да је посредством
панчевачког удружења Словенаца, од-

носно његове подружнице у Ковину,
тамошња Основна школа „Ђура Јакшић” збратимљена с Основном школом „Велика Долина” из истоименог
места у близини Брежица. Пролетос
је делегација словеначке школе боравила у Панчеву и Ковину, а прошле
недеље реализована је и прва посета
Словенији, у којој је било двадесетак
ђака и неколико наставника. Домаћи-

РАСПЛЕТ ПРИЧЕ О ПАДУ НАДГРОБНЕ ПЛОЧЕ

На дете се срушио
комшијски споменик
Најважније је да је
четворогодишњак добро
У последња два броја нашег листа објавили смо, најпре, текст под насловом „На четворогодишњака пао надгробни споменик”, а онда и исправку
и извињење због две материјалне грешке. Како се испоставило, једна од
њих и није била грешка.
Наиме, навели смо да нисмо написали да се инцидент о коме смо известили догодио услед пада споменика
који припада тој породици. Реаговала је, потом, породица дечака тако
што нам је објашњено, а и видео и
фото записом доказано, да се ради о
комшијском, не о њиховом споменику. Они су поновили да је најважније
то да је четворогодишњак добро, да
није озбиљније настрадао, као и да
нису имали намеру да се с било ким
препуцавају преко новина, већ да укажу на евидентан проблем у вези с постојањем нестабилних надгробних споменика, како се никоме више ништа
слично не би догодило.

Пошто смо информацију да је споменик власништво дечакове породице добили од ЈКП-а „Зеленило”, затражили смо објашњење од Жарка
Ракочевића, шефа радне јединице
„Гробља”. Он је прво поновио став да
је најбитније то да дете није озбиљније повређено, а онда додао:
– Што се тиче самог споменика где
се десио тај несрећни догађај, с терена, од запослених у „Зеленилу” добили смо информацију да су ти људи посетили баш то гробно место, на коме
је пао споменик. Нисмо у првом тренутку знали ни породично презиме, а

чули смо и од грађана који су у то време били на Новом гробљу да је то њихово гробно место. Неспоразум. Али
важније од тога је да су сви, и наши
радници и људи који су се тамо затекли, одмах притрчали у помоћ. Најважније нам је свима било како се дете
осећа, а не које је чије гробно место.
Ракочевић подвлачи да се кућни
ред мора поштовати, да табле на улазима у гробља не стоје тек тако, због
форме.
– Невезано за овај случај, посетиоци треба да су свесни тога да, поред
сопственог, морају да чувају и туђа
гробна места: дешавају се скрнављења на различите начине. Такође, одрасли морају да воде рачуна о томе
где су им и шта раде деца. Ружно је
додиривати туђе споменике или ходати по гробним местима. Морају да
их воде за руку и држе поред себе!
Замислите да идете поред фреквентног пута с дететом и да га не држите
за руку... Одведете дете на гробље и
после кажете: играло се. Не може дете да се игра на гробљу! Жао је свима
нама када се догоди оваква незгода,

али важна је превенција. „Зеленило”
не сноси никакву одговорност за приватне споменике, њих раде каменоресци, правна лица, које ангажују породице – објашњава Ракочевић.
Циљ нашег првог текста био је да
апелујемо на одрасле посетиоце гробаља да се придржавају кућног реда,
на каменоресце да најозбиљније приступају свом послу и на запослене у
ЈКП-у „Зеленило” да раде у складу са
описом свог посла, те да оне који кућни ред не поштују, као и несавесне
каменоресце, опомињу због тога. Понављамо апел.
С. Т.

ни у Великој Долини су се својски потрудили да дочекају ђаке из Ковина и
приреде им веома богат и разноврстан
програм током тродневне посете.
Том приликом ученици из Ковина
извели су игроказ на српском језику
„Волимо Словенију”, чиме су се прикључили манифестацији „Дан језика”, која се обележава у свим словеначким школама. Ковинцима је тако
припала част да ове године промовишу српски језик у тој школи. Директорка школе из Ковина Иванка Момиров рекла је да је ова посета била
од великог значаја за ђаке и наставнике, који су стекли ново искуство и
нове пријатеље, а да ће се сарадња
свакако наставити на обострано задовољство.
Ученици и наставници из Велике
Долине прихватили су позив за долазак у Србију, па ће на пролеће бити у
Ковину.
С. Трајковић

Окончани су радови на рехабилитацији Хале спортова у оквиру пројекта „Енергетска ефикасност – предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија–Србија”.
Тим поводом је у петак, 28. септембра, одржана свечаност у присуству
градоначелника Саше Павлова, чланова тима за имплементацију пројекта, гостију из Румуније, извођача
и надзорног органа.
Уз поштовање задатих рокова и
модерних стандарда у грађевинарству, замењена је стара хидроизолација и урађена термоизолација зидова и крова. Замењена је и комплетна столарија и уграђене су нова
клима-комора и две топлотне пумпе. Нова клима-комора ће, за разлику од старе, омогућити хлађење
Хале спортова, док ће топлотне пумпе подићи енергетску ефикасност
целог система.
На кров хале стављена је нова хидроизолација и термоизолација уз
употребу модерне вишеслојне син-

тетичке мембране, испод које је пресована камена вуна дебљине 10 центиметара. На бочним зидовима сада је вентилисана алуминијумска
фасада од сендвич-панела с 10 центиметара камене вуне. Исти панели
су коришћени и за изолацију крова
анекса, док је на зидове анекса постављена демит фасада преко термоизолације.
Сви предузети радови омогућиће
много боље услове за спортисте и
гледаоце, док ће локална самоуправа смањити трошкове одржавања
кроз умањене рачуне за грејање и
хлађење. Следећи корак на пројекту
је израда студије која ће показати
енергетски разред ревитализоване
Хале спортова.
Извођач радова је „Алфако инжењеринг” из Чачка, који је добио уговор на међународном тендеру расписаном по PRAG процедури за финансирање екстерних активности
Европске уније.
С. Т.

НАША АНКЕТА
КОЛИКО КАО ДРУШТВО БРИНЕМО О ЖИВОТИЊАМА?

Препуштене саме себи

В. МИЛОВАНОВИЋ

С. НИКОЛИЋ

У четвртак, 4. октобра, широм света
обележава се Светски дан животиња.
Циљ је да се укаже на неправде које
људи наносе животињском свету, као
и да се државни органи подстакну на
доследно спровођење законских прописа који се односе на добробит животиња. Светски фонд за природу
(WWF) упозорио је да је кривицом
људи тридесет одсто врста биљака и
животиња угрожено. Оно што је нама највидљивије, јесте како се односимо према кућним љубимцима, којих је, нажалост, све више на улицама.
Питали смо наше суграђане како
као друштво генерално бринемо о
животињама.
ВУКИЦА МИЛОВАНОВИЋ,
спремачица:
– Не бринемо довољно о животињама. С обзиром на то да живим на
Старом Тамишу, често видим да људи пусте животиње и онда оне лутају.
Има их баш много, а деца иду у школу, што није баш пријатно. Не знам
зашто остављају животиње. Ваљда,
кад остаре, не знају шта ће с њима,
па им је лакше да их пусте на улицу.
Ја тренутно немам кућног љубимца,
али сам као мала живела на селу и
била окружена животињама.

А. БУКУМИРИЋ

В. СТАНОЈЕВИЋ

СЛАВИЦА НИКОЛИЋ, пензионерка:
– Волим животиње, али тренутно
немам кућног љубимца. Што се тиче
бриге о њима, има оних који претерују у бризи, а има и оних који о њима не брину адекватно. Има много
напуштених животиња и мислим да
људима у неком тренутку постане напорно да их чувају. То је велика обавеза и изискује неко време које ће им
бити посвећено.
АНАСТАСИЈА БУКУМИРИЋ, дипл.
економиста:
– Људи брину о кућним љубимцима, а о псима који су на улицама се
слабо води рачуна. Мислим да већина није пуштена, већ да је много паса
на улици одмалена. Сматрам да се
ипак ситуација поправила у односу
на пређашњи период. Постоји више
центара за њихово збрињавање, као и
организација које се брину о животињама, а много људи се и индивидуално ангажује да се животиње удоме.
ВЛАСТИМИР СТАНОЈЕВИЋ, пословођа у Паркинг-сервису:
– Првенствено слабо бринемо и једни о другима, а тако се односимо и према животињама. Свашта се може видети и на друштвеним мрежама, неке заиста жалосне ствари, како људи трети-

А. КРСТУЛОВИЋ

Ж. ИГЊАТОВ

рају животиње. Ја имам пет паса, једног
мачора и две мачке. Људи брину о својим кућним љубимцима, али није ни ту
ситуација сјајна. Нажалост, беспарица
је и неки људи не могу да се старају о
животињама како би можда желели.
АЛЕКСАНДАР КРСТУЛОВИЋ, пензионер:
– Слабо се бринемо о кућним љубимцима, има доста напуштених паса на улицама нашег града. Људи немају новца да издржавају животиње.
Ја имам једног малог пса и сваког
дана је потребно издвојити новац да
се он нахрани. Они који имају новца,
могу много боље да брину о кућним
љубимцима. Стари људи чије су пензије ниске тешко могу то да изведу.
ЖИВАН ИГЊАТОВ, пензионер:
– Животиње су некако препуштене
саме себи. Има доста напуштених паса на улицама. Вероватно се много
паса оштени и не знају шта ће с њима, па их бацају. Ја сам раније живео
у Швајцарској, тамо нема оваквих
проблема. Све животиње су збринуте. Закони су строги, док код нас влада безакоње. Ипак, верујем да ће се
то некада променити, али треба још
много времена. Ми још увек немамо
развијену свест као људи на Западу.
Анкетирала Мирјана Марић
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ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИТНОМ РОКУ
Пријаву с
комплетном
документацијом
поднети до
22. октобра
Накнада за полагање
испита је 15.600
динара

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Притисак
механизације и земљиште
Током дуге историје, од када се човек бави земљорадњом, због мале насељености људима, земљишта за
обраду и коришћење било
је довољно. Тако се створио
утисак да је то једно неисцрпно богатство које човеку обезбеђује сигуран и лагодан живот. Међутим, тај
однос човека и земљишта с
временом се све више интензивирао и убрзавао, а
апетити за профитом и приносом и данас се повећавају. Као резултат тих процеса, површине за обраду се
смањују, а особине земљишта се погоршавају. С друге стране, сведоци смо пораста популације људи на
нашој планети, па се и потребе за производњом хране све више повећавају.
Погоршању земљишних
особина подједнако доприносе хемизација пољопривреде, као и примена механизације, прва нападом на
хемијска својства, а друга на
физичка. Све то доводи до
слабљења и биолошког режима земљишта. Интензивну агротехнику карактерише
примена обимне механизације, са све већом механичком снагом, што уноси велике промене у пољопривредну праксу, а погоршавање физичког стања земљишта је све више изражено.
Деградација земљишта дефинише се као „резултат

једног или више процеса који смањују постојећу или потенцијалну способност земљишта да производи добра
(квантитативно и квалитативно) и да пружа услуге”
(FAO 1977). Међутим, када
се деградација земљишта сведе само на његово физичко
стање, онда се под тим подразумевају промене у његовој структури и запреминској маси. Те промене се врло неповољно одражавају на
водни, ваздушни, топлотни
и биолошки режим земљишта, а све то доводи до смањења приноса на свим типовима земљишта. Механизована биљна производња условљава појаву правог саобраћаја на њивама, при чему земљиште трпи велики притисак. Орнични и површински
слој се распашују и сабијају,
а сабијање се преноси и на
подорнични слој. Употребом
различитих оруђа грудвасто
земљиште може се припремити, али не постоје механизовани поступци којима

би се распрашеном земљишту вратила структура. Ова
особина земљишта обнавља
се само природним процесима, који трају много дуже
од процеса деструкције механизацијом.
Интензивна биљна производња, без ослонца на сточарство, специјализована и
без плодореда, с касностасним сортама и с кратким
роковима за обраду, неумитно води ка технологији која
се скоро искључиво ослања
на моћ и снагу механизације. Често се врши не само
притисак већ и право насиље над земљиштем. Када се
овоме додају и друге операције које се током године
спроводе, може се сагледати коликом је дејству машина и оруђа изложен орнични слој обрадивог земљишта. Негативне последице
су неминовне, а то је нарочито изражено када се због
кратких рокова земљиште
обрађује у невреме, сувише
влажно или сувише суво.
Погоршање структуре земљишта израженије је код
пада садржаја органске материје и хумуса у њему. Највеће погоршање структуре,
опадања садржаја хумуса и
приноса забележено је у случајевима када се с њиве односе жетвени остаци и не
врши надокнада органске
материје. Ово питање заслужује посебну пажњу, јер су

све чешћи захтеви да се део
енергије обезбеди прерадом
биомасе жетвених остатака.
Импресивни резултати, које су обезбедили минерална
ђубрива и савремена механизација, удаљили су земљораднике од традиционалних
знања и свести о значају органске материје у земљишту.
Међутим, актуелизација проблематике заштите животне средине и пољопривреде
поново враћа ова питања на
сцену. Тако се органска материја све више посматра
као биолошко ђубриво и као
агенс биоконтроле земљишта. У том смислу проблем
сабијања земљишта, поред
рационалније примене механизације, мора се решавати увођењем иновација у
праксу, као што су методе
одмора земљишта заснивањем пашњака и ливада, зелених угара, покровних усева, све са задатком да се повећа садржај органске материје у земљишту и смањи
његово сабијање.

Испитни рок VII/2018. за полагање испита за стицање лиценце професионалног управника
почиње 29. октобра, када ће бити одржан писмени део испита.
Пријаве се подносе електронски, путем линка https://usluge.pks.rs/portal/prijava-za-polaganje, или поштом, на адресу:
Привредна комора Србије, Комисија за спровођење испита
за стицање лиценце професионалног управника, Ресавска 13–
15, 11000 Београд. Рок за подношење пријава с комплетном
документацијом је 22. октобар.
Кандидати подносе следећа
документа: фотокопију очитане личне карте, доказ о томе
да имају најмање средњу школу у четворогодишњем трајању (оверену копију дипломе),
доказ о извршеној уплати накнаде (овај доказ/уплатница
доставља се накнадно имејлом
јер ће по извршеној пријави
кандидату најпре бити достављен предрачун по којем се врши плаћање; предрачун се доставља на електронску адресу
која је наведена у пријави).

Кандидати који електронски
достављају документацију у обавези су да на дан полагања испита донесу оверену копију дипломе у папирној форми, коју
ПКС задржава трајно у документацији. Уколико је кандидат
променио презиме у односу на
оно које се налази на дипломи,
молимо да нам приложи на дан
полагања испита и копију венчаног листа (не треба овера).
Накнада за полагање испита, издавање лиценце и упис у
Регистар износи 15.600 динара (са урачунатим ПДВ-ом).
Обавештење о распореду полагања писменог дела испита

са списком кандидата који полажу биће објављено на сајту
ПКС. Распоред полагања писменог дела биће објављен најмање пет дана пре термина
одржавања писменог дела испита, о чему ће кандидати бити обавештени мејлом.
Распоред полагања усменог
дела испита за кандидате који
су положили писмени део испита биће објављен најкасније
у року од осам дана од дана
завршетка писменог дела испита на сајту ПКС-а. Моле се
кандидати да са собом понесу
важећу личну исправу ради
идентификације.

Испит се састоји из писменог и усменог дела, а полажу
се четири области које су предвиђене Правилником. Писмени део испита има четрдесет
питања, по десет за сваку тематску област. Укупан број бодова на писменом делу испита
је 100. Писмени део испита
траје најдуже 120 минута. Кандидат је положио писмени део
испита уколико је остварио најмање 70 бодова. Усмени део
испита полаже кандидат који
је претходно положио писмени део. Усмени део испита има
најмање по три питања из сваке тематске области.

ОДРЖАНО ТАКМИЧЕЊЕ НАМЕЊЕНО ПРОГРАМЕРКАМА

Оснаживање жена у IT сектору
Решење за бригу о животињама овогодишњи је победник
женског хакатона – такмичења чији је циљ да помогне већем укључивању жена у софтверско инжењерство и да оснажи њихову позицију у IT сектору. Такмичење под слоганом
„Code. Hackathon. Female. Namics.” организовала је швајцарска софтверска агенција
„Namics”.
Милијана Ђукановић из „Namics-a” истакла је да је ова
иницијатива само мали допринос који треба да подстакне
што већи број жена да се баве
програмирањем.
– Обрадовао нас је велики
број заинтересованих учесница, а међу пријављенима смо
имали кандидаткиње које тек
завршавају средњу школу, али
и инжењерке са озбиљним искуством. То нам је само доказало да се све више жена интересује за софтверску индустрију. На пример, подаци Електротехничког факултета у Београду показали су да жене у

последњих неколико година
чине једну трећину студената,
што раније није био случај.
Идеја нам је била да покажемо да програмирање не мора
да буде искључиво сфера мушког интересовања и драго нам
је што IT индустрија запошљава све више жена инжењера –
рекла је Милијана Ђукановић.
Концепт „Code. Hackathon.
Female. Namics.” такмичења био
је такав да су трочлане екипе,

уз помоћ менторског тима из
швајцарског „Namics-a”, десет
сати развијале прототипе софтверских решења намењених
бризи о животињама – било да
су у питању угрожене врсте,
кућни љубимци, њихово здравље, исхрана или заштита. Најбољи прототип изабран је због
једноставне применљивости и
оригиналности у односу на постојећа решења, а све што су
такмичарке развиле, остало је

у њиховом власништву. Чланице најуспешнијег тима као
награду су добиле праксу у „Namics-у”.
– Инспирација за нашу вебапликацију били су људи који
у ресторанима купују оброк више, па га поклањају бескућницима. Желеле смо да направимо нешто слично и за животиње, како би храну за љубимце обезбедили и они који су у
лошијој материјалној ситуацији – истакла је Марина Радисављевић, која се заједно с Машом Савић и Јасмином Шевић такмичила у победничком
тиму „Garfild”.
Марина Радисављевић је додала да су се све три учеснице
на хакатону дотакле софтверских елемената с којима до
тада нису имале прилику да
раде.
Швајцарска софтверска агенција „Namics” у Републици Србији има Java, .NET, Frontend
и QA дизајнерске тимове, а жене чине четрдесет одсто тих
тимова.

РЕГИОНАЛНИ САЈАМ У НОВОЈ ПАЗОВИ

Представљање панчевачких привредника
Привредна комора Србије – Регионална привредна комора Јужнобанатског управног округа
организовала је учешће својих
привредника на дванаестом Међународном и регионалном сајму привреде у Новој Пазови, 27.
и 28. септембра, наступом на
заједничком штанду. На сајму
је учествовало преко сто излагача из Србије и суседних земаља. Сајам је отворио заменик
покрајинског секретара за привреду и туризам Павле Почуч.
На за јед нич ком штан ду су
се пред ста ви ли при вред ни

Страну припремила

Мирјана
Марић

субјекти из области прехрамбе но- пре ра ђи вач ке ин ду стри је, хе миј ске и ам ба ла жне ин ду стри је.

У оквиру организованог наступа било је пет суизлагача.
Заједнички су наступили произвођач материјала за завршне

радове у грађевинарству „Силекс” из Панчева и „Бриксол –
кућна хемија” из Вршца са својим производним програмом
за прехрамбену индустрију и
кућну хемију. Пажњу посетилаца је привукао наступ фирме за производњу кућне хемије „Панонија” из Панчева, затим произвођач натрон амбалаже „Панпакинг” из Панчева
, као и произвођач жице и ексера „Brako Wire Product” из
Панчева. Самостално се на сајму представила Млекара Панчево.
У оквиру сајма је отворена
изложба материјала и фотографија насталих током досадашње реализације пројекта
„Еко Тамиш – нови туристички производ”.

Többnyelvű melléklet a hetilapban / Мултијезички додатак у недељнику

magyar nyelven / на мађарском језику
PANCSOVÁN, PÉNTEKEN, 2018. OKTÓBER 5. / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ОКТОБРА 2018.
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HOGYAN ÉLNEK A DÉLVIDÉKI MAGYAROK?

TOLNAMEGYEI POLGÁRMESTEREK LÁTOGATÁSA
A magyarországi Völgységi Önkormányzatok Társulásának és a Kaposmenti Társulás
ta gjai, Bonyhádról és a környező te lepülésekről 20 polgármester és önkormányzati vezető az elmúlt hét folyamán 4
napos vajdasági tanulmányi körútat tett
meg azzal a céllal, hogy Felvidék, Kárpátalja, Erdély és a Muravidék után Délvidéket és az itt élő magyarok sorsát is megismerjék.
Első állomásuk Szabadka volt, ahol Potápi
Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár kíséretében megtekintették a
magyar kormány támogatásával felújított
Zsinagógát. Azt követően a Pannon RTV
Médiaházat látogatták meg, körbejárva
az új épületet, valamint a VMSZ székházát,
ahol Pásztor István fogadta őket.
Tanulmányútjukat Zentán folytatták,
ahol a tavaly felszentelt Lisieux-i Kis Szent
Teréz Emléktemplomot tekintették meg.
További útjuk során Dél-Bánátba is ellátogattak, ahol a Tolna megyei polgármesterek
az al-dunai székelyek falvaival ismerkedtek
meg. Székelykevén volt a szállásuk, ahonnan másnap Sándoregyházára látogattak.
Ott a Bonnaz Sándor MME és a helyi közösség Tanácsának tagjai fogadták a szépszámú delegációt. Közösen megtekintették
a Szent Vendel katolikus templomot, majd
a helyi Žarko Zrenjanin Művelődési Otthon épületét, ahol a magyar egyesületnek
is rendelkezésére áll egy helyiség.
Következő állomásuk Hertelendyfalva volt, ahol körbejárva a települést, megtekintették a református templomot és
az épülő gyülekezeti házat, melynek keretében óvodai helységek kialakításán
dolgoznak. Az egyházi életről Halász
Zsuzsanna tiszteletes asszony tájékoztatta a vendégeket.
A helyi Tamási Áron Székely-Magyar
Művelődési Egyesületben a Végrehajtó Bizottság tagjai fogadták őket. Ott az épülő
tájház váltotta ki elsőként a vendégek érdeklődásét. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, volt bonyhádi polgármester
támogatta és részese volt a tanulmányútnak
az Al-dunai településeken is.
– Nagyon régi vágya az itteni közösségnek, hogy egy állandó tájháza legyen.

Először úgy képzeltük, hogy egy régi
házat veszünk meg, és azt fogjuk fölújítani,
de azt gondolom, hogy ez sokkal időtállóbb
épület lesz, és több funkciója is lesz a
tájházi jelleg mellett, vagy a múzeumi jelleg mellett, mert vendégszobák kialakítására
is mód van a tetőtérben. Ezen kívül pedig
a régi rész is tovább fog működni. Én jó
ötletnek tartanám azt, ha egy helyi termékboltot is nyitnának akár itt a tájházban,
mert évente rengeteg csoport látogat el
ide a Délvidékre, és a legtöbb csoport
nem hagyja ki Hertelendyfalvát. Hertelendyfalván nagyon sokaknak jó kiegészítő
fizetés lenne az, ha saját termékeiket itt el
tudnák adni. – mondta el Potápi Árpád
János államtitkár.

A delegációt Bonyhád jelenlegi polgármestere és a Völgységi Önkörmányzatok
Társulásának elnöke, Filóné Ferencz Ibolya
vezette, aki már több alkalommal járt közösségünkben.
– Remélem, hogy az ilyen látogatások
segítik majd a további kapcsolatokat. Én
hiszek abban, hogy az emberek közötti
élő kapcsolat az erősít. Fontos a hagyomány,
a kultúra, hiszen egy gyökerekből származunk. Itt is elhagzott, hogy a mostani
delegációnak a nagyobb része székely származású, bukovinai székely felmenőkkel
rendelkezik. Fontos otthon is és itt is a
hagyományok őrzése, az anyanyelv ápolása,
de ez akkor válik igazán szorossá, ha minél
több élő kapcsolat fűzi össze, én ebben

hiszek, és ez a kirándulás is erre ad jó alkalmat. – fejtette ki gondolatait Filóné
Ferencz Ibolya.
Annak ellenére, hogy a polgármesterek
között többen bukovinai-székely származásúak, még nem voltak az Al-dunai településeken. Höfler József, Kisvejke polgármetere is először járt ezen a vidéken.
– Ezt a dél-vidéki kirándulást már évek
óta terveztük, hogy jövünk. Én megmondom őszintén, hogy ez engem nagyon
meglepett, főleg az itt önöknél is, ahogyan
megélik a magyarságot, és milyen összefogás van, és az egész faluban hogy próbálják fönntartani az óvodától kezdve a
maguk kis közösségét. – nyilatkozta Höfler
József.
Az egyesület székházában ebéddel vendégelték meg a delegáció tagjait. Ezt követően a 19 polgármester meglátogatta a
pancsovai Borromeo Szent Károly katolikus templomot, ahol Pastyik Róbert plébános részesítette őket szívélyes vendégfogadásban.
Onnan a városházára vezetett útjuk,
ahol Rotar Nemanja, a pancsovai városi
tanács művelődésért és ifjúságért felelős
tagja fogadta őket, tekintettel arra, hogy
Bonyhád és Pancsova testvértelepülési
kapcsolatban vannak.
A csoport pancsovai látogatása a Petőfi
Sándor Magyar Művelődési Egyesületben folytatódott, ahol ugyancsak a vezetőségi tagok fogadták őket. Röpke látogatást tettek még a belvárosi felújított református templomban is, majd a népkerten végigsétálva fejezték be a városnézést.
A polgármesterek körútjának harmadik napján a szendrői várat, majd a galambóci várat tekintették meg, amelyben
a felújítási munkálatok miatt csak kívülről
gyönyörködhettek. A leg-élménytelibb
útszakasz a hajóval való utazás volt a
Kazán-szorosig és vissza, miközben a táj
természeti szépségét élvezhették.
Vasárnap, hazaindulás előtt tervezték
még megtekinteni a Nándorfehérvári várat,
amelynek szépségéről már sokat hallottak,
de korábban csak kevesen látták. Délvidéki
látogatásukat csak később, tapasztalataikat
és élményeiket összegezve tudják majd kiértékelni, de távozáskor egyöntetűen azt
mondták, hogy megérte!
Lőcsei Ilona
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ÚJ INTÉZMÉNY ALAKULT

DÉL-BÁNÁTI SZEMLE

Karika Magyar
Kultúregyesület Belgrádban

A DÉLI VÉGEK ÉLETJELADÁSA

Ez év szeptember 8-án nyitották

meg hivatalosan a belgrádi Karika 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 művelődési műsorral kedődött.

gyaroknak, és minden itt élőnek,
akár szerbeknek és más, bármilyen
nemzetiségű embereknek, akik szimpatizálnak a magyar kultúrával.
Marko Čudić, a Belgrádi Egyetem Filológiai Kara Hungarológiai
Tanszékének tanára is csatlakozott az egyesülethez. Fontosnak
tartja, hogy a foglalkozások elsősorban gyerekekre irányulnak.

Az ötletgazda a budapesti születésű
Tokić Varga Anett, aki a magyarországi Petőfi Sándor Program ösztöndíjasaként korábban Versecen
tevékenykedett. Elmondta, hogy a
fő célja a magyar nyelv és a magyar
kultúra népszerűsítése, az itt élő magyar gyerekek oktatása anyanyelvükön, kultúrájuk, történelmük és hagyományaik megismertetése velük
minél közelebbről, illetve egy találkozási pont biztosítása a helyi ma-

A megnyitón jelen volt Rafajlovics Hajnalka, Magyarország Belgrádi Nagykövetségének kulturális
attaséja. A belgrádi Karika Magyar
Kultúregyesület egy harmadik emeleti lakásban, a Vladimir Király
utca 56-os szám alatt működik.
Az intézmény vezetői az elkövetkezőkben is várják az érdeklődőket
szerdánként és szombatonként 18
és 20 óra között.
Halász Zsuzsanna

SZÁZ ÉVES A VADÁSZEGYESÜLET
TORONTÁLVÁSÁRHELYEN

Évfordulót ünnepelnek
a vadászok

A Dél-Bánáti Magyar Művelődési
Egyesületek Szemléinek történelmében Udvarszállás másodízben vállalta fel a házigazda szerepét. A település egy olyan rendezvény megszervezésére vállalkozott, amely a régióban szétszórt magyar közösségek
életjel-adása is egyben.
Az idei, XXIX. rendezvényt a helyi
Petőfi Sándor Magyar Művelődési
Egyesület hozta tető alá szeptember elsején, a legutóbbi szemlei
megmérettetésük óta ifjú felnőttekké cseperedett nemzedék koordinálásával. Felvezető köszöntőt
az egyesület fiatal elnöknője, Horváth Gizella mondott, majd a jelenlévők egy percnyi néma főhajtással adóztak a két szemle közötti
időszakban elhunyt veteránok, Erős
János és Nagy-Sívó Zoltán tanár
úr emlékének.
„A dél-bánáti magyar művelődési élet képviselői rámutattak a
Dél-Bánát területén kisebbségben
élő, akkori magyar művelődési
problémákra. Tettük ezt az akkori hatalom hivatalos képviselőinek
a jelenlétében. A kezdeményezésre nem lehetett sem akkor, és
nem lehet utólag sem rásütni a
bezárkózás bélyegét, hogy a gettósodás útját választottuk. Némelyek ugyanis ettől féltettek bennünket. Mi így indítottuk a szemléket. Ennyi év távlatából is úgy
véljük, hogy helyesen tettük, amit
tettünk, és a szemlék betöltötték
azt a szerepet, amit elvártunk tőlük: 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 bátorította szólásra a jelenlévőket.
Kérdések és problémák, illetve kihasznált lehetőségek és az
egyesületekben alkalmazott
(rész)megoldások kerültek terítékre. Ezekre reflektált a sor végén
mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nem-

zeti Tanács elnöke, illetve több
jeles felszólaló.
Házigazdát kapott továbbá a jövő
évi harmincadik, jubiláris szemle,
valamint az idei betlehemes és karácsonyi népszokások huszonkettedik találkozója is. Az 1969-ben
létrehívott kultúrparlament vándorjelvényeit a hertelendyfalvi székely-magyarok képviselői vették
át, a téli találkozó helyszíne pedig
Székelykeve lesz, immár ötödik alkalommal.
A szemle kísérőrendezvényeként
jegyzett kézimunkakiállításnak
ugyancsak az udvarszállásiak külcsínileg teljesen felújított közösségi
háza biztosított befogadó helyszínt.
„Udvarszállás, Krassó vármegyei
népes puszta, közel Szuboticzához:
265 katholikus lakossal.“ – jegyezte 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 temploma 1861-ben épült, majd szenteltetett fel Kisboldogasszony tiszteletére. 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 megtépázhatják, de el nem pusztíthatják!
Az ökumenikus istentiszteletre
a tizennégy évvel ezelőtt épített és
felszentelt új templomban került
sor. Ezt követte a művelődési műsor
részvevőinek utcai felvonulása, fellépés az iskolaudvaron felállított
pódiumon, a vándorjelvények átadása, Bródy Sándor és Koncz
Zsuzsa Szabadnak születtél... című

dalának közös eléneklése a fesztiválzenekar szerepét betöltő pancsovai Csörömpölő zenekar közreműködésével...Végül a társalgás
és a táncház.
– Az idei szemle legfontosabb
témája az volt, konkrétan milyen
rendezvényekkel, eseményekkel,
foglalkozásokkal tudjuk a fiatalokat, gyerekeket bevonni a munkába. – összegezte a tapasztaltakat Horváth Gizella egyesületi elnök. - A településeinken egyre
kevesebb azon fiatalok száma,
akik részt vesznek a közösség művelődési életében. Szerintem ezen
csak úgy tudunk változtatni, ha
célzottan rájuk összpontosítunk,
ha segítünk nekik megismerni
egymást egy újabb csomót kötve
ezzel barátságunk, összetartozásunk fonalára.
Martinek Imre

HERCZEG FERENC EMLÉKNAP VERSECEN

Ahol szűk volt a szó, ám annál tágasabb a gondolat...
„Az ember mindent okosan kiszámít, előrelátással elvégez, de a siker nem ezen fordul, hanem a titokzatos véletlenek láncolatán. Nevezheted jó szerencsének vagy sorsnak, de legegyszerűbb lesz, ha isteni gondviselésnek nevezed...”
(Herczeg Ferenc: Az élet kapuja)
Jelentős évforduló megünneplé-

sére készül a torontálvásárhelyi
Nyúl Vadászegyesület. A példás
szervezetnek az összefogás, a tenniakarás és a vadászat iránti szeretet a mozgatóereje. A Nyúl Vadászegyesület száz éves fennállásáról tanúskodik az is, hogy egyik
legidősebb tagja, Dóci András 86
éves. Most már tiszteletbeli tag,
de még mindig aktív, részt vesz az
egyesület tevékenységében. Visszaemlékezve a régi szép időkre, szerinte a vadászatot valamikor és
most nem is lehet összehasonlítani.
Elmondta, hogy akkoriban legtöbb 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 vadászegyesület is azon dolgozik,
hogy növelje a vadállományt. Fácánkeltetőt 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 engedni annyi pénzből, amennyit adnának
a felnőtt fácánokért, így majdnem a
dupláját tudják felnevelni.
A vadászatot szabályozó törvények egyre jobban szigorítják a

sport űzéséhez szükséges feltételeket. Az egyesület vezetője, Nagy
Péter, hat hónapja fogadta el a
tisztséget és tudatában van annak,
hogy nagyon nagy a felelőssége.
Az egyesületnek jelenleg 35 tagja van, abból négy tiszteletbeli
tag. Fogyóban van a létszám már
egy néhány éve, mert a körülmények olyanok, hogy az emberek
eltávoznak, anyagilag nem bírják
követni a tagsággal járó költségeket, másfelől pedig elég sok az elvárás a Vajdasági Szövetség felől.
A debelyacsai vadászegyesület
területe közel 4600 hektár föld,
abból hét hektár erdő alatt van,
saját tulajdonban. Saját szépen berendezett székházzal rendelkeznek,
egy nagy teremmel és mellékhelyiségekkel. A székház karbantartásáról a tagság gondoskodik.
Krivácsi József tíz éve tagja az
egyesületnek, aki azt vallja, hogy
a vadászok természetvédők is egyben, hiszen az idejük egy nagy részét kint töltik a természetben. A
vadász-etika szabályait fontos betartani, mivel anélkül a természetben komoly károkat okozhatnak.
A torontálvásárhelyi Nyúl Vadászegyesület tagjai az év folyamán
több alkalommal szerveztek programot a jubileum jegyében, de a központi ünnepséget az ősz folyamán
szeretnék megrendezni.
Lőcsei Ilona

A Magyar Nemzeti Tanács és Versec város önkormányzatának háttértámogatásával rendezte meg
szeptember 15-én Versecen a helyi
Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület a legutóbbi Herczeg Ferenc Emléknapokat. Sorrendben huszonegyedszer.
A korábbi esztendőkhöz viszonyítva
az idei találkozó szervezői nemcsak az irodalmárokat, továbbá a
történelemmel átszőtt irodalom /
az irodalommal átitatott történelem kedvelőit szólították meg, de
egy tematikus, úgynevezett kincskereső vetélkedő révén a régió magyar tannyelvű iskolásait is. Az
Ismerd meg Herczeg Ferenc szülővárosát című megmérettetésben
két-két ürményházi és verseci, továbbá három székelykevei csoport
jeleskedett. Mi több, tette azt a
Érdsomlyó tövében javában zajló,
hatvanegyedik szüreti forgatag közepette. A Szűk legyen a szó és
tágas a gondolatcímű, ugyancsak
az Emléknap alkalmából meghirdetett 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 címeres mennyezet alatt. A nyitányt
a székelykevei citerások hozták,
majd a házigazdák nevében Bene

Klára, a Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület elnök asszonya, Krizbai
Hajnalka nyugalmazott tanítónő,
a Herczeg Ferenc Emlékbizottság
elnök asszonya, illetve Dragana
Mitrović Versec város polgármester
asszonya köszöntötte az egybegyűlteket. 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 köszöntésben részesültek még Jódal
Rózsa írónő, a verseci magyar kultúregyesület korábbi elnökei, ft.
Palatinus Alen helyben szolgáló
fiatal plébános, Kubik Zoltán, a
belgrádi Magyar Nagykövetség po-

litikai osztályának tanácsosa, valamint az irodalmi pályázatra beérkezett alkotások elbírálásával külön megbízott Herczeg Ferenc Emlékbizottság tagjai.
A régi helyükről elvágyódó, puszta
létüket új tartalmakkal megtölteni
óhajtó homokszemekből Isten segedelmével, akár igazgyöngyszemek is formálódhatnak. Mindehhez viszont temérdek időre van
szükség. Időre és állhatatosságra.
E rendhagyó „tanmesébe” öltöztetett, vonatkozó intelmeket msgr.
Bogdán József fehértemplomi plébános, papköltő vázolta fel. Mindebbe Czini Zoltán nagybecskereki
magyartanár Versec – örök, és a
szilágyzoványi Thököly Vajk Anyanyelvem című, díjnyertes pályaművek sorait is belészőve. A teljesség igényével. A harmadik, Édes
hazám, merre bolyong néped? című

irodalmi alkotást maga a szerző,
Balassa Julianna nyugalmazott pancsovai pedagógus olvasta fel.
Az interaktív ifjúsági vetélkedőben megméredzkedő csapatok (Székelykevei citerások, Ürményházi
hittanosok és Verseci táncosok)
felkészítői Magyar Ede, Barna Horváth Anna és Virág Klára voltak.
S bár a legbizakodóbbakban ezúttal is felbuzgott a remény, hogy
esetleg az idén mégiscsak sikerülhet
végre ismét felhelyezni a méltató
koszorút az írófejedelem szülőházának homlokzatán lévő bronz arcképes, magyar, német és szerb szöveggel ellátott emléktábla alá, egyelőre maradt minden a maga megkövülni tetsző változatlanságában!
A jóhiszemű elképzelések síkjáról
sajnos, olykor szinte lehetetlen érdemben elmozdulni.
Martinek Imre
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КАКО ЖИВЕ МАЂАРИ У ВОЈВОДИНИ?

