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ОСНИВАЧ
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Pančevska viacjazyčná príloha – v slovenskom jazyku
Панчевачки вишејезичник – на словачком језику

» стране I-VIII

цена 40 динара
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Број 4733, година CXLIX

ВРЕМЕ ЈЕ!

Политика
Промишљене
кадровске
рокаде
» страна 4

Друштво
Признати
равноправност
знаковног језика
» страна 6

Екологија
ФОТО АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЋ

Качаревци поново
сакупили највише
сировина
» страна 7

Хроника
Папир направљен од
животних прича

ДОБРА ВЕСТ ИЗ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

Грозница Западног Нила јењава
Последњих неколико
година смањује се број
оболелих и умрлих
У Панчеву заражени
комарци откривени
на више места
На територији нашег града
становницима су дељене
кесице с препаратом
против тих инсеката,
које је требало убацивати
у септичке јаме
Последњих неколико година на територији Србије опада број оболелих од
грознице Западног Нила, болести
која се преноси убодима комараца, а
у одређеним случајевима може да
буде смртоносна. Према подацима
Института за јавно здравље „Др
Милан Јовановић Батут”, у нашој
земљи је до краја септембра регистрован 41 случај оболелих, а четири, који се воде као сумњиви, још
увек нису потврђени. Забележен је
само један смртни случај.
Највише заражених овом болешћу
oткривено је у Београду (32) и на
територији Јужнобанатског округа
(пет), док је у осталим деловима
Србије вирус слабије присутан.
У Панчеву су заражени комарци
овог лета пронађени на више места:
код зграде Опште болнице, у Ваљевској улици, на Наделу, у Војловици,
поред Фабрике стакла, код „Бродоремонта”, на фарми Стари Тамиш, на
Спортском центру „Младост”, код
супермаркета „Рода” и у Јабуци. То
није страшно када се упореди с Бео-

градом, с обзиром на то да су у главном граду заражени комарци откривени у девет од седамнаест београдских општина, на чак 73 места.
Највише заражених комараца на
територији Панчева до сада је било
почетком јула 2014. године, када је у
нашем граду због тога проглашено
ванредно стање. Честе кише и велика
влажност ваздуха те године биле су
идеалне за њихово размножавање.
На почетку лета у клопкама за хватање комараца било их је у просеку 150
дневно, а непосредно пре проглашења ванредног стања њихов број је
нарастао на 1.500.
Грађани Србије су први пут почели
да оболевају од грознице Западног
Нила 2012. године. Прва жртва била

је жена стара шездесет година с
територије јужног Баната, која је
умрла на Клиници за инфективне и
тропске болести у Београду. Годину
дана касније највише заражених у
Србији било је у Београду и Панчеву.
Од тада се њихов број из године у
годину смањује.
Подсећамо, грозница Западног
Нила се у осамдесет одсто случајева
јавља у блажем облику, а од ње не треба да страхују млађи од педесет година. Период инкубације траје од два до
четрнаест дана, а заражени за то време не осећа никакве знаке болести.
Након тога симптоми који се испољавају у потпуности су налик лакшем
грипу. Они који преболе ову болест,
постају имуни на њу до краја живота.

Од грознице Западног Нила највише су угрожени старији од шездесет
година и оболели од хроничних
болести. Знаци након којих би обавезно требало да потраже помоћ
лекара јесу главобоља, пораст температуре, болови у грлу, леђима,
мишићима и зглобовима, осећај
умора, осип по кожи, увећање жлезда и кочења врата.
За оне који су у ризичним групама
грозница Западног Нила може да
буде опасна и зато што, чак и ако је
прележе, може се десити да изгубе
памћење, да почну да осећају
тешкоће при ходању или слабост у
мишићима. Иако су најугроженије
категорије становништва старији од
65 година, поједини медији су објавили изјаве неких наших епидемиолога да је ова болест опасна и за
труднице и да би, у случају да оне
оболе од ње, могле да им остану
тешке последице.
Иначе, градска власт је овог лета
поделила становницима Панчева и
околних села велики број кесица с
таблетама против комараца које служе за убацивање у септичке јаме.
Слична мера се примењује у Београду и тамо је закључено да даје добре
резултате с обзиром на то да су реке,
баре, септичке јаме и друге стајаће
воде идеалне за комарце и за њихово
размножавање.
Грозница Западног Нила присутна
је и у другим земљама у Европи. До
краја септембра оболели од те болести регистровани су у Грчкој (47 случајева, пет смртних исхода), Италији
(49 случајева, један умрли), Румунији (45 оболелих, седам умрлих),
Аустрији (четири оболела), Мађарској (16 случајева, један смртни
исход) и у Израелу (девет оболелих).
М. Глигорић
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Село
Живот недостојан
човека
» страна 11

Култура
Отварање стрип-изложбе
„Живео Кавандоли!”
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Фото-репортажа
Барутана препуна
позитивног адреналина
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Спорт
„Динаму”
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Михајло Глигорић

Баук сепаратизма
кружи Европом

***
Када полицајци смеју да пуцају да би заштитили друге и сопствену сигурност? Ово питање је актуализовано након неколико случајева да су припадници МУП-а потезали оружје на криминалце који су их нападали док су
обављали своју дужност. Последњи се догодио у близини Тутина, када је
двадесетдвогодишњи младић који је возио аутомобил, пробио полицијску
барикаду и залетео се у пуној брзини на полицајце који су стајали у близини. Један од њих је тада пуцао из службеног пиштоља и убио возача. Огорчени чланови његове породице су у изјавама медијима рекли да није било
никаквог разлога за то јер нити је преносио дуван и дрогу, нити је био наоружан. Међутим, нису коментарисали то да је у пуној брзини кренуо аутомобилом на припаднике полиције. Зашто?
Министар унутрашњих послова је након тог догађаја у изјави на „Пинку”
подржао све полицајце који потежу оружје да би заштитили себе и друге,
рекавши да они то никада не раде из беса, без разлога, и да после сваког
потезања службеног оружја следе темељне истраге.
У последњих неколико година широм Србије често су се дешавали напади на полицајце који су на дужности. Нападачи на њих увек су биле проблематичне особе, из криминогене средине, против којих су поднете бројне пријаве за пљачке, разбојништва, диловања дроге и друга кривична дела.
Као по неком правилу, судије су отезале суђења за нападе на полицију, а
тамо где су она завршена, одговорнима су изрицане смешне и превише
благе казне. Последице такве казнене политике виде се ових дана, у повећаном броју напада на полицајце. То мора престати јер су такви догађаји у
свакој држави на свету недопустиви и за њих следе оштре казне.

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Када су се почетком деведесетих година прошлог века Словенија, Хрватска и
Босна отцепиле од бивше Југославије, за Европску унију то је био легитиман
и демократски израз воље већине народа тих република да више не желе да
живе у државној заједници и да хоће самостално у будућност.
Исто се поновило и у случају сепаратизма на Косову. Иако је сецесија
наше јужне покрајине била више него очигледан пример насилног и противзаконитог комадања Србије, Европа је поново зажмурила и рекла да је и
то демократски и легитимно, и да у случају Косова нема ничег спорног.
Међутим, када су се пре четири дана становници највеће и најбогатије
шпанске покрајине Каталоније на референдуму изјаснили да хоће самосталност, испоставило се да је то више него проблематично и нелегитимно
за европску администрацију у Бриселу. Због тога нема дилеме да је Европска унија у случају референдума у Каталонији показала лицемерност и дволичност, а да реакција заједнице двадесет осам европских држава заслужује најоштрије осуде.
Подједнако је лицемерно и затварање очију челника ЕУ пред бруталном
интервенцијом шпанске полиције. У Бриселу су то прећутали, иако су фотографије и телевизијски снимци окрвављених људи које су полицајци сурово и немилосрдно тукли само зато што су хтели да изразе своју вољу на
референдуму биле шокантне и узнемирујуће.
Међутим, иста та Европска унија није ћутала када је српска полиција
интервенисала поводом демонстрација Албанаца на Косову. Реакције наших
специјалаца на улицама Приштине и других косовских градова називане
су „суровом репресијом”, „дивљаштвом” и „прекомерном и непропорционалном употребом силе”. Стога се намеће питање како је могуће да је један
критеријум важио тада, а потпуно другачији важи ових дана, када је реч о
прошлонедељној интервенцији шпанске полиције.
Због свега што се дешавало претходних неколико дана, биће интересантно пратити догађаје који ће уследити с обзиром на то да у многим државама широм Европе има региона који захтевају државност и отцепљење. Поред
Каталоније, у Шпанији то тражи и Баскија, у Белгији – Фландрија, у Енглеској – Шкотска, у Немачкој – Баварска, а у Италији – Ломбардија Венето.
У свим тим покрајинама мисле да су довољно јаки и богати, те неће више
да издржавају економски слабије регионе у својим државама и желе самостално у будућност. Сви они сада кажу: ако је могла Каталонија, зашто не
бисмо и ми? Због тога ће Европска унија, која је сама крива за то, у месецима који долазе бити на озбиљном испиту.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Војводолонија
Шта се то догађа у држави шпанској?! Нама пријатељској и једној од
ретких европских које су нас подржале у борби за очување суверенитета и територијалног интегритета,
како је некад често осликавана „беспоштедна” борба за очување Косова
(и Метохије).