ПОСЕТА ГРУПЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ИЗ ЖУПАНИЈЕ ТОЛНА
Чланови Удружења самоуправа из Велђшега и Удружења Капошменти из Мађарске, 20 градоначелника и председника општина из Боњхада и околних
насеља прошле недеље су током четири дана обилазили Војводину с циљем
да након Словачке, Украјине, Трансилваније и Прекомурја упознају и Војводину, као и судбину Мађара који ту
живе.
Прво стајалиште им је било у Суботици, где су у пратњи Арпада Јаноша Потапија, државног секретара одговорног за националну политику Мађарске, погледали Синагогу, која је обновљена уз помоћ мађарске владе. Затим
су посетили медијску кућу „Панон РТВ”
и обишли нову зграду, као и седиште
СВМ, где их је примио Иштван Пастор.
Студијско путовање су наставили у
Сенти, где су посетили прошле године
освештену Спомен-цркву Свете Мале
Терезије из Лизјеа.
Током даљег путовања стигли су и у
јужни Банат. Градоначелници жупаније Толна упознали су насеља са Секељ-Мађарима крај доњег Дунава. Смештај су имали у Скореновцу, одакле
су другог дана посетили Иваново. Тамо су чланови МКУД-а „Боназ Шандор” и Савета МЗ дочекали бројну делегацију. Заједнички су погледали Католичку цркву Св. Венделина, а касније зграду Дома културе „Жарко Зрењанин”, у којој и мађарском друштву стоји на располагању једна просторија.
Следећа станица им је била Војловица, где су обилазећи насеље погледали реформатску цркву и молитвени
дом, који се реновира и у оквиру којег
раде на сређивању просторија за забавиште. О верском животу гостима је
говорила Жужана Халас, попадија.
У месном МКУД-у „Тамаши Арон”
дочекали су их чланови Извршног одбора. Тамо је етно-кућа у изградњи
првенствено изазвала њихово интере-

совање. Арпад Јанош Потапи, државни секретар одговоран за националну
политику Мађарске, некадашњи градоначелник Боњхада, помогао је остварењу студијског путовања и био је присутан приликом посете насељима крај
доњег Дунава.
– Веома давна жеља ове заједнице
јесте да има једну сталну етно-кућу.
Првобитно смо замишљали да ћемо
купити једну стару кућу и да ћемо њу
обновити, али сматрам да ће ова зграда дуже одолети времену и имаће више функција, поред тога што ће бити
етно-кућа, или ће бити музејске природе, јер има могућности да се у поткровљу формирају гостинске собе. Осим
тога, и стари део ће и надаље бити у
функцији. Сматрам да је добра идеја да
се отвори једна продавница домаћих
производа, макар овде, у етно-кући, јер
годишње много група посећује Војводину и већина током обиласка не изоставља Војловицу. У Војловици би многима била добра додатна плата ако би

своје производе овде могли да продају
– рекао је Арпад Јанош Потапи, државни секретар.
Садашња градоначелница Боњхада
и председница Удружења самоуправа
из Велђшега Ибоја Фило Ференц предводила је делегацију, а она сама је већ
више пута долазила у ову заједницу.
– Надам се да овакве посете могу
помоћи стварању нових контаката. Верујем у то да жив контакт међу људима оснажује. Битна је традиција, култура, пошто потичемо из истих корена. И овде се чуло да је већина чланова
ове делегације пореклом Секељ, имају
претке буковинске Секељ-Мађаре. И у
Мађарској и овде је битно очување традиције, неговање матерњег језика, али
то постаје заиста чврсто повезано само ако их везују лични контакти у што
већем броју. Ја у то верујем и овај излет даје добар повод за то – рекла је
Ибоја Фило Ференц.
И поред тога што су више градоначелника пореклом Секељ-Мађари из

Буковине, још никада нису били у насељима доњег Подунавља. Јожеф Хефлер, градоначелник места Кишвејке,
такође је први пут овде.
– Овај војвођански излет планирамо већ дуги низ година. Искрено говорећи, мене је веома изненадило, нарочито овде код вас, како доживљавате мађарство, као и то каква је сарадња и на који начин покушавате да одржите своју малу заједницу, почев од
забавишта – рекао је Јожеф Хефлер.
У седишту друштва чланове делегације су угостили ручком. Након тога
је 19 градоначелника посетило у Панчеву Католичку цркву Св. Карла Боромејског, где их је срдачно угостио
свештеник Роберт Пашчик.
Одатле их је пут водио у градску
кућу, где их је примио Немања Ротар,
члан Градског већа задужен за културу и омладину, с обзиром на то да
Боњхад и Панчево имају статус збратимљених градова.
Група је посету Панчеву наставила
у МКУД-у „Петефи Шандор”, где су их
дочекали чланови руководства. Накратко су обишли и новообновљену
зграду реформатске цркве у Панчеву,
а посету су завршили шетњом кроз
Народну башту.
Трећег дана гостовања градоначелника организован је обилазак тврђаве у Смедереву, а затим у Голупцу, где
су у току радови на реконструкцији и
не може се ући у саму тврђаву. Најзанимљивији део пута било је путовање
бродом до клисуре Казан и назад, где
су могли да уживају у природним лепотама предела.
У недељу, пре повратка кући, планирали су посету тврђави Калемегдан,
о чијој лепоти су више пута чули, али
само понеко од њих ју је видео раније.
Након сабирања утисака и искустава
моћи ће да вреднују ову посету Војводини. Али су при одласку рекли да је
вредело!
Илона Лечеи
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ОСНОВАНА НОВА ИНСТИТУЦИЈА

ЈУЖНОБАНАТСКА СМОТРА

МКУД „Карика”
у Београду

ЗНАК ЖИВОТА ИЗ ЈУЖНИХ КРАЈЕВА

Званично 8. септембра ове го-

дине отворено је Мађарско културно друштво „Карика” у Београду, које од самог почетка броји шездесет чланова. Нова институција је основана с циљем
да Мађари који живе у главном
граду Србије имају прилику за
неговање културе, за разоноду,
па чак и за учење. Свечано отва-

ма, односно обезбеђивање једне тачке за сусрет мештана –
Мађара и свих који ту живе, Срба или било које нације, који
симпатишу мађарску културу.
Марко Чудић, наставник на
одсеку за хунгарологију Филолошког факултета у Београду,
такође се придружио друштву.
Сматра да је важно то што се

рање је започето културним програмом.
Идејни творац је Анет Варга
Токић, рођена у Будимпешти,
која је као стипендиста Програма „Петефи Шандор” раније радила у Вршцу. Рекла је да је главни циљ промовисање мађарског
језика и културе, подучавање
мађарске деце која овде живе
на матерњем језику, што ближе
упознавање деце са својом културом, историјом и традиција-

активности пре свега усмеравају ка деци.
Отварању је присуствовала и
Хајналка Рафајловић, културни
аташе Амбасаде Мађарске у Београду. Мађарско културно друштво „Карика” ради у једном
стану на трећем спрату у Улици
краља Владимира 56. Руководиоци друштва очекују заинтересоване сваке среде и суботе између 18 и 20 сати.
Жужана Халас

СТО ГОДИНА ЛОВАЧКОГ ДРУШТВА У ДЕБЕЉАЧИ

Ловци прослављају
јубилеј

У историји Јужнобанатске смотре мађарских културно-уметничких друштава Добричево је
други пут прихватило улогу домаћина једне манифестације,
која је уједно и давање знакова
живота мађарских заједница расутих у регији.
Овогодишњу, 29. манифестацију месни МКУД „Петефи Шандор” организовао је 1. септембра, уз координацију генерације која је од представљања на
последњој смотри прерасла у
младе одрасле људе. Уводни поздравни говор одржала је млада председница друштва Гизела
Хорват, а затим су присутни минутом ћутања одали почаст ветеранима Јаношу Ерешу и професору Золтану Нађу Шиву, који су преминули у периоду између две смотре.
„Представници јужнобанатског мађарског културног живота су указали на тадашње проблеме у култури Мађара, који
су на територији јужног Баната
живели у мањини. Чинили смо
то у присуству званичног представника тадашње владе. На иницијативу се није могло ни тада,
а не може се ни накнадно ставити белег изолованости, да смо
изабрали пут гетоизације. Наиме, неки су се бојали за нас због
тога. Ми смо овако покренули
смотре. Из перспективе свих
ових година сматрамо да смо
правилно чинили то што смо
чинили и да су смотре испуниле ту улогу, коју смо очекивали
од њих: разбудиле су мађарство,
који су тада већ живели у стању
као да су мртви...”, након прочитаног записа о прошлости
обратила се скупу Јудит Пирићи Сабо, главна начелница Државног секретаријата за националну политику Мађарске, задужена за међусобну комуникацију, а затим је Арон Шутуш,
председник Културног савеза
војвођанских Мађара, бодрио
присутне на говор. Постављена
су питања и изношени пробле-

ми, односно искоришћене могућности и решења. На то је указао на крају и мр Јене Хајнал,
председник Националног савета Мађарске националне заједнице.
У наставку је одређен домаћин наредне тридесете јубиларне смотре, као и овогодишњег
двадесет другог „Сусрета витлејемских игара и божићних обичаја”. Преносиве симболе културног парламента основаног
1969. године преузели су представници Секељ-Мађара из Војловице, а место одржавања зимског сусрета биће већ пети пут
Скореновац. Место одржавања
изложбе ручних радова, као пропратне манифестације смотре,
била је потпуно обновљена зграда заједничке куће становника
Добричева.
„Добричево, бројна пустара
у округу Крашо, близу Суботице: са 265 католичких станов-

ника”, записао је о селу 1851. године хроничар. Године 1891. у
насељу су изграђене пруга и железничка станица, али то данас
више не постоји. Прва црква је
саграђена 1861. године и посвећена је Малој Госпојини. Зграда
која је с временом постала капела, постоји и данас. Окречена је и унутра и споља и има
нову кровну конструкцију и црепове. Она је доказ да ову жилаву, малену заједницу, која броји
нешто више од сто душа и која
се хвата за корене што је одржавају, олује могу евентуално
да оштете, али је не могу уништити.
Екуменско богослужење је
одржано у новој цркви, саграђеној и освештаној пре четрнаест година. Потом су уследили
улични поворка учесника културног програма, наступ на подијуму подигнутом у школском
дворишту, предаја преносивих

симбола, заједничко певање песме под називом „Рођен си слободан” Шандора Бродија и Жуже Конц уз помоћ панчевачког
оркестра „Черемпеле”, који је
имао и улогу фестивалског оркестра... На крају су приређени
дружење и игранка.
– Најважнија тема овогодишње смотре била је каквим конкретним манифестацијама, догађајима и занимањима можемо омладину и децу укључити у
рад – сумирала је искуство Гизела Хорват, председница друштва. – У насељима је све мањи
број младих који учествују у културном животу заједнице. По
мом мишљењу, то можемо променити само тако што ћемо циљано на њих да се фокусирамо,
ако им помогнемо да се међусобно упознају, везујући тиме
један нови чвор на нити нашег
другарства и заједништва.
Имре Мартинек

СПОМЕН-ДАН ФЕРЕНЦА ХЕРЦЕГА У ВРШЦУ

С мало речи мисао је шира
„Човек рачуна све мудро, с предвиђањем, али успех се не окреће
овоме, већ ланцу мистериозних
случајности. Можете то назвати срећом или судбином, али
биће једноставније ако зовете
божанско провиђење...” (Ференц
Херцег, „Врата живота”)

Ловачко друштво „Зец” у Де-

бељачи припрема се за прославу значајног јубилеја. Покретачи снаге у примерном удружењу јесу сарадња, воља за рад и
љубав према лову. О стогодишњем постојању Ловачког друштва 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 старих добрих времена, каже да се
лов некада и сада не може поредити. Испричао је да су се тада највише ловили зечеви.
У складу с данашњим природним условима, и чланови Ловачког друштва у Дебељачи раде на томе да повећају бројност
дивљачи. Основали су фазанерију, чиме помажу опстанак животиња за лов. За тај посао су
задужили Јожефа Розгоњија, који 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 активности 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 чланова, од којих четири почасна
члана. Већ неколико година број
се смањује, пошто су услови такви да људи одлазе и материјално не могу да испрате обавезе 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 велику салу с додатним просторијама, о чијем одржавању брине чланство.
Јожеф Кривачи је десет година члан Друштва и сматра да су
ловци уједно и чувари природе,
пошто већи део свог времена
проводе у природи. Веома је битно одржати правила ловачке етике, јер се без тога у природи могу начинити знатне штете.
Чланови Ловачког друштва
„Зец” у Дебељачи су током године више пута организовали
програме поводом јубилеја, али
би волели да централну свечаност приреде током јесени.
Илона Лечеи

Захваљујући помоћи Националног савета мађарске националне заједнице и Града Вршца,
МКУД „Петефи Шандор” је 15.
септембра, двадесет први пут,
приредио Спомен-дан Ференца
Херцега.
У односу на раније године организатори овогодишњег сусрета су позвали не само литерарце и љубитеље књижевности,
већ и школе из окружења с мађарским наставним језиком на
основу једног тематског такмичења, такозваног лова на благо.
У одмеравању знања под називом „Упознај родни град Ференца Херцега” предњачиле су
по две групе из Јерменовца и
Вршца и три групе из Скореновца. Чинили су то усред славља поводом бербе која је у подножју Вршачког брега увелико
текла. На литерарни конкурс
који је расписан поводом спомен-дана, под називом „Нека
буде мало речи, а мисао широка”, од пристигла три рада два
су „рођена” у Банату у Србији,
а један у Парцијуму (Румунија).
Централно место одржавања
литерарног сусрета остала је
свечана сала вршачке градске
куће, под плафоном с мађарским грбом. Програм су отворили цитраши из Скореновца,
а затим су у име домаћина при-

сутне поздравиле Клара Вираг,
председница МКУД-а „Петефи
Шандор”, Хајналка Кризбаи, учитељица у пензији и председница Спомен-одбора „Ференц Херцег”, и Драгана Митровић, градоначелница Вршца. Представници градова Вршац и Хелвеција из Мађарске, који прослављају десетогодишњи јубилеј
братимљења, међусобно су разменили спомен-плакете. Поред
већ наведених, присуствовали
су представници Културног савеза војвођанских Мађара, Националног савета мађарске националне заједнице и седам стипендиста Програма „Петефи
Шандор” који ће радити у Војводини ове године, а посебно
су поздрављени Рожа Јодал, списа те љи ца, ра ни ји чел ни ци
МКУД-а „Петефи Шандор” у Вршцу, Ален Палатинуш, млади
католички свештеник који слу-

жи у Вршцу, Золтан Кубик, саветник политичког одељења Амбасаде Мађарске у Београду, као
и чланови Спомен-одбора „Ференц Херцег”, који су жирирали радове пристигле на литерарни конкурс.
– Честице песка које жуде да
напусте своје старо место и желе своје постојање да напуне новим садржајима уз божју помоћ, могу да се формирају чак
и у праве бисере. Међутим, за
све то је потребно много времена и истрајности – рекао је
msgr. Јожеф Богдан, свештеник
из Беле Цркве и песник.
У све то је уткао, у одломцима, и стихове победничких песама Золтана Цинија, наставника мађарског језика у Зрењанину, под називом „Вршац – вечит”, и Вајка Текеља, под називом „Мој матерњи језик”. Трећи литерарни рад, под називом

„Драга домовино, куда скита
твој народ?”, прочитала је сама
ауторка, Јулијана Балаша, панчевачки наставник у пензији.
Групе које су одмериле снаге у
омладинском интерактивном такмичењу (цитраши из Скореновца, група с веронауке из Јерменовца и вршачки фолклораши)
припремали су Еде Мађар, Ана
Барна Хорват и Клара Вираг.
Иако је и овом приликом засјала нада у онима који су пуни
вере да ће можда ове године
ипак успети да се поново стави
ве нац испод спомен-плоче с
бронзаном сликом и натписом
на мађарском, немачком и српском језику, која се налази на
зиду родне куће писца, засад је
све остало непромењено. И кад
су замисли добронамерне, нажалост, некада је скоро немогуће поступити по њима.
Имре Мартинек
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ПОЗНАНСТВО И ЉУБАВ ЗАХВАЉУЈУЋИ
ПЕСМИ И ИГРИ
Брачни пар Кристина и Шаму
Киш упознао се у просторијама
МКУД-а „Петефи Шандор”, како обоје у шали кажу, крајем
прошлог века. Повезала их је љубав према мађарској народној
музици и фолклору. Сада живе
мирним животом просветних
радника, са две предивне девојчице, у којима развијају љубав
према мађарској култури, музици и играма.
Шаму Киш, који ради као професор у Музичкој школи „Јован Бандур” у Панчеву, први
пут је крочио у просторије Друштва око 1996. године, са садашњим кумом Робертом Боршошем, као кларинетиста у оркестру који је пратио фолклорну
групу. Испоставило се да је најмање свирао кларинет у оркестру. Почео је да игра у фолклорној групи, да пева у хору и
на крају је почео да води своју
фолклорну групу.
Након 2003. године повукао
се из рада у Друштву и није био
много активан. Нажалост, фолклорна група се распала, играчи су почели да стварају своје
породице и све су мање времена имали за пробе и наступе.
Генерација која је играла деведесетих година веома се проредила, што због породичних обавеза, што због трагања за бољом будућношћу у иностранству. Али из Друштва се никада
није ишчланио, тако да је увек
у по за ди ни био ве ран члан
МКУД-а „Петефи Шандор”.
Тренутну мешовиту хорску
групу он води од пре шест година. Заправо је хорску групу
оформио Шандор Ђерфи млађи, такође музичар, који је дошао на идеју да окупи чланице
које су биле расположене да певају у хору и ради с њима. У почетку их је било пет-шест, али
су се певачким дружењима придружили и мушки чланови. Шаму је диригентску палицу преузео пре шест година. Наравно,
посао вођења хора захтева одабир песама које ће изводити. Засад су на репертоару искључиво секељске народне песме и хор
броји петнаестак редовних чланова. Што се тиче репертоара,
има жељу да дода још мађарских чардаша и романси, јер су
чланови хора заинтересовани и
за извођење другачијих песама.
Редовно наступају на фестивалима, као што је „Дуриндо”, а
све више путују на наступе у иностранство, у Мађарску и Румунију, где су радо виђени гости.
Много наступа имају и на разним војвођанским смотрама, првенствено на јужнобанатској и

општинској смотри хорова. Њихов најскорији наступ био је на
панчевачким „Данима Вајферта”.
На први поглед има скромне
планове за будућност. Велика
му је жеља да привуче младе људе у хор, који се сада састоји већином од старијих чланова. Генерално, мађарска културноуметничка друштва муку муче
с привлачењем млађих чланова
под своје окриље. Нажалост, у
„Петефију” и не постоји било
каква друга секција осим певачке групе, али је идеја таква да и
не започињу с фолклором или
садржајем сличног типа, јер такве секције за децу постоје у
Војловици, у МКУД-у „Тамаши
Арон”, где је и практичније да
буду, јер велика већина заинтересоване деце живи у Војловици. Има велику жељу да се повећа број чланова хора и истовремено подмлади. Рад у мешовитој групи није лак јер, из аспекта струке, мушкарци и жене певају из различитих тоналитета,
па је тај део мало теже усагласити, али до сада успешно савлађују ту препреку. Идеја је,
ако се повећа број чланова, да
се хор подели у две групе: мушку и женску.
Пре две године КУД је славио седамдесет година постојања и том приликом су успели
да приволе старе чланове да се
прикључе занимљивом програму који је планиран за прославу. Представа је обухватила фолклорну групу, која је и играла и
певала у исто време, а придружио им се и мешовити хор.

У просторијама Друштва упознао је своју супругу Кристину,
којој је био фолклорни инструктор. Она је још као дете од девет година почела да похађа
фолклорне пробе. С обзиром на
то да је одрасла у насељу Миса у
Панчеву и похађала школу на
српском језику, њени родитељи
су сматрали да би јој при одржавању мађарског језика добро
дошло дружење с вршњацима у
мађарском друштву, јер само
разговори код куће на матерњем језику више нису били довољни.
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 обзиром на то да је по струци васпитачица, рад с децом јој
није непознаница, тако да је пре
неколико година удружила снаге с Мартом Керекеш и Клаудијом Немчек, које раде с децом у
МКУД-у „Тамаши Арон” у Војловици. Заједно су ишле на фолклорну обуку и ту су се спријатељиле, с обзиром на то да су
провеле много времена заједно,
а и Кристинине девојчице похађају секцију. Њих три заједно
су једну целу годину радиле с
децом и научиле их новим кореографијама.
Такође, у просторијама МКУДа „Петефи Шандор” у Панчеву
једна канцеларија је издата Националном савету Мађарске националне заједнице, где Кри-

стина проводи време два пута
недељно. Савет је оформио канцеларију CMH (Concordia Minoritatis Hungaricae), односно Удружење грађана „Јединство мађарске мањине”, са седиштем у Суботици, али је отворио канцеларије односно испоставе по
Војводини, где се суграђанима
пружа помоћ при прибављању
и попуњавању документације за
добијање мађарског држављанства. Такође, ту могу да се распитају о конкурсима за помоћ
деци која похађају школу на мађарском језику, као и да добију
информације о томе када и како се конкурише за разна спонзорства. Заправо је Кристина
посредник између грађанства и
Савета, а пружа и помоћ при
добијању информација из мађарске амбасаде.
Ови млади родитељи увели
су своје две девојчице у одржавање мађарског језика и културе с пуно љубави. Цурице их
углавном прате на путовањима
и веома често наступају с хором или самостално, предивно
и поносно рецитујући старе секељанске песме и приче.
Са оваквим људима не треба
страховати да ће заоставштина
Мађара из Буковине пасти у заборав. Они су ту да одрже зрелије генерације младима, а младе да уведу у чување старих песама, прича и игара. Са скромним али вредним идејама и жељама, постоји нада да ће то и
урадити.

КАМП ЗА НЕГОВАЊЕ НАРОДНЕ МУЗИКЕ И ИГРЕ
У ШУШАРИ

Јужнобанатски скуп
деце
У Шушари је у првој половини

августа други пут организован
Камп за неговање традиције и
матерњег језика, народне музике и игре. Главни организатор
је био Шандор Ђерфи, наставник музике из Војловице, уз помоћ Гизеле Хорват, председнице Мађарског културно-уметничког друштва „Петефи Шандор” из Добричева.
Првог дана кампа деца су пристигла у јутарњим сатима на место одржавања кампа, који се
налазио у дворишту католичке
цркве у Шушари. У поређењу с
прошлом годином број учесника се удвостручио, тако их је
ове године било шездесет седморо, заједно с музичарима, предавачима и васпитачима. Било
је деце из Дебељаче, Добрићева, Војловице, Скореновца, Ковина, Шушаре, Вршца, Јерменовца и Влајковца. Били су присутни сви који су били и у прошлогодишњем кампу, а повели
су са собом и нове заинтересоване.
Главни циљ кампа био је да
споји децу, пошто су јужноба-

квиз „Ко шта зна?” и тимски
рад.
– С децом у кампу су један дан
провели и Акош и Естер Тојзан,
тренери игре и искуственог образовања из Центра за педагошку
обуку „Катализатор”, који су једно цело послеподне занимали децу. Сваке вечери смо организовали игранке, како би могли да
понове све оно што су научили
током дана. Становници кампа
су се већ након сабраних утисака из првог дана интересовали
када ће бити следеће сличне прилике – рекао је Шандор Ђерфи.
Испричао је да је замолио инструкторе игре да поставе једну кореографију којом ће учесници кампа моћи да се представе на Смотри јужнобанатских мађарских КУД-ова 1. септембра у Добричеву, где ће пред
родитељима, бакама, декама и
бројном публиком моћи да прикажу шта су све научили за четири дана проведена у кампу.
Организатори сматрају да је
веома битно што је овај камп
основан, јер оваква и слична дешавања пружају деци велике до-

натска насеља с мађарским живљем доста удаљена једна од
других. Деци се пружила лепа
прилика за упознавање, док су
неговали своје традиције и матерњи језик, учили народне игре
и народну музику.
Учење народне игре одвијало се сваког дана, а предавачи
су били Чаба и Река Паћерек,

живљаје. Наравно, знају и то да
ће и од ове деце понеко отићи у
иностранство, али сматрају да
ће овако бар „имати шта да понесу са собом у торбама”.
Камп је затворен након вечере, која је уследила после целодневног купања. Са сузама и сјајем у очима се десило опраштање нових и старих пријатеља,

који су деци приказали игре из
Фелчика. Свирао је оркестар
„Черемпеле”, а у међувремену су
приучили за оркестар и два дечака, који уче да свирају виолину – један од њих је Тибор
Ковач из Војловице. Вредни ученици су сваког дана научили
неколико народних песама, с
којима већ могу да учествују и
у свакодневном програму. Поред ових образовних активности, за децу су организовани

до Јужнобанатске смотре, где ће
се сви поново срести.
Камп су подржали: Фондација „Бетлен Габор”, Национални савет мађарске националне
заједнице и Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице,
без ко јих не би мо гла да се
оствари замисао организатора
кампа.

Каролина Бисак

ТУРНЕЈА ГЛУМАЦА ПО ЈУЖНОМ БАНАТУ

Представа о другарству Арања и Петефија
„Борба за слободу” је наслов

драмске представе с којом су
Бела Кало и Петер Лорант Тот
током војвођанске турнеје обишли насеља у дијаспори. У јужном Банату су посетили и Војловицу и стали пред публику у
МКУД-у „Тамаши Арон”.
Ове године је 170. годишњица ослободилачке борбе, што
је био повод да се роди представа која приказује другарство
двају великих песника: Јаноша
Арања и Шандора Петефија,
које је настало у прошлости,
али и данас живи. Два глумца
такође везује другарство, не само у представи већ и у стварном животу. Бела Кало, који је
уједно и редитељ представе,
представља лик Јаноша Арања
и друге ликове из тог доба. Рекао је да је текст ове драме написала Розалија Брешћански

Борош. Нису се бавили њиховом поезијом, него више њи-

ховим животима. Мало је измишљеног у делу, заправо све

је састављено из писаног материјала.
Помоћ Националног савета
мађарске националне заједнице омогућила им је да крајем
августа и почетком септембра
за једанаест дана обиђу тринаест места у којима се представе
ретко одржавају. Петер Лорант
Тот је познати рецитатор, а играо
је лик темпераментног Шандора Петефија. Много му значи
то што је могао да дође међу
Мађаре у дијаспори. Радује се
што су дошли у јужни Банат,
јер глумци дођу, одрже представу и оду, а организатори збивања остају и сједињују људе.
Представу су након јужнобанатских места – Јерменовца, Добричева, Војловице, Дебељаче и
Скореновца – могли да виде и
заинтересовани у насељима северног Баната. Жужана Халас

Моника Нађ
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МКУД „ПЕТЕФИ ШАНДОР” У МАЂАРСКОЈ

МАЂАРСКА ПОЗОРИШНА ТРУПА ИЗ АУСТРАЛИЈЕ

СУСРЕТ ЧЛАНОВА САВЕЗА
„КИНИЖИ ПАЛ”

Гостовање с комедијом
Арона Тамашија

Посета Нађважоњу
Вечера на обали
језера Балатон
Крајем јула, чланови МКУД-а
„Петефи Шандор” из Панчева
боравили су на прослави коју
су организовали Савез „Кинижи Пал” и чланови те-ве екипе
„Повратник”.
„Кинижи савез” основан је
2016. године у Нађважоњу у Мађарској и бави се организацијом сусрета свих градова и насеља који су повезани историјом,
животом и смрћу Кинижија Пала. У ова насеља, убрајају се и
Панчево и Скореновац, где је он
за живота боравио, а Нађважоњ
је место где је Кинижи Пал провео већи део свог живота, Сви
градови имају заједничко то да
су насељени буковинским Секељ-Мађарима. Сматра се да је
Кинижи Пал свој крај дочекао
јужно од насеља Скореновац, недалеко од Панчева.
Нађважоњ је месташце у округу Веспрем у Мађарској и у њему се налази дворац Кинижи,
утврђење из 14. века које је краљ
Матеја и поклонио Кинижију
Палу и где се у дворској капели
налази његов саркофаг.
Трећи пут заредом тај градић
је организовао летњу прославу
живота овог великог војсковође. Од 1. јула до 20. августа одвијале су се свечаности у оквиру дворца, где се могло присуствовати разним ренесансним
играма и представама. Овај интерактивни програм одржавао
се током летњих месеци сваког
дана и сведоци тврде да је незаборавно искуство како за децу,
тако и за одрасле.
Дворац Кинижи је препознатљив по квадратној кули која је
једна од највише очуваних касноготских стамбених кула. Различити нивои четвртастог торња
откривају разне изложбе, могу се
видети затвор, стражарске просторије, витешке собе и такозва-

Мађарска аматерска позори-

на женска кућа. Такође се могу
пратити археолошка открића пронађена приликом ископавања
дворца и оближњег манастира. У
капели дворца може се обићи
гробница Кинижија Пала.
На ши су гра ђа ни, чла но ви
МКУД-а „Петефи Шандор”, стигли су у Нађважоњ у четвртак у
касним вечерњим сатима. Домаћини су их угостили вечером
на обали језера Балатон, где су
се дружили са осталим гостима.
Сутрадан, после доручка, били су присутни током поворке
која је ишла кроз цео град, а састојала се од старих кола, јахача
на коњима, маскираних витезова. Након тога су на тврђави
присуствовали свечаном отварању програма, с наступима разних хорова и ансамбала. После
програма на тврђави гостујуће
делегације свечано је примио
градоначелник Нађважоња. Потом су сви заједно прошетали до
места отварања новообновљеног трга, где је одржана заједничка вечера под ведрим небом,
уз музику разних оркестара.

Субота је била резервисана за
излет у Веспрем, административни центар истоименог округа, који носи и име Град краљица. Веспрем је једно од најстаријих урбаних подручја у Мађарској и налази се на 15 километара северно од језера Балатон. Такође, сматра се да је Веспремска
тврђава најстарија тврђава у Мађарској. Верује се да потиче из 9.
века. Познат је као Град краљица због тога што су ту вековима
крунисане краљице од стране веспремског бискупа.
Након обиласка дворца и града Панчевци су се запутили на
језеро Балатон, где су захваљујући лепом времену успели и да
се увере у чари овог великог језера, које још зову и „мађарско
море”.
Субота је такође била резервисана за велику свечану вечеру за све делегације. На велику
жалост, време се покварило, па
вечера није приређена у дворишту тврђаве, већ у затвореном
простору, где је путем видео-бима један од чланова екипе еми-

сије „Повратник” представио
најзанимљивије инсерте из претходних емисија, које се приказују на „Дуна телевизији”. Вече
је приведено крају након дружења и свечаног бала.
Последњег дана боравка гости
су присуствовали свечаном богослужењу у цркви, након чега
су међу зидинама тврђаве могли
да уживају у представи глумаца
обучених у турске и мађарске
ратнике коју су представили одбрану Нандорфехервара, односно данашњег Београда, која се
десила 22. јула 1456. године.
Важно је напоменути да су
панчевачки МКУД „Петефи Шандор” и Скореновац једни од организатора и учесника од самог
почетка оснивања Савеза „Кинижи Пал”, 2016. године.
Поновна дружења у оквиру
овог савеза заказана су за крај
лета, и то у Деви и Чернакерестуру у Румунији, као и у Панчеву и Скореновцу крајем септембра.
Каролина Бисак

КАМП НАРОДНЕ МУЗИКЕ И ИГРЕ У МЕСТУ ЗАБОЛА

Mогућност летовања у Трансилванији
Камп народне музике и игре у

месту Забола у Трансилванији
одржан је седми пут, од 30. јула
до 8. августа. Организатор је
претходних година било друштво „Ђенђхармат” из Заболе,
а ове године су то Фондација
„Roy-Chowdhury Mikes” и Маријана Њитраи, етнолог, која је
у прошлој сезони радила у јужном Банату као стипендиста
Програма „Петефи Шандор”.
Камп је првенствено покренут за децу – мештане, којих је
било између тридесеторо и четрдесеторо. Наредних година се
бројно стање повећавало, тако
да је било близу сто заинтересоване деце, а ове године је било већ 250 кампера.
Главни циљ кампа је подучавање народној игри, уз учење народне музике и песме. Течај је организован на три нивоа: у почетничкој, средње напредној и напредној групи, док је за најмлађе
становнике кампа учење било засебно. Они су могли да науче дечје игре у виду фолклора.
Током подучавања фолклорним играма деца су до сада могла да науче игре из разних крајева и предела Трансилваније, а
ове године су на програму биле
игре из Мезешега. Многи су стигли из дијаспоре. У овогодишњи
камп децу су пратили реформатски свештеници, а гроф Gregor Roy-Chowdhury Mikes покрио је трошкове боравка за

научене игре – испричала је Тимеа Ковач.
Саопштила нам је још да је
она сама учила игре из Мађарсовате, а кореографи су били Ласло Тот и Фридерика Темердек.
Незабораван доживљај је за њу
било играње заједно с толико
њених вршњака, учење много
тога новог, налажење нових пријатеља. Ишли су и на излете, у
месту Кездивашархељ посетили
су музеј и много су шетали, погледали су унитарну цркву у Кијенфалви, обишли су Брашов и
кастел у Терчвару (замак грофа
Дракуле). На повратку кући могли су да виде и тврђаву у Деви.
Деца су уживала у боравку у
кампу и вратила су се кућама у
нади да ће бити још оваквих
прилика, када ће се поново сусрести са старим пријатељима
и моћи да стекну нова познанства. Има још много тога да се
научи, добро је заједно играти
и певати, пошто оваква догађања могу да сједине и децу и одрасле подједнако.