Ако некима није до краја било
јасно зашто нам иначе не претерано
блиски потомци белосветских конкистадора држе страну у односима с
Приштином, након свега што се дало
чути и видети у недељу на северозападу поменуте државе на Пиринејском полуострву, сада им се ваљда
избистрило. Довољна је једна реч –
Каталонија.
А о томе шта се тамо догађало, брује светски, а богме и наши медији.
Укратко, та богата провинција, чије
је средиште Барселона, једна од најживописнијих светских метропола,
организовала је референдум како би
се отргла од Мадрида и водила сопствену политику (и, пре свега, касу).
А централна власт на то баш и није
гледала благонаклоно. Штавише, по
узору на претке (конкистадоре) употребила је, за тамошња садашња
мерила, бруталну полицијску репресалију не би ли осујетила, према
њеном мишљењу, нелегално изјашњавање грађана о независности. Муњевито је реаговала Европска комисија
и осудила прекомерну силу, али,
чини се, неупоредиво више „нелегални” покушај отцепљења Каталонаца
и недвосмислено се ставила на страну Мадрида.
Исто је учинила и наша власт. Што
је логично, јер као европски оријентисана треба да у стопу прати кораке
Брисела. Такође, било би ред да се
одужимо пријатељском Мадриду на
поменутом непризнавању Косова.
Међутим, има ту још нечег – слажемо
се и са Европом и са „браћом по патњи” с Пиринеја, али... Не слажемо се
с методологијом Европе (којој толи-

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Живот је авантура
Парк Барутана, прошлог викенда
Снимио Владимир Ђурђевић

ко стремимо): ако подржавају независно Косово, морали би и Каталонију... Или, обратно. Све у свему,
замршено, па коме се одмрсује, нек
се баци на пипав посао.
А у целој каталонској паељи (по
нашки – папазјанији) као зачин се
нашао нико други до чувени гурман
– Ненад Чанак. Отишао први војвођански лигаш, додуше као председник Одбора за евроинтеграције, да
изгустира како то изгледа референдум. Каже, то му је јако важно?! Успут
се састао с високим званичницима
провинције која тежи ка независности, а нису изостали ни срдачни осмеси. Некако у исто време на просторијама ЛСВ-а, неким чудом, појавила
се каталонска жуто-црвена застава.
Ипак, у званичној изјави он није у
томе видео никакву аналогију с питањем статуса наше покрајине, иако је
то (питање), узгред, носећа идеологија његове странке.
Злуради су то одмах повезали с војвођанским сепаратизмом. С друге
стране, све је више оних који Чанка
сматрају шоуменом чији је циљ само
да плива у овим мутним временима,
а да то благе везе нема са идеологијом. (Ах, шта то беше...) Заправо, да
је све то лаж и да је „острашћени”
лигаш проваљен, па су га на прошлогодишњим изборима за покрајинску
скупштину бирачи казнили, јер је
добио упола мање гласова.
Ништа ново, изгледа да је још једна „зверка показала траг” и ушла у
клуб у којем су се већ удобно сместили Чеда, Вук, ексмуфтија и разна друга братија.
Ј. Ф.

Немачка изрека

НА ТОЧКУ СРЕЋЕ ЧЕТВОРИЦА СЕ ВОЗЕ: ЈЕДАН СЕ ПЕЊЕ,
ДРУГИ СИЛАЗИ, ТРЕЋИ ЈЕ НА ВРХУ, А ЧЕТВРТИ НА ДНУ.
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА

БОГАТ ПРОГРАМ ЗА НАЈМЛАЂЕ СУГРАЂАНЕ
Четири дана
на више локација
Изложбе, представе,
радионице
и филмови за децу
Град Панчево и ове године, од
4. до 7. октобра, у сарадњи са
институцијама културе, школама и организацијама, приређује „Дечју недељу”, ради скретања пажње јавности на децу и
њихове потребе. Програм активности „Дечје недеље” почео
је 4. октобра и трајаће до суботе, 7. октобра, а чини га низ
акција: изложбе, представе за
децу, радионице, дискусије,
видео-продукција, уз активно
учешће деце и младих.
У четвртак, 5. октобра, од 18
сати, у Градској библиотеци
биће одржан програм „Читам

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”.

водећих стручњака у тој
области – dr sc. med. Слободан Томић, кардиолог,
доктор медицинских наука
и магистар кардиологије са
Института „Дедиње”.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се и
по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти
већину верификованих, контролисаних и сумираних
резултата могу добити за
свега сат времена.
Стога не чуди чињеница
да све већи број Панчевки и
Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је
неопходно урадити прегледе и анализе на једном месту
и добити резултате што пре.

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.
Тако сада корисници
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др
Љубица Лазић из Клиничког центра Србије. Довољно је рећи да др Љубицу
Лазић колеге сматрају једним од најбољих дијагностичара у нашој земљи.
Ускоро ће, такође суботом,
заинтересовани моћи да
ураде и све врсте ултразвучних прегледа срца, рачунајући и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ову
услугу ангажован је један од

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

Филм „Уклето позориште” (аутори – деца узраста од 10 до 14 година)

ФОТО-КОН КУРС
Позивају се најмлађи суграђани да током октобра
направе фотографије на
„клупи за маштање” у
Народној башти и да их
пошаљу на имејл адресу
budife stival@gmail.com.
Организатори су припремили
награде за најмаштовитије.

ти причу”. У петак, 6. октобра,
од 10 сати, на малој сцени Културног центра Панчева наша
најпопуларнија и најпревођенија ауторка за децу Јасминка
Петровић представиће роман
за децу „Хоћу кући”, у издању
„Одисеје”. За мало старију децу
припремљен је програм од 12
сати у Гимназији „Урош Предић”, где ће бити промовисан
роман „Све је у реду” Јасминке Петровић, у издању Креа-

тивног центра. Од 18 сати на
сцени Културног центра премијерно ће бити приказани
дечји филмови који су настали на радионици „Малог филма” у оквиру „Панчево филм
фестивала”. Организатори радионица су „Филмкултура”,
„Панчево филм фестивал” и
удружење БУДИ. Деца су
направила два филма: „Уклето
позориште” (аутори – деца
узраста од 10 до 14 година) и

„Чудни Флипи и Миско” (аутори – деца узраста од шест до
десет година). Такође ће бити
представљен музички спот
„Галебова стена”.
Завршног дана „Дечје недеље”, 7. октобра, од 12 сати, у
дворани Културног центра биће
одиграна представа „Принц од
белог лука”. Улоге тумаче Николина Богдановић, Рале Бабић и
Матија Ристић.
М. Марић Величковић

ПОВОДОМ ДАНА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

Трибина у Градској библиотеци
„Разуми, не суди” назив је трибине која ће, поводом Светског
дана менталног здравља, бити
одржана у Градској библиотеци у четвртак, 12. октобра, од
19 сати, у организацији удружења „Направи корак”.

О стигматизацији и дестигматизацији особа с психичким
тегобама, о хигијени менталног здравља и о адекватним
реакцијама на стрес говориће
Анушка Јожеф Геце, клинички психолог и психотерапеут,

ђани и суграђанке, сваке среде од
16 до 18 сати, могу отићи на бесплатно саветовање са стручним
лицем. Заказивање је обавезно, а
обавља се сваког радног дана од
12 до 20 сати путем телефона
069/335-36-88.
Д. К.