укупно четрдесеторо деце. Ма- ца, Војловице и Ковина уживаријана Њитраи се у организа- ла су у чарима лета у кампу у
цију укључила пре три године, Заболи. Тимеа Ковач и Лаура
на молбу грофа, како би својим Кираљ вратиле су се у Војловирадом доприела професионал- цу с мноштвом доживљаја.
ном раду кампа. Позвала је свој
– Дешавања су се одвијала
оркестар, с којим наступа, како претежно под отвореним небом.
би могли да започну обуку у Обедовали смо у школском двосвирању на инструментима. Она ришту, где смо сви могли да бује укључила претходне две го- демо заједно, а преноћиште је
дине и оркестре из Сашчаваша обезбеђено у спортској хали. Аки Мађарпалатке, као и Ану Си- тивности су се одржавале пре и
лађи, певачицу народних песа- после подне по два сата, а пома, како би представили извор- ред тога је сваке вечери била
но извођење народне музике и организована игранка за кампесме. Позвала је и разне пре- пере, где смо заједно вежбали
Моника Нађ
даваче, али је и она сама држала етнолошка предавања.
Д.О.О. „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
Захваљујући њој ове године
• Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић
су први пут и деца из јужног
• Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић • Уредник
Баната могла да се радују ками преводилац: Илона Лечеи • Техничка припрема: Марија
повању, које је остварено из до- додатка
Радовић • Фотографије: Имре Мартинек, Мартон Бисак, Рудолф
нације освојене на конкурсу Керекеш, Ика Шипош, Моника Нађ, Марија Пап, Илона Сатмари и
Програма „Чори Шандор” у каШандор Ђерфи • Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски),
Јулијана Балаша (мађарски)
тегорији народне музике и етнографије. Деца из Скоренов-

шна трупа из Бризбејна гостовала је почетком септембра у јужном Банату. Током
турнеје по Карпатском басену стигли су и до Војловице, у
МКУД „Тамаши Арон”, где су
извели позоришно дело писца чије име носи то удружење, комедију у три чина под
називом „Младожења таласа”.
Музичку комедију су извели одушевљени мађарски аматери – глумци, који су стигли
с далеког континента. У
Mађарској, Војводини, Словачкој и Трансилванији укупно су
се представили на десет места.
Један од чланова групе је
Шаму Керекеш, који је још у
детињству отишао с породицом из Војловице и тренутно
је једини члан трупе из Војводине. За њега је била велика 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 веома битно јер, како каже: „Ма-

ђарски језик је један чудноват језик”.
Редитељ дела Леринц Ковач
је реформатски свештеник у
Аустралији. Још док је служио
у Трансилванији, схватио је колику моћ изградње једна заједница има када се верски и културни живот паралелно граде.
У том духу је основао позоришну трупу 2007. године. Из круга пријатеља међу познаницима проналазио је лица за које
је сматрао да могу одиграти по
једну улогу и на тај начин је
оформљена једна веома успешна 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 захваљујући донацији Државног
секретаријата за националну политику владе Мађарске. Позоришна турнеја је завршена 23. септембра у Трансилванији, месту
Фаркашлака, у родном селу Арона Тамашија, на дан 121. годишњице од пишчевог рођења.
Жужана Халас
Илона Лечеи

САЛАШКО ПОЗОРИШТЕ

Представа у јужном
Банату
„Салашко позориште” су 1978.

године основали глумци, режисери и студенти глуме као удружење које је имало циљ да и
онима који живе на салашима
и у малим насељима изведу представу. Представе су игране лети
под ведрим небом. Место премијере је традиционално било
Кавило, одакле су полазили таљигама с магарећом запрегом и
обилазили Војводину.
Данас је трупа модернизована, магарећу запрегу су заменили трактор и аутомобил,
али ипак не стижу у сва насеља где их публика чека. Чланови удружења се мењају из
године у годину; поред дипломираних 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 представе с једним чином у двориштима школа и кафана, уз
минималне техничке услове.
Од треће године су почели да
приказују пред публиком целовечерње представе.
Данас „Салашко позориште”
има већ 260 чланова, више од
700 одиграних представа и
близу пола милиона одушевљених гледалаца. Од 2005. године Салашко позориште има
своје гнездо, уметничко насеље Кавило, где одушевљени

чланови групе током два месеца 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 удружења. Јужнобанатска публика нема сваке године могућност да ужива у њиховој представи. Претходни пут су 2015.
године посетили Дебељачу, а
ове године, 8. августа, исто су
тамо били угошћени. Подијум
су подигли у дворишту Основне школе „Жарко Зрењанин”
и тако се указала прилика да
мештани и љубитељи позоришне представе из околних места уживају у комедији под
називом „Новче, куда идеш?”.
Представе „Салашког позоришта” по претходно испланираном програму доспевају до
малих заједница, где с радошћу
прихватају њихово улично дефиловање и позивање публике.
Ми у јужном Банату се само можемо надати да ће можда следећом приликом стићи и до нас, пошто има много
оних којима је увек био посебан доживљај да гледа њихове представе, које зраче весељем и животном снагом.
Моника Нађ

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
A projektum társfinanszírozója
Pancsova város
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A MAGYAR KULTÚRA ŐRZŐI

FEJÉRTELEPI NÉPZENE- ÉS NÉPTÁNC TÁBOR

ISMERETSÉG ÉS SZERELEM A NÉPZENE ÉS
NÉPTÁNC ÁLTAL

Dél-bánáti sokadalom

A Kiss házaspár, Krisztina és Samu, a Petőfi Sándor MME helyiségeiben ismerkedtek meg – ahogy mókásan mondják – a múlt század
végén. Összekötötte őket a magyar
népzene és néptánc iránti szeretet.
Most nyugodt életet élnek mint tanügyi munkások két gyönyörű kislányukkal, akikben ugyancsak ápolják a magyar kultúra, zene és tánc
iránti szeretetet.
Samu, ma a pancsovai Jovan Bandur Zeneiskola professzora, 1996
körül lépett be először az egyesület
helyiségeibe komájával, Borsós
Róberttel, mint klarinétos a tánccsoportot kísérő zenekarban. Kiderült, hogy szépkeveset muzsikált
klarinéton a zenekarban. Táncolni
kezdett a tánccsoportban és énekelni az akkori kórusban, végül
vezetni kezdte a saját tánccsoportját.
2003 után kivonult az egyesületi
munkából, aktív tevékenysége abbamaradt. Sajnos, a tánccsoport
megszűnt létezni, a táncosok sorjában családot alapítottak és egyre
kevesebb időt tudtak a próbákra
és fellépésekre szánni. A kilencvenes években táncoló korosztály
már korábban elmaradozott, egyeseket a családi kötelezettség kötött
le, másokat a külföld csábítása vitt
el a jobb élet reményében. Samu
az egyesületből soha nem vonta
vissza tagságát, tehát háttérben
mindig hű tagja maradt a Petőfi
Sándor MM Egyesületnek.
A jelenleg működő vegyes énekcsoportot ő hat éve vezeti. A kórust
valójában ifjú Györfi Sándor alapította, aki ugyancsak zenész, és
eleinte csak a kóruséneklést kedvelő
nőkkel tervezett dolgozni. Kezdetben öten – hatan voltak, majd a
dalkörhöz csatlakoztak a férfiak
is. Hat év elteltével Samu vette át a
vezénylést. Természetesen, a kórusvezetés igényli az előadásra kerülő dalok válogatását is. Egyelőre
a műsorukon kimondottan székely
népdalok szerepelnek. A kórusnak
jelenleg kb. 15 rendszeres tagja
van. Ami a dalválogatást illeti, szeretne csárdásokat és nótákat is programra tűzni a kórustagok igényének
is eleget téve.
Rendszeresen fellépnek a fesztiválokon, mint amilyen a Durindó
és egyre gyakrabban utaznak fellépésekre külföldre, Magyarországra és Romániába, ahol közkedvelt
vendégek. Ugyancsak sok fellépésük
van különböző vajdasági szemléken, elsősorban a kórusok községi
és körzeti szemléjén. Legutóbbi
fellépésük a pancsovai Weifert Napokon volt.

A tervei első látásra igen szerények. Nagy vágya, hogy ifjú tagokat toborozzon a kórusba, amelyet
most többségében idősebb tagok
képeznek. Általában véve a magyar
művelődési egyesületeknek gondot okoz a fiatalok bevonása. Sajnos, a Petőfiben más szakcsoport
már nem is létezik az énekcsoporton kívül, de olyan az elképzelés,
hogy ne is alakítsanak tánccsoportot, vagy hasonlót, mert ilyen
jellegű szakkör gyerekekkel már
működik Hertelendyfalván a Tamási Áron SZMME-benés nem
kellen két felé osztani a különben
is kislétszámú fiatalt. Gyakorlatilag jobb is, hogy a gyerekek a lakhelyükhöz közelebbi egyesületben
tevékenyke dje nek, többségük
ugyanis Hertelendyfalván él.
Samu nagy vágya, hogy a kórus
mostani létszámát növelje és hogy
fiatalítsa a csoportot. A vegyes
énekcsoporttal való foglalkozás
nem könnyű, mert szakmai szempontból nehézkés egyeztetni férfiés női hangok színezetét. Eddig

sikeresen leküzdötték ezt az akadályt. 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 arra az alkalomra sikerült meggyőzni a régi tagokat
hogy csatlakozzanak az ünnepi műsorhoz. Az előadás gerince táncosénekes összeállítás volt, amelyhez
kíséretként csatlakozott a vegyes
kórus is. A műsor nagyon érdekes
volt, mert összegyűltek a régi és a
jelenlegi tagok és egy szép előadást
mutattak be zenekar kíséretében.
Az egyesületben ismerkedett
meg feleségével, Krisztinával, akinek táncoktatója volt. Ő már kilenc éves kislányként kezdett a
tánccsoport próbáira járni. Tekintettel arra, hogy Pancsován a Misza városrészben nőtt fel és az iskolában szerb nyelven tanult, Krisztina szülei úgy gondolták, hogy a
magyar nyelv megőrzése érdekében
jól jönne a korosztállyal való foglalkozás a magyar egyesületben,

mert csak a házban való beszélgetés
az anyanyelvén már nem volt elegendő.
Öccsével tagosult a tánccsoportba
és azóta folyamatosan az egyesület
tagja. A tánccsoport felbomlása
után belépett a kórusba, amelynek
most is állandó tagja.
Tekintettel arra, hogy a hivatása
óvónő, a gyerekekkel való foglalkozás nem idegen számára. Így
néhány évvel ezelőtt összefogott
Kerekes Mártával és Nemcsek Klaudiával, akik a hertelendyfalvi Tamási Áron SZMME-ben a gyerekekkel foglalkoznak. Közösen jártak
a tánctanfolyamra, ahol összebarátkoztak, mivel sok időt töltöttek
együtt és Krisztina kislányai is tagok a tánccsoportban. Hárman közösen egy egész éven át dolgoztak
a gyerekekkel és új koreográfiát
tanítottak be.
A pancsovai Petőfi Sándor MME
helyiségeiben a Magyar Nemzeti
Tanács rendelkezésére bocsátottak
egy irodát, ahol Krisztina heti két
délután foglalkozik közügyekkel.
A Tanács kialakította a CMH irodát
(lat. Concordia Minoritatis Hungaricae), illetve a Magyar Kissebségi Összefogás civilszervezet
hivatalát, amelynek székhelye Szabadkán van, de Vajdaság-szerte
irodákat és kihelyezett osztályokat
nyitott. Itt a polgártársaknak segítséget nyújtanak a szükséges iratok, űrlapok megszerzésében és
kitöltésében a magyar honpolgárság
kérelmezéséhez, és érdeklődhetnek
a pályázatokról gyerekek támogatására, akik magyar tannyelvű iskolába járnak. Tájékozódhatnak
mikor és hogyan kell pályázni a
különféle támogatásokra. Valójában
Krisztina közvetítő a lakosság és a
Tanács között, valamint segítséget
nyújt az információk beszerzéséhez
a Magyar Nagykövetségtől.
Ezek az ifjú szülők nagy szeretettel vonták be két kislányukat a
magyar nyelv és kultúra megőrzésére irányuló tevékenységekbe. A
lánykák általában kísérik őket az
utazásaik sorárn és gyakran fellépnek a kórussal vagy önállóan,
nagyon szépen és büszkén énekelve régi székely dalokat és verseket
szavalva.
Ilyen emberek mellett nem kell
félni, hogy a Bukovinából hozott
magyar hagyaték feledésbe merül.
Ők itt vannak, hogy az érettebb
korosztályt fiatalon tartsák, a fiatalokat pedig rávegyék a régi népdalok, mesék és táncok megőrzésére.
Szerény, de értékes ötleteikkel és
vágyaikkal remélhetően ezt meg
is teszik.

Szabadságharc – Drámaiőel adás Arany és
Petőfi barátságáról
drámai előadásnak, amellyel Kálló
Béla és Tóth Péter Lóránt egy vajdasági körút során a szórványtelepüléseket járta.
Dél-Bánátban Hertelendyfalvára
is ellátogattak, ahol a Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egyesületben léptek közönség elé.
Az idén a 170 éves szabadságharc
hívta életre a két költőóriás, Arany
János és Petőfi Sándor barátságát
bemutató előadást, amely a múltban szövődött, de a mában is él. A
két szereplőt nemcsak az alkotásban, hanem a való életben is barátság köti össze. Kálló Béla, aki a
darab rendezője is egyben, Arany
Jánost és a kor más szereplőit személyesítette meg. Elmondta, hogy
ezt a szöveget, ezt a drámát Brestyánszki Boros Rozália írta, mert
ez egy drámai szerkezetű mű. Nem
a költészetükkel foglalkoztak, hanem inkább az életükkel. Nagyon
kevés benne a kitalált rész, tulajdonképpen minden írott anyagból

lett szerkesztve. Ilyen módon a
szöveg az archaikus, viszont a mai
embernek is érthető.

A Magyar Nemzeti Tanács támogatása tette lehetővé, hogy augusztus végén és szeptember elején

anyanyelvápoló-, népzene és néptánc tábort második alkalommal
rendezték meg agusztus első felében. Fő szervezője Györfi Sándor,
hertelendyfalvi zenetanár volt, Horvath Gizella, az udvarszállási Petőfi
Sándor Magyar Müvelődési Egyesület elnökének segítségével.
A gyerekek a tábor első napján
a reggeli órákban érkeztek meg a
fejértelepi katolikus templom udvarában levő táborhelyre. A múlt
évhez viszonyítva megkétszereződött a táborlakók száma, így
idén 67- en voltak a zenészekkel,
oktatókkal és a felügyelőkkel együtt:
Torontálvásárhelyről, Udvarszállásról, Hertelendyfalváról, Székelykevéről, Keveváráról, Fejértelepről,
Versecről, Ürményházáról, és Temesvajkócról. Jelen voltak min-

Katalizátor Pedagógusképzési Központ játék- és élménypedagógiai
trénerei, akik egy egész délután
foglalkoztatták őket. Minden este
tácházat szerveztünk, hogy a gyerekek elismételhessék mindazt, amit
tanultak a nap folyamán. A táborlakók már az első nap benyomásai
után érdeklődtek, hogy mikor lesz
a következő ilyen alkalom - mondta el Györfi Sándor.
Elmondta még, hogy a táncoktatókat arra kérte, hogy egy olyan
koreográfiát állítsanak össze,
amellyel a táborozók bemutatkozhatnak szeptember elsején a
Dél -Bánáti Magyar Művelődési
Egyesületek Szemléjén Udvarszálláson, ahol a szülők, nagyszülők
és a nagyszámú közönség előtt
mutathatják be, mit tanultak a
négy nap alatt a táborban.

dazok, akik a tavalyi táborban
részt vettek, akik új érdeklődőket
is hoztak magukkal.
A tábor fő célja az volt, hogy összehozza a gyerekeket, mivel Dél-Bánatban a magyar falvak elég nagy
távolságra vannak egymástól. A gyerekeknek szép alkalom adódott ismerkedésre, miközben hagyományaikat és anyanyelvüket ápolták, néptáncokat és népzenét tanulhattak.

A szervezők nagyon fontosnak
tartјák hogy létrejött ez a tábor,
mert az ilyen és hasonló események nagy élményekben részesítik
a gyerekeket. Természetesen, tudják már azt is, hogy ezek a gyerekek közül is néhányan külföldre
távoznak majd, mégis úgy gondolják, hogy így legalább “vihetnek magukkal valamit a tarsolyukban”.

A néptáncoktatás minden nap
zajlott. Az oktatók, Patyerek Csaba és Réka felcsíki táncokat tanítottak. A tánchoz a Csörömpölő
zenekar muzsikált, közben a gyerekek közül is beiktattak két hegedülni tanuló fiút a zenekarba,
egyikük Kovács Tibor volt Hertelendyfalváról. A szorgalmas ta-

A tábor egy fürdőzés utánni vacsorával zárult. Utána könnytől
csillogó szemekkel búcsúzkodtak
a táborlakók az újonnan szerzett
barátoktól. A korábban kialakult,
már szilárd baráti kapcsolatok is
további elmélyülés reményében
számítottak az újabb találkozásra
a közelgő Dél-bánáti Szemlén.

nulók naponta elsajátítottak néhány
népdalt, amelyekkel már részt vehettek a foglalkozásokon is. Az
oktatási tevékenységek mellett “Ki
mit tud?” vetélkedőket, csoportmunkát, csapatépítő játékokat is
szerveztek a gyerekeknek.
– Egy nap a táborlakókkal volt
Tojzán Ákos és Tojzán Eszter, a

A tábort a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Magyar Nemzeti Tanács és a Tartományi Oktatási,
Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi-Nemzeti Közösségi
Titkárság támogatta. Ilyen széleskörű segítség nélkül nem válhatott
volna valóra a szervezők elképzelése.
Nagy Mónika

Biszak Karolina

SZÍNJÁTSZÓK TÁJOLÁSA DÉL-BÁNÁTBAN

Szabadságharc a címe annak a

A Fejértelepi hagyományőrző-,

11 nap alatt 13 olyan helyszínen
adják elő a darabot, ahol egyébként
ritkán adódik alkalom színházi előadások megtekintésére. Tóth Péter
Lóránt Radnóti- és Latinovits-díjas
versmondó a temperamentumos
Petőfi Sándor megszemélyesítője.
Számára sokat jelent, hogy a szórványmagyarság közé jöhetett. Elmondása szerint azért örül annak,
hogy eljöttek Dél-Bánátba, mert
itt tényleg olyan emberekkel találkoztak, olyan kulturális szervezőkkel, akiknek a legnagyobb köszönet
jár. Mert a színészek eljönnek, elmondják, amit akarnak, megtartják
az előadást, de ők azok az emberek, akik itt maradnak, és összefogják azokat az embereket, akik
még itt maradtak.
Az előadást a Dél-bánáti Ürményháza, Udvarszállás, Hertelendyfalva, Torontálvásárhely és
Székelykeve után Bánát északabbi
településein is megtekinthették az
érdeklődők.
Halász Zsuzsanna
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A PANCSOVAI PETŐFI SÁNDOR MME MAGYARORSZÁGON

A KÁRPÁT-MEDENCEI KINIZSI
PÁL SZÖVETSÉG TAGJAINAK TALÁLKOZÓJA

AUSZTRÁLIAI MAGYAR SZÍNTÁRSULAT

Vendégszereplés
Таmási Áron vígjátékával

Nagyvázsonyi látogatás
Vacsora a Balaton
parján
Július végén a pancsovai Petőfi
Sándor MME tagjai egy ünnepségen vettek részt, amelyet a Kinizsi
Pál Szövetség és a Hazajáró csapata szervezett.
A Kárpát-medencei Kinizsi Szövetség 2016-ban alakult Nagyvázsonyban, Magyarországon azzal
a céllal, hogy összefogja azon városokat és településeket, melyekhez kötődik Kinizsi Pál történelmi szerepe, élete és halála. Ezen
települések közé tartozik Pancsova és Székelykeve, ahol ő éltében
is tartózkodott, Nagyvázsony pedig az a hely, ahol Kinizsi Pál élete nagyobb részét töltötte. A városok közös vonása, hogy bukovinai székelyek lakják. Úgy tartják,
hogy Kinizsi Pált Pancsovától nem
messze, Székelykevétől délebbre
érte a halál.
Nagyvázsony egy kis település
Veszprém megyében Magyarországon, és ott helyezkedik el a Kinizsi 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 folytak az rendezvények, ahol különféle
reneszánszkori táncokat és előadásokat lehetett megtekinteni.
Ilyen interaktív programot tartottak a nyári hónapok idején naponta, a szemtanúk pedig azt állítják, hogy felejthetetlen élmény
volt gyerekeknek, felnőtteknek
egyaránt.
A Kinizsi vár felismerhető a
négyzetes tornyáról, amely egyik
legjobban megőrzött lakótorony a
későgótikai időszakból. A négyzetes torony különböző szintjei

A Brisbanei Magyar Amatőr

különböző kiállítások is egyben,
látható a börtön, az őrök helyiségei,
a vitézek szobái és az ún. női ház.
Ugyanakkor figyelemmel kísérhetőek a régészeti felfedezések is,
amelyeket a vár és a közelben levő
kolostor ásatásakor tártak fel. A
vár kápolnájában látogatható Kinizsi Pál síremléke is.
Polgártársaink, a Petőfi Sándor
MME tagjai Nagyvázsonyba csütörtökön késő este érkeztek meg. Házigazdáik vacsorával vendégelték meg őket
a Balatonpartján, ahol megismerkedhettek a többi vendéggel is.
Másnap reggeli után régi kocsikból, lovasokból, álarcos vitézekből álló felvonuláson vettek
részt, amely az egész városon végighaladt. Ezt követően a várban részt
vettek a műsor ünnepi megnyitóján, amelyen különböző kórusok
és együttesek léptek fel. A várban
megtartott műsor után a vendégküldöttségeket ünnepélyesen fogadta Nagyvázsony polgármestere.
Utána mindannyian közösen átsétáltak a felújított tér megnyitójára,
ahol közös vacsorában részesültek

szabad ég alatt különféle zenekarok muzsikája mellett.
A szombati nap egy veszprémi
kiállításnak volt biztosítva, ahol az
ugyanúgy elnevezett körzet adminisztratív központja van. Veszprém
egyike a legrégebbi urbánus térségeknek Magyarországon, 15 kilométerre északra a Balatontól. Ugyanakkor úgy tartják, hogy az államalapítás
korából ismert veszprémi vár a legrégebbi vár Magyarországon. Ismert úgy
is, mint a „Királynők városa”, mert
a veszprémi püspök itt koronázta
meg évszázadokon keresztül a királynőket.
A vár és a város megtekintése
után a pancsovaiak a Balaton felé
vették az irányt, ahol a jó időnek
köszönhetően megbizonyosodhattak e nagy tó bájos szépségéről,
amelyet még „Magyar tengernek”
is neveznek.
Szombaton ugyancsak ünnepélyes 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 csapatának egyik tagja bemutatta a Duna
tévén közvetített korábbi műsorok legérdekesebb jeleneteit. Az
est ünnepi bállal ért véget.
Az ünnepségsorozat utolsó napján a vendégek ünnepi szentmisén
vettek részt. Utána a vár falai között
élvezhették a török és magyar harcosoknak öltözött színészek előadását, akik az 1456. július 22-én
történt eseményeket, vagyis Nándorfehérvár várának, illetve a mai
belgrádi várnak a védelmét mutatták be. Fontos megemlíteni,
hogy a pancsovai Petőfi Sándor
MME és Székelykeve a Kárpátmedencei Kinizsi Pál Szövetség
megalapítása óta, 2016-tól rendszeres résztvevője a Szövetség rendezvényeinek, és jelentősen kiveszi részét szervezésből is.
Újabb találkozást a szövetségen
belül a nyár végére időzítettek,
mégpedik Déván és Csernakeresztúron. Pancsován és Székelykevén szeptember végén találkoznak majd újra.
Biszak Karolina

Erdélyi nyaralási lehetőség
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 pedig a Roy - Chowdhury Mikes
Alapitvány és Nyitrai Marianna
néprajzos, aki az előző idényben DélBánatban a Petőfi Sándor Program
ösztöndijasaként dolgozott.
A tábor elsősorban a helybeli
30-40 gyerek részére indult. A továbbiakban növekedett az érdeklődés és közel százra emelkedett a
résztvevők száma, idén pedig, már
250 lakója volt a tábornak.
A tábor fő tevékenysége a néptáncoktatás, a népzene- és népdalok tanításával együtt. Nyitrai Marianna 2013-ban csatlakozott a táborhoz népdalok tanításával. Három szinten folyt az oktatás: kezdők, középhaladók és haladók csoportjában. A legfiatalabb táborlakóknak külön szerveztek foglalkozásokat. Ők inkább gyermekjátékokat sajátíthattak el tánc formájában.
A táncoktatás során különféle
táncokat tanulhattak a gyerekek.
Eddig felcsíki, nyárádmenti, vajdaszentiványi, magyarszentbenedeki, sóvidéki, szászcsávási táncok
voltak programon, az idén pedig
mezőségi táncokat tanultak. Sokan szórványból érkeztek. Az idei
táborba református lelkészek kísérték
el a gyerekeket, akiknek Gregor
Roy-Chowdhury Mikes Gróf fedezte az ott-tartózkodásuk költségeit, összesen negyven gyereknek.
Nyitrai Marianna 3 éve kapcsoló-

vallja, ,,a magyar nyelv egy csodálatos nyelv.”
A darab rendezője, Kovács
Lőrinc, református lelkész Ausztráliában. Még erdélyi szolgálata
alatt ismerte fel, hogy mekkora
közösségépítő ereje van annak,
ha az egyházi életet a kulturális
élettel párosítják. Ennek szellemében hozta létre a színtársulatot 2007-ben. Baráti körből, ismerősök közül választott ki olyan
személyeket, akiket jónak látott
arra, hogy egy-egy szerepet eljátsszanak, és egy nagyon sikeres színtársulat alakult ezáltal.
Már az ötödik feldolgozott darabot adták elő, amelynek ugyancsak ő volt a rendezője.
Az ausztráliai amatőr színház
Kárpát-medencei körútja a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságnak támogatásával valósult meg. A
színházi turné szeptember 23án, az erdélyi Farkaslakán, Tamási
Áron szülőfalujában fejeződött
be, az író születése 121. évfordulójának napján.
Halász Zsuzsanna
Lőcsei Ilona

TANYASZÍNHÁZ

Dél-bánáti előadás

NÉPZENE ÉS NÉPTÁNC TÁBOR ZABOLÁN

A népzene- és néptánctábort jú-

Színtársulat szeptember elején
vendégszerepelt Dél-Bánátban.
Kárpát-medencei körútjuk során
Hertelendyfalván a Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési
Egyesületben is előadták az intézmény névadójának színművét,
a Hullámzó vőlegény című három
felvonásos színpadi játékát.
A zenés vígjátékot lelkes, a távoli kontinensről érkező magyar
ajkú amatőr szereplők adták elő.
Mindannyian a Kárpát-medence különböző részeiről származnak. Мagyarországon, Délvidéken, Felvidéken és Erdélyben
összesen 10 helyszínen mutatkoztak be.
A lelkes csapat egyik tagja, Kerekes Samu még gyermekkorában vándorolt ki családjával Hertelendyfalváról, 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 színtársulatnak köszönheti. Számára
ez nagyon fontos, mert ahogy

1978-ban
színészek, rendezők és szinnövendékek alapították, mint egy
társulatot, amelynek az volt a
célja hogy a tanyavilágban, kis
településeken élőkhöz is eljuttassák a színházi előadást. Elöadásaikat nyáron szabad téren
tartották. A bemutatók színhelye
hagyománnyosan Kavilló volt,
onnan csacsi fogatos szekérrel
járták be Vajdaságot.
Ma már modernizálodot a csapat és a csacsi fogatot traktor és
gépkocsi váltotta fel, mégsem érnek el minden településre, ahol
várja őket a közönség. Az egyesület tagjai évről évre változók,
végzett, de pályakezdő szinészek
mellet főiskolások, olykor középiskolások. Kezdetben helyzet
és jellemkomikumra épülő jeleneteket és egyfelvonásos műveket mutattak be iskola vagy kocsma udvarokban, minimális müszaki feltételek között. A harmadik évtől egész estét betöltő színdarabokat vittek a közönség elé.
Ma már 260 tagja van a Tanyaszinháznak tobb mint 700 lejátszott elöadás és közel fél milió
lelkes néző. 2005 óta saját fészke
van a Tanyaszínháznak, a müvészet telep Kavillón, ahol a csapat
lelkes tagjai két hónapig készülnek
a darabra, mielőtt útra kelnek.

A tanyaszínházat

két-két óra hosszat folytak, azonkívül minden este táncházat szerveztek a táborozóknak, ahol együtt
gyakoroltuk a betanult táncokat –
mesélte el élményeit Kovács Tímea.
Elmondta még, hogy ő a magyarszováti táncokat tanulta, Both
László és Temérdek Friderika vezetésével. Felejthetetlen élmény
volt számára annyi hozzá hasonló
korú gyerekkel együtt táncolni,
sok újat tanulni, új barátokra találni. Kirándulásokra is jártak, Kézdivásárhelyen ellátogattak a helyi
múzeumba és sétaltak, meglátogatták a kilyénfalvi unitárus templomot, 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 alkalom, amikor esetleg újra találkozhatnak a régi ismerősökkel és
újabb barátokra lelhetnek. Sok a
tanulni való, jó együtt táncolni,
énekelni, hiszen az ilyen esemeények nagyon jól össze tudják
kovácsolni a gyerekeket és felnőtteket egyaránt.

dott be a szervezésbe, a gróf kéré- telendyfalvi és kevevárai gyeresére a tábor szakmaiságát segíti kek is élvezhették a nyár örömeit.
munkájával. Meghívta saját zene- Kovács Timea és Király Laura gazdag
karát, az Üsztürü zenekart hogy a élményekkel tért haza Hertehangszertanulás is beindulhasson. lendyfalvára.
– Leginkább szabad ég alatt törŐ szólította meg az elmúlt két évben a Szászcsávási zenekart, a téntek az események. Az étkezMagyarpalatkai bandát és Szilágyi tetés az iskola udváraban volt, ott
Anna énekest is, hogy a táborlakók mindenki eggyütt lehetett. Szállást
Nagy Mónika
hallhassanak adatközlő zenésze- a sportcsarnokban biztosítottak.
A
foglalkozások
délelőtt
és
délután
ket és énekeseket is. Előadókat hívott meg, és jómaga is tartott
Д.О.О. „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
néprajzi előadást.
• Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић
Neki köszönhetően idén első al• Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић • Уредник
kalommal Dél-bánáti gyerekek is
додатка и преводилац: Илона Лечеи • Техничка припрема: Марија
örülhettek a táborozásnak a Csóori Радовић • Фотографије: Имре Мартинек, Мартон Бисак, Рудолф
Sándor Program pályázaton a Керекеш, Ика Шипош, Моника Нађ, Марија Пап, Илона Сатмари и
Шандор Ђерфи • Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски),
népzene és néprajz kategóriában
Јулијана Балаша (мађарски)
megnyert támogatás által. A Zabolai Táborban székelykevei, her-

Idén sem volt ez másképpen.
A traktor útnak indult a felszereléssel és Dél Banátig is eljutottak. Kisérőjük Magyar Attila
volt, aki az útirány rendezője is
egyben. Valamikor a társulat tagja volt ő is. A Dél-bánati közönségnek nem minden évben
van lehetősége élvezni előadásukat. Előző alkalommal 2015ben voltak Torontálvásárhelyen,
idén agusztus 8-án ugyancsak
ott került sor a megvendégelésükre. A helyi Žarko Zrenjanin Áltlános Iskola udvarában
állították fel a színpadot és így
adodott az alkalom, hogy a helyiek és a környező falvakból
érkező színelőadás kedvelők
élvezhették a PÉZ, HOVA MÉSZ?
című vígjátékot.
A Tanyaszínház előadásai előre
kitervezett program szerint jutnak el a kis szórványközösségekbe, ahol örömmel fogadják a közönségcsalogató utcai felvonulásukat.
Dél-bánáti térségünkben csak
reménykedhetünk, hogy talán a
következő alkalommal hozzánk
is eljutnak, hiszen sokan vagyunk,
akiknek mindig külön élmény
volt végig nézni előadásaikat,
amelyek vidámságot és életerőt
sugároznak.
Nagy Mónika

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
A projektum társfinanszírozója
Pancsova város
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ГРАД ПОМАЖЕ ПАНЧЕВАЧКИМ СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

НАРОДНА БАШТА

ПРИЛАГОДИТИ ОБРАЗОВАЊЕ
ПОТРЕБАМА ТРЖИШТА

Час на отвореном

Нови кабинети
и савремена опрема
Повезивање теорије
и праксе
Свечана додела уговора директорима средњих школа које су
добиле средства од Града Панчева на конкурсу у вези с реализацијом мере активне политике запошљавања „Унапређење конкурентности средњих
школа путем побољшања услова за извођење наставе” у 2018.
години одржана је у уторак, 2.
октобра, у градској кући.
Свечаности су присуствовали
градоначелник Панчева Саша
Павлов, чланица Градског већа
задужена за образовање мр Татјана Божић и члан Градског већа задужен за рад, запошљавање и социјална питања Миленко Чучковић. На овогодишњи
конкурс укупно се пријавило девет васпитно-образовних установа, а Град се определио за пет
пројеката који треба да допринесу унапређивању практичне
наставе и дуалног образовања.
Прекфалификација у најави
Градоначелник је приликом
свечаног обраћања истакао да
је овај програм помоћи локалне самоуправе веома значајан.
– Овим пројектима је подржана још једна активна мера
политике запошљавања и стратегије запошљавања Града Панчева, која обухвата укључивање маргинализованих социјалних група у један процес запо-

шљавања, стручну квалификацију и обуку. Пројекти су оцењени позитивно и као врло садржајни од стране Савета за
запошљавање. Средства су добро опредељена, у корист наших младих суграђана – закључио је Саша Павлов и додао да је развој и унапређење
панчевачких средњих стручних школа од кључног значаја
за привредни развој Панчева.
Како је рекао, у наредном периоду панчевачке средње школе треба да омогуће услове за
преквалификацију великог броја наших суграђана, јер потреба
будућих инвеститора, када је
реч о запошљавању неопходног
кадра, превазилази постојеће
оквире. Према речима градоначелника, у Панчеву постоји дефицит када је реч о стручном кадру и неопходно је што пре прилагодити образовну политику по-

требама тржишта. Као пример
је навео профил техничара мехатронике који се образује у Машинској школи Панчево и за
који будући инвеститори исказују велику потребу, тако да је
неопходно урадити све што је
могуће како би се повећао број
ученика на том смеру.
Једна од мера
С друге стране, већник Чучковић је подсетио јавност да је
програм „Унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење наставе” једна од мера
које локална самоуправа спроводи у оквиру панчевачког локалног акционог плана за запошљавање.
– Циљ је да ђаци, када заврше средњу школу, буду максимално обучени и зато смо се
определили за овакву подршку

школама, са идејом да кабинети у којима ће деца учити буду
опремљени онако како то доликује савременим школама.
Ово представља меру за побољшање конкурентности средњих
школа с циљем унапређења пре
свега кабинета за практичну
наставу – рекао је Чучковић и
подсетио да је у претходних
седам година Град по овом
основу из буџета издвојио укупно 14 милиона динара.
Локалним акционим планом
за запошљавање за 2018. годину, као једна од мера активне
политике запошљавања, предвиђено је и расписивање конкурса
за доделу средстава за „Унапређење конкурентности средњих
школа путем побољшања услова
за извођење наставе” у 2018. години. Савет за запошљавање града Панчева дао је позитивно мишљење за пет предлога пројеката, чија укупна новчана вредност
износи 1,5 динара.
Средње школе с којима је локална самоуправа потписала уговоре о пружању помоћи на основу конкурса „Унапређење конкурентности средњих школа путем
побољшања услова за извођење
наставе” јесу: Машинска школа
Панчево, Гимназија „Урош Предић”, Пољопривредна школа „Јосиф Панчић”, Медицинска школа „Стевица Јовановић” и Економско-трговинска школа „Паја
Маргановић”. Школе ће, према
уговору, своје пројекте реализовати до краја 2018. године, а Граду Панчеву ће детаљан извештај
о томе доставити најкасније до
краја јануара 2019. године.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Подршка локалном становништву

Кредитна линија за
прилагођавање
објеката европским
стандардима
Европа финансира
замену прозора
и набавку соларних
панела

Прошле недеље у Београду је
представљена нова кредитна
линија за финансирање зелене
економије намењена стамбеном сектору (ГЕФФ) као подстрек зеленим инвестицијама
у Србији. Домаћин догађаја била је Жужана Харгитаи, директор регионалне канцеларије за
западни Балкан из Европске
банке за обнову и развој. Пред
великим бројем званица из различитих сфера пословног света на свечаном скупу одржаном у хотелу „Хајат” говорили
су министар рударства и енергетике Александар Антић, шеф
Делегације Европске уније у
Републици Србији Сем Фабрици и Виолета Когалничеану,
члан управног одбора ЕБРД,
која руководи одељењем за инфраструктуру и енергетску ефикасност у Секретаријату ЕУ. О
могућностима које пружа овај
значајан програм Европске банке за обнову и развој говорила
је Вероника Шпацапан, представница ЕБРД-а из Лондона.
Према речима Жужанe Харгитаи, у оквиру ГЕФФ програма биће доступна и бесповратна средства и средства за процену енергетске ефикасности.
Како је рекла, финансијски подстицаји и техничка подршка
зеленим технологијама биће
обезбеђени из средстава Европске уније (ЕУ), Савезног министарства финансија Републике
Аустрије и Европског заједнич-

ког фонда за западни Балкан у
оквиру програма „Инвестициони оквир за западни Балкан”.
Каталог жеља
Две банке у Србији приступиле
су програму кредитним линијама од по 600 милиона динара
(5,1 милион евра) намењених за
кредите грађанима Србије, тако
да држављани Србије могу да
конкуришу за инвестиције у енергетски ефикасна технолошка решења за своје домаћинство.