Сања Аранђеловић, социолог и
породични психотерапеут, и
Сандра Станојевић, струковни
антистрес и релакс терапеут.
Из удружења „Направи корак”
поручују да током октобра траје
и акција у оквиру које наши сугра-

У СУБОТУ НА ЧАРДАКУ

Пешачење кроз боје руја
Као и сваке године у ово време, Планинарско друштво
„Јеленак” позива љубитеље
природе да се прикључе рекреативно-спортској и еколошкој
акцији пешачења под називом
„У бојама руја”. Деветнаеста
оваква манифестација биће
приређена у суботу, 7. октобра,
на Чардаку у Делиблатској
пешчари, удаљеном седам
километара од Делиблата.
На бини тамошњег омладинског насеља биће и дат званичан знак за старт, али тек
након пријава учесника, од 9
сати. Пола сата касније почеће МТБ маратон, затим и девето коло Војвођанске трекинг
лиге, а потом и пешачење стазама руја дужине од три до петнаест километара, уз назнаку
да ће се мала деца кретати у
организованим групама. Успут
ће бити постављено тринаест
контролних тачака, на којима
ће се налазити волонтери ПД-а
„Јеленак”, а мапе ће бити дељене на старту. Поред тога, на
програму су и разне друге

активности. Од 13 сати на програму је дисциплина пењање
уз уже, а након ручка уследиће музичко-забавни програм.

Дан ће бити завршен уз јавни
час зумбе.
Организован је и превоз из
Панчева, а аутобуси ће у 7.30

кренути с паркинга код Хале
спортова. Сви који желе да
дођу сопственим возилом, могу
користити пут преко Долова,
Мраморка и Делиблата. Улаз у
Специјални резерват природе
Чардак износи 120 динара, а
за децу основних школа 60
динара. Обезбеђен је и ручак
(планинарски пасуљ са салатом) по цени од 300 динара,
који ће бити послужен у ресторану на Чардаку, а купон треба обезбедити што раније.
Будући да у Пешчари нема
пијаће воде, било би пожељно
понети је са собом.
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.
За све информације задужени су Сања Трајковска (062/8810-815) и Милан Пиперски
(063/74-56-889).
Ј. Ф.

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

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

ВЕЛИКА ТРИБИНА У ХАЛИ СПОРТОВА

ВЕСТ ИЗ ДОМА ЗДРАВЉА

Спортом против дроге

Стигла вакцина против грипа

Удружење спортиста „Српска
Спарта” из нашег града организоваће велику трибину под
називом „Спортом против дроге” у четвртак, 12. октобра.
Организатори очекују да ће
трибини присуствовати преко
2.000 наших младих суграђана,
па ће овај догађај бити одржан
у Хали спортова на Стрелишту.
Посетиоцима ће се обратити

помоћник покрајинског секретара за спорт Патрик Дрид,
продекан Факултета за спорт у
Новом Саду Небојша Максимовић, али и врхунски спортисти,
преко двадесет лекара, инспектори криминалистичке полиције, као и челни људи нашег
града.
Трибина „Спортом против дроге” почиње у 18 сати.
А. Ж.

Информација за све оне који се
против вируса што стижу у пакету с хладним данима штите вакцинисањем, гласи да је у Дом
здравља Панчево у понедељак, 2.
октобра, стигло 3.000 доза вакцине против грипа „Vaxi grip”.
Како кажу у Дому здравља,
вакцине су одмах дистрибуиране свим здравственим амбулантама у граду и припадајућим

насељеним местима, и то по
унапред утврђеном плану, заснованом на подацима о прошлогодишњој потрошњи.
Сви они који су ранијих година примали вакцину против
грипа, али и они који су заинтересовани да је сада приме први
пут, треба да се јаве свом изабраном лекару опште праксе.
Д. К.

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

Организоване акције
Од када је одбор Српске
напредне странке у Панчеву
распуштен, Повереништво
редовно одржава састанке по
месним одборима уз присуство неког од панчевачких
функционера. Поред тога,
како је наведено на званичној
„Фејсбук” страни те партије,
ове недеље су чланице странке биле врло активне и организовале су више акција.
Унија жена Месног одбора Војловица организовала

је курс штрикања у својим
просторијама, под називом
„Не заборавимо старе
занате”.
Такође ове недеље, 3. октобра, Унија жена СНС-а
Месног одбора у Банатском
Новом Селу спровела је на
неколико локација у том селу
акцију уређења. Том приликом чланице СНС-а засадиле су више нових садница и
тако оплемениле своју
животну средину.

ПУПС

За запошљавање
најугроженијих
Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) саопштила је 2. октобра да хитно
треба донети закон о социјалном предузетништву, којим
би се најрањивијим категоријама становништва омогућило да брже и једноставније
нађу посао.

23.000 више него пре једне
деценије... У целој Србији је
око 150.000 Рома, код којих
је висока стопа незапослености”, наводи се у саопштењу.
Ова партија је предложила
и да држава стимулише сва
предузећа, без обзира на то да
ли је њихов оснивач Србија,

ПУПС додаје да у најрањивију категорију становништва спадају и избегла и
расељена лица, особе изнад
педесет година старости,
жртве трговине људима, злостављања и насиља, али и
самохрани родитељи.
„Само у Београду живи око
98.000 особа са инвалидитетом, око 100.000 корисника
социјалне помоћи, што је за

локална самоуправа, привредно друштво или удружење грађана, да запошљавају
особе које се теже запошљавају, тако што ће им смањити ПДВ, порезе и доприносе
за запослене.
„Овим законом о социјалном предузетништву добили
би подршку за самосталан и
продуктиван живот”, наводи
се у саопштењу.

Ма, шта ми рече!
Лидер СНС-а и председник Србије Александар Вучић
неће себе довести у ситуацију да га други испраћају с
власти. Вучић је човек који ће антиципирати тренутак
када треба да оде.
(Бивша потпредседница Демократске странке,
сада директорка „Службеног гласника”
Јелена Триван, „Недељник”, 28. септембар)

***
Ја мислим да треба да идемо самостално... Ја кажем,
избори су ’спортска дисциплина’ и свака партија треба
да има своју листу, своје кандидате. СПС има своје кандидате, то могу да кажем... Не бих сада улазио у политику странака. Нисмо разговарали о изборима и коалицијама, али очекујем то у наредних недељу-две дана и да
ћемо понудити најбоље људе за изборе у граду.
(Почасни председник СПС-а Милутин Мркоњић,
Н1, 2. октобар)
***
Ипак се надам да ће ЕУ наћи рационалан одговор који
ће омогућити да се тензије смире у Шпанији, да се на
одређени начин то каналише кроз демократске процедуре, можда ће се ЕУ појавити као врста посредника између централних шпанских власти и Каталоније.
(Драган Ђукановић из Центра за спољну политику,
РТС, 2. октoбар)
***
Мени је интересантно како су неки политичари из Србије отишли у Барселону, а нису отишли у Бањалуку када
се причало о референдуму. То је непринципијелно.
(Министар спољних послова Ивица Дачић,
алудирајући највероватније на ЛСВ, чији је лидер
посетио Барселону, „Танјуг”, 1. октобар)
***
Турска се удаљава од Европе џиновским корацима. Турска не може да издржи врелину у европској кухињи и као
резултат тога покушава да свали кривицу на Европску
унију за пропаст преговора. Ја бих желео да то спречим.
Велика већина грађанског друштва у Турској је веома
настројена Европи. Требало би да их подржимо, не да их
разочарамо.
(Председник Европске комисије
Жан Клод Јункер, „Танјуг”, 2. октобар)