Заинтересовани и кредитно
способни грађани могу да се
задуже под повољним условима како би уградили нове прозоре с двоструким или троструким стаклом, за набавку котлова високе ефикасности грејања
или термалну изолацију објекта. За зајам се могу пријавити
физичка лица, стамбене јединице, удружења власника ста-

нова у зградама или друга слична тела, пружаоци услуга, добављачи или произвођачи, под
условом да су у њихову пријаву укључена енергетски ефикасна решења која се налазе у
онлајн каталогу „Технолошки
селектор”, који се налази на
сајту Европске банке за обнову
и развој.
Бесповратна средства
При хва тљи ви про јек ти об у хватају финансирање техно-

логије, као и трошкове материјала, доставе и постављања до де фи ни са ног мак си малног процента трошка технологије. „Технолошки селектор” укључује 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 -

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.
Домаћинства која на овај
начин уложе у енергетску ефикасност квалификују се за бесповратна финансијска средства која Европска унија обезбеђује у виду подстицаја до

20 одсто инвестиције. Поред
Србије, овај програм за финансирање зелене економије
намењене стамбеном сектору
на ме њен за пад ном Бал ка ну
активан је и у Албанији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Бившој Југословенској Републици Македонији и на Косову. Укупан износ кредитне
линије је 85 милиона евра.

Ове недеље у Народној башти је било веома живо. Прво су ученици ОШ „Исидора
Секулић”, у оквиру програма
„Европски хербаријум”, у среду 3. октобра, учествовали на
часу на отвореном који је одржан у сарадњи с ЈКП-ом „Зеленило”. Ђаци су учили о дрвећу и биљкама који деценијама обитавају у нашем највећем парку.

Поред тога, у недељи посвећеној европској културној баштини, уз подршку ОШ „Јован
Јовановић Змај” у Народној башти је приређена радионица
„Било је то на овом месту”. У
оквиру ње, деца нижег основношколског узраста била су у прилици да посете одређена места
од значаја за локалну културну
и историјску баштину, а Народна башта је свакако једно од њих.

ПЛАМЕН НА БАКЉИ

Успостављање
уобичајеног рада
Протеклих дана многе наше
суграђане, нарочито житеље
Тополе и Војловице, узнемирила је подмукла тутњава која је долазила из правца јужне индустријске зоне. Висок пламени стуб на бакљи
„Петрохемије” само је још
више допринео да грађани
контактирају с редакцијом
нашег листа поводом тога.
„Панчевац” је зарад објективног информисања наших
суграђана упутио фабрици
допис у којем је затражено
да се јавности објасне горенаведене активности које су
настале као продукт процеса рада петрохемијског гиганта. Надлежне службе „Петрохемије” су благовремено
реаговале и њихово саопште-

ње од 2. октобра преносимо
у целости:
„У ’ХИП–Петрохемији’ данас се обављају активности на
секцији топле фракционације у фабрици Етилен. Приликом ових радова очекује се појава буке и појачан пламен на
бакљи. Завршетак радова у фабрици очекује се до краја дана, након чега ће у ’ХИП–Петрохемији’ бити успостављен
уобичајен режим рада. Све активности у фабрици Етилен
реализују се уз поштовање прописаних безбедносних мера и
у складу с важећим процедурама компаније, у циљу заштите радне и животне средине. О радовима у ’ХИП–Петрохемији’ обавештене су све
надлежне институције.”

САОПШТЕЊЕ НИС-а

На удару сајбер
криминалаца

Нафтна компанија Србије нашла се на удару интернет превараната који организују лаже наградне игре користећи
имена познатих брендова и
привредних организација. У
саопштењу НИС-а стоји да су
не по зна та ли ца ко ри сти ла
препознатљив назив и лого
НИС-а у неколико наградних
игара у којима су захтевала
од насумично изабраних корисника друштвених мрежа
да пошаљу своје личне податке и фотографије.
„Овим путем обавештавамо све своје потрошаче, клијенте и пратиоце на друштвеним мрежама да компанија
НИС није организовала никакве наградне игре и захтевала од учесника слање личних података у замену за непостојећу награду. НИС је о

овим случајевима одмах обавестио Тужилаштво за високотехнолошки криминал Републике Србије. Такође, спорна страница је одмах пријављена као лажна друштвеној
мрежи ’Фејсбук’. Свим људима који су преварени у лажној наградној игри саветујемо да се обрате полицијској
станици или поверенику за
информације од јавног значаја и заштиту података о
личности”, стоји у саопштењу које је достављено редакцији листа „Панчевац”.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Дволичност

Пише: Марија Достић,
психолог
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
треба да размишљамо. Прате 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 најчешћи су узроци дволич 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.
Бити у складу или у (само)обмани – одлука је, као
и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Микродермоабразија
– за нову кожу

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Микродермоабразија представља површинско уклањање изумрлих ћелија коже посебним апаратом, који се састоји од фине абразивне главе и вакуума. Металном главом, која на себи има микрочестице, прелази се по кожи
лица у вертикалном и хоризонталном правцу, док истовремено вакуум увлачи све
нечистоће с лица.
Након микродермоабразије могу се радити комедоекспресија (чишћење лица), кисеоник, мезотерапија и многи други третмани, мада се
може примењивати и као самосталан третман.
Јесен је иде ал но вре ме
за до бар ду бин ски пи линг.

На кон овог третмана кожа
ће лакше и боље „примати”
креме и другу негу. Кожа једноставно продише, јер се с
ње уклоне све изумрле ћелије. Такође, овај третман је одличан за уклањање пигментација, мањих ожиљака и бора. Третман је намењен свакој врсти коже и сваком старосном добу, али најбоље резултате постиже код коже која је дебља, нечиста и има
проширене поре и наглашене неправилности.
Након третмана важна је
кућна нега. Од проблема који се третира, зависиће и наставак неге. У случају несавршене коже углавном се преписују креме с воћним киселинама, код бора су то креме с филерима (попуњивачима бора), код проширених
пора – креме за минимизирање пора, а код пигментација је потребно користити
креме за избељивање.
Код редовне неге довољно
је урадити један третман микродермоабразије, али када се
третира одређени проблем, онда се ради серија третмана у
мањим размацима (на седам
до десет дана). Колико третмана треба урадити, зависи од
проблема који се решава, а
најчешће је то од четири до
шест учесталих третмана.

Петак, 5. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ЈАДРАНКА ГРУЈИЧИЋ ЂУРИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛОГ

БЕСПЛАТНА САВЕТОВАЛИШТА ЗА
МЛАДЕ И ЗА БРАК И ПОРОДИЦУ
Захваљујући пројектима удружења „Психогенеза” у Панчеву однедавно раде два бесплатна психолошка саветовалишта:
„Моје место”, намењено младима, и „Сачувајмо породицу”,
које је, као што му и име каже,
осмишљено с циљем да пружи
подршку браку и породици. Реч
је о два одвојена пројекта, које
финансира Град, а реализује
их удружење „Психогенеза” у
партнерству с референтним институцијама за обе циљне групе. Оба пројекта трају до краја
године и услуге су бесплатне
за све заинтересоване, а телефон за информације и заказивање је 061/64-72-290.
Координатор рада обају саветовалишта је Јадранка Грујичић Ђурић, дипломирани психолог, психотерапијског усмерења системске породичне психотерапије. Она поседује вишегодишње искуство у саветодавном и терапијском раду с
породицама, децом и младима, а у свом раду примењује
интегративни приступ који подразумева употребу различитих
терапијских метода и техника,
у складу с потребама и карактеристикама сваког клијента.
Поред саветодавног рада, креирала је, организовала и водила бројне тренинге и психолошке радионице. Цертификовани је водитељ аутогеног и асертивног тренинга. С Јадранком
Грујичић Ђурић разговарали
смо о раду обају саветовалишта, али и о најчешћим проблемима због којих се данас
млади и породице обраћају психологу за помоћ.
ПАНЧЕВАЦ: Шта вас је мотивисало да покренете рад саветовалишта за породицу и за
младе?
ЈАДРАНКА ГРУЈИЧИЋ ЂУРИЋ: Очување менталног здравља младих и породице као
основне ћелије друштва најјачи је мотив, а уједно и највиши циљ обају пројеката. Визија нам је била да развијемо нове услуге које ће бити доступне свим грађанима Панчева,
али и да разбијемо табу који је
врло често присутан када је реч
о пружању психолошке подршке. Свако од нас се у неком
животном периоду нађе у ситуацији у којој је корисна помоћ психолога, било да је реч
о саветодавном или пак психотерапијском раду. Наши животи се састоје из низа циклуса:
рођење, детињство, период адолесценције и младалаштва, ступање у брак, рођење детета...

Приликом преласка из старог
у нови циклус живота јављају
се нове улоге и обавезе с којима се млади или њихове породице суочавају. Неретко баш
то буду кризни моменти који,
уколико се не реше на прави
начин, постају препрека даљем
развоју. То треба препознати и
прихватити, али не као знак
сопствене слабости, већ као могућност да сазнамо и научимо
нешто ново о себи и о односима с другима и да на тај начин
побољшамо квалитет живота.
• Због чега се млади и породице данас најчешће јављају
психологу?
– Најпре треба рећи да је адолесценција, прелазак из детињства у одрасло доба, врло специфично, турбулентно и стресно животно раздобље у животу и управо зато је младим особама помоћ у овим фазама веома драгоцена и корисна. Најчешћи проблеми због којих се
млади јављају су криза идентитета током преласка из периода детињства у период младалаштва, социјална анксиозност која се јавља приликом
адаптације на различите вршњачке групе, а касније и на
први радни контекст, те емоционални проблеми: партнерски односи, заљубљивање и раскиди. Као саставни део сваког

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Наредна акција
10. октобра
Због законских измена добровољни даваоци крви од септембра крв више не дају у Служби трансфузије Опште болнице, већ сада тај хумани чин
обављају у просторијама Црвеног крста, у Улици Жарка Зрењанина 15, и то само средом,
од 9 до 12 сати.
Поред тога, спроводе се и
акције добровољног давалаштва
у школама и компанијама, а
за све њих су сада, уместо Трансфузије, задужени Црвени крст
и Завод за трансфузију крви
Војводине.
Следећу прилику да дате крв
и тако неком спасете живот

Страну
припремила
Драгана

Кожан

имаћете у среду, 10. октобра,
од 9 до 12 сати, у Црвеном крсту. Упоредо са уобичајеном
градском акцијом у просторијама Црвеног крста, крв ће моћи да се да и у Техничкој школи „23. мај”, такође од 9 до 12
сати.

од наведених проблема, јављају се и сукобљавања с родитељима, што додатно компликује ово осетљиво животно раздобље. С једне стране су адолесценти, који имају огромну жељу да преко ноћи одрасту и да
се према њима други опходе
као према одраслима, којима
су вршњачке групе у овом периоду главни извор идентификације, а с друге стране су родитељи, који својим ригидним
правилима и начинима комуникације не пуштају адолесцента да одрасте. У овом нивоу
преплићу се мотиви и циљеви
обају саветовалишта, те је улога психолога да помогне и адолесценту и породици да овај
период прођу што безболније.

Моја визија и жеља је да у будућности оснујемо јединствени центар који ће објединити
услуге за обе циљне групе, односно за све особе којима треба психолошка подршка.
• Шта још представља претњу опстанку породице данас?
– Поред изазова који носи родитељство, постоји још много
разлога због којих породице траже помоћ психолога, а најчешћи
су изванбрачне везе, односно прељубе, љубомора, неспособност јасне комуникације и међусобно
неразумевање супружника. Сврха Саветовалишта за брак и породицу је рад на побољшању и
унапређењу породичних односа
и развијању здраве, функционалне породице. Психолог је неко
ко је ту да супружнике и чланове породице саслуша непристрасно, емпатично и без осуђивања.
То је неко с ким ће они моћи заједно да испитају, истраже и сагледају проблеме из различитих
перспектива и да пронађу најбоље решење.
• Редован долазак код психолога и породичног саветника подразумева и активно учешће самог клијента. Шта то заправо значи?
– Значи да није довољно само отворити се, разговарати и
редовно се појављивати на заказаним сеансама, већ је пожељно озбиљно и посвећено
ангажовање клијената на спровођењу у дело свега онога што
се током сеанси договори с психологом. Психолошки проблеми и проблеми у односима с
другима настају као последица константног коришћења некорисних стратегија и образаца понашања за превазилажење кризних ситуација. Задатак
психолога је да мотивише клијента на промену и укаже му
на нове, корисније стратегије
и обрасце који ће му заиста помоћи да реши проблем.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Пита с јабукама
Са овим рецептом нећете погрешити, јер је испробан већ толико пута, коре се лако развијају
и није потребно да претходно
стоје у фрижидеру, а фил од јабука је ваздушаст и сочан. Уз ове
корице можете направити и фил
од слатког сира замирисан лимуном и ванилом.
Састојци: 250 грама маслаца
или маргарина, два жуманцета,
четири кашике шећера, две-три кашике милерама, 450–500 грама
брашна и пола кесице прашка за пециво.
Фил од јабука: 1–1,5 кг јабука, од три до шест кашика шећера, два
беланцета, мало цимета и две кашике презли.
Фил од сира: 500 грама сремског сира, две-три кашике шећера,
кесица ванилин- шећера, два беланцета, две кашике гриза и мало
сувог грожђа.
Припрема: Измешати маслац, жуманца, шећер и милерам (може
и кисела павлака или млеко), додати брашно помешано с прашком
за пециво и замесити прхко тесто. Поделити на два дела.
Јабуке ољуштити и нарибати, али не треба цедити, а затим додати од три до шест кашика шећера (зависно од тога колико су јабуке
киселе). Додати и пену од два беланцета умућена с три кашике шећера, мало цимета и презле, па све пажљиво измешати.
Развити танко једну кору и помоћу оклагије пренети у подмазан
плех (22 x 39 цм), посути гризом, распоредити јабуке и одгоре прекрити другом кором. Мало избоцкати виљушком и премазати млеком. Пећи на 200 степени 30–40 минута.
Напомена: Да би пита била другачија и интересантна, горњу кору
можете направити и од ове смесе: 125 грама овсених (зобених) пахуљица, 60 грама шећера, 60 грама брашна, 100 грама отопљеног
маслаца и две кашике меда. Све измешати и посути преко фила од
јабука.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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Петак, 5. октобар 2018.
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АКЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА У ГРАДСКОМ ПАРКУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

А ШТА ЋЕТЕ ВИ УЧИНИТИ
ЗА СВОЈЕ СРЦЕ?
Одазвало се више од
130 суграђана
Седамдесеторо
попунило упитник
Велико интересовање
за демонстрацију
КПР
Светски дан срца, 29. септембар, био је повод за занимљиву
акцију коју су волонтерке и волонтери панчевачког Црвеног
крста приредили прошле суботе у Градском парку с циљем
да подигну свест грађанства о
значају превенције кардиоваскуларних болести.
Ове године је Светски дан
срца обележен у целом свету
под слоганом „Обећавам да...
за моје срце, за твоје срце, за
сва наша срца”. Како су кардиоваскуларне болести водећи
узрок смрти и инвалидитета у
свету, слоган је осмишљен да
би подстакао људе широм планете да обећају да ће ути цати
на четири главна фактора ризи ка, а то су: коришће ње ду ва на, не пра вил на ис хра на,

Прилика да се науче корисне вештине
физичка неактивност и штетна упо тре ба алкохола.
Током акције у Градском парку представници Црвеног крста разговарали су са суграђанима и суграђанкама – њих више од 130, нудећи им прилику
да попуне анкету како би се и
путем ње додатно информисали. Поред тога, Панчевке и Панчевци имали су могућност да

се упознају с техником кардиопулмоналне реанимације, као
и да на великом срцу од папира, такозваном срцу обећања,
напишу шта обећавају да ће урадити за своје срце у наредних
годину дана. Посетиоци штанда су за своје учешће добијали
симболичан поклон: куцајуће
оригами срце, које су направили активисти Црвеног крста,

као подсетник на то колико је
важно бринути о здрављу.
– Акција је протекла у најбољем реду. Изузетно нас је обрадовао велики одзив наших суграђана, који су били заинтересовани да се укључе у све активности. Њих седамдесет је
попунило упитник на тему болести срца и њихове превенције. Поред тога, на нашем штанду смо информисали посетиоце и о другим активностима које спроводимо, с посебним тежиштем на акцијама добровољног давалаштва крви – истакао
је Сава Веселиновић, координатор ове акције.
Према његовим речима, упитник који је спроведен у Градском парку, послужио је активистима Црвеног крста да обаве мини-истраживање о томе
колико Панчевке и Панчевци
познају болести срца и крвних
судова и начине на које се оне
могу превенирати. Већина анкетираних је умела да наброји
факторе ризика за настанак кардиоваскуларних обољења, као
и мере превенције, а многе је
изненадила чињеница да су кардиоваскуларна обољења водећи
узрок смрти у овом делу света.
Д. Кожан

ВАЖАН ФОРУМ У НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ

О запошљавању особа са инвалидитетом
Трећи Форум корисника и пружалаца услуга за особе са инвалидитетом на тему „Стварање услова за радно ангажовање и запошљавање особа са инвалидитетом” одржан је у четвртак, 27. септембра, у Народној банци Србије. Организатори догађаја били су Републички завод за социјалну заштиту и удружење „На пола
пута” из Панчева, уз подршку
Европске асоцијације пружалаца услуга за особе са инвалидитетом – ЕАСПД.
У фокусу овогодишњег окупљања била су питања развоја
услова и механизама за постизање веће радне ангажованости и запошљавање особа са инвалидитетом у Републици Србији. Дискутовало се о закон-

ском оквиру, креирању пожељних модела запошљавања и радног ангажовања особа са инвалидитетом, њиховом оснаживању и активнијем приступу
тржишту рада, а истакнути су
и примери добрих пракса, ка-

ко у нашој земљи, тако и у суседним земљама.
Форум су отворили Божидар
Дакић, директор Републичког
завода за социјалну заштиту,
Марина Куриљ, извршна директорка удружења „На пола

пута”, и Валерија Бужан, представница ЕАСПД-а. Поред организатора, на конференцији
су учествовали представници
Канцеларије УН у Београду,
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Националне службе за
запошљавање, локалне самоуправе, цивилног друштва и академске заједнице, као и представници установа из система
социјалне заштите.
Конференцији је присуствовало више од сто људи, што
сведочи о потреби да се о запошљавању, као и другим темама у вези с положајем особа
са инвалидитетом разговара и
у наредном периоду, у што ширем кругу заинтересованих актера.
Д. К.

Креирајте слоган или постер на тему рака дојке
здравље „Др Милан Јовановић
Батут”.
Конкурс је расписан у сусрет
октобру као Међународном месецу борбе против рака дојке,
са идејом да се подигне свест
јавности о важности скрининга
и раног откривања те врсте карцинома. Такмичење је подељено у две категорије, сходно животном добу аутора: једну ка-

тегорију чине ученици осмог
разреда основне школе, средњошколци и студенти, док другу чине грађани старији од
осамнаест година. Своје предлоге аутори могу послати у ПДФ
формату с назначеним именом
и презименом, годином рођења и бројем телефона, најкасније до 20. октобра. Решења
за најбољи постер треба посла-

ти на имејл адресу konkurs.poster@gmail.com, а решења за
слоган на имејл адресу: slogan.konkurs@gmail.com.
Стручни жири ће одабрати
најбоље радове до 31. октобра, а
имена победника биће саопштена на „Фејсбук” страници „Pink
Ribbon Serbia”, на којој можете
пронаћи и све информације о
овом конкурсу.
Д. К.

МЕЂУНАРОДНА НЕДЕЉА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ

Највећи проблем комуникацијска баријера
Још од 1958. године последња
седмица септембра широм света се обележава као Међународна недеља глувих и наглувих. Током седам дана бројне
локалне организације и савези
приређују низ различитих активности како би допринели
томе да се скрене пажња јавности на важност унапређења
права глувих и наглувих особа.
Свечана академија, као централна активност ове недеље,
одржана је у четвртак, 27. септембра, у Ваљеву, а њој су присуствовали и представници Међуопштинске организације глувих и наглувих Панчево. На-

редног дана, 28. септембра, и
Панчевци су приредили прославу у својим просторијама. Ту
су чланове поздравиле Александра Зорић, председница МОГН
Панчево, и Сузана Белић, секретарка те организације.

– Један од главних проблема с
којима се ова популација сусреће,
јесте комуникацијска баријера. Ми
тај проблем успешно решавамо
будући да у нашој организацији
постоји преводилачки сервис па
је нашим члановима на распола-

Пошто се ближи ноћ, друштво налази уточиште од мећаве у забаченом селу Краљевство Небеско, где дванаест сабласно истоветних кућа стоје мрачне и напуштене. У Краљевству Небеском
десило се нешто страшно:
недовршено јело стоји на тањирима, аутомобили су и даље паркирани у гаражама.
Претходни становници села
као да су у земљу пропали,
али трагови у снегу говоре
да неко и даље вреба у леденој тами – неко ко посматра
Мору и њене пријатеље.
Неколико дана касније детективки из одељења за убиства Бостонске полиције Џејн

Рицоли стиже вест да је Морино угљенисано тело нађено у планинском кланцу. Џејн
је решена да открије шта се
тачно десило с њеном пријатељицом. Истрага је увлачи
у замршену прошлост Краљевства Небеског, где под
снегом чека страшна тајна.

Два читаоца који до среде, 10. октобра, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „У којој
ситуацији у животу сте били хладни као лед?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Хладно као лед” Тесе Геритсен.
Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Између два света”
Селине Сјак Чин Јок
У данима кад су духови ходили по овој долини калаја
и суза, у нашем народу се
појавио један ратник и носио је чаробан мач. Цај Хун
је одувек била бунтовна –
још као дете стално је упадала у невоље. Није их тражила, оне су њу саме проналазиле. Али то се и очекивало од једне девојчице рођене у знаку Тигра, јер оне доносе проблеме и лошу срећу. А Цај Хун се својски трудила да то и докаже.
Међу мирисима чили папричица и егзотичних зачина
Цај Хун почиње да цени богатство традиције и на крају
се удаје за образованог и наочитог Кинеза. Када роди десеторо деце, најзад добија прилику да пренесе легенде које

је чула – магичне приче о мушкарцима из мора – али и
своју ратничку храброст и неустрашиви дух. Док нови поредак доноси ветрове промена са Запада, у борби између
старог и новог, Цај Хун је жена која дише ваздух двају светова – не само једног или другог, нити једног више од другог, већ оба подједнако.

Два читаоца који до среде, 10. октобра, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Када се
осећате као да сте између два света?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Између два света” Селине Сјак Чин Јок.
Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

УЧЕСТВУЈТЕ НА КОНКУРСУ
У оквиру пројекта Унапређење националног програма за
рано откривање рака дојке у
Републици Србији, отворен је
креативни конкурс за најбољи
слоган и/или постер, који се
реализује у сарадњи с Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА), Министарством здравља Републике Србије и Институтом за јавно

„Хладно као лед”
Тесе Геритсен

гању тумач за знаковни језик – нагласила је Сузана Белић.
Она је додала и то да МОГН
наглувим члановима обезбеђује помоћ око набавке и сервисирања слушних апарата у сарадњи са аудиолошким кућама, а прати и прописе и редовно обавештава чланство о изменама њихових права.
Међуопштинска организација глувих и наглувих окупља око
1.500 чланова из пет општина:
Панчева, Алибунара, Ковина,
Опова и Ковачице. Најзначајнију подршку раду организације
пружа Град кроз пројектно финансирање.
Д. К.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Љубав на прву чашицу
У прошлом броју нашег листа питали смо вас коме и
дан-данас дугујете одговор.
„Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Одговор” Алана
и Барбаре Пиз за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Једном момку. Кад ме је
питао да се удам за њега, толико сам се препала да сам
побегла главом без обзира.
Некако смо то испеглали, али
никад више нисам чула то
питање.” 063/8416...
„Вама дугујем одговор на
ово питање иако сте га поставили још пре неколико
дана. И зато се јављам, јер
не волим да будем дужан никоме.” 060/4442...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на пита-

ње која љубавна прича је на
њих оставила најјачи утисак.
Они ће освојити по један примерак књиге „Енглески пацијент” Мајкла Ондачија.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Баба Станкина и деда Ђокина, јер је љубав на прву
чашицу. Заволели су се када
су се пр ви пут на пи ли.”
064/0541...
„Он је позвао Немачку из
Србије и објаснио на немачком шта му треба. Одговорила је непозната Немица.
Кад је схватио да је погрешио број, опсовао је на српском. Она га је на српском
питала: ’Зезаш ли ти мене?’
Ове године славе 17 година
брака.” 064/3656...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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ХРОНИКА

ПАНЧЕВАЧКИ ПОЛИЦАЈЦИ СПРОВЕЛИ
АКЦИЈУ

Делили брошуре
са информацијама

При пад ни ци По ли циј ске
управе Панчево су прошле
недеље на територији Месне
заједнице Тесла пролазницима делили флајере са упутствима грађанима како да се
одбране од крађа.
Тиме су започели кампању под називом „Грађани,
опрез, чувајте своју имовину”, током које ће обићи све
делове нашег града и делити пропагандни материјал.
Поменути флајери садрже
много корисних информација. Између осталог, да набавка врата с бољом бравом,
аларма или камера за видеонадзор знатно смањују могућност да лопови провале у
нечију кућу или стан. На пример, за обијање врата која
имају обичну браву с цилиндром потребно им је само
неколико секунди да без бу-

ке сломе цилиндар подесним
кључем и да уђу.
С друге стране, за разваљивање врата која су обезбеђена квалитетном бравом или
алармом потребна су им два
сата, и то уз велику буку. То
им нимало није у интересу,
јер свако може да их чује.
У флајерима који су прошле недеље дељени на Тесли, на грађане је апеловано
и да када треба да иду на
пут, не причају другима о
плановима за путовање и да
не остављају поруке и најаве о томе на друштвеним
мрежама. На флајерима пише и да пре одласка на пут
не би тре ба ло оста вља ти
вредне ствари у стану. Ако
је то већ неминовно, најбоље је ставити их у сефове,
или дати на чување особи од
поверења.

У ТОКУ СУЂЕЊЕ ЗА ПРОШЛОГОДИШЊЕ УБИСТВО НА СОДАРИ

СТРАШАН КРАЈ ЈЕДНЕ ЉУБАВИ
Оптужница терети
Синишу Радованчева
(1967) да је у стању
лаке алкохолисаности
ножем убио супругу
Биљану (1987)
Непосредно пре тог
догађаја наредио
12-годишњој
пасторки, која је томе
присуствовала, да
изађе из просторије у
којој се посвађао са
супругом, иначе ће и
њу убити
Убиство наше суграђанке Биљане Мијатовић (1987), које се
догодило 21. новембра прошле
године у вечерњим сатима у
стану на Содари, за шта је осумњичен њен супруг Синиша Радованчев, требало би да добије
судски епилог.
У Вишем суду у току је суђење Радованчеву, кога оптужница панчевачког Вишег јавног
тужилаштва терети да је убио
Биљану ударцем ножем и да је
тиме починио кривично дело
убиство из члана 113 Кривичног законика Србије.
„У стању смањене урачунљивости, али не у толикој мери

У ГРАДСКОМ ПАРКУ

Борци обележавају 6.
октобар
Чла но ви Град ског од бо ра
Удружења бораца Народноослободилачког рата и других борачких удружења која
чувају успомене на сукобе на
нашим просторима у суботу, 6. октобра, у 11.15, положиће венце на споменике народним херојима из Другог
светског рата.
Они ће на тај начин обележити 6. октобар, датум када су партизанске јединице
и војници руске Црвене армије 1944. године ослободили наш град.
Прослава ће почети окупљањем и дружењем свих
који су заинтересовани да се
обележавање тог датума настави, а њихово зборно место ће бити просторије Градског одбора Удружења бораца НОР-а. Почетак је предвиђен за 10 сати, а сат времена касније, у 11.15, на споменике народним херојима
би ће по ста вље ни вен ци и
цвеће.

Предвиђено је да венце положе представници СУБНОР-а
и борачких удружења, Градске управе, Војске Србије и
дру ги. При сут ни ма ће се
обратити председник Градског одбора НОР-а Тодор
Тоша Стојановић, гости из
СУБ НОР-а Вр шца и Бе ле
Цркве, неко од представника Градске управе итд.
Подсећамо, 6. октобар се
све до 2001. године славио
као празник нашег града, да
би те године тадашња локална власт одлучила да нови
дан Панчева буде 8. новембар, датум када је српска војска ушла у Панчево на крају
Првог светског рата.

Петак, 5. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

да није могао да схвата значај
оног што је радио и да управља својим поступцима, он је
лишио живота своју супругу Биљану тако што ју је у изнајмљеном стану на Содари, у коме су
заједно живели, ударио ножем
у пределу грудног коша и нанео јој смртоносне повреде. Због
крварења из рана на срцу и плућима које јој је Радованчев нанео, она је на лицу места пре-

минула”, пише између осталог
у оптужници Вишег јавног тужилаштва.
Према писању новинара београдских дневних листова који су присуствовали његовом
недавном давању исказа пред
судијама, Радованчев је покушао да изазове сажаљење код
њих, па је повремено плакао,
муцао, прекидао давање исказа и говорио да је тачно да ју је

убио, али да ју је и поред тога
волео!?
Међутим, у делу оптужнице
Вишег јавног тужилаштва пише да је током свађе у кухињи
која је претходила убиству оптужени Радованчев јасно запретио Биљани да ће је заклати. Томе је присуствовала његова дванаестогодишња пасторка, која га је запрепашћено питала кога ће заклати.
Он јој је на то хладнокрвно
наредио да изађе напоље да не
би прво заклао њу, што је несрећно дете и учинило. И поред
огромног стреса који је те вечери доживела, девојчица је смогла снаге да изнесе напоље тек
рођену сестру и да о свему што
се десило обавести полицију.
Након тога Радованчев је
убио Биљану, а то је, како је
констатовано током истраге,
учинио кухињским ножем дужине 32 центиметра, са сечивом које је било дугачко 20
центиметара.
Ударац ножем који је Синиша задао Биљани био је толико јак да је током обдукције
утврђено да је, поред ране у
пределу грудног коша која се
пружала у два правца, имала
једно пресечено ребро уз грудну кост, ране на десној срчаној
преткомори, посекотину на левој преткомори и прободено
лево плућно крило.

САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ

Нема толеранције за корупцију
За седам месеци, колико је
прошло од ступања на снагу
новог Закона о организацији и
надлежности државних органа у сузбијању тероризма, корупције и организованог криминала, посебна одељења тужилаштава поднела су различите врсте оптужних аката против 275 окривљених.
– Изречене су осуђујуће пресуде против 142 лица, а 56 њих
је осуђено на казне затвора –
изјавила је 26. септембра министарка правде Нела Кубуровић на саветовању „Превенција и борба против корупције”.
Она је прецизирала да су тужилаштва гонила осумњичене
за различита кривична дела,
укључујући и она нова која су
се у нашем правном систему
први пут појавила у изменама
Кривичног законика из 2016.
године, као што су давање мита, злоупотреба службеног положаја и проневера у обављању привредних делатности.
– Ти подаци говоре да је наше правосуђе и те како спо-

собно да спроведе једну овако
велику и захтевну реформу, а
да заједно с њим и полиција
може да прикаже завидну ефикасност – истакла је Кубуровићева. Она је похвалила све
више јавне тужиоце, председнике судова, шефове посебних
одељења, тужиоца за организовани криминал, полицајце,
као и поступајуће судије и заменике јавних тужилаца.
Министарка правде је подсетила да је од новембра про-

шле године па до јуна ове године одржан велики број тренин га за су ди је, ту жи о це и
представнике других институција.
– Више од 300 учесника прошло је стручну обуку. Такође,
ојачани су кадровски капацитети посебних одељења за корупцију, четири виша суда и
четири јавна тужилаштва, у којима је повећан број административних радника за скоро
70 новозапослених. Посебна

одељења при тужилаштвима и
Тужилаштву за организовани
криминал имају запослене финансијске форензичаре као државне службенике – додала је
Кубуровићева.
Међутим, она је истакла да
није задовољна тиме што није
било озбиљнијих резултата када је реч о имовини која је одузета од осуђених за кривична
де ла. Под се ћа мо, но вем бра
2008. године ступио је снагу
Закон о одузимању имовине
проистекле из кривичног дела.
Подсећамо, њиме се прописује да правосудни органи могу да одузму новостечену покретну или непокретну имовину чија вредност прелази милион и пет стотина хиљада динара сваком лицу које је осуђено за организовани криминал, искоришћавање деце за
порнографију и приказивање
порнографског материјала, против привреде и јавног реда и
мира, неовлашћену производњу и стављање у промет опојних дрога итд.

СПЕЦИЈАЛНА БРИГАДА ПРОСЛАВИЛА СВОЈ ПРАЗНИК
НАШ СУГРАЂАНИН ПОКРЕНУО ПЕТИЦИЈУ

Решити проблем паса
луталица
У жељи да иницира решавање проблема паса луталица,
наш суграђанин Саша Калинић покренуо је потписивање пе ти ци је под на зи вом
„Ослободите улице од паса
луталица”.
Допринос овој акцији могуће је дати на сајту www.peticije24.com/oslobodite_ulice_od_pasa_lutalica. У петицији, између осталог, пише:
„Због закона који је тренутно на снази, да се сваки
пас луталица који буде ухваћен на улици након чиповања, стерилизације и евентуалног лечења у прихватилишту (азилу) поново врати на
улицу где је и ухваћен, у Србији је по незваничним подацима исплаћено око 25 милиона евра грађанима као

одштета због напада у последњих шест година, а у том
периоду је нападнуто преко
70.000 грађана”.
Могуће је прочитати и да
је повод за њу то што је супруга Саше Калинића доживела три напада паса луталица у року од две године,
као и то што у свим насељеним местима у Србији постоје грађани који су имали
таква непријатна искуства.
У тексту петиције је због
тога наглашено да је грађанима Србије угрожена општа безбедност на улицама,
као и њихова имовина, с обзиром на то да су пси луталице у многим местима нападали и убијали овце, патке, живину и друге домаће
животиње.

Постижу резултате за поштовање
У протеклих годину дана Специјална бригада је извела преко 500 гађања из разних врста
оружја, десетине вежби различитих нивоа, реализовала обуку у зимским условима, више
од 700 сати роњења и више од
6.500 падобранских скокова.
Припадници те јединице учествовали су на вежби с руским
војницима у Русији, извели падобранске скокове у јужном Банату са америчким падобранцима и више пута били заједно
на вежбама са специјалцима из
МУП-а Србије и колегама из
многих других армија.
Ови подаци, који обухватају
само део активности Специјалне јединице у протеклих годину дана, чули су се прошлог
петка, 28. септембра, на прослави дана те јединице која је
одржана у њеној бази, касарни
„Растко Немањић”.
Свечаности су као гости присуствовали командант Копнене

вој ске ге не рал-пот пу ков ник
Милосав Симовић, претходни
команданти Специјалне бригаде пензионисани пуковник
Радосав Цветковић, генералмајор Илија Тодоров, начелница Јужнобанатског округа
Данијела Лончар, градоначелник Пан че ва Са ша Па влов,
представници Српске православне цркве и Министарства
унутрашњих послова, пензионисани припадници Специјалне бригаде, рањени припадници јединице и чланови поро-

дица њених погинулих припадника.
Присутнима се обратио доскорашњи командант Специјалне бригаде бригадни генерал Зоран Величковић. Он је
истакао да је јединица коју
предводи остварила сарадњу са
специјалним јединицама из
бројних земаља, а да су многи
њени официри на усавршавању у другим армијама.
Додао је да је позитивно и то
што припадници Специјалне бригаде постижу добре резултате ка-

да учествују на спортским такмичењима и што не заборављају колеге које су страдале вршећи задатке у униформи те јединице и њихове породице.
– Наше опредељење је достизање највиших оперативних
способности да бисмо увек били спремни да одговоримо на
све могуће претње и изазове.
До тога ћемо доћи само врхунском обуком, чврстом војничком дисциплином и одговорношћу. Они који су недавно постали део наше јединице, морају да буду свесни да се налазе у јединици у којој се највише цене рад и резултати рада и
да имају привилегију да стану
у строј одважних – нагласио је
генерал Величковић.

Страну припремио

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево
Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

АКЦИЈE
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

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

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

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
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

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

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије

КУЛТУРА
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Културни телекс
Представе
Субота, 6. октобар, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Светлуцава и сјајна магична прича” позориштанца „Јеленица”.
Четвртак, 11. октобар, 19.30, дворана Културног центра:
представа „Поморанџе за збогом”.

Изложбе
Четвртак, 4. октобар, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: изложба „Еколибријум”.
Петак, 5. октобар, 18 сати, Свечана сала Народног музеја:
отварање изложбе слика Милослава Дворака „Мој свет слика”, уз присуство амбасадорке Словачке Дагмар Репчекове.
Уторак, 9. октобар, 19 сати, Галерија савремене уметности:
отварање изложбе „Раскршћа” Миле Гвардиол.

Тематски програм
Четвртак, 4. октобар, 12 сати, Народни музеј: шетња старим
градским језгром уз стручно вођење историчарки уметности
Марине Миљуш и Драгане Ружић.
Петак, 5. октобар, 19 сати, Градска библиотека: предавање
„Вода, основ живота”. Гост: академик Милош Ћорломановић,
члан Института природних наука „Лунћинг” Академије наука Народне Републике Кине.
Понедељак, 8. октобар, 19.30, читаоница Градске библиотеке: путописно предавање о Северној Кореји и промоција
књиге „Северна Кореја – путовање по земљи Ким Џонг Уна”.
Уторак, 9. октобар, 19.30, Градска библиотека: промоција
романа „Реквијем за дечачки сан” Ивана Павловића у издању Књижевне омладине Србије.

Петак, 5. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗЛОЖБА СЛИКА ДЕЈАНА РАТКОВИЋА

ПОРТРЕТИ ЛИЦА, ДОКУМЕНТИ
Изложено
сто двадесет радова
Панчевачки уметник Дејан Ратковић представио је своје радове на самосталној изложби
„Портрети лица, документи”,
која је отворена у уторак, 25.
септембра, у Галерији Милорада Бате Михаиловића.
Публика је имала прилику да
види преко сто двадесет портрета који су настали у периоду
од 2015. године до данас. Избор
је обогаћен неким старијим радовима, чак и из 1997. године,
који до сада нису никада били
изложени у нашем граду.
– У питању су портрети. Без
обзира на стилове и фазе које
сам пролазио, у међувремену
бих углавном радио и понеки
портрет да бих се одморио. После неког времена се скупио
велики број радова, где се може видети разноликост приступа мојих експеримената, покушаја и играрија – рекао је Ратковић.

Техника којом су рађене слике претежно су уље на платну,
темпера и акварел, док су ликови који су насликани имагинарни.

– Инспирација су ми сви они
људи који су прошли кроз мој
живот некада и они који су отишли. Стицајем околности радим у школи и сваке године

једна генерација оде. Такође,
велики број колега које сам упознао, отишао је на друго радно
место или из земље. Емотивно
сам доживљавао све те ситуације и ово су моја сећања на
све њих – објаснио је аутор изложбе.
За музички сегмент у оквиру изложбе били су задужени
Александар Ђорђевић и Сава
Лазаров.
Дејан Ратковић је рођен 1963.
у Београду. Дипломирао је на
ФЛУ у Скопљу 1991. године,
на одсеку за сликарство, у класи професора Симона Семова.
Члан је УЛУС-а од 1996. године. Излагао је колективно више пута широм бивше Југославије од 1993. године и око седам пута самостално. Учествовао је у раду више ликовних
колонија. Бави се педагошким
радом као наставник ликовне
културе у ОШ „Бранко Радичевић” у Панчеву више од двадесет година. Члан је Удружења ликовних уметника „Светионик”.

У ОКВИРУ ОБЕЛЕЖАВАЊА ЈУБИЛЕЈА
ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ НИКОЛЕ ВЛАЈИЋА

Куће и људи
Промоција публикације „Куће и људи – водич кроз културну историју града Панчева” Николе Влајића, етнолога-саветника, одржана је у
петак, 28. септембра, у Свечаној сали Народног музеја
Панчево.
Књига Николе Влајића резултат је дугогодишњег истраживачког рада у области културног наслеђа града који се развијао у оквирима европског културног
простора.
– Хтео сам у књизи да укажем на неке моменте који
нису познати широј јавности
и да издвојим одређени број
личности, међу којима су и
неке мање познате, али су по
мом мишљењу значајне. Свих

МОЈ

наведених тридесет личности излазе из тог завичајног
контекста, то су људи који су
значајни за културу и историју Србије, а можда и шире. У овој књизи је обухваћен период од друге половине 18. века па закључно с нашим данима. Последњи у овој
књизи се упокојио пре три
године, а најстарији је рођен
на почетку 1765. године –
рекао је Никола Влајић.
Неки од људи који се налазе у књизи су Ђорђе Вајферт, И. М. Коларац, Милош
Црњански и Оља Ивањицки.
Сви посетиоци су добили
бесплатан примерак књиге
„Куће и људи – водич кроз
културну историју града Панчева”.

избор МОЈ

Добро јутро, љубави
Ивана Гаврилов,
фризерка
КЊИГА коју препоручујем је
„Исповест из харема”, коју
је написао Бранко Миленковић. Она је заснована на истинитом догађају. То је прича
једне Београђанке која је била киднапована и одведена
у арапски харем, где је провела четири године. После
драматичног расплета догађаја и краћег боравка у Турској успела је да се врати у
Београд крајем 1995. године. Књига је одлична и свака
жена треба да је прочита.
МУЗИКА: Волим да слушам
разну музику, а шта ћу изабрати, зависи од расположења. Углавном оно што ме брзо покрене и подигне ниво
енергије. Најчешће слушам
домаћи поп. Омиљени извођач ми је Јелена Томашевић.
Најдража песма ми је „Добро јутро, љубави”.
ФИЛМ који волим да гледам
је „Марли и ја”, који је режирао Џон Гроган. Снимљен је
по књизи истог назива. Ради
се о пару који је тек ушао у
брак и након што им не успе
да одмах добију бебу, они одлучују да узму пса. Ускоро пас

Целовечерњи концерт ПСЦПД-а
У Свечаној сали Народног музеја Панчево у четвртак, 27.
септембра, Панчевачко српско
црквено певачко друштво одржало је целовечерњи концерт.
Панчевачко српско црквено
певачко друштво је најстарије
певачко друштво у српском народу – ове године слави 180
година непрекидног постојања
и деловања. Наступ који је одржан пред пут у Беч, један је од
догађаја којима се обележава
јубиларна годишњица.
– До сада смо имали велику
изложбу, након које је одржан
концерт, такође у Народном музеју. У оквиру „Дана прота Васе” отпевали смо цело бденије,
а овом приликом смо представили концертни програм с којим ћемо наступати и ван на-

шег града и земље – истакла је
Вера Царина.
Хор је од 28. до 30. септембра боравио у Бечу, где је имао
неколико активности. Првог

дана је одржан целовечерњи
концерт у Цркви Рођења Пресвете Богородице и приређено
мултимедијално предавање о
друштву и његовом историјату.

Другог дана хор је певао литургију с владиком Андрејем,
који је владика италијански,
малтешки, аустријски и швајцарски.
– Оно што очекујемо, а није још извесно, јесте гостовање у Виченци крајем октобра,
као и „Дани духовне музике”,
који ће ове године бити посвећени нашем јубилеју. Плани ра мо ве ли ку про сла ву у
оквиру наше славе у децембру, на којој ћемо, надам се,
успети да представимо једну
малу допуну монографије Миховила Томандла. Желимо да
сећањима оних који још нешто памте и који су још живи
покријемо период од 1938. године до данас – нагласила је
Вера Царина.

ЗАВРШЕН ШЕСНАЕСТИ ФЕСТИВАЛ „ETHNO.COM”

Традиција и историја
Прошлог викенда, 28. и 29. септембра, на сцени Културног центра Панчева одржан је шеснаести фестивал „Ethno.com”, чији је уметнички директор виолиниста Филип Крумес.
Фестивал је отворио састав
„Бојана и Небојша Брдарић”, који се годинама бави традиционалном музиком с Балкана. С
њима су те вечери наступиле и
Јелена Пећаранин и Невена Чипак. Након уводног концерта
панчевачкој публици се представила група „Бело платно”, чији је репертоар базиран на тра-

дицији Косова и Метохије. Састав тренутно прославља двадесетогодишњицу постојања, а
основне одлике њиховог извођења су балкански модални стил,
упечатљиви женски и мушки
гласови, свирање на традиционалним музичким инструментима, као и певање старих песама на локалним дијалектима.
Другог дана фестивала изведена је јеврејска музичка представа под називом „Јосиф и његова браћа”. Пред извођење мјузикла публици се обратио главни рабин Јеврејске заједнице

Србије Исак Асијел, који је испричао причу о Јосифу. Он је
објаснио да се овај историјски
лик у свом животу понашао надобудно 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, кренуо његов успон у животу.
– У овој какофонији у којој
живимо има пуно буке. Немамо времена да саслушамо друге. Ипак, ако развијемо тај осећај да саслушамо глас танак,
тих, глас који је у болу, у патњи

и ако пригнемо уво да то заиста 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 „Šira U’tfila” и
глумци Младен Андрејевић и
Зорана Бечић. Библијску поему „Las coplas de Yosef Ha-Tsadik” написао је Абрахам Толедо на ладину, у 17. веку, у Истанбулу.

ИЗЛОЖБА РАДОВА ИВАНЕ ДРАГУТИНОВИЋ СОКОЛОВСКИ И ДРАГАНЕ ЖАРЕВАЦ

Круг велова
постаје врло немиран и несташан. После неког времена
пар добија дете и њихов живот с кућним љубимцем постаје веома буран. Ситуација
се још више компликује када
се роде још две бебе. Деца су
одрасла уз Марлија и веома
су се везала за њега, али се он
после неког времена разболео и на крају је морао да буде успаван. Оно што је најинтересантније, јесте да је све
догодовштине које су имали
с њим, Џон писао као колумну за своје новине, које су касније остале као велика успомена на живот с Марлијем.
Филм је смешан, тужан и поучан, а препоручујем свима
да га погледају.

У Галерији савремене уметности у уторак, 25. септембра,
отворена је изложба радова
Иване Драгутиновић Соколовски и Драгане Жаревац, под
називом „Круг велова”.
Циклус радова и изложби реализовале су уметнице које сарађују од 2015. године. Како
су нагласиле, међусобно су се
заинтересовале за радове јер
се обе баве муслиманском традицијом, која се у нашој култури огледа у севдалинкама,
мирисима зачина, сензуалности додира материјала, у језику и обичајима.
Метафору вела су преузеле
из текста „Ислам, атеизам, модерност, нека богохулна размишљања” Славоја Жижека.
Он је говорио о Агари, Авра-

мовој наложници и мајци прворођеног Исмаила, родоначелника ислама, означујући је
као ону која је разговарала директно с Богом, молећи га да
јој спасе дете, и закључио да је
обичај да жена мора бити прикривена велом последица веровања да она непосредно види Бога и гарантује истину.

Др Ивана Драгутиновић Соколовски рођена је 11. маја
1974. у Београду. На Факултету ликовних уметности у Београду је дипломирала (1999),
магистрирала (2003) и докторирала (2015). Бави се сликом,
цртежом, скулптуром, инсталацијом, видеом, перформансом, организацијом уметнич-

ког симпозијума „Милешева”
и педагошким радом.
Драгана Жаревац се од 1979.
бави медијском уметношћу и
излаже у Србији и у иностранству. Њени видео-радови приказани су на бројним видео-фестивалима, ТВ станицама
(Арте, Ла5, СВР), у позоришним представама, на изложбама и манифестацијама широм Европе и у САД, Африци
и Аустралији.
Изложба ће бити отворена
до 5. октобра.

Страну припремила

Мирјана
Марић

13

СЕЛО

Петак, 5. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НОВОСЕЉАНКЕ УСПЕШНО НЕГУЈУ ТРАДИЦИЈУ

„БАНАТСКИ ХЛЕБ” НАПРАВЉЕН
С МНОГО УКУСА
Најбоље Алибунарке
и Глогоњке
У знак сећања на то како је некад изгледала, по којој рецептури је мешена и колико је била укусна основна животна намирница, Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” осмислило је манифестацију под називом „Банатски хлеб”.
Тим поводом вредне чланице поменуте организације четири године заредом приређују надметање у прављењу тог
прехрамбеног артикла од пшенице по старинској рецептури,
али такмичарски мотив им није у првом плану, већ су то свакако вредности као што су неговање традиције, ангажовање
припадница лепшег пола у руралним срединама и можда и
најбитније – дружење и склапање нових познанстава.
Сам догађај свечано је отворен у недељу, 30. септембра, у
локалној спортској хали, уз присуство бројних учесника из околине, односно удружења жена
из Панчева, Старчева, Омољице, Јабуке, Глогоња Алибунара, Владимировца, Орловата,
Качарева, Долова, Уздина, Овче, Иланџе, Торака и, наравно,

Новог Села. Међу њима су се
нашле и званице као што су
Зоран Перковић, заменик амбасадора Босне и Херцеговине
у Републици Србији, и Зорица
Репац, чланица Градског већа
за пољопривреду, село и рурални развој, заједно с другим
представницима локалне самоуправе.
Како је манифестација „Банатски хлеб” такмичарско-излагачког карактера, учесници
су се представили умећем у

справљању домаћег хлеба и
украшавању излагачког простора у искључиво етно-стилу.
Према речима Снежане Бабе, председнице Удружења жена „Новосељанке/Boboacele”,
главног организатора догађаја,
свих шеснаест учесника било
је на висини задатка.
– Жене су се, као и увек, својски потрудиле и показале у најбољем светлу. Наравно, неко је
морао и да понесе са собом награде, о чему је, верујемо пра-

ведно, одлучивао еминентан жири – истакла је Снежана Баба.
Тако су у конкуренцији „најбољи хлеб” о квалитету узорака пресуђивали Саша Мишић,
медијски познати кулинарски
мајстор (аутор емисије „Паклена кухиња”) и Африм Пнисхи,
новосељански пекар, који су
прву награду доделили удружењу „Етно-арт Бракос” из Алибунара; друге су биле „Вредне
руке Баната” из Владимировца, а треће место су поделиле
„Банаћанке” из Торака и „Златна јабука” из Јабуке.
За одабир најлепшег излагачког места био је задужен Ђерђ
Ереш, академски сликар, а према његовом суду, креативније
од осталих биле су „Глогоњке”,
испред чланица удружења „Орловат” и „Етно-арт” из Овче.
И овај догађај улепшан је разноврсним пратећим програмом у којем су учествовали
фолклорни ансамбли локалног
Дома културе и културно-уметничка друштва из Новог Села
(ДАК) и Владимировца („Агрожив”), а нарочито су се истакли
домаћи млади вокални и инструментални солисти – певачица Кристина Мик и хармоникаш Леонид Ардељан.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Отварање понуда за изградњу паркинга код фудбалског игралишта биће обављено у петак,
5. октобра, у Градској управи.
Наредног дана ученици основне школе осликаваће зид на
Ватрогасном дому.
Банатско Ново Село: Бесплатни превентивни здравствени
прегледи (мерење шећера, масноће, телесне тежине...) спроведени су у суботу, 29. септембра, у малој сали Дома
културе. Сутрадан је у организацији Удружења жена „Новосељанке/Boboacele” у спортској хали одржана манифестација „Банатски хлеб”. Оркестар, први фолклорни ансамбл и солисти Дома културе учествоваће у недељу, 7.
октобра, у јавном снимању
емисије „Жикина шареница”
у Панчеву.
Долово: Недавно је у посети
селу био Норио Инагаки из
Токија, истраживач румунског фолклора, како би снимио румунске фолклорне игре
и народне песме – дојне.
Глогоњ: Радници комуналног
предузећа сазидали су роштиљ
на плажи Скела. Дечја фол-

СЕОСКЕ БИБЛИОТЕКЕ – ДОЛОВО (9)

Набавка књига акутни проблем
Библиотека Дома културе у Долову заузима површину од шездесет метара квадратних и састоји се од читаонице са дванаест седишта и простора за
смештај фонда. Према речима
тамошње библиотекарке Жаклине Мијалковић, све то је
уређено, осмишљено и прилагођено свим категоријама читалаца.
– Много позитивних помака
учињено је у последње време, а
преостало је још адекватно решити грејање у зимском периоду, јер постојеће није довољно за постизање задовољавајуће температуре. Поред триста
педесет метара полица за књиге и другу грађу, као и рачунара, скенера и штампача, наш
књи жни фонд да нас бро ји
12.000 наслова, од чега је хиљаду на румунском језику, док
је двадесет одсто књига посвећено дечјем узрасту. Када је о
њима реч, најчитаније су басне и бајке, а међу основцима
су убедљиво најпопуларније
лектире – Нушићева „Аутобиографија” и Ћопићеви „Хајдуци”. Што се старијих тиче, предњаче Хосеинијеви романи, а

публици су интересантни и трилери Џејмса Патерсона, као и
дела Гијома Мусоа. Средњошколци се, поред обавезног
програма, опредељују и за опус
Стивена Кинга – каже ова дипломирана библиотекарка (с
положеним стручним испитом).
У евиденцији установе заведена су 953 корисника, од чега
је око 300 активних и редовних
чланова библиотеке. Међу њима је највише одраслих и основаца, а у солидном броју су заступљени и средњошколци.
– Дневна статистика се редовно води, па је до 15. септембра укупан број коришћених публикација 2.673. Читао-

цима свакодневно нудимо новине „Панчевац” и „Либертатеа”. Поред класичног инвентара, у интерном програму формирамо и електронску базу, у
коју је досад унето 8.289 јединица. Када је реч о куповини
књига, у последњих неколико
година у буџету Града као оснивача установе нема наменског
новца за куповину књига, већ
нам преостаје да се ослањамо
на такозвана сопствена средства Дома културе, која у финансијском плану не прелазе
40.000 динара на годишњем
нивоу, али чак се и то умањује
ребалансом. Тако смо прошле
године купили књиге за 25.500

динара, а у текућој години тај
износ неће прећи ни 20.000 –
наводи Мијалковићева.
Она додаје да је завичајна
књижна и некњижна грађа перманентна потреба локалне заједнице, па је с циљем културног и туристичког развоја села
2014. године започето формирање и Завичајног одељења.
Значајан подухват библиотеке
и Дома културе у претходним
годинама јесте издавачка делатност, а ту се превасходно
мисли на монографије „Мала
црква у Долову” и „Црква у
центру”, у чему је учествовала
и поменута библиотекарка.
Као сервис грађана, библиотека служи и задовољењу других културних потреба становништва, а прати и модерне трендове, нарочито у области подршке интеграцији особа са инвалидитетом. Тако је 2012. године
покренута услуга допремања
књига корисницима са смањеном могућношћу кретања, а излази се у сусрет и трудницама и
породиљама. Достава се на кућну адресу обавља сваке среде и
довољно је само да заинтересовани контактирају с библиотеком, на телефон 26-34–006.

клорна секција Дома културе
наступила је у суботу, 29. септембра, у Јасенову. Дан школе
обележава се у четвртак, 4. октобра, када ће бити организована и изложба кућних љубимаца, док ће Месна заједница
поводом Дечје недеље почастити ученике сокићима, воћем и слаткишима. Очекује се
почетак радова на уређењу атарског пута у смеру Сефкерина.
Иваново: На јавној набавци за
постављање тартан-подлоге на

кошаркашком терену изабран
је најбољи понуђач, који ће
ускоро са ОШ „Моша Пијаде” потписати уговор о обављању радова.
Јабука: Угашен је пожар на
сеоској депонији, уз велики
труд рад ни ка ЈКП-а „ВодКом”. Ускоро почињу радови
на атарским путевима у Јабуци. Поводом Дечје недеље,
у петак, 5. октобра, између
14 и 16 сати, Месна заједница приредиће у својим просторијама за малишане дружење и играње са аниматором.
Качарево: Дом културе је 1.
октобра отворио конкурс за
учешће на Фестивалу хумора
и сатире „Дечја жаока 2018”.
Као и претходних година, биће организовано такмичење
у две категорије – карикатура и афоризам, и то на тему:
кућни љубимци, а право учешћа имају сви основци с територије Панчева. Конкурс
траје до 24. октобра.
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
Креативном културном клубу почела је у петак, 28. септембра, свирком бенда „Порив”, а суботу, 6. октобра, од
19 сати, на истом месту биће обележена Светска недеља свемира, када ће Јован
Алек сић, члан „Мен се” и
Астрономског друштва „Руђер Бошковић” из Београда,
говорити на тему „Комуникација с другим световима”.
Предавање поводом дана рођења Михајла Пупина биће
одржано у уторак, 9. октобра, у 13 сати, у ОШ „Вук Ст.
Караџић”, а предавач ће бити Александра Нинковић Ташић, председница Образовно-истраживачког друштва
„Михајло Пупин”.

О ЗНАЧАЈУ ПЧЕЛА У ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ”

„Медни доручак” у
Брестовцу

УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ОБЕЛЕЖИЛО ГОДИШЊИЦУ И КРСНУ СЛАВУ

Мали јубилеј „Омољчанки”
Пети рођендан и славу Крстовдан Удружење жена „Омољчанке” прославило је у четвртак,
27. септембра, у својим просторијама у Дому културе у
Омољици.
Том приликом, након што је
уприличено резање славског
колача, свака чланица је испричала шта је у претходном
периоду радила у вези са активностима те организације.
Према речима Славице Полић, заступнице удружења, било је много тога за протеклих
годину дана.
– Пре свега, одржавали смо
ткачке радионице за децу, које су биле веома посећене будући да имамо одличну сарадњу са школом. Приредиле смо
и едукације о шивењу и кројењу, као и нецању, специјалној

техници израде радова од чипке на рамовима уз помоћ посебних игала. Курс су држале
две чланице удружења „Панонке”, које за то имају цертификате, а одзив је био изузетно

велик. С Месном заједницом
и Домом културе учествовале
смо у организацији „Породичних дана”, које сваке године
отварамо нашом манифестацијом „Циповка”. Тада правимо и

етно-базар и на њему учествују наше пријатељице из околних места, као и оне из Шимановаца, с којима имамо дугогодишњу плодну сарадњу. Иначе, редовно се састајемо сваке
среде и петка, од 16 до 20 сати, када у просеку десетак жена углавном ради ручне радове. Наша врата су широм отворена и за нове чланице, па су
нам се тако недавно придружиле три релативно младе суграђанке – истакла је Славица
Полић.
Славу и рођендан су „Омољчанке” и њихови гости провели у дружењу и дегустацији посних јела која су домаћице саме припремиле – од пасуља
пребранца и пржене рибе до
посних пита с вишњама, јабукама, бундевама...

Друштво пчелара „Подружница Панчево” наставило је едукативну акцију „Медни доручак” по основним школама у
понедељак, 1. октобра, у Брестовцу. Том приликом су изузетно знатижељним ученицима нижих разреда ОШ „Олга Петров” чланови поменуте организације – Борис Бабић, Шандор Биро, Биљана
Ангелов и предавач Војкан
Милутиновић – открили какве све користи људи имају
од пчела.
– Реч је о активностима започетим 2017. године у оквиру којих малишане упознајемо са животом и значајем
пчела у природи, затим утицајем људи на заједнице ових
племенитих инсеката и, на
крају, с благодетима које се

од њих могу добити. На наше
задовољство, деца су се веома заинтересовала за ове теме и била слободна да постављају разна питања – од тога
да ли постоје пчеле оплођачи до тога колики је век матице. Скренули смо им пажњу на то да се мед добија
искључиво од пчела, а не од
пекара, с обзиром на то да и
такав постоји на тржишту –
истакао је Милутиновић.
Након предавања, организованих у две групе, сва деца су послужена намазом од
меда.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ОГЛАСИ

ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја
делова, долазим на адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (260599)
КУПУЈЕМ томос аутоматик АПН, исправан-неисправан. 064/171-22-13.
(267397)
КУПУЈЕМ возила, стање
небитно, исплата реална,
до 500 евра. 060/135-0848. (267563)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ опел корса Ц
1.0 2005. 158. 000 км,
бензин, клима, петора
врата, повољно.
063/73744-41 (СМС)
ПРОДАЈЕМ пежо 307,
2005. 063/801-24-45.
(267015)
ПРОДАЈЕМ скутер ЦПИ
хусар 49 цм, регистрован
до јула. 061/685-14-01.
(267251)
КОМБИ ивеко застван
new rival, 2010, теретни,
повишен, продужен,
63.000 км, 5.400 евра.
064/144-27-40. (267568)
МАЗДА МХ3 16, 16 В,
1991. годиште, власник.
063/848-62-45, 065/65958-01. (267236)
СЕАТ ароса 1.4, 2002. годиште, регистрован до јуна 2019, додатне 4 зимске гуме, цена договор.
Звати после 10 сати.
064/386-45-53. (267295)

ПУНТО 1.3 мултиџет,
2005, петора врата, фул
опрема. 064/587-50-24.
(267324)

marketing@pancevac-online.rs

ПЕЖО 307, 1.6 бензин,
2001. децембар, петора
врата, фул опрема,
156.000 км, на име.
064/587-50-24. (267324)
БРАВО 1.9, мултиџет М,
2007, фул опрема, на
име. 064/587-50-24.
(267324)
ПУНТО 2, 1.1, 96, троје
врата, регистрован, у возном стању. 064/587-5024. (267324)
АУДИ 80 јаје, 1.8, 90, регистрован, атестиран
плин до 2022. 062/89928-54. (267324)
РЕНО меган 2007, дизел
1.5, 106 кс, 6 брзина, 2/3
врата, редовно одржаван.
064/246-05-71. (267331)
ПРОДАЈЕМ југо ин, 2007.
годиште, нерегистрован.
Тел. 063/865-66-21.
(267370)
ОПЕЛ кадет 1.4, лимузина, 1991. годиште, први
власник. 063/151-45-52,
013/314-352. (267394)
ГОЛФ 3, 1995. годиште,
регистрован, поло 1.4,
2000, регистрован.
063/837-48-34. (267406)
ФОРД сијера, топ стање,
регистрован, бојлер, ТВ
филипс. 060/143-62-10.
(267425)

ПРОДАЈЕМ укњижену гаражу на Котежу 2, на
углу код Пиваре. 063354221. (267391)
АДРИА камп-приколица
са тендом. Први власник,
повољно. Тел. 066/408426. (267469)
ФИЈАТ пунто 1.3, мултиџет, дизел, 2004. годиште,
регистрован, одличан.
061/140-24-85. (267463)
ПЕЖО 106, 1.0, 1998, регистрован, 900. 069/641`124. (267536)
СТИЛО 1.9, ЈТД, 2002, 2
В, плав, 1.5000 евра, замена. 069/641-124.
(267536)
СУЗУКИ бургман 260 цм,
2001. годиште. 060/07287-87. (267453)
БИЦИКЛ женски каприоло. 060/072-87-87.
(267453)
СТИЛО 1.9 дизел, 2002,
петора врата, фул опрема, у првој боји.
К064/587-50-24. (267543)
ОПЕЛ астра караван,
бензин, гас, 1.6, 1998. годиште. 063/876-87-80.
(267142)
ГОЛФ дизел, 1997. годиште, добар, исправан, истекла регистрација.
064/505-63-23. (267504)
ЈУГО 55, 1988. годиште, у
одличном стању, комплет
зимске и летње гуме, алу
фелне, кука, регистрован
до маја 2019, 350 евра.
063/193-63-59. (267516)
ОПЕЛ зафиру продајем,
1.7, 2013. годиште, дизел.
063/244-674. (267548)

ВОЗИЛА

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ тракторску
рото-фрезу 1.80 метара,
ИМТ, тип 612, 838. Тел.
060/632-55-11. (265787)
ПРИКОЛИЦА кикинда,
сетвоспремач, дворедни
шпартач, круњач, прекрупач. 063/887-23-38.
(267556)
ТРАКТОР, фергусон 533,
у добром стању, регистрован, власник.
063/823-29-61. (267553)

ГАРАЖЕ

ИЗНАЈМЉУЈЕМ гаражу
на Тесли, 25 м2. Тел.
063/313-848. (267374)
ГАРАЖУ издајем, дупла,
30 м2, грејање гратис,
струја, зидана, Тесла.
061/225-16-43. (4783)

АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер, замрзивач и половни
делови од веш-машина.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (266131)
СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, даљинских, монитора.
„Плус”, Д. Туцовића 28.
353-463, 063/877-38-21.
(267582)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПОТРАЖЊА

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002,
петора врата, фул опрема, 200.000 км, у првој
боји, на име.
064/587-50-24.
(267324)

ПУНТО 2004, бензин,
плин, клима, тек регистрован, атестиран, 3 В,
1.300 евра.
063/895-45-80.
(267433)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (260599)

ПРОДАЈЕМ козе јалове,
дебеле, добре за клање.
065688-86-30. (267309)

ПРЕПЕЛИЧЈА јаја, смедеревац, сточић за ТВ, собни сточић масиван.
061/150-05-03. (267076)
ПРОДАЈЕМ машину за
прављење папирних џакова, обука и купци обезбеђени. Тел. 064/424-9510. (267154)
РАСПРОДАЈА кока носиља у пуној носивости са
фарме „Дабић” у Панчеву, по цени од 200 динара комад. Упис вршимо
за 13. октобар 2018.
013/377-901. (266977)
ПРОДАЈЕМ велику породичну гробницу на Старом православном гробљу, повољно.
013/346-262.
(266659)
ПРОДАЈЕМ полуконцертни клавир edmund lyner,
метална конструкција,
Беч, повољно. 013/346262. (266659)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ АЕРГ,
6 кв. Тел. 062/176-49-00.
(267278)
РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од
1.500, столови од 4.500.
060/600-14-52. (4784)
КЛИК-КЛАК лежајеви,
нови – од 12.900. Избор
мебла по жељи.
060/600-14-52.
(4784)
ИНВЕРТЕР клима мидеа
12, са уградњом 360
евра, поклон. 0656/29187-32. (267296)
ПРОДАЈЕМ тракторску
рото-фрезу 1.80 метара,
ИМТ, тип 612, 838. Тел.
060/632-55-11. (265787)

СТАРА бахманова цигла,
велики формат. 06377155-44. л267312)
УСТУПАМ два гробна места на Старом православном гробљу у Панчеву.
066/425-180, 013/311761. (267316)

ОРМАР, душе,, сто, столице, витрина, комода,
радијатор, грејалице, покућство. 065/353-07-57.
(267358)
ЈАБУКА, дуња, крушка за
ракију – продајем, довозим. Тел. 061/142-23-69.
(267317)
ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих кв, достава, монтажа, гаранција, повољно.
061/641-30-36. (267323)

ПРОДАЈЕМ мушко теле.
066/354-791. (263784)
ПРОДАЈЕМ кукуруз и житарице, доносим на кућну
адресу. Тел. 064/129-4543. (267338)
МАНГУЛИЦЕ од 80 до
200 кг, черупаљке за пилиће нове. 064/552-5949. (267402)
ПРОДАЈЕМ смедеревац,
индустријску машину и
багат „вишња”. 061/18237-90. (267434)

ПРОДАЈЕМ регал, тросед,
двосед, фотељу, очувано.
069/352-15-43.
(267372)
АЛФА плам 90 за етажно
грејање, продајем, 250
евра. 062/208-564.
(267382)

ШПОРЕТ, плин, струја,
гас, веш-машина, фрижидер 280 л, судо-машина,
двосед, тросед, кухињски
висећи, чивилук с ципеларником, брачни душек.
063/861-82-66.
(267419)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ ТВ ЛЦД vox,
22 инча, 80 евра. Тел.
060/099-33-68, 354-852.
(267458)
ТУЧАНА пећ за ЦГ, светларнике, 150 х 150, прекрупач и круњач, собна
врата (крила). 063/214387. (267467)
ПРОДАЈЕМ фрижидер
мали, велики, веш-машину. Тел. 346-790, 064/12973-60. (267470)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, магнохром, 6 кв. 064/836-9011. (267474)
ПРОДАЈЕМ гарнитуру за
аутогено варење са боцама, браварску тезгу, кулман цртаћу таблу, бицикл
3 комада пионир, шток за
цеви. 064/123-63-65.
(2267485)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, 2, 3, 4, 6 кв, достава, монтажа, гаранција. 064/366-57-87, 335930, 335-974. (267526)
ПИЈАНИНО марке чајковски, одлично очуван, редовно штимован, продаје
се због селидбе, 500 евра.
066/210-483. (267530)
ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет под
гаранцијом, кухињски сто,
грејалица. Тел. 064/41011-41. (267540)