Петак, 6. октобар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПРОМИШЉЕНЕ КАДРОВСКЕ РОКАДЕ
Одборници изгласали
новог члана Градског
већа, као и в. д.
директора „Хигијене”
и качаревачког ЈКП-а
и Дома културе
Нови члан Градског већа задужен за стамбено-комуналне
послове и саобраћај је Мишо
Марковић, дипломирани инжењер организационих наука, који
на ту функцију долази из ЈКП-а
„Грејање”. Марковић је у Градском већу заменио досадашњег
већника Александра Стевановића, који је поднео оставку на то
место и кога су одборници на
истој седници именовали за в.
д. директора ЈКП-а „Хигијена”,
пошто је садашњи директор тог
комуналног предузећа, Владан
Савић, такође поднео оставку.
Како је на седници речено,
Марковић ће остати у „Грејању”, где је руководилац унутрашње контроле, а у Градском
већу ће радити волонтерски;
Стевановић је нови/стари в. д.
директора „Хигијене”, јер је ту
функцију већ обављао кратко
време, и то непосредно после
локалних избора прошле године, а Савић је, како незванично сазнајемо, поново виђен у
директорској фотељи, али сада
Геронтолошког центра. Иначе,
сва тројица су чланови Српске
напредне странке, а Стевановић и Савић су оставке поднели пре почетка саме седнице.
Ништа исхитрено
На основу закона градоначелник предлаже чланове градског
већа којем председава, па је
Саша Павлов прочитао Марковићеву професионалну и политичку биографију. Рекао је и да
сви поменути кадровски предлози „нису били исхитрени, већ
добро промишљени”. Одборник
Демократске странке др Душан
Стојић навео је да је скептичан
баш по питању промишљености, јер су „одлуку донели данас
пре подне”, и додао да демократе неће подржати наведена
кадровска решења.
На седници одржаној 29. септембра утврђен је и престанак
мандата директору ЈКП-а Качарево Васу Кркобабићу. И он је
поднео оставку, а на то место је
именован дипломирани специ-

јални педагог Зоран Марковић,
који је пак на истој седници
морао прво бити разрешен
дужности в. д. директора Дома
културе у Качареву. Пошто је
Марковић разрешен, па именован, на чело Дома културе
постављена је Невена Спремо,
дипломирани културолог.
Опет почели?
Приликом утврђивања дневног
реда ни на овој седници није
усвојен ниједан предлог опозиције. Одборник Демократске
странке Никола Ћурчин поново је затражио, као и на неколико претходних седница, да
се у дневни ред уврсте тачке:
анализа стања у Апотеци Панчево; формирање радног тела
за испитивање расподеле новца за информисање; расправа
о могућности коришћења јавних градских простора; разматрање рада сталних скупштинских тела и питање изградње
кишне канализације на Миси.
– Пошто сам сигуран да ове
тачке неће проћи, стварно апелујем да се размотри питање
дуговања Апотеке, јер након
одласка радника из те установе постоји могућност да Панчево остане без иједне градске
апотеке – рекао је Ћурчин.
Одборник странке „Доста је
било” Дејан Јовановић предложио је да се оформи радно тело
које би ревидирало бирачки
списак и рекао:

– Већ смо у јавности чули да
је на нивоу Србије милион
више уписаних бирача.
Радикали су подсетили на
неопходност поштовања процедура, односно критиковали
су владајућу већину што поново важне тачке накнадно убацује у дневни ред, па су затражили да се заседање одложи.
– Опет сте почели. Таман се
мало смирите и опет кренете.
Предлог за новог већника добили смо јуче. Ја не знам како да
вам објаснимо да ништа није о
главу. Ако имате нешто ново,
закажите седницу за недељу
дана како би представници грађана могли да се припреме, а
немојте данас да допуњавате
дневни ред – критиковао је
Срђан Гламочанин, шеф одборничке групе СРС-а.
Полемика око нове
цене паркирања
Одлука о поскупљењу паркирања у граду за 11 одсто изазвала
је полемику, јер су одборници
опозиције сматрали да је то
могло да се избегне. Одборник
ДЈБ Жарко Јелисавчић желео је
да чује разлог за ово поскупљење, јер је досадашње објашњење било да је то због тога што
„имамо најјефтиније паркирање у држави”, као и да је цена
„прво мало умањена, па на њу
онда додат сада обавезни ПДВ”.
Гламочанин је рекао да се радикали противе сваком повећању