НА ПРОДАЈУ двосед, фотеља, табуре, увоз из Италије, скоро нов. 063/86524-32. (267555)

КУПОПРОДАЈА

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ гвожђе, старе
веш-машине, фрижидере,
акумулаторе, каблове и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (267337)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
замрзиваче, веш-машине,
телевизоре. 064/158-4410, 063/101-11-47.
(267496)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, долазим одмах. 064/588-9548. (267498)
КУПУЈЕМ ТА пећи, исправност није битна.
064/366-57-87, 335-930.
(267526)
КУПУЈЕМ: перјане јастуке
и дуње, стари новац, пенкала,с атове, сифон флаше старе играчке, старо
покућство. 063/705-1818, 335-930, 335-974.
(267526)
КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, акумулаторе,
алуминијум, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре,
шпорете. 061/206-26-24.
(267559)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, месинг, алуминијум,
олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим. 061/321-77-93.
(267559)

ПАНЧЕВАЦ

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ кашу од шипка за џем, 5 литара 600
динара. 064/979-07-19,
063/864-70-44. (267502)

ПРОДАЈЕМ веома стару
хармонију и хармонику
велтмајстер од 60 басова,
цена договор. Тел.
063/217-560. (267503)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац,
пенкала. Тел. 013/313458, 063/199-60-36,
064/481-14-77.
(267239)
КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, ТА пећи, старо гвожђе, старо
перје и остало.
066/900-79-04.
(267231)
АМБАЛАЖУ пива, вина,
coca-cole, ракијске, виски
флаше откупљујем. Тел.
063/898-53-08. (267317)

КУПУЈЕМО метални отпад, гвожђе, алуминијум,
олово, месинг, веш-машине, замрзиваче, фрижидере. 061/322-0494.(267559)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ фрижидер са
замрзивачем горење.
064/329-37-84. (267520)
ПРОДАЈЕМ кућу, може и
етажно, ова Миса.
064/327-60-75. (267522)
БАЛИРАНА детелина,
прасићи на продају. Мића. 064/303-28-63.
(267544)

КУЋА, Тесла, екстра локација за приватан бизнис,
инвеститоре и становање.
066/001-050. (4783)
ПРОДАЈЕМ нову и стару
кућу, Улица Ослобођења
38-а. 013/320-144,
063/116-77-76.
КУЋА, 7. јула, комплетно
сређена. 064/424-71-26.
КУПУЈЕМ исправне и неИВАНОВО, 60 м2 7,5 ари
исправне ТА пећи, долаплаца, сређена, укњижезим одмах, добро плаћам. на. 063/372-428. (266112)
061/641-30-36. (267323)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
КУПУЈЕМ сатове, пенкала, 56 ари, грађевинско земедаље, ордење, стари но- мљиште са викендицом,
вац, војне опасаче, разни
помоћним просторијама,
алат. 064/867-48-11.
вода, струја. 064/280-60(267404)
53. (266591)
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КУЋА, Стари Тамиш, продаја/замена за стан у
Панчеву, 350 м2, двориште, подрум, поткровље,
помоћни објекти, гаража.
062/844-33-04. (266149)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 95 м2,
подрум, гаража, шупа
(огрев), 3 ара. 064/40773-77, 063/850-97-19. (и)

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 062/976-85-76.
(265278)
МРАМОРАК, хитна продаја или замена комфорне куће. 069/255-87-86.
(266652)

ПРОДАЈЕМ кућу са плацем на старој Миси. Тел.
064/992-76-27. (266578)
ПРОДАЈЕМ кућу, легализовану на Кудељарцу, на
9 ари плаца. 064/040-8272. (266636)
ПРОДАЈЕМ кућу са парцелом у Скореновцу. 064/36692-92, 063/160-50-78.
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, две стамбене јединице, ЦГ. 013/348-137,
062/348-137. (267097)

ПРОДАЈЕМ четири ланца
земље на малом Наделу.
063/241-7589. (267004)
НА ПРОДАЈУ укњижени
грађевински плацеви,
Стрелиште. 064/119-0431. (266949)
ПРОДАЈЕМ земљу, Долово-Ливадице. 319-754,
061/153-34-61. (267227)
ПРОДАЈЕМ плац 49 ари,
Новосељански. 064/13142-02. (267142)
ЛАНАЦ земље, Јабучки
пут код „Пивашевића”,
грађевинска зона цена
7.000. 060/353-99-10.
(267217)
ЦЕНТАР, кућа комфорна,
5 ари, колски, лепо двориште. 258-06-47.
(267246)
ЗЕМЉУ продајем, Новосељански пут,иза циглане
– два ланца, и надински
пут, близу села, 1 ланац.
Тел. 013/311-309,
060/311-30-93. (267256)
ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица, центар, 120 м2, ЦГ,
реновирана, власник.
062/550-560. (267241)
ТЕСЛА, кућа 90 м2, 3.5
ара, одлична локација,
55.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
ХЕКТАР грађевинског земљишта, северна зона,
инфраструктура, комплетна, само 15.000 евра.
063/894-84-23. (267265)
СТАРА кућа, 10 ари плаца, Старчево. 064/167-7593. (267306)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу, Новосељански пут,
Зрно, економско двориште, башта, амбар, кочине. 063/894-84-23.
(2672659)

ОМОЉИЦА, 65 м2, 6.5
ари, усељива, легализована, помоћни објекти.
064/961-00-70.
(267293)

КУЋА код Народне баште, 5 ари плаца, са инфрастуктуром. 063/86409-85. (267270)
КОТЕЖ, 160 м2, 3,2 ара +
гаража, одлична позиција, 106.000, договор. „Гоца”, 063/899-77-00.
(267274)

ПРОДАЈЕМ уличну кућу и
дворишну, повољно за
инвеститоре. Ћумићева
38, Панчево. (р)

ЦЕНТАР, 120 м2, две засебне јединице, 5 ари,
75.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(267274)
ВЕЛИКИ избор кућа, све
локације. „Гоца некретнине”, 063/899-77-00.
(267274)

ПРОДАЈЕМ кућу, плац
радионицу (барака за
становање 100 евра9.
069/213-97-37.
(267291)
ЈАБУЧКИ пут, нова кућа,
86 м2, усељива, укњижена, власник.
065/258-87-77.
(267288)
ПРОДАЈЕМ башту са кућицом на Караули, Рибарска 37. Тел. 064/90370-73. (267308)

16

Петак, 5. октобар 2018.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ 5 и 10 ари
плаца, стара Миса.
062/150-50-77. (267313)
ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште, 30 ари,
дозвољена градња. Братства јединства, други просек. 366-234.
ДВА грађевинска плаца,
ограђена, укњижено, 5
ари + 4.5 ара под воћем.
063/805-63-54. (267332)
КУЋА 120 м2 + локал, на
7 ари у близини надвожњака, за Вршац. Тел.
232-10-69. (267334)

ПОВОЉНО продајем, ланац и по поред асфалта.
060/034-19-58. (267347)
ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу са воћњаком у Војловици, легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (267351)
КУЋА, Миса, Тесла, Омољица, од 40.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(267361)
САЛАШ и три хектара земље, уз асфалт северна
зона. 066354-791.
(267384)
ЈАБУКА, двособна, 64 м2,
4 ара плаца, чврста градња, 20.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (267373)
КУЋА, Горњи гврад, комплетно сређена, у ирном
делу града. Тел. 064/64032-80. (267383)
ХИТНО продајем плац на
Старом Тамишу, II ред.
Тел. 060/714-81-38.

ПРОДАЈЕМ воћњак 18
ари, 1/1, Кудељарски насип, сређен, уређен.
063/472-669. (267417)
ГОРЊИ ГРАД, две стамбене јединице, 3,2 ара,
хитно. 065/513-87-30.
(267420)
ПЛАЦ, 6.5 ари, Миса, са
три посебне куће, 100 м2
+ 60 м2 + 70 м2, ново,
усељиво, 45.000, договор,
1/1. Тел. 063/804-07-85.
(267412)
ПРОДАЈЕМ плаца 24 ара,
на Новосељанском путу.
Тел. 060/050-85-37.

КУЋА, 70 м2, монтажна
нова, 2.5 ара плаца,
17.000 евра, усељива,
Миса, Козарачка 10. Тел.
063/804-07-85. (267422)
КУЋА, 100 м2, усељива + 3
ара, 27.000 евра, 1/1, Миса. Тел. 063/804-07-85.
ПРОДАЈЕМ викендицу у
Делиблатској пешчари,
близу базена, 7.000 евра.
062/846-96-00. 267433)
ВОЈЛОВИЦА, две лепе куће на 7 ари, трофазна,
канализација, 38.000,
фиксно. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (267441)

ВИШЕ повољних кућа у
селима: Дебељача, Качарево, и др. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(267441)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
мања кућа, одмах усељива, 14.000. Тел. 064/25252-21, 062/355-154.
ПРОДАЈЕМ старију кућу
код Болнице. Тел.
066/303-999. (267464)
ПРЕСПАНСКА, 88 м2,
трособна на 4.85 ари плаца, два помоћна објекта,
35.000. „Перфект”,
064/348-05-68. (267465)

СТАРЧЕВО, приземна
троипособна, реновирана, укњижена, 17 ари,
29.000. „Перфект”,
064/348-05-68.
(267465)
КУЋА на продају, стара
Миса. 069/223-24-25.
(267475)
ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска, преко пруге, пола
под воћем. 064/113-4776. (267480)
ПРОДАЈЕМ кућу на старој Миси, 100 м2, 4 ара,
20.000 евра. 065/800-7770. (267490)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
нова кућа, усељива,
укњижена, 5 ари. (679),
„Трем 01”, 063/836-2383. (267488)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у Иванову, 29. новембра бр. 80. 062/415-359.
ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80
м2, гас, добар објекат,
52.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-6267,
346-392. (267523)
ТЕСЛА, 1.84 ара, 55 м2,
добар објекат, 36.000, договор. (242), „Кварт”,
064/125-6267, 346-392.

САМОСТАЛНА кућа на
старој Миси, 70 м2.
063/810-27-51. (267533)
УЖИ центар Панчева, кућа 488 м2, врт, локали,
помоћни објекти.
063/301-073. (267537)
ЦАРА ЛАЗАРА, нвоија кућа, 140 м2, гаража, 4 ара,
82.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (267564)
БЛИЗИНА центра, кућа
погодна за бизнис, 550
м2, 10 ари, добар прилаз,
160.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(267564)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУДЕЉАРАЦ, сређена кућа, 120 м2, 2 ара, 55.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (267564)
ОМОЉИЦА, новија кукћа, 94 м2, 5,5 ари, двориште, излази на Поњавицу,
27.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (267564)
ТЕСЛА, самостална кућа,
60 м2, плац 1.8 ара, може
замена, 36.000. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (267566)
КУЋА у Банатском Новом
Селу, комплетно реновирана, највиша кота у селу, 30 ари плаца.
063/751-11-62. (267631)
ПОЛА ланца земље, стари
црепајски пут, плац 8
ари, Караула, продужетак Летње улице.
063/887-23-82. (267556)
БЛИЗУ центра, салонска
кукћа на 7.8 ари, 95.000
и кућа на 4 ара, 68.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4784)
МИСА, кућа ПР + спрат,
одлична локација, код
болнице, школе, само
55.000. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (4784)
КУЋЕ, центар, лукс, код
Народне баште, близина
болнице, 103 м2, 227,
65.000, двориште. (67),
„Милка”, 063/744-28-66.
(4784)
КУЋУ, почетак Војловице,
прелепа, уњижена, вреди
погледати, ПР + ПК,
40.000. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (4784)
НОВОСЕЉАНСКИ, плац
до пута, 32.90, укњижена,
идеалан за било који бизнис. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (4784)
СТРЕЛИШТЕ, кућа, хитно, три стана, одвојено,
преко пута „Авива”, лукс,
двориште, терасе. (67),
„Милка”, 063/744-28-66.
(4784)
СЕЛО БРЕСТОВАЦ, нова
укњижена, 16.000, само,
Владимировац, 10.000,
Старчево, до пута,
26.000. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (4784)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ станове и куће на свим локацијама,
повољно. 066/937-00-13
(СМС)
СТРЕЛИШТЕ, два стана у
ПР, само 26.000; Миса, I,
70 м2, хитно; Стрелиште,
I, 100 + тераса, прелеп.
(67), „Милка”,
063/744-28-66.
(4784)

ТЕСЛА, трособан + трпезарија + 3 терасе, двостран, ЦГ, 80 м2, 52.000
евра, власник. 013/331079. (265635)
МИСА, 34 м2, 13.500, 66
м2, 23.500. 063/377-835.
(265878)
КУДЕЉАРАЦ, једнособан,
22,5 м2, ПР, 7.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(267564)
ЦЕНТАР, новоградња, 47
м2, II спрат, лифт, паркинг, гаража 14 м2, гас,
власник, укњижен.
063/449-798. (267234)
КОТЕЖ 2, двособан, III
спрат, 33.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.

ТЕСЛА, једнособан, IV
спрат, лифт, 24.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
СТРЕЛИШТЕ, 47 м2, ВПР,
ЦГ, 23.000, договор.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
ТЕСЛА, 40 м2, двособан,
22.000; 38 м2, једнособан,
хитно, 19.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (267274)
СТРЕЛИШТЕ, 64 м2, двоипособан, хитно, 29.900.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(267274)
СОДАРА, 74 м2, трособан, хитно, 37.000; двоипособан намештен,
45.000. „Гоца”, 063/89977-00. (267274)

КОТЕЖ 1, 60 м2, двоипособан, 36.500; Котеж 2,
60 м2, двоипособан,
36.500. „Гоца”,
063/899-77-00.
(267274)
ОМОЉИЦА, центар, једноипособан стан, плац
код бање, 7.6 ари.
064/021-19-31. (и)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка
Зрењанина, власник.
061/382-88-88.
(267287)
ПРОДАЈЕМ мању гарсоњеру, повољно. Тел.
065/617-74-54. (267301
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 2,
дворишни стан, на продају. 061/651-76-45.
(267311)
ПРОДАЈЕМ стан на Тесли, 53 м2, III, ЦГ, лифт,
власник. 063/250-416.
(267319)
СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, ЦГ,
III, без већих улагања,
28.000. 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”.
(267320)
СТРЕЛИШТЕ, 37, ЦГ, ПР,
21.000. 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”.
(267320)
ЦЕНТАР, салонац, 105 м2,
I, без икаквог улагања,
прелеп, 800 евра по квадрату. 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”.
(267320)
ЦЕНТАР, прелеп салонац,
јединствен, без икаквог
улагања, два улаза, два
купатила. 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”.
(267320)

СОДАРА, двособан, претворен у двоипособан,
ЦГ, VIII, лифт, 32.500.
063/836-23-83. (679),
„Трем 01”. (267320)
КОТЕЖ 1, 58 КВМ, ЦГ, V,
Радова зграда, за реновирање, 32.000. 063/83623-83. (679), „Трем 01”.
(267320)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 48 м2, Карађорђева
13, 38.000 евра. 065/84971-94. (267326)
СТРОГИ центар, 30 м2,
ЦГ, III, тераса, без улагања. 063/836-23-83. (679),
„Трем 01”. (267320)
ЈЕДНОСОБАН, Тесла, ЦГ,
32.000, 24.000 евра,
лифт, договор. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (267331)
ТРОСОБАН, први спрат,
стара Миса, усељив одмах, велика тераса,
28.000 евра. (470), „Дива”, 345-534, 064/246-0571. (267331)
КОТЕЖ 2, двособан, од
31.000 евра, 57 м2 + 6 м2.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (267331)
ДВОСОБАН, Содара, ЦГ,
први спрат, 34.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (267331)
СИНЂЕЛИЋЕВО насеље,
двособан, 61 м2, II, гаража, подрум, ЦГ гас. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (267336)
НОВА МИСА, двоипособан, 68 м2, ЦГ, II, 35.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(267336)

ТЕСЛА, новоградња, I, 50
м2, етажно грејање, лифт.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (267336)
ТЕСЛА, новија градња,
четворособан, 110 м2,
65.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (267336)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
58 м2, ЦГ, лифт, 30.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (267336)

НОВА МИСА, стан 71 м2
+ тераса 7.5 м2, укњижен,
власник, 1/1, цена договор. 060/533-35-75.
ЛУКС стан на Тесли, 102
м2, четворособан, може
замена за два мања, власник. 065/274-81-06.
СТРЕЛИШТЕ, двособан, II
спрат, 27.000. (926), „Купола”, 065/328-66-94.
(267353)

ПРОДАЈЕМ стан у близини центра града, 1/1,
укњижен, први спрат, 52
м2, двоипособан, етажно
грејање, ламинат, ПВЦ,
ролетне, клима уређај,
тераса, први власник.
Звати од 19 до 20 сати.
064/151-23-08. (267352)
СОДАРА, леп двособан,
велика тераса, IV спрат,
35.000. (926), „Купола”,
065/328-66-94. (267353)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

КУЋА, Топола, сређена,
са двориштем, 58 м2,
22.000. (926), „Купола”,
065/328-66-94. (267353)
ТЕСЛА, једнособан, 32
м2, IV спрат, 24.000.
(926), „Купола”, 065/32866-94. (267353)
СТРЕЛИШТЕ, 40 м2, једноипособан, 22.000; 52
м2, двособан, 27.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (267363)
ТЕСЛА, 32 м2, једнособан, 24.000; 77 м2, троипособан, 45.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (267363)
КОТЕЖ, 57 м2, двособан,
28.000; 65 м2, двоипособан, 44.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (267363)
ЦЕНТАР, 1.0, ТА, 22.000;
двособан, 60, ТА, договор; гарсоњера, 24,
19.500. (338), „Јанковић”,
348-025. (267361)
МИСА, 2.0, I, 27.000;
Ослобођења, 54, ТА,
24.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (267361)
СТРОГИ центар, 53 м2,
ренвоиран, четврти спрат,
ЦГ, 36.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (267373)
СОДАРА, двособан, 52
м2, пети спрат, лифт,
32.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (267373)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
55 м2, пети псрат, лифт,
ЦГ, 28.0000, договор.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (267373)
ТЕСЛА, трособан, 67 м2,
други спрат, ТА грејање,
36.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (267373)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 52 м2, на Стрелишту, телефон, ЦГ.
060/030-11-62. (267395)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, гаража, башта, укњижен, 16.500
евра. 061/147-82-23.
(267416)
СТАН, део куће, 60 м2, 2
ара, 13.000 евра. Миса,
063/804-07-85. (267422)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, у центру Панчева. 060/505-54-25.
(267426)
СТАН, једнособан, 37 м2,
строги центар, III спрат,
Цг. 063/716-48-68.
(267431)
ТЕСЛА, једнособан, 34
м2, ВП, ТА, одличан,
25.000. (300), „Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52.
(267432)
ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
II, ЕГ, тераса, прелеп,
28.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(267432)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
62 м2, III, ЦГ, 32.000, договор. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(267432)

КОТЕЖ, двособан комфоран стан, одмах усељив,
30.000. Тел. 064/252-5221, 062/355-154.
(267439)
КОТЕЖ 1, мањи двоипособан, 62 м2, II,ЦГ, изворно, 35.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58
(267441)
КОТЕЖ 1, двособан, ВП,
ЦГ, 58 м2, 32.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58
(267441)
ТАМИШ капија, јкеднособан, 39 м2, IV, ЦГ, лифт,
30.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58 (267441)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 65 м2, IV, ЦГ, изворно, 31.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58
(267441)
ГОРЊИ ГРАД, двоипособан, новоградња, 60 м2,
приземље, 39.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(267441)
СОДАРА, трособан, 75
м2, ЦГ, VI, добра зграда,
два лифта, 37.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(267441)
ТЕСЛА, двособан, 61 м2,
VII, светао, 29.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(267441)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
52 м2, ЦГ, II, 27.000; једнособан, ЦГ; 17.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(267441)
СТРОГИ центар, сређена
намештена гарсоњера,
III, 20 м2, 16.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(267441)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
IV, сређен, ТА, 27.000.
(49), „Мустанг”, 064/15118-93. (267441)
СТРОГИ центар, дуплекс,
44 + 15 м2, тераса, II, ТА,
29.000. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (267441)
СТРОГИ центар, једнособан са галеријом, 16 м2,
11.000. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (267441)
ЗЕЛЕНГОРА, двособан,
38 м2, ТА, III, 22.500.
(49), „Мустанг”, 064/15118-93. (267441)
ЦЕНТАР, дворишни трособан, 68 м2, 28.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (267465)
СОДАРА, двособан, 47
м2, 25.000; двособан, 52
м2, 30.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(267465)
ЦЕНТАР, мањи једноипособан, 32 м2, ПР, новоградња, 20.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(267465)
ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ТА, 28.500; двособан, 61
м2, 29.000.(097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(267465)
ТЕСЛА, трособан, 67 м2,
ТА, 28.500; двособан 61
м2, 29.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(267465)
СОДАРА, двособан, II, 54
м2, ТА, 30.000, договор.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30.
(267473)

ОГЛАСИ

СТРЕЛИШТЕ, III, 56 м2,
ЦГ, 28.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(267473)
ШИРИ центар, дворишни
стан, гарсоњера, 23 м2,
13.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (267473)
ЦЕНТАР, двоипособан, II,
58 м2, ТА, 34.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (267473)
ТЕСЛА, једноипособан, I,
39 м2, ЦГ, 25.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (267473)

КОТЕЖ 1, Ослобођења,
једнособан, IV, 42 м2, ЦГ,
реновиран, 31.000.(353),
„Премиер”, 063/800-4430. (267473)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 45 м2, ВП, ЦГ,
сређен, 27.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (267471)
ЦЕНТАР, мањи двособан,
45 м2, VI, ЦГ, 37.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (267471)
НОВА МИСА, леп двособан, 50 м2, I, ТА, сређен,
25.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(267471)
ТЕСЛА, двособан, 54 м2,
IV, TA, леп распоред,
25.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(267471)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 м2, IV, ТА, реновиран, усељив, 23.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (267471)
ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 2, ПГ, 35 м2, одмах
усељив. 064/562-97-52.
(267501)
СТАН, 56 м2, центар, XII
спрат, преко пута Суда,
одувек власник, 32.000
евра. 064/980-41-02. (и)
НОВА МИСА, 50 м2, једноипособан, ТA, I, сређен, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(267075)
ТЕСЛА, 54 м2, IV, ТА, одличан распоред, 25.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (267075)
ШИРИ ЦЕНТАР, 70 м2,
трособан, II, ЕГ, новија
градња, одличан, 62.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (267075)
СТАН, Тесла, двоипособан, тераса, гас, поткровље, нов, усељив.
069/822-48-24.
(267513)
СТАН, Стрелиште, једноипособан, поткровље, новоградња. 069/822-48-24.
(267513)
ДВОСОБАН, 54 м2, Ж.
Зрењанина 18, 42.000,
договор. Тел. 063/771-1849. (267514)
ДВОРИШНИ, 51 м2, ЕГ,
центар, 14.000; дворишна
кућа стан 50 м2, ЕГ, реновиран, 25.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4784)
ТЕСЛА, једнособан, ЦГ,
IV спрат, лифт, 24.000;
Стрлеиште, једнособан,
ЦГ, тераса, 21.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4784)
СОДАРА, леп сређен трособан, ЦГ, V спрат, лифт,
43.000 и трособан, ТА, III
спрат, 39.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(4784)

СТРОГИ центар, једноипособан, за реновирање,
хитно. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (4784)
КОТЕЖ 2, двособан, III
спрат, 33.000, Тесла, троипособан, сређен, IV
спрат, без лифта, ЦГ,
50.000. „Лајф”, 061/66291-48. (4784)
СОДАРА, 73 м2, ЦГ, поред обданишта, 35.000.
060/077-78-20. (4784)
ТРОСОБАН, шири центар, ПР, 25.500; Стрелиште, преко пута „Авив
парка”, прелеп, укњижен,
вреди. (67), „Милка”,
064/744-28-66. (4784)
ХИТНО мањи двоипособан, 42 м2, III, укњижен,
само 17.500. (67), „Милка”, 063/744-28-66.
(4784)
ДВОРИШНИ, центар,
17.000; Доњи град,
14.500; Горњи град,
18.000. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (4784)
ЈЕДНОИПОСОБАН, Горњи град, I, 53 м2; Горњи
град, 18.500. (67), „Милка”, 063/744-28-66.(4784)
ТЕСЛА, 60 м2, 2.5, ЦГ,
41.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-6267,
346-392. (267523)
ПРОДАЈЕМ стан у центру
Качарева, укњижен, помоћни објекти, 10 ари земље, могућ договор.
062/163-37-26. (267557)
ПРОДАЈЕМ станове у
Светозара Милетића 5 и
Војводе Радомира Путника 27/1. Контакт: Маријана, 063/693-944. (ф)
ЈЕДНОСОБАН, Миса, I,
35, 19.500; Тип Станко,
18.500. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (266848)
ЗЛАТИБОР, апартман, I,
36 м2, од кружног лево 5
минута, прелепо место,
договор, Голубац, рај, ПР
+ ПК, поред Дунава, договор. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (266848)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈА „Дива”, Жарка
Зрењанина 14, купујем
стан у згради, укњижен.
345-534, 064/246-05-71.
(267331)
КУПУЈЕМО станове и куће за реновирање, кешисплата. (926), „Купола”,
065/328-66-94. (267353)
КУПУЈЕМ једнособан-двособан стан за реновирање, исплата одмах.
064/206-55-74, 013/362027. (267373)
КУПУЈЕМО станове и куће свих структура. Брза и
сигурна исплата. „Перфект”, 064/348-05-68.
(267468)
ПОТРЕБАН стан на Котежу 1 или Котежу 2, око
40 м2, за познатог купца.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(267566)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребни станови
за реновирање и даљу
продају. Исплата одмах.
064/668-89-15.
(267566)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ гарсоњере у
центру. 062/987-34-26
(СМС)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, код старог
СУП-а. 063/460-660. (и)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
клима, ЦГ, Стрелиште.
064/317-04-71. (267237)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у згради, Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (267242)
СТАН за издавање, Краљевића Марка 34-а. Тел.
066/603-65-50. (267250)
ИЗДАЈЕМ намештену собу, Содара, за ученике и
студенте. 064/439-40-89.
(267310)
ЦЕНТАР, двособан намештен на дуже време и
трособан, намештен.
062/504-504. (2672749
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Тесла, I, ЦГ.
065/678-80-06, 064/96071-04. (267282)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, намештен, на Котежу 2. 063/830-42-53.
(267291)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Котежу 2.
063/321-130. (267291)
ИЗДАЈЕМ стан у Карађорђевој, 60 м2, ЦГ, од 1.
октобра 2018. 064/24605-71. (267331)
ЈЕДНОИПОСОБАН намештен дворишни стан са
грејањем, издавање.
Стрелиште. 064/218-8345, 013/362-406.
(267340)
ИЗДАЈЕ се већи полунамештен стан на дуже, нова Миса. 064220-17-25.
ИЗДАЈЕМ кућу, стара
Миса. 060011-96-66.
(267313)
ИЗДАЈЕМ стан, сутерен,
намештен, Стрелиште,
100 м2 са гаражом, ЦГ на
струју, на дуже, Ул. Цвијићева 28. 061/190-99-99.
(267364)
ПРАЗАН једнособан стан,
строги центар, ЦГ, код
нове Поште. 064/193-0076. (267354)
НАМЕШТЕНА гарсоњера,
за самца или самицу, депозит обавезан. 064/86621-13. (267365)
СТАН, 46 м2, рафинеријске зграде, ЦГ, кабловска,
Содара, намештен. Тел.
063/281-464. (267361)
ЦЕНТАР, двособан, празан, 45 м2, ТА грејање,
140 евра. Агенција „Нишић”, 064/206-55-74.
(267373)
ТРАЖИМ гарсоњеру са
грејањем.
Тел. 063/732-86-48.
(267398)
ЦЕНТАР, нов изолован
једнособан, поптуно
опремљен, кабловска, интернет, паркинг, ТА, 150
евра. 064/129-76-04.
(267401)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на новој
Миси. 063/839-56-81,
013/370-398.
(267401)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Миси.
061/132-54-21. (267428)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Котежу 2.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (267432)
ИЗДАЈЕМ трособан празан стан на новој Миси,
130 евра. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(267432)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
студентима и ђацима.
061/182-37-90. 267434)
ИЗДАЈЕМ двособан дворишни стан, Цара Лазара 74,
веома повољно. 013/355023. (267439)
ИЗДАЈЕМ добру кућу у
Старчеву, на главном путу,
120 евра. 062/129-94-67.
(267441)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан. 063/777-27-08,
013/355-575. (267486)
ИЗДАЈЕМ намештен стан у
Самачком, ученику.
064/348-07-60. (267493)
ИЗДАЈЕМ празну двособну
комфорну кућу са двориштем, на старој Миси.
061/321-70-83. (267506)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
намештен или празан у
новијој кући. 064/587-5024. (267543)

ПРОДАЈЕМ локал 21 м2,
угао Карађорђеве 15 и
Браће Јовановић, 13.000
евра. 065/849-71-94.
(267326)
ИЗДАЈЕМ локал од 39 м2,
центар Стрелишта. Тел.
064/267-71-74.
(267325)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
дворишни пословно-стамбени простор 80 м2, шири
центар. Тел. 063/281.-464.
(267361)
ИЗДАЈЕМ локал 25 м2,
угао Карађорђеве и Браће
Јовановић. 061/190-99-99.
(267359)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ пословни
простор у Његошевој улици, 110 м2.
Тел. 063/313-848.
(267375)
ИЗДАЈЕМ локал, Максима
Горког 81, улаз у Пепељаре. 063/837-48-34.
(267406)
ХИТНО издајем локал 20
м2, поред нове Поште.
060/327-54-13. (267423)
ПРОДАЈЕМ пословни простор, сутерен, 52 м2, З. Јовина 2. Тел. 060/562-6296. (267430)

ИЗДАЈЕМ локал у строгом
центру, 17 м2. 060/050-8537. (267443).
ИЗДАЈЕМ два локала, Цара Душана 2. 063/239-588.
ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧ- (267448)
КИ салон у центру, опреИЗДАЈЕМ пословни промљен, 15 година у раду.
стор, центар 150 м2.
Улаз из Његошеве, вла063/389-972. (267524)
сник. 062/706-060, проИЗДАЈЕМ локал 17 м2, Кадајем (СМС)
рађорђева, угао Војводе
ИЗДАЈЕМ локал у Тржном Путника.
центру, у центру града.
060/624-33-20.
Повољно. 063/206-996.
(267527)
(266838)
ИЗДАЈЕМ магацински
ХИТНО локал, 40 м2, изда- простор, 43 м2, ужи ценјем код Зелене пијаце, Ко- тар. 063/301-073.
чина 1-а, поред Аутопре(267537)
ма „Марган”.
ИЗДАЈЕМ нов локал 80 м2,
069/266-98-20.
два нивоа, центар, угао
(267191)
Касапиновићеве и М. ТреЛОКАЛ издајем/продајем, бињца, погодан за орди18 м2, излог, клима, изоло- нације, салоне. 064/255ван, близу Максија, ново- 79-24. (267545)
градња. 063/752-04-00.
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, у
(266858)
центру. 066/866-49-00.
ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал од
(267547)
2
39 м , центар Стрелишта.
ЛОКАЛ у центру, 18 м2,
Тел. 064/267-71-74.
нов, кућа Војловица, три
(266309)
стамбене јединице. (67),
2
ХАЛА, 220 м , за издава„Милка”, 063/744-28-66.
ње, Новосељански пут 94. (267564)
062/309-370.
ИЗДАЈЕМ локале од 45 м2
(267292)
и 100 м2, и канцеларијски
ХИТНО продајем локал у
простор, „Звезда”, Стевацентру Панчева, 22 м2,
на Шупљикца 88,
10.500 евра. 069/333-32063/278-250.
10. (267276)
(276565)
ИЗДАЈЕМ два локала, 46 и ИЗДАЈЕМ локале 15 и 30
16 м2, у Улици Цара Лаза- м2, у пролазу Војводе Путра. 063/502-211.
ника 29. 063/278-250.
(267298)
(276565)

ЛОКАЛИ

Петак, 5. октобар 2018.

ПОСАО
ПОНУДА

ПЕРИОНИЦИ „Бибац” потребан радник. 077/001050. (267567)
ПОТРЕБАН ноћни чувар,
преко 50 година. Свака
друга ноћ. Продавница
„Млађа”, 013/334-003. (ф)
ПОТРЕБАН озбиљан и одговоран радник. Услови
одлични. 060/707-67-25
(267247)
ПОТРЕБАН посластичар.
062/404-144. (267173)
ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144.
(267173)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан пица-мајстор и раднице за палачинке. 063/82087-61. (266314)
РЕСТОРАНУ „Royal burger” у Авив парку, потребни кувари, конобари и помоћни радници. 063/216788. (266109)
ФРИЗЕРСКОМ салону потребна мушко-женска
фризерка, услови рада
као да сте у свом салону.
064/255-57-31. (267248)
ПОТРЕБНА радница за пекару и пицерију. 063/307782. (267263)
ПОТРЕБНИ конобари Рестроран „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 064/372392. (2675659
ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ
„Голуб” потребан возач:
возачка дозвола Б категорије, познавање околине
Панчева и Београда. Звати
радним данима од 8 до 16
сати на 062/680-477, Зорана. (267725)
РЕСТОРАНУ „Банатски кутак” потребан конобар/ица са или без искуства. 060/512-59-99.
(267273)
СТОЛАРСКОЈ радионици
потребан тапетар, столар,
монтер плочастог намештаја. 060/600-14-52.
(4784)
ПОТРЕБАН вредан и одговоран радник и радници
на фарми кока носиља у
Панчеву. 063/77667-29.
(267305)

ПОТРЕБНА помоћна радница у пекари. 062/404144. (267343)
ПОТРЕБНА конобарица,
конобар кафићу Панчево,
Книћанинова 37, добра
дневница. 062/227-771.
(267351)
АУТО-СЕРВИСУ потребан
млађи помоћни радник,
обезбеђена је стручна
обука. 066/908-66-58.
267360)
ПОТРЕБАН возач камиона
Ц, Е, обавезно да има АДР
и ТАХО картицу, вози се
цистерна опасне материје.
Тел. 062/102-77-00.
(267376)
ПОТРЕБНИ радници са
искуством у слагању гранитних коцки. Могу и старији мајстори. 064/66897-86. (267378)
ПОТРЕБНИ радници: столар, фарбар, бравар-метал варење прецизно, монтер. Тел. 063/436-770.
(267380)
ПОТРЕБНО пет нових
продаваца у пекари. Контакт 064/217-48-56. mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
(267387)
АУТО-СЕРВИСУ потребан
алуто-механичар и аутоелектричар са искуством.
064/240-69-63, 013/21000-78. (267377)
ПОТРЕБАН радник у трафици, за стални рад.
063/102-86-41, 060/71733-.10. (267422)
ПОТРЕБАН радник за продају на тезги на бувљаку.
063/101-54-56. (267412)
ПОТРЕБНИ радници за
рад у продаји у „Пилећем
дућану” у „Авив парку.
064/643-41-22, 064/25996-62. (267456)

ПОТРЕБНИ озбиљни и одговорни људи за поделу
флајера. 064/241-45-14.
(267453)
ПОТРЕБАН аутомеханичар са или без искуства.
Тел. 061/265-94-45.
(267508)
ПОТРЕБНА радница у
прехрани са искуством.
062/158-20-02.
(267512)
ТРАЖЕ се конобари са искуством, за рад на прославама. 069/822-48-22.
(267513)
ТРАЖЕ се куварице и помоћне раднице за стално
и испомоћ. 069/822-48-22.
(267513)
ПОТРЕБАН радник, „Зоки
стакло”. 064/131-72-85.
(267517)
РЕСТОРАНУ „Royal burАУТОПЕРИОНИЦИ „Маger” у „Авив парку” пока” потребан радник са
требни кувари и конобари. искуством. 064/551-95-31.
063/216-788. (267315)
(267466)
ПОТРЕБНА радница за
ПОТРЕБНА конобарица.
рад у прехрамбеној про060/362-22-21.
давници. Тел. 064/169-32- (267525)
35. (267327)
ПОТРЕБАН радник за изПОТРЕБНА радница на
раду и монтажу, ПВЦ стоиндустријским машинама, ларије. 063/389-972.
обавезно са искуством.
(267524)
061/721-54-11. (2673359
ПОТРЕБАН домар на теПОТРЕБНИ радници за
ниским теренима, звати од
буерек и лиснато тесто,
10 до 16 сати.
Стрелиште. 362-406,
060/362-22-26.
064/218-83-45. (267340)
(267526)

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.

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНА радница у ћевабџиници „Кифла” на
дуж временски период.
Доћи лично од 8 до 16 сати. Тржни центар Зелена
пијаца, ламела А-2/2.
(267531)
ПОТРЕБНА ЦО2 заваривачи, и бравари-монтери.
Тел. 064/160-32-34. .
(267532)
РЕСТОРАНУ „Poco Loco”,
потребни кувари, посластичари, пекари, шанкери,
помоћни радници и особе
за рад у продаји. 064/87403-01. (267535)
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ, до 57
година, за легалан посао у
sony и samsung у Словачкој, уз плаћен превоз смештај и један оброк, плата
600 евра. 063/777-89-29.
ПОТРЕБНИ радници за
рад на роштиљу. 064/14999-73. (267546)
ПОТРЕБНИ радници за
раду ресторану у кухињи.
065/205-10-52. (267546)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ, потребне раднице за рад за
роштиљем. 063/897-55-04.
(267552)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице за рад у кухињи. 063/897-55-04.
(267552)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером, до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде. 063/865-8049. (266196)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, душека.
Наташа, 060/361-47-41,
066/361-474, 361-474.
(265483)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало. Најповољније.
065/361-13-13. (26920)

POZIV
za dostavljanje ponuda za nabavku usluge prevoza zaposlenih u Sektoru proizvodnje Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić” u Pančevu, Ul. Bavaništanski 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 polaska 6.20
1. stanica - Žarka Zrenjanina (kod Stomatološkog fakulteta); 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 stanice); 6. stanica - Svetog Save br. 54; 7. stanica - Moše Pijade 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. stanica - Sektor proizvodnje Bavaništanski put br.305 - zadnje 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 Jovanović”); 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 delatnosti koje su predmet ovog Poziva. Dokazi o ispunjenosti
uslova za učestvovanje u postupku su: izvod iz registra
privrednih subjekata, finansijski izveštaj za 2017. godinu, 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. godine do 10 sati. Ponude dostaviti lično ili poštom na: Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić”,
Ul. Zeleni venac 2/III, Beograd, ili Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić”, Bavaništanski put
305, Pančevo, sa naznakom - „Ponuda za nabavku usluge prevoza zaposlenih u Sektoru proizvodnje”. Osoba za
kontakt: dr Svetlana Turudija Živanović, tel: 064/867799, e -mail:sturudija@mocbilja.rs; Više informacija potražite na sajtu institut@mocbilja.rs.

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, попра- ПОПРАВЉАМО, уграђујевљам, замена гуртни.
мо ПВЦ, АЛУ и дрвену
064/181-25-00. (265008)
столарију, ролетне, комарници, сигурносна врата, стаклорезачке услуге.
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ 060/545-34-04. (266666)
радови, кречење, глетоваАЛУ и ПВЦ столарија, роње, столарија, веома полетне, комарници, веневољно. 064/280-26-15.
цијанери, тракасте завесе,
(26917)
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (266286)
ИЗРАДА/МОНТАЖА хала, биндера, гаража, тенди, кованије, грађевиска
лимарија. 064/068-10-85.
(2662308)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке
бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора,
инсталација. Мића.
064/310-44-88. (264945)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76
(26917)
ОРЕМ и култивирам баште. 063/855-92-70.
(266943)
РУШЕЊЕ старих објеката,
копање канала, шахти,
септичких јама. Кошење
траве, крчење плацева, викендица, лупање и сечење
бетона, лупање купатила,
одвоз тог шута.
061/171-51-45,
063/882-72-60. (266918)
УСЛУЖНО сечем и цепам
дрва, на дизел.
063/833-12-14.
(266922)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало. Најповољније.
065/361-13-13.
(267284)
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АЛУ и ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09.
(267243)
ЧИШЋЕЊЕ олука, висински радови, замена поломљеног црепа.
065/535-24-56.
(267255)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/85222-43. (267259)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
гипс радови, фарбање
столарије, чисто, педантно, квалитетно.
063/304-476.
(267258)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (267280)
КОМПЈУТЕРИ сервис, поправка, чишћење, уградња нових компоненти,б
рзо, повољно. 060/35103-54. (267268)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, тражи посао.
064/120-77-64. (267294)
БРИГА и нега старих лица, боравак. Договор.
063/191-87-32. (267293)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 013/601-892,
061/314-90-18. (267301)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке
шпорета, бојлера, разводних табли, индикатора, инсталација. Мића.
064/310-44-88.
(267306)
ЧИСТИМО таване, подруме, може замена за старо
гвожђе, купујем старо
гвожђе. 061/631-51-46.
(267354)
ЧАСОВИ математике, физике и немачког. Професорка.
Тел. 064/208-91-21.
(267371)
ЧАСОВИ, основе електротехнике. Професор са
искксутвом.
062/801-97-58. (267394)
ФРЕЗУЈЕМ, орем баште,
кошење траве, корова,
трактором, тримером, косачица. 064/867-48-11.
(267403)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
грађевинских радова.
064/866-25-76.
(267404)

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” бр.135/04 и
36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта, Енерго Долово Четири д.о.о.
Панчево, Ул. Баваништански пут 196, Панчево, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја
пројекта Биогасног постројења за производњу електричне енергије „Енерго Долово Четири” на катастарској парцели број 11890/11 к.о. Долово на животну
средину, на територији града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту живот не средине Градске управе
Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617 у
периоду од 05. до 15. октобра 2018. године радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за избор у звање и заснивање радног односа
1) Једног НАСТАВНИКА (сва звања) за ужу научну
област Клиничка стоматологија.
Услови: докторат медицинских наука – област стоматологија, здравствена специјализација из оралне хирургије, као и остали услови предвиђени Законом о
високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије”
бр. 88/2018) и Статутом Стоматолошког Факултета.
Радни однос се заснива на одређено време од пет (5)
година, изузев за наставника
изабраног у звање редовног професора.
2) Једног ДОЦЕНТА за ужу научну област Базична и
претклиничка стоматологија (за предмете Анатомија
са морфологијом зуба и Хистологија са ембриологијом)
Услови: докторат из области медицинских наука,
као и остали услови предвиђени Законом о високом
образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр.
88/2018) и Статутом Стоматолошког Факултета.
Радни однос се заснива на одређено време од пет (5)
година.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса на адресу:
Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/235-12-92.

ПАРКЕТАР: поставка, хобловање и лакирање паркета са и
без материјала. 060/62580-61. (267438)
ПАРКЕТАР: поставка новог, хобловање, фуговање, лакирање старог паркета. 060/476-81-55.
(267438)
ОДГУШЕЊЕ купатила, кухиња, канализационих цеви машинским путем.
062/640-741. (267444)

РАДИМ све физичке послове, чистим подруме,
таване, фарме.
064/144-37-65.
(267515)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 24
године искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
(276521)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03.
(267023)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе, монтажа и демонтажа
намештаја, паковање и
заштита ствари, одношење непотребних ствари са
радницима и без њих, 0024 сата. 064/047-55-55.
(267413)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета. 060/643-21-53.
(267487)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а, ИПТВ, антена
плус. 064/866-20-70.
КОМБИ превоз робе, селидбе. 069/129-72-71, Никола. (267511)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила, адаптације, замене,
поправке, повољно, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59.
(267416)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846 (267366)
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ПОТРАЖЊА

БРАВАР/ЗАВАРИВАЧ, израда/монтажа тенди,
надстрешница, гаража,
ограда. 060/424-29-93.
(267472)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. 065/842-84-29,
063/842-84-29. (267477)
ОБАРАЊЕ стабала, крчење плацева, чишћења подрума, одношење ствари,
итд. 060/035-47-40.
(267476)
РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
шупа, бетона, бетонирања, обарање дрвећа, итд.
064/122-69-78. (267476)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика.
065/334-23-38. (267561)
ПРЕВОЗИМ мањим кипером, повољно: шљунак,
песак, сејанац, одвозим
шут. 064/356-69-94.
(267528)
СЕЧЕЊЕ, цепање и слагање дрва. 064/288-65-12.
(267531)
ЧИСТИМО таване, подруме, шут, радимо све послове најповољније.
061/321-77-93. (267559)
ПРЕВОЗ великим комбијем, купујем старо гвожђе. 060/036ч-75-73.
(267560)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(265850)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117,
064/176-91-85.
(265724)
АНТИБАКТЕРИЈСКО и
дезинфекционо прање тепиха, намештаја
у вашем стану.
066/001-050.
(267567)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(и)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа, сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”,
064/771-24-16, 013/301300. (25066111)
РАДИМО зидање, бетонирање, оправка старих нових кровова, разне изолације. 013/664-491,
063/162-53-89. (267141)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута са утоваром,
рушење. Аутопревозник
Атанацков. 063/771-5544. (266878)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0 - 24 сата, пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/404-560, 064/290-4509, 061/348-20-00,
062/845-96-26, „Електроизградња”. (267232)
КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог
црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/404-560, 064/290-4509, 061/348-20-00,
062/845-96-26,„Електроизградња”.(267232)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 064/493-4463, 063/811-74-89, Јовичин. (267232)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351.11-73. (267249)

ОГЛАСИ

ПРЕВОЗ малим и великим кипером: шљунак,
песак, сејанац, ризла,
шут. 063/246-368. (4784)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (267295)
KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца и ризле.
Услуге виљушкара и великих виљушкара, носивости до 10 тона.
013/366-888, 063/218894.(267379)
KIZZA – рушење старих
кућа и других објеката,
утовар и одвоз шута, ископ багерима подрума,
темеља, канала, септичких јама. 013/366-888,
063/218-894. (267379)
KIZZA – сечење бетона и
асфалта, разбијање бетона, насипање и сабијање
терена ваљцима и вибро
плочама. 013/366-888,
063/218-894. (267379)
KIZZA – орезивање и сеча дрвећа из камиона са
корпом за рад на висини
до 23 метра, прање прозора, чишћење олука, замена црепа...013/366888, 063/218-894.
(267379)
KIZZA – најам маказастих електро платформи
висине до 12 метара.
063/218-894. (267379)
KIZZA – продаја квалитетних бехатон коцки и
припрема терена са постављањем. 013/366-888,
063/218-894. (267379)
РУШЕЊЕ кућа, утовар и
одвоз свих врста шута,
разбијање и сечење бетона, ископ багерима.
064/648-24-50. (267379)
НАЈАМ виљушкара за
утовар и истовар робе.
064/648-24-50. (267379)

Последњи поздрав

marketing@pancevac-online.rs

ПРЕВОЗ малим и великим камионом (шљунак,
песак, сејанац, ризла,
шут). 064/648-24-50.
(267379)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона са корпом за рад на
висини до 20 метара.
064/648-24-50. (267379)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (267418)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
поправљамо квалитетно с
гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/12268-05. (267442)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29.
(267458)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: инсталација, канализација,
монтажа санитарије, псотављање керамике, рушење/одношење шута.
060/021-61-95.
(267333)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат.
061/283-66-41,
064/317-10-05.
(267380)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена
посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачуна.
Борис. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(267494)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(267494)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све
релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. (267494)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (267494)

СЕЛИДБЕ комбијем И
КАМИОНОМ Војводина,
Србија, са или без радника. Најповољније, Иван.
063/107-78-66. (267494)
СЕЛИДБЕ, робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван, 063/107-78-66.
(267494)
КОМБИ превоз терета са
приколицом, церада 5.10
х 2.10 х 2.00. 064/106-8111. (267491)
„ПЕРФЕКТ”: фасаде, зидање, малтерисање, глетовање, кречење, керамика, кровови. 063/122-1439. Миле. (267541)

РАЗНО

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

Нека те анђели чувају

ЦАРКИЦЕ

ЈАСНА са мамом и братом
(89/267549)

29. септембра 2018. године преминуо је наш драги
брат, стриц и девер

МИЛОРАД АРСЕНОВСКИ

1954–2018.
Ожалошћени: брат ДОБРЕ, снаја БРАНКА, братанци
ЈОВИЦА и АЦА и снајка ЗОРИЦА
(64/267446)

Драги

Последњи поздрав

БРАЧНИ пар би чувао
старију особу доживотно.
013/345-874.
(247642)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора. Повољно. 063/709-44-97.
(267267)

МИЛЕ
с љубављу и поштовањем
чуваћемо те у срцима.

Последњи поздрав тетки

БУЦИ
од другара: кум ЈОЦА,
ујка ПЕКИ, СТОЈАДИН,
ГОРАН, ТОЗА,
ЂУРА КАМЕРА и БАЛЕ

(66/267448)

(68/267450)

Последњи поздрав дра-

Последњи поздрав драгом пријатељу, посебном комшији, човеку
који се ретко среће

ЦАРКИ
ЦАРКИ
од НЕДЕ, НЕНАДА и породице ЏАНТОВСКИ
(90/267549)

БРАНКО,

Твој ујка СТОЈАН,
ВЕСНА и СНЕЖАНА

гом брату
од ДИМИТРИЈА са мамом и татом
(91/267549)

Последњи поздрав драгом

МИЛЕТУ
вољени не умиру никад.

1951–2018.
Био си добар супруг, брижан и пожртвован отац,
као и вољен деда.
Такав ћеш нам заувек остати у срцима и сећању.
Твоји: супруга МИРЈАНА и ћерке ИВАНА
и ГОРДАНА с породицама

ЦАРКА АКСЕНТИЈЕВИЋ

с породицом

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоје комшије
ТАСКОВСКИ

(65/267447)

(67/267449)

Од сестре СТОЈАНКЕ

САВИ ТРАИЛОВУ

МИЛОРАД
АРСЕНОВСКИ

Последњи поздрав

Последњи поздрав комшиници

(96/и)

Драга мама,
постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не
лечи.
Хвала те за брижност, топлину и љубав коју си ми пружила.

Обавештавамо пријатеље да је наш драги

СЕЈКИ
ИЛОНИ
КОЧИЋ
ВЕЉКО МИЛИЋ

Твоја СВЕТЛАНА
(88/267549)

1932–2018.
преминуо 23. септембра 2018. године. Испратили смо
га 26. септембра 2018. године из капеле гробља на Котежу 1, у Панчеву.
Породица
(22/26276)

од сестре ЈОВАНКЕ
и брате ПЕРЕ
с породицама

од станара зграде
у Косте Абрашевића 2

(8/267247)

(1/267209)

Петак, 5. октобар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав драгом тати
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Последњи поздрав драгом

ДОБРИВОЈУ САВИЋУ ДОЦИ

Последњи поздрав

ДОБРИВОЈУ

1934–2018.

САВИЋУ
У нашим срцима ћемо чувати успомену на тебе.
од ЗОРАНА ПЕШЕВСКОГ
Твоји: ћерка ЗОРИЦА и син ЗОРАН с породицама

с породицом

(92/267550)

(93/ф)

чика ДОЦИ
Последњи поздрав нашем драгом Таји
од „Српске спарте”
(63/ф)

Последњи поздрав куму

ЖИВАН СТОКИЋ

ЖИВАН СТОКИЋ

1948–2018.

1948–2018.

ДОБРИВОЈУ
Мој тајо,

Цео живот си био борац, али са задњом битком ниси могао да се
избориш.

Била нам је част што си наш кум.
Породица МАТЕК

пола мога срца отишло је с тобом, друга
половина туговаће вечно.

(94/267551)

Заувек си мој херој!
Вечно захвални за све, твоји: супруга ИРЕНА, син НЕНАД, ћерка
НАТАША, снаја АНДРЕА и зет НИКОЛА

Воли те твоја

Последњи поздрав

НАТАЛИЈА

(33/267327)

29. септембра 2018. преминуо је наш драги супруг, отац и деда

(32/26732/9

Последњи поздрав сину

27. септембра 2018. године умрла је моја супруга

ДОБРИВОЈУ
САВИЋУ
1934–2018.
Хвала ти Доцо што си
био са нама.
Породица ТАСИЋ

МИРКО БЕЛИЋ
РАДМИЛА ЋОСИЋ
1930–2018.
Заувек ћеш ми остати у лепом сећању.
Твој ЂУРИЦА
(26/267289)

ВЕНЦИСЛАВ
КОМАТИНА
1935–2018.

Била нам је част познавати те као пријатеља и
несебичног човека. Питала сам те једном приликом, шта да ти донесем кад следећи пут дођем,
рекао си – не треба ми ништа, а ако баш инсистираш онда нека то буде кеса бомбона за мог
сестрића. Драги Мирко, испунићу твоју жељу.
Почивај у миру.
МАРТА и ХЕРБЕРТ

од мајке МОРГИЈАНЕ

Супруга МЛАЂЕНА,
ћерка МИЛА
и унук НИКОЛА

(48/267385)

(13/2

(12/267257)

Последњи поздрав драгој пријатељици

(59/267424)

МИЛОМИРУ

Остаћеш вечно у нашим
срцима.
Мила наша

Последњи поздрав

Последњи поздрав брату

ЗОРИЦА
КОВАЧЕВИЋ
1955–2018.

МИРКО БЕЛИЋ

РАДМИЛИ ЋОСИЋ
ЉУБИЦА ЖИВАНОВ с породицом

Последњи поздрав нашем драгом Мирку.
ЗОРАН, МИЋА, СЛАЂА, ГОЦА, СНЕЖА, МИРКО,
ДРАШКО и СУНА

(28/267289)

(56/267409)

Последњи поздрав нашој драгој тетка

МИЛОМИРУ
ГУЛАНУ
од сестре ВИОЛЕТЕ,
зета МИЛАНА
и сестрића
АЛЕКСАНДРА
и НЕМАЊЕ

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав од
сестре РУЖИЦЕ
и сестре ВЕРИЦЕ
с породицама
(84/267507)

Последњи поздрав

ЗОРИЦИ
КОВАЧЕВИЋ
од супруга ВАСЕ
(81/267500)

Последњи поздрав снаји

(14/267261)

МИЛОМИРУ ГУЛАНУ

РАДМИЛИ ЋОСИЋ
СЕКА с породицом
(27/267289)

1974–2018.
од сестре МИЛАДИЈЕ, сестрића ДАНИЈЕЛА и ПЕТРА
ЂОРЂЕВИЋА
(15/267261)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ЗОРИЦИ
од породица НИКОЛИЋ
и ДИНИЋ
(82/267501)

ЗОРИЦИ
од девера ЛАЗЕ
(83/207500)
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21. септембра 2018. стало је срце нашег вољеног

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обележавамо шестомесечни помен нашем вољеном

Прошла је једна година откако није с нама наша драга

МИТРА ИГЊИЋА
1936–2018.
Сахрањен је у Бјељини, 22. септембра 2018.
Ожалошћени: супруга САНДА, синови ЂОРЂЕ
и МИЛОРАД БАЈО, снаја ГОРАНКА
и унуци НАТАЛИЈА и ВУК

ЖИКИ КАЛЕЈСКОМ

ЈЕЛЕНА КРСТИЋ НЕНА

(54/267406)

Све си нас задужио да те памтимо по врлинама које човек може да
има.
Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље
да је наша драга

У суботу, 6. октобра, у 11 сати, окупићемо
се у знак сећања, на Старом православном гробљу.

Твоја породица

Њени најмилији

(61/267435)

(11/267214)

Обавештавамо родбину и пријатеље да 6. октобра 2018, у 11.30, дајемо четрдесет дана, на Новом гробљу

ЕСТЕР ГРГИЋ

6. октобра, у 11 сати, на Новом гробљу,
обележићемо шестомесечни помен нашој
мајци и баки

преминула 2. октобра 2018.
Сахрана ће се обавити и петак, 5. октобра 2018,
у 13 сати, на Католичком гробљу у Панчеву.
Ожалошћене ћерке ДУБРАВКА и ТАТЈАНА
с породицама
(95/267954)

ГОРАНУ СТАНИШИЋУ
1969–2018.
Последњи поздрав вољеном супругу и оцу од његових најмилијих

Ожалошћени: мајка МИЛКА, супруга РУЖИЦА, син МИЛОВАН,
сестра ВЕСНА и сестрићи МИХАЈЛО и ДУШАН

ЈЕЛЕНИ НЕСТОРОВИЋ
рођ. Матановић

(86/267518)

Последњи поздрав

У недељу, 7. октобра 2018. године навршава се
годину дана откада није с нама наш вољени

Заувек ћеш живети у нашим срцима, с поштовањем.
Ћерка НАДА, синови СЛОБОДАН,
МИЉАН и САША с породицама

КРСТО ВУЛОВИЋ

(85/267509)

Има нека моћ у добрим људима, они су јаки и
после смрти... И даље живе, по својим речима и
делима, а највише по доброти срца...
Ожалошћени: супруга АНКИЦА, синови ЗОРАН
и ДАВОР, снаје ЉИЉА и ЈАСНА, унуци
НИКОЛА, АНДРЕЈ и ЕЛЕНА

СЕЋАЊЕ

(42/267356)

ДОЦИ

30. септембра 2018. године опростили смо се од нашег
драгог
Кум СТАВРА
с породицом

МИЉАН ИЛИЋ
Миљане, твој одлазак оставио је огромну болну
празнину, тугу и незаборав.
Са поносом ћемо те спомињати, по добру памтити и заувек волети.
Спокојно спавај наш анђеле!
Твоји најмилији

С љубављу и поштовањем породица ИВАНОВСКИ

(77/

(62/267435)

ЖИКА КАЛЕЈСКИ

(69/2674549

Последњи поздрав

Прошло је девет година откако ниси са нама

КРСТА ВУЛОВИЋА
Успомену на њега до гроба чуваће стриц МИЛОЈЕ,
сестра ВИОЛЕТА и стрина ДУЊА
(3/267231)

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

Последњи поздрав

ДУШАНКИ
ДИМИТРИЋ

од ИЛИНКЕ, НАТАШЕ,
ДРАГАНЕ и ДЕЈАНА

1956–2018.
Увек ћеш да недостајеш.
Твоји: ДАНИЈЕЛ,
МИЛИЦА, МИНА,
НИНА и НИКОЛА

(45/267367)

(44/267364)

ДУШАНКИ

БРАНИСЛАВ ЈАНКОВИЋ
Драги наш Шеги, прошло је нестварних четрдесет дана.
Много нам недостајеш.
Волећемо те заувек.
Твоја породица

ВЛАДО ЈАВОР
Много нам недостајеш.
Твоји најмилији
(75/267479)

(87/267518)

6. октобра 2018, у 11 сати, даваћемо шестомесечни помен вољеном

ТУРНИЋ

БОРИС НИКОЛОВСКИ
ДУШАНКИ

МИЛОРАД МИША

ВЕРА

1956–2018.
од брата ДАНКА, мајке
ЛЕПЕ и НЕШЕ

1935–1993–2018.
1943–2016–2018.
У нашим срцима вољени и незаборављени.
Ћерке ОЉА и НАДА с породицама

(46/267369)

(78/267492)

Породица

5. X 2008 – 5. X 2018.
Увек ћеш бити са нама.
Твоји: супруга МИЛКА, син РИСТО и кћи МАРИНА
с породицама

(29/267303)

(23/267277)

САШИ ПЕТКОВИЋУ
1969–2018.

Петак, 5. октобар 2018.

5. октобра 2018. навршава се шест месеци
откада није више са нама наш драги

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Драги наш
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Најмилији људи су као звезде. Не видиш
их увек, али знаш да су са тобом и да сте
заједно

Две године откако није
с нама

ДЕЈАН Ј. МУГОША

МИРОСЛАВ ОЛА
КОРКАНОВ

САША
СТОЈАНОВИЋ
ШОК

др АНТЕ МЕЈИЋ

Душо наша, пуно нам
недостајеш.
Твоје: ДУЊА, НЕВЕНА
и ЈАСМИНА

2012–2018.

5. X 1939–5. IV 2018–5. X 2018.

(47/267381)

1992–2018.

Време које пролази не значи ништа, када
је сећање живо.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

С љубављу

Болна је истина, бескрајна туга, нема довољно речи да се испуни празнина која је
остала у нашим срцима.

твоја породица

Воле те неутешни мама и тата

(52/267394)

(36/207337)

Нећемо дозволити времену да избрише
успомену на тебе.
4. октобра навршава се седам година откако нас
је напустио наш вољени супруг, отац и деда

Обавештавамо родбину и пријатеље да 8. октобра
обележавамо четрдесет дана без нашег драгог

САШИ
СТОЈАНОВИЋУ

Твоји: супруга ВУКА, ћерке СЛАВИЦА,
ВЕСНА и ЈАСНА, зетови МИРИЦА
И ЗЛАТОЈЕ, унуци ДЕЈАН, АЛЕКСАНДАР,
МИЛИЦА и МАРИЈАНА и праунуци
ЈОВАН, ЈОВАНА, АНАСТАСИЈА и ЈОВАНА
(72/267740)

Прошла је година без наше

ДРАГАН МАРТИНОВ

РАТОМИР ИГЊАТОВИЋ РАЧЕ

1935–2011–2018.

1944–2018.

Живиш у нашим мислима и сваком нашем дану.
МИЛА, СНЕЖА и МИЋА

Остали смо у дубоком болу,са сећањем на све
срећне године проведене с тобом.
Ожалошћени: супруга ЗДРАВКА с породицом

(60/267429)

(49/267384)

8. октобра је две године
откако нас је заувек напустио.
Увек ће мислити на
тебе твоја мајка и брат
с породицом
(35/267330)

СЕЋАЊЕ

9. октобра навршава се пола године од смрти наше вољене

БРАНИСЛАВ
САВАНОВИЋ

КАТИЦЕ СТАНИМИРОВИЋ
Остала је празнина и твој мио и диван траг у нама и нашим мислима.
6. октобра 2018, у 13 сати, биће помен.
Супруг МИЛАДИН, ћерка ЈАДРАНКА и бакина
МИЛА и ПЕЦА
(57/267421)

2004–2018.

ИВАН МИЛОСАВЉЕВИЋ

(37/267342)

(40/267350)

СЛОБОДАНКЕ ЛАЗАРЕВИЋ
Заувек у нашим срцима.

8. X 2003 – 8. X 2018.

Са нама си увек, у мислима и сећању.

Твоји најмилији

Увек си у нашим сећањима.
Ћерка ЉУБИЦА
с породицом

Четрдесет тужних дана за Ланом

4. октобра 2018. навршавају се две године од
смрти нашег племенитог супруга, оца, деде и
прадеде

Прошла је тужна година откада није са нама
Воле те твоје БРАНКА и САЊА
(73/267461)

У недељу, 7. октобра, у
11 сати, обележавамо
четворогодишњи помен

СЛОБОДАНКА МИТРОВИЋ

… до неког новог
сусрета у неком
„нашем” Лондону...
С љубављу, БОЈАНА АДАМОВИЋ
(71/267459)

1944–2017.
Макана,
постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју
време не лечи.
Твоји: ЈЕЛЕНА, ФИЛИП и ЂУРА
(53/267400)

5. октобра је две године
од смрти нашег вољеног

ПАНТЕ
МИЛИКИЋА
Тужна јесен је увек у
нашим срцима.

8. октобра 2018. навршавају се три године откако није са нама наш

6. октобра навршавају се четири године откада није са
нама наш

КОСАРА
СТАНОЈЕВИЋ

БОГОЉУБА
СТАНОЈЕВИЋА
Јако недостајеш!
Успомену на све што је
било лепо чува твоја
породица

2006–2018.
Мила моја мати, дуго
нема твог погледа који
све разуме, твојих речи
утехе, али увек и заувек
си у мојим мислима.
МАРИЈА СТАНОЈЕВИЋ

СЛАВОМИРУ
ДОБРИЧАНИНУ

(55/267407)

1933–2014.
Успомену на њега чувају његови најмилији

(74/267468)

(79/267495)

(24/267280)

9. октобра 2018. навршава се пола године откако није с нама наш
драги

У суботу, 6. октобра, дајемо шестомесечни помен драгом

5. октобра навршавају се три године оркада није с нама наш вољени и непрежаљени

ДРАГОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ БРАЦА
С љубављу породице ЂОРЂЕВИЋ и ЖИВАНОВИЋ

ДРАГИША
ПАВЛОВ ГИЛЕ

ХИЛМО ИВА
АГОВИЋ
ЂОРЂУ ПЕТКОВИЋУ

ВЛАДИМИР НОВАКОВ

Породица

Остаћеш заувек у нашим
срцима и сећањима.
Супруга МИЛИЦА и
син АЛЕКСАНДАР

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: брат ЈОВА, синовац НЕША и синовица МИРА

(30/267304)

(58/267415)

Успомену на тебе чувамо од заборава у својим срцима.
Твоји најмилији

(70/267455)

(31/267314)

Вечито у нашим срцима.
Твоји најмилији
(76/2674849
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

3. октобра навршава се четрдесет тужних дана откако са нама више није наш вољени супруг, отац и деда

Нашој драгој и вољеној

НЕВЕНИ ПАВИЋЕВИЋ
НЕНИ

ДУШАН ТЕРЗИЋ

Помен нашој тетици

24. III 1954 – 10. IV 2018.

Помен је одржан на Старом гробљу у Панчеву.
Супруга БРАНКА, ћерка СНЕЖАНА,
унук ВИКТОР и зет МОМЧИЛО
(18/267266)

Била си и остаћеш део наших живота заувек.
Никада те неће заборавити твоја
породица
(19/227268)

3. октобра 2018. навршило се четрдесет дана
од смрти нашег брата,
девера и стрица

У суботу, 6. октобра 2018. године, у 11 сати, на
Старом православном гробљу даћемо годишњи
помен нашој драгој

Навршила се година од
растанка с нашим драгим

МЕЛАНИЈИ ЈОСИФОВИЋ
из Ченте
Ни после деветнаест година твог непостојања,
не можемо заборавити твоју доброту, љубав и
пожртвовање које си гајила према нама.
Са захвалношћу, у срцима те носе твоји:
СТЕВИЦА, ЉИЉА, НИНА и САНДРА
(6/267244)

10. октобра, тужне две године

ДУШАНА
ТЕРЗИЋА
25. VIII 2018 – 3. X 2018.
Време пролази, туга све
већа.
Твој брат ЖАРКО, снаја
ДАНА и братаница
МАРИЈА и братанац
МИЛАН са својим
породицама

ВАЊА ТУЛИЋ

МАРИЈИ ТОДОРОВ
1937–2017.
Живећеш вечно у нашим срцима и успоменама.
Памтићемо те по доброти чувати од заборава.
Заувек захвални твоји најмилији.
Браћа ПАВЛЕ, СТЕВО и ИЛИЈА,
снаје АНА КЕТИ, АНКИЦА и ОЛГИЦА
и сестрићи МИТА, ИГОР и ОБРЕН
(17/267265)

У суботу, 6. октобра 2018, у 11 сати, даваћемо
шестомесечни помен нашој драгој мајци и баби

(16/267264)

МИРКОМ
БОШЊАКОВИЋЕМ

Почивај у миру.
Парастос ће се одржати
на Старом католичком
гробљу, у суботу 6. октобра 2018, у 11 сати.

4. IV 2005 – 10. X 2008.

Време пролази, али
болно сећање на тебе
никад. У школу бих те
сада пратила, с тобом
радовала, а где си ти анђеле мој!

МИЛАН БУКУР
Тешко је живети са раном у души, видети те свуда а нигде те не наћи.
С љубављу: супруга СМИЉА и син
ДУШАН БУКУР

Твоји најмилији

Баба АНА

(41/267335)

(38/267348)

СЕЋАЊЕ

(9/267252)

9. октобра наврашава се пет година откада нас је
напустио наш

ДУШАНКИ ЈОВИЋ
Време пролази, али бол и празнина су све већи.

ДОБРЕ
НИКОЛОВ

Увек ће те волети и чувати од заборава твоје
ћерке БИЉА и ЉИЉА и унуке ДАДА и ЈАЊА
(20/267270)

МАЦО

ВАЊА ТУЛИЋ

Увек ћеш бити у срцима
ГОЦЕ и ВЕРЕ
с породицама

Време не брише празнину и сећање.
Твоја браћа ЧИЧА
и НИНА

(34/267328)

(80/267496)

ЂУЛА ТРАЈАН

Твоја породица

1953–2013.
из Банатског Новог Села
Прошло је пет тужних година, али од твоје породице никада прежаљен, вечито си у нашим срцима и нашим сећањима.
Твоја породица: супруг ВИКТОРИЈА, кћерка
АНДРИЈАНА и син АНДРИЈАН с породицама

(50/267390)

(25/

4. X 1991 – 4. X 2018.
ПОМЕН

Само ми знамо колико
нам недостајеш...

СЕЋАЊЕ

Прошло је пола године откако није са нама

ДРАГИЦА АВРАМОВСКИ

СЕЋАЊЕ

ДУШАНКА ЈОВИЋ

1955–1992.
Прошле су тужне године откада ниси с нама.
Твоја сестра РОСА

Живећеш вено у нашим срцима.
Породица ПЕТРИЋ
(21/

(39/267349)

МАРА ЊЕЖИЋ

6. октобра навршава се
осам тужних година откако
није са нама наш вољени

СЕЋАЊЕ

Прошло је шест месеци
откако није са нама наш
вољени

6. X 2008 – 2018.

СЕЋАЊЕ
Прошле су три године
откако је умро мој супруг

Не заборављамо вас

АНЂИЋ

ВИЦО ГРУБОР

Твоји најмилији

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

2. X 2003 – 2. X 2018.
Премало је речи, а превише туге колико нам недостајеш.
Твоја породица
(7/267245)

Прошло је десет година
откако ниси с нама.
Хвала ти на свему.

(4/267238)

САВО КУЗМАНОВИЋ

2010–2018.
Никада те нећемо заборавити, неизмерно нам
недостајеш.
Твоји најмилији

10. X 2003 – 10. X 2018.
С љубављу
и поштовањем увек те
се сећају супруга СЕКА,
син ГОРАН и ћерка
МАРИЈАНА
с породицама

(51/267392)

(5/267240)

СТАНКО
МИШКОВИЋ

ЉУБОМИР
ГАВИН

ПЕТАР
МАРТИНОСКИ

Породица ГАВИН

2015–2018.
Године пролазе, а туга
вечна остаје.
Твоја ШЕРИ

(10/267253)

(2/267228)

МИЛАДИН

МИОДРАГ

1938–2011.
1945–2012.
Породице АНЂИЋ из Иванова и Панчева
(43/267367)
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ОТВОРЕНА НОВА ЗГРАДА КАЗНЕНО-ПОПРАВНОГ ЗАВОДА

ИЗ ЊЕГОШЕВЕ У ОБЈЕКАТ ИЗ 22. ВЕКА
Мало је таквих (модерних) објеката у земљи каквим се однедавно може подичити наш град.
Иако, на прву лопту посматрано, зграда затвора није нешто
чиме се треба богзна како хвалити, савремени, то јест европски трендови захтевају највиши степен уређености, боље рећи комфора, и у таквим установама.
И ономе ко је пре неки дан
присуствовао званичном отварању Казнено-поправног завода на Баваништанском путу,
сигурно је прошло кроз главу
да се налази у хотелу с пет звездица. Просто да човек не пожели да оде одатле.
А и да хоће, тешко да би могао (без дозволе), јер је из новог затвора једноставно немогуће побећи.
Након много, много година за
грађане Панчева престаће да
важи двосмисленост досетке
„завршићеш у Његошевој”. Наиме, ова надалеко чувена пешачка зона остаће без својих,
нема сумње, најконтроверзнијих станара – (привремених)
житеља Казнено-поправног завода и оних који се старају о
њиховом „јуначком здрављу”.
Разлог – завршетак (интензивних) радова на новом објекту ове васпитне установе на Баваништанском путу. То, у преводу, значи да ће ускоро фамозна грађевина у Његошевој улици бар за неко време опустети.
А шта ће у њој убудуће бити,
градски оци још увек нису одлучили. Музеј, вероватно...
Комфор од пет звездица
Било како било, након две године интензивних радова, тачније
од маја 2016, ултрамодеран објекат Казнено-поправног завода званично је отворен у понедељак, 1.
октобра, уз присуство бројних
представника државног и других
нивоа власти, као и изасланика
европских институција које функционишу у нашој земљи.
Нови затвор се распростире
на неколико десетина хектара

Павлов, који је истакао да је
вишегодишња тежња свих Панчеваца била да се окружни затвор измести из самог центра
града. Он је нагласио и да је
део ове инвестиције усмерен
на побољшање околне инфраструктуре, попут изградње фекалне и кишне канализације,
као и да ће бити отворена нова

и садржи више објеката укупне површине од око 25.000 квадрата. Капацитет овог комплекса износиће петсто осуђеника
и притвореника, а укупан број
запослених биће око двеста
осамдесет, што је за готово две
трећине више него у досадашњој згради.
Поред просторија у којима
ће бити смештени и проводити ноћи, будући корисници
имаће на располагању сијасет
других садржаја – од учионица и радионица, преко хале са
одбојкашком мрежом, кошевима и рукометним головима,
спортских терена и теретана,
па све до мини-цркве. Поменути комфор огледаће се и у
најсавременије опремљеној кухињи, ординацијама за лекаре
опште праксе и специјалистичке прегледе с пратећом опремом, као и собама за брачне
посете.
Једно одељење предвиђено
је за осуђенике с посебним потребама, а постојаће и место
за заштићене сведоке.
Бекство – немогућа мисија
Све то до детаља гостима на
отварању, предвођеним надле-

жном министарком Нелом Кубуровић, показао је управник
Казнено-поправног завода Панчево Дејан Бакић, а за, може
се рећи, брзински обилазак овог
монументалног здања било је
неопходно више од сата.
Неки од њих изразили су своје импресије виђеним. Прва се
бројним новинарским екипама обратила поменута министарка, која је најпре навела
да се након завршетка радова
на новом затвору кренуло у поступак добијања одговарајућих
дозвола, као и расписивања
конкурса за запошљавање око
сто седамдесет нових лица, пре
свега стражара.
– Наше министарство у претходном периоду радило је на
растерећењу казнено-поправних за во да, ис пу ња ва ју ћи у
потпуности међународне стандарде када је реч о смештају
осуђених и притворених лица. У последњих пет година
поправили смо свој положај,
па уколико пратимо извештаје Савета Европе, 2012. године смо били на последњем месту, са 156 осуђених лица на
сто места, а данас је та ситуа-

ција знатно боља и имамо 106
осуђених на сто слободних места. По том питању налазимо
се у бољој ситуацији од неких
држава Европске уније, као
што су Мађарска, Француска,
Белгија... – навела је министарка.
Она је нагласила да је овај
комплекс саграђен уз помоћ
кредита Развојне банке Савета
Европе, који је износио 18 милиона евра, док је пет милиона издвојено из буџета Републике Србије, а интересантно
је да је готово целокупан намештај направљен у другим заводима, попут оних у Забели,
Сремској Митровици, Нишу,
Ваљеву, Крушевцу...
Потом је Ролф Вензел, гувернер Развојне банке Савета
Европе, изразио импресије свиме што је видео, јер затвор испуњава стандарде. Он је најавио и улагање у друге казненопоправне заводе, али и у објекте попут дечјих болница.
Говорили су и заменик шефа
Делегације Европске уније Матеа Норчић и шеф мисије ОЕБСа Андреа Орицио, а на крају и
градоначелник Панчева Саша

стајати спољни свет. А ако ипак
неком падне на ум да покуша
да „пре рока” оде одатле, тешко да постоји и грам шансе
да ће му се таква замисао обистинити – цео комплекс је ограђен специјалним системом заштите и инфрацрвеним сензорима; постављено је на стотине камера; пријемна зграда има

Министарка правде у обиласку КПЗ-а
радна места и знатно побољшани услови рада.
И као што је речено, објекат
нуди такве погодности да осуђеницима готово и неће недо-

непробојна стакла, а у случају
да неко помисли да је кртица
и проба да прокопа тунел, тамо би га сачекале дебеле бетонске плоче.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Белгијанка
Лопта у рукама гувернера Развојне банке Савета Европе

Кухиња као у „Хајату”

ПАНЧЕВАЧКИ ОРИЈЕНТИРЦИ НАСТАВЉАЈУ СЕРИЈУ УСПЕХА

„Осе” у замаху
Серија добрих резултата Оријентиринг клуба „Оса” настављена је и у деветом овогодишњем месецу.
То се, пре свега, односи на
најуспешнију панчевачку такмичарку Јелену Станковић у
овом младом али веома здравом спорту, која је у среду, 15.
септембра, остварила одличан
пласман на Рајцу. Она је, поводом Дана чистих планина, у организацији тамошњег клуба „Победа”, заузела друго место у надметању које је уједно било и
13. коло оријентиринг првенства Србије у комбинацијама.
Тиме се Панчевка учврстила на трећем месту у укупном

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Јелена Станковић
пласману, а веома се приближила другопласираној, на око
тесних 40 бодова.
До краја сезоне преостају два
кола и, будући да првопласирани носи (по колу) сто бодова, шансе Станковићеве да поправи пласман нису мале.

Што се клупског поретка тиче, „Оса” се тренутно налази на
тринаестом месту од двадесет
клубова у Србији, што је, према
речима њиховог тренера Миодрага Видовића, сасвим солидан
пласман, с обзиром на постигнуте успехе и освојене бодове.

– Ако се зна да по стоји мо
само годину дана и засад имамо ма ли број так ми ча ра –
све га десет, то што се нала зимо испред неких клубо ва с
далеко већом традицијом, може се сматрати успе хом. Жеља ми је да до краја се зо не
уђемо у првих десет, али ако
и ова ко остане, ја сам преза довољан – рекао је Видо вић.
Поред тога, сребрну медаљу
освојио је Драган Борковић у
недељу, 30. септембра, на радио-оријентиринг маратону у
Смедереву, у категорији М50,
са двадесет секунди заостатка
иза вечитог ривала Иштвана
Мајора.
На овом међународном такмичењу учествовали су представници Македоније, Црне Горе, Хрватске, Босне и Херцеговине, Бугарске, Мађарске и Румуније.

Када је као штене пронађена у Карађорђевој улици, ова млада женкица имала је поломљену ногу и није била у добром општем стању.
Привремено је смештена у градско
прихватилиште, где је излечена и сада
може без проблема да хода и трчкара.
Куца је потом вакцинисана и стерилисана, а након одвођења на првобитно
станиште сама се вратила назад у прихватилиште.
Ко жели да удоми ову паметницу, која подсећа на белгијског овчара, може да оде у градско прихватилиште, а подробне информације може добити на телефон 352-148.

Шарпланинац
Доброћудни џин пронађен је на
Содари док се играо с клинцима,
али како је без огрлице, микрочипа или неке друге ознаке, до власника се није могло доћи. Вероватно је био чувар на неком стоваришту или плацу.
Овај шарпланинац је миран и
добар према људима, деци и псима, а уколико неко зна власника
или жели да га удоми, може отићи
у прихватилиште у Власинску улицу број 1 или окренути
број телефона 352-148.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” НАМУЧИЛЕ ФАВОРИТА
Умало изненађење на
Стрелишту
Борац тријумфовао у
Футогу

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У ЏУДУ

АНЂЕЛА НАЈБОЉА У СРБИЈИ
У Нишу је прошлог викенда
одржано Првенство Србије у
џуду за млађе сениоре, на којем се надметало преко 100
такмичара из 62 клуба. На
том јаком такмичењу ЏК Динамо се представио са шест
бораца, који су освојили три
медаље.
Најуспешнија је била Анђела Радуловић, која је освојила шампионску титулу у категорији до 57 кг. Бронзама
су се окитили Анђела Ранђеловић и Никола Достић.
На турниру „Трофеј Вождовца”, где су се надметали
најмлађи џудисти, Динамо је
такође имао много успеха, а
у укупном пласману заслужио је пехар намењен најбољем.

Златне медаље су освојили: Никола Митић, Ђорђе Јакимовски и Милош Стојановић. Сребром се окитио Никола Мирковић, а бронзе су
заслужили: Никола Раданов,
Урош Ђуришић, Милош Ђорђевић, Филип Максимовић и
Матеја Зубовић.
У недељу, 30. септембра,
мали динамовци су се такмичили на турниру у Бору,
где су освојили четири медаље, али и пехар намењен најбољој екипи у конкуренцији
старијих пионира.
Огњен Ђуришић је заслужио најсјајније одличје, Владимир Богдановски и Михајло Слијепчевић окитили су
се сребром, а Урош Ћућа је
зарадио бронзу.

ФЕСТИВАЛ СПОРТОВА СНАГЕ

НОВАК МЕЂУ НАЈЈАЧИМА

Стартовала је нова првенствена трка за бодове у Суперлиги
за одбојкашице. Панчевачки
Динамо је тако ушао у петнаесту узастопну сезону у елити,
али овог пута са знатно подмлађеном екипом, којој предстоји жестока борба за опстанак у друштву најбољих.
Иако су се популарне „лавице” у првом колу намериле на
изразитог фаворита и, према проценама одбојкашких стручњака,
једног од главних кандидата за
највиши пласман, показале су
да имају „штофа” и да ће сваком
ривалу представљати тврд орах.
Обреновчанке су однеле бодове са Стрелишта, али мало
је недостајало да одбојкашка
Србија види прво велико изненађење у новој сезони: Динамо–Тент 1:3, по сетовима: 21:25,
19:25, 25:23 и 23:25.
Видело се да су младе „лавице” одлично радиле у припремном периоду. Нису се уплашиле великог фаворита, а као што
и резултати сетова показују, да
су имале само мало више спортске среће, могле су да освоје
макар бод из овог дуела. Први
тренер Динама Никола Јерковић је очигледно добро „прочитао” екипу Тента, па је и тактички добро припремио своју
екипу. Панчевке су у одбрани
биле готово беспрекорне, па су
гошће из Обреновца морале добро да се помуче за сваки поен.
Евидентно је и то да Динамо
нема праве поентере и „разараче”, па је до поена морао да
долази преко стрпљиве и сигурне игре у одбрани и тако је
потпуно умирио и неутралисао

главне адуте Тента Јовану Јовичић и Јелену Лазић.
Без обзира на пораз, све девојке које су носиле дрес Динама заслужују похвале за борбеност, пожртвовање и велику
жељу за победом. Јована Симић је одлично „дириговала”
својим тимом, а уз то је и сјајно сервирала, док је либеро Сања Ђурђевић „покупила” све
што је могла и уливала је додатну сигурност својим саиграчицама. Марина Ранисављевић
се представила као најпријатније изненађење и освежење у
тиму Динама, а Бјанка Петковић је показала изузетан напредак у односу на прошлу сезону. Милица Шорак и Вања
Симеуновић биле су ударне полуге, а значајну ролу су одиграле и Тијана Стојковић, Тамара Ђурђевић, Дина Соломун
и Катарина Марисављевић.

„Лавице” ће већ наредног викенда бити на новом великом
искушењу, јер путују на мегдан
с вишеструким шампионом Србије, екипом Визуре. И у овом
мечу девојке које предводи тренер Никола Јерковић, иако аутсајдери, треба да играју максимално ангажовано и да се кроз
тако јаке утакмице припреме
за дуеле против слабијих екипа који им тек предстоје.
Одбојкаши Борца из Старчева су обрадовали своје навијаче већ у првом колу Прве лиге. На старту своје јубиларне
сезоне (у години када прославља ју че тр де се то го ди шњи цу
клуба) момци које предводи
тренер Душан Јовић гостовали
су у Футогу, где су истоименог
домаћина савладали с 3:1.
Иако су старчевачки одбојкаши лоше започели овај сусрет и дозволили домаћину да

први сет добије убедљиво, са
25:15, успели су да консолидују своје редове и да преокрену
ток утакмице у своју корист.
Одмах на почетку другог сета
преузели су иницијативу и ставили до знања домаћину да се,
када је реч о победнику утакмице, ипак они питају. Борац је водио током целог другог сета, па
је лако, без великих трзавица, са
25:20, стигао до изједначења.
Трећи део сусрета Борац је добио са 25:22, а тачку на овај дуел
ставио је у четвртом сету – 25:23.
Сви љубитељи игре преко
мреже у нашем граду и околини у суботу, 6. октобра, имаће
прилику да уживају у правој
посластици. У Халу спортова
на Стрелишту долази Рибница
из Краљева, истински одбојкашки бренд Србије, па можемо
очекивати врхунску представу.
Меч почиње у 16 сати.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У БАДМИНТОНУ

СТИГЛИ ТРОФЕЈИ ИЗ „СПЕНСА”
Нај пре сти жни ји фе сти вал
спортова снаге на Старом континенту ове године је одржан
у Барселони од 28. до 30. септембра. Реч је о надметању
које окупља најбоље бодибил динг, па у ер лиф тинг и
стронгмен такмичаре из целе Европе, а познато је и под
именом „Арнолд класик”.
На овако јаком и престижном такмичењу учествовала је и репрезентација Србије, коју је предводио тренер
Далибор Илијић, а у петочланом тиму наше земље био је и
наш суграђанин, члан КДТ-а
Динамо, деветнаестогодишњи
Новак Лукић. Он је био најмлађи учесник надметања у
Барселони, а уједно он је и
први Панчевац који се икада
такмичио на „Арнолд класику”. Поред њега, наш национални тим чинили су и: Вања Стефанов, Милош Вукичевић, Александар Арбутина
и Александра Аранитовић.
У досадашњој каријери Новак је два пута тријумфовао
на првенствима државе, власник је и неколико рекорда, а
освајач је и балканског шампионата. Ипак, учешће на фестивалу у Шпанији је до сада
било највеће искушење... У сениорској категорији дизача до
93 кг телесне тежине Новак

Стране припремио

Александар
Живковић

се пласирао на шесто место,
што се може сматрати великим успехом. У дисциплини
чучањ успешно је савладао
260 кг, у бенч-пресу 157,5 кг
и мртвом дизању 262,5 кг.
– Повреда квадрицепса, коју сам имао неколико недеља
пре одласка у Шпанију, сигурно је утицала на крајњи
резултат. Бенч-прес сам успешно савладао, упркос захтевним командама суђења, док
сам на мртвом дизању у другом покушају „напао” 272,5
кг, али сам изгубио баланс и
нисам успео да савладам ту
тежину. Стрпљиво чекам следећу годину, у којој такође
планирам да наступим на „Арнолд класику” – рекао је Новак Лукић, иначе један од првих пауерлифтинг спортиста
који је категорисан од Министарства спорта и омладине Владе Републике Србије.
– Поносни смо што у својим редовима имамо некога
попут Новака Лукића. Поред
тога што је сјајан спортиста,
он је однедавно и студент, па
не сумњамо да ће низати успехе на оба „фронта”. У нашем
клубу тренира доста државних рекордера и шампиона.
Заједничким тимским радом
успели смо да постанемо најбољи пауерлифтинг клуб у
Србији – додао је председник КДТ-а Динамо Филип
Влајић.
У новој такмичарској сезони панчевачким дизачима тегова предстоје још многа искушења...

У великој дворани новосадског
„Спенса” у недељу, 30. септембра, одржано је Првенство Војводине у бадминтону за јуниоре и сениоре. На том престижном такмичењу, на коме је
учествовао велики број играча, наши суграђани су били међу најуспешнијима.
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 освојила вицешампионску
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.

Занимљиво је било и у такмичењу мушких парова, у ком

је Горан Јелесијевић (Динамо)
заједно са Станиславом Дими-

тријевићем из Вршца освојио
бронзану медаљу. Стефан Мијатовић (БК Панчево) такође
се окитио бронзом у појединачној конкуренцији, али и у
надметању мешовитих парова
с Јованом Вучетић из Новог
Сада.
На јуниорском Првенству
Војводине, у конкуренцији девојчица испод тринаест година, титулу је освојила Миона
Филиповић (БК Панчево), сребром се окитила Марија Самарџија (БК Динамо), а бронзом Маша Алексић (БК Панчево). У истој старосној категорији, али код дечака, друго
место је заузео Петар Радонић
(БК Панчево), а треће Вања
Бокан (БК Динамо).

УСПЕХ МЛАДИХ АТЛЕТИЧАРА ДИНАМА

КЛИНЦИ ТРЧЕ И СКАЧУ ЗА МЕДАЉУ
У Сремској Митровици је прошлог викенда одржано Првенство Србије у конкуренцији најмлађих атлетичара, а АК Динамо је наставио континуитет
освајања медаља.
У трци на 600 метара Марија Мркела је трећа стигла на
циљ и тако освојила једину медаљу за наш град на овом шампионату. Лана Цветкоски се
пласирала у финале у бацању
вортекса, али је овог пута остала без трофеја.
Већ у недељу, 30. септембра,
млади атлетичари Динама учествовали су на „Госпојинском
митингу” у Шапцу, где су такође остварили запажен успех.
Ксенија Мркела је тријумфовала у трци на 200 м, а златну
медаљу је заслужила и Миљана

Тодоровић у скоку удаљ, док је
у надметању на 200 м друга стигла на циљ. Сребрне медаље су
освојили и Лана Цветкоски у
бацању вортекса и Алекса Живанов у бацању кугле. Бронзану

медаљу је заслужила Анастасија Мркела у трци на 300 м, док
је Данило Булатовић у истој дисциплини био други. Можда највреднији 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 Филиповић, Дијана Тодоровић, Елена Шарац и Дуња Олушки, који
су се надметали у скоку удаљ.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

У ПОГОНУ СВЕ
СЕЛЕКЦИЈЕ
Чланови КК-а Младост из нашег града били су веома активни током прошлог викенда. Учествовали су на турнирима у Румунији и БиХ, а пред-

стављали су и своје школе на
првенству у Инђији.
Се ни ор Ми лош Ма ки тан
освојио је бронзано одличје у
борбама на међународном турниру „Ноћ шампиона” у Бијељини, у конкуренцији 800 бораца из 16 земаља.
На турниру у Румунији златне медаље су заслужиле пионирке Уна Терзић и Маша Јованов, а сребром су се окитиле
Наталија Гавриловић и Николета Јовановић.
Чланови КК-а Младост били су одлични и на Школском
првенству Војводине, па су се
многи пласирали и на државни шампионат, а већ следећег
викенда им предстоје учешћа
на „Београдском победнику”,
„Сава купу” у Броду и „Купу
пријатељства” у Новом Саду.

СРЕБРО ЗА ЛАЗАРА

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ СПРЕМАН ЗА НАДИГРАВАЊЕ
Добри резултати у
припремном периоду

Сви они љубитељи спорта у
Панчеву и околини који су се
ужелели „краљице игара”, могу да одахну. Наредног викенда стартује нова првенствена
трка за бодове у Кошаркашкој
лиги Србије, а не треба сумњати да ће КК Тамиш и у овој сезони бити спортски понос нашег града.
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
раме уз раме с најбољим клубо ви ма у на шој зе мљи.
У последњој провери пред
почетак шампионата, који је
заказан за следећи викенд, кошаркаши Тамиша савладали су
Младост са 88:53.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Чабрило (седам поена), Ил кић (шест), Је ко вић
(шест), Балтић (три), Радовић,
Крстовић (13), Смиљанић (16),
Шушић (девет), Кнежевић (11),
Торњански (шест), Митровић
(седам) и Лабудовић (четири
поена).

„ПАНОНЦИМА” ПЕТ
ТРОФЕЈА
На „Госпојинском митингу”,
одржаном прошлог викенда у
Шапцу, атлетичари панчевачке Паноније освојили су пет
медаља у конкуренцији 300 учесника.
Дамјан Чикић је заслужио
сребро у надметању старијих

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–РИБНИЦА
субота, 16 сати

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Врбас: ВРБАС – ЖРК ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Ада: ХАЛАС ЈОЖЕФ – ДОЛОВО
мушкарци
Темерин: МЛАДОСТ–ЈАБУКА
Вршац: МЛАДОСТ–ДОЛОВО
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Јабука: ЈАБУКА–НАФТАГАС
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ЦРЕПАЈА

Кошарка
Већ током контролних утакмица сви они који прате и познају игру под обручевима, могли су да виде да је Тамиш ове
године саставио веома интересантну екипу, у којој су се спојили младост, таленат и искуство. Свака позиција у тиму је
добро покривена, па не треба
сумњати да ће момци које предводи тренер Бојан Јовичић и
ове године имати шта да кажу
у елитном рангу.
– Задовољан сам како смо
радили у припремном периоду. На време смо успели да
оформимо екипу, али треба рећи да имамо осам нових ко-

шаркаша и да ће бити потребно време да се сложи цео мозаик. Током припрема смо одиграли осам утакмица и шест
смо решили у своју корист.
Имали смо и мањих проблема
с повредама играча, али верујем и надам се да ће до почетка шампионата сви бити спремни. И ове сезоне ће лига бити
изузетно јака и тешка. Златибор, Слобода и Нови Пазар у
нову трку за бодове улазе с највишим амбицијама, имају и
много веће буџете, ту су и екипе из АБА лиге, али ми и ове
године хоћемо да играмо нашу игру, као и запажену улогу

у тако одабраном друштву. У
првом колу дочекујемо Металац из Ваљева, старог знанца,
кога изузетно поштујемо. Ваљевцима је окосница тима остала иста као и прошле сезоне, па
не треба сумњати да је пред нама још једно право надмудривање под кошевима – рекао је
први тренер КК-а Тамиш Бојан
Јовичић.
Дакле, у суботу, 6. октобра,
стартује нова трка за бодове у Кошаркашкој лиги Србије. Тамиш
у првом колу игра на свом терену, па ће тако у Хали спортова на
Стрелишту гостовати Металац.
Утакмица почиње у 19 сати.

„ДИЗЕЛКА” ЗАРИБАЛА КРАЈ ПЕСКАНЕ

шеснаестерцу голмана Илије
Николовског.
Није било панике у редовима домаћина, јер се тада чинило да ће Данило Ковачевић
и његови саиграчи лако преокренути резултат, пошто су
имали теренску иницијативу
и константно су нападали ка
голу гостију. Ипак, момци из
Србобрана су се зналачки бра-

нили, па су успели да на одмор оду с минималном предношћу.
Друго полувреме је донело
тоталну офанзиву домаћег тима, али и још чвршћи „бункер”
гостујућег састава. Фудбалери
Железничара су покушавали да
дођу до изједначења, али њихови напади нису били довољно
конкретни, па је чврста одбрана

Србобрана лако решавала ситуације пред својим казненим простором и на крају је умногоме
допринела да три велика и важна бода оду из Панчева.
„Дизелка” је сада на шестом
месту на првенственој табели,
са четрнаест бодова и скором
од четири победе, два ремија
и два пораза и гол-разликом
8:5. У наредном колу Панчевци путују у Бачки Јарак, где ће
одмерити снагу с домаћом екипом Младости.
Своје навијаче нису обрадовали ни фудбалери Младости
из Омољице. Они су у седмом
колу Војвођанске лиге група
„Исток” у Новим Козарцима
изгубили од Слободе са 2:0.
Младост је сада не шестом месту
на табели, јер је у досадашњем првенству остварила скор од три победе, два ремија и два пораза. Момци из Омољице су постигли осам
голова, исто толико су и примили, а
сакупили су једанаест бодова.
Идућег викенда у Омољици
ће гостовати Војводина 1928.

КАРАТЕ ТУРНИР У РИЈЕЦИ

ТАМАРА НАЈУСПЕШНИЈА
пионира на 100 м, што је остварила и Ана Драгојевић у трци
млађих пионирки на 300 м. У
бацачким дисциплинама Анђела Кићовић се окитила бронзом, као и Миља Остојин у трци на 600 м. У надметању старијих пионира на 300 м Дамјан Чикић је тријумфовао убедљивим резултатом од 39,32
секунде.
АК Панонија ће у октобру
акценат ставити на трке у кросу, с обзиром на то да ће 27.
октобра бити организатор и домаћин појединачног и екипног
Првенства Србије у кросу, које
ће бити одржано на Котежу 2.

У склопу припрема кадетске и
јуниорске селекције Србије, најбољи млади каратисти из наше земље учествовали су прошлог викенда на великом међународном турниру у Ријеци.
У кимону с државним грбом
наступило је и шесторо такмичара КК-а Динамо.
Најуспешнија је била Тамара Живић, која је освојила бронзану медаљу у категорији до 61
кг. Тамара је одлично радила,
слушала савете тренера Предрага Стојадинова и остварила четири сјајне победе, а потом је с
минималним резултатом поражена у полуфиналу.
Јуниор Дарко Спасковски је
стартовао с две победе против

Овог викенда
СУПЕРЛИГА
жене
Београд: ВИЗУРА–ДИНАМО

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

Осмо коло Српске лиге група
„Војводина”, које је било на
програму прошлог викенда, неће остати у лепом сећању навијачима ФК-а Железничар.
Момци које предводи тренер
Горан Мрђа доживели су и други пораз у шампионату, поново на свом терену. Овог пута је
цео плен из Панчева однела
екипа Србобрана, која је победила с 1:0.
По сле три јум фа у Вр шцу
многи су помислили да ће популарна „дизелка” наставити
да се креће победничким колосеком, али уследило је још
једно непријатно изненађење.
Железничар је утакмицу против Србобрана започео у саставу: Николовски, Агић, А. Павловић, Спасковски, Аничић, Трипковић, Станојковић, Шобат, Ковачевић, Радисављевић и Ђорђевић, а прилику су добили и
Лукић, Ђ. Павловић и Савков.
Гости су рано повели, већ у
17. минуту, када су се боље снашли у гужви која се створила у

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Одбојка

У суботу долази
Металац

На међународном турниру у
Бору, који је одржан прошлог
викенда, Џудо клуб Панчево

представљао је Лазар Албијанић.
Он се надметао у конкуренцији кадета до 66 кг и освојио
је сребрно одличје.
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так ми ча ра из Сло вач ке и
Ита ли је, али је по ра жен у
трећем колу од ривала из Бугар ске.
Никола Ивановић је турнир
такође започео победом, а онда је изгубио у другом колу од
борца из Словачке. Урош Петровачки је рутински тријумфовао у првом мечу, али га је
потом савладао такмичар из
Македоније. Јана Којчић је изгубила у првом колу, док је каташ Александар Здешић после
победе над ривалом из Мађарске у другом дуелу изгубио од
Италијана.
Наредног викенда каратисти
Динама учествоваће на турниру „Београдски победник”.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ
субота, 19 сати
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – КРИС КРОС
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО
Панчево: МЛАДОСТ–БНС

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Б. Јарак: МЛАДОСТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – ВОЈВОДИНА 1928
недеља, 15.30
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (В)
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ПАРТИЗАН (Г)
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ПОТПОРАЊ
Б. Паланка: ДУНАВ–СЛОГА
Иваново: СТРЕЛА – Ц. ЗВЕЗДА

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ТЕНТ

1:3

ПРВА ЛИГА
Футог: ФУТОГ–БОРАЦ

1:3

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ОБИЛИЋ

34:28

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – Ц. ЗВЕЗДА
Долово: ДОЛОВО–РАДНИЧКИ

32:23
35:15

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Сента: СЕНТА–ЈАБУКА
8:16
мушкарци
Риђица: ДАЛМАТИНАЦ – ОРК ПАНЧЕВО 28:32

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–СРБОБРАН

0:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Козарци: СЛОБОДА–МЛАДОСТ

2:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Селеуш: ВОЈВОДИНА–СТРЕЛА
Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (У)
Дебељача: СПАРТАК–ЈУГОСЛАВИЈА
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–ЈЕДИНСТВО
Гај: ПАРТИЗАН–БОРАЦ

1:0
0:2
2:3
0:3
4:1

ШАХОВСКИ КУТАК

Howard
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тб8)
Избор Р. Радојевић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

МАКСИМАЛАН УЧИНАК НА СТАРТУ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Обилић срушен у другом
полувремену
На реду дерби с Црвеном
звездом
Друго коло Суперлиге Србије, које је
било на програму прошлог викенда,
донело је сјајну рукометну представу
у наш град. У Хали спортова на Стрелишту, пред великим бројем гледалаца, Динамо је одмерио снагу с београдским Обилићем, по многим проценама екипом за сам врх табеле. Гости су се заиста показали као изузетан састав, поготово у првом полувремену, али ипак нису имали довољно
снаге да се одупру расположеном домаћину: Динамо–Обилић 34:28 (14:16).
Сам почетак сусрета припао је Београђанима, па је шеф стручног штаба Динама Иван Петковић морао да
тражи тајм-аут већ у седмом минуту,
када је на семафору стајао резултат
2:6. Очигледно да је тренер имао шта
да каже својим момцима, па су од тог
момента Бранко Радановић и његови
саиграчи заиграли много агилније,
предвођени изванредним Вељком Милошевићем, који је био нерешива енигма за Београђане. У 24. минуту „жуто-црни” су стигли на само гол заостатка (11:12), али је Обилић ипак на
одмор отишао са два гола „вишка”.
Друго полувреме донело је потпуно другачију слику на терену. Динамо се разгоропадио, расположеном
Милошевићу придружили су се Милош Костадиновић, Ненад Вучковић
и Иван Димитријевић, па су домаћи
већ у 34. минуту потпуно преокренули резултат у своју корист и, рекло би
се, преломили утакмицу. Истина, Обилић се ни тада није предавао, али кад
год би запретио, на сцену је ступао
млади голман Динама Никола Радо-

Заштита

вановић. Сјајним интервенцијама давао је додатну сигурност саиграчима,
баш као у 49. минуту, када је после
његове одбране Димитријевић погодио гол ривала преко целог терена за
вођство домаћих од 29:26.
„Жуто-црни” су деловали одлично
и у одбрани, где је командовао Бранко Радановић. И управо је капитен
сјајном блокадом у другом полувремену изазвао јаке аплаузе публике,
који су још више допринели да Динамо рутински овај меч приведе крају.
– И у најави ове утакмице рекао
сам да ћемо имати изузетно тежак
посао. Обилић је сјајан тим, екипа је
дуго заједно, не прави грешке, игра
нападачки. Својим момцима замерам
што су прилично лако ушли у меч,
али успели смо на полувремену да се
тргнемо и да преокренемо сусрет у
своју корист. Имамо проблема и с повредама Буњевчевића и Павловића,
али шта је – ту је. Идемо даље. Предстоји нам дуел с Црвеном звездом у
Београду и још једно велико искушење у коме морамо да се докажемо и

покажемо – рекао је на конференцији
за новинаре одмах после утакмице
тренер Динама Иван Петковић.
Своје навијаче су обрадовали и рукометаши Јабуке, који су прошлог викенда остварили и другу победу у новој
сезони Прве лиге група „Север”. Овог
пута оружје пред расположеним момцима из Јабуке морала је да положи
Црвена звезда, која је изгубила с 32:23.
Изабраници Николе Јаневског ушли
су мало опуштеније у меч у коме су
били апсолутни фаворити, па је и то
допринело да се на полувреме оде
при резултату 15:15.
Ипак, после одмора, домаћи су кренули много агресивније, па су у првих
петнаест минута направили серију од
9:0 и практично већ тада решили питање победника, те су могли мирно да
приведу крају овај дуел. Јовановски је
постигао десет голова, а био је најбољи играч у овој утакмици. Њему уз
раме био је Пешко, који је осам пута
савладао противничког голмана, а на
голу Јабучана стандардно добар био је
Митановски.
А. Живковић

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

МАЛИ СТАРЧЕВЦИ ЈУРЕ ТИТУЛУ
Први од три турнира Првенства Србије у рагбију, у конкуренцији пионира, 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 мечевима виђена је борба за есеј више, а пионири Борца су били убедљиви у дуелима
против Победника и Змајева. Победника
првог турнира Првенства Србије одлучила је есеј-разлика, јер су Борац и Зве-

зда имали исти број поена. Овог пута нешто успешнији били су „црвено-бели”.

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.

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.

– Сви дечаци су показали завидан ниво знања и жељу за победом
у свакој утакмици. Мени само преостаје да им честитам на залагању
и да их што боље спремим за предстојеће турнире, јер не одустајемо
од зацртаног циља: да титулу првака 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.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

СУПЕР БОРЦИ НА КУПУ ВОЖДОВЦА
У Београду је прошлог викенда одржан џудо-турнир „Куп Вождовца”, на
којем су запажене резултате остварили и мали борци из качаревачког Јединства и ЏК-а „Академија Јочић” из
Старчева.
Златне медаље за Јединство освојили су: Кристијан и Алекса Лехни,
Илија Анђеловић и Немања Нишић.
Сребром су се окитили Јана Пејновић и Ива Лотина, а бронзе су заслужили Добротеа Магду, Новак Ковач
и Лара Лотина.
Сјајни су били и старчевачки „академци”. У конкуренцији млађих полетараца, у којој су биле обезбеђене

медаље за сваког учесника, посебно
су се истакли: Вук Јовановић, Ђорђе
Малетић, Вук Симијоновић, Вук Миловановић, Жељко Цветковић и Лана
Нецов.

И у сенци

У надметању старијих полетараца
сребрне медаље су освојили Петар
Стојић и Голуб и Наталија Стригић,
а Ми ка и на Јо ва но вић се оки ти ла
бронзом.
А. Ж.

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.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Никола
Негован, мед.
техничар:
– Углавном викенд
проводим код куће,
посебно када је овако хладно. Гледам
серије. Тренутно су
актуелни „Викинзи”.
Можда ћу увече
изаћи с другарима.

Анастастија
Јоцев, балерина:

Ванеса Игњатовић,
балерина:

– Идем у балетску
школу и суботом имам
часове, па се по подне
углавном одмарам.
Увече ћу изаћи с друштвом или ћу гледати
неки филм. Недељом
пре подне вежбам, а
остатак дана проводим
у учењу.

– Суботом имам наставу,
јер сам ученица балетске
школе, а када се вратим,
углавном се одмарам. Често викендом погледам
неки филм и учим. Ако
буде лепо време, прошетаћу до тржног центра.
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