цена, јер „цене треба да се смањују”. Свима њима одговорио је
напредњак Зоран Ашанин:
– Од када је за наплату надлежна „Хигијена”, уместо Градске управе, ПДВ мора да се
обрачунава.
Опозиција се није задовољила објашњењем јер је, како су
навели, требало основну цену
још више снизити, како би
након обрачуна ПДВ-а цена за
грађане остала иста. Чуло се и
да Панчевце не треба да интересују цене у другим градовима, нарочито ако „Хигијена” и
с досадашњом ценом остварује
приход. Никола Ћурчин (ДС)
предложио је да се смањи време наплате паркирања и да оно
буде, на пример, од 7 до 17 сати.
На седници се чуо предлог
да се Туристичка организација
Панчева, с обзиром на то да
има једног запосленог, угаси и
припоји Градској управи, како
би се уштедело на платама и
накнадама за директора и чланове Управног одбора...
Без расправе су усвојене
одлуке о грађевинском земљишту, категоризацији путева,
локалним комуналним таксама, измена одлука о финансијској помоћи породицама с
децом... Наредна седница
Скупштине града очекује се
овог месеца, а пред одборницима треба да се нађе и ребаланс буџета.

ТРИБИНА О СЛОБОДИ МЕДИЈА

Дозвола за рад

У Србији су медији осиромашени и бачени у блато, државне институције не раде свој
посао, а новинари се острвљују једни на друге – саопштили
су учесници трибине „Дозвола
за мрак”, која је у нашем граду
одржана 28. септембра, у организацији Независног друштва
новинара Војводине и НВО
Грађанска акција Панчево.
О слободи и нападима на
медије, просторима за јавну
полемику и другим темама
говорили су главни уредник
агенција „Бета” Драган Јањић,
новинарка Даница Вученић,
председник НДНВ-а Недим
Сејдиновић, једна од уредница
„Пешчаника” Светлана Лукић
и новинар Ненад Живковић.
Новинарка Даница Вученић
оценила је да друштво мора
схватити да ће без професионалних медија још више умирати.
– Слобода медија је ствар
сваког појединца у овом друштву, а не ствар било ког новинара појединачно – рекла је
Вученићева.
Главни и одговорни уредник
агенције „Бета” Драган Јањић
рекао је да су деведесетих били
лошији закони него данас, али
и да је постојао знатно јачи

отпор таквим лошим законским решењима, јер је постојала и таква енергија у друштву.
– Осим тога, нисмо имали
тако упрљану медијску сцену и
она није била толико таблоидизирана. Интересовања широких слојева су скренута, оно
што раде мејнстрим медији
остаје на маргини, а и то што
они раде, у интересу је влада-

јућих структура. Нема елементарне равноправности у медијима – рекао је Јањић и додао
да сада чак може да очекује да
власт крене да регулише
интернет.
Једна од уредница „Пешчаника” Светлана Лукић рекла је
да државне институције не
раде свој посао и да је истраживачким новинарима отежан
посао, јер не могу да дођу до

релевантних информација,
пошто се државни органи оглушују о налоге, па чак и повереника Родољуба Шабића.

Страну
припремила

Марина
Димитрић
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ГРАДСКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ РАНОГ НАПУШТАЊА ШКОЛЕ

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ВОЈВОДИНЕ

НАСТАВНИЦИ ЋЕ ДОДАТНО
РАДИТИ С ДЕЦОМ

Наставак изградње северне
пословне зоне

Министарство финансија
подржало Панчево са
177.611 евра
Уводно предавање и представљање
пројекта „Уз малу помоћ пријатеља –
Превенција раног напуштања школе
у Панчеву” одржано је 29. септембра
у малој сали градске куће. Град Панчево склопио је Уговор о гранту за
имплементацију овог пројекта који је
одобрило Министарство финансија, а
партнер на пројекту је Дом за децу
без родитељског старања „Споменак”.
Укупна вредност пројекта је 197.565
евра, а гранта 177.611 евра. Разлику
од 19.954 евра обезбеђује Град Панчево.
Циљ пројекта је да се помогне деци
из десет основних школа и из „Споменка”, односно свим ђацима којима
теже иде савлађивање градива, како
не би дошли у ситуацију да напусте
школовање.
У наредних четрнаест месеци пројекат ће обезбедити различите врсте
материјалне, методолошке и педагошке помоћи деци, њиховим породицама и школама с циљем постизања
бољих резултата деце у учењу. Практично, деца ће добити бесплатне
додатне часове, а школе ИТ опрему,
дидактичке материјале и школски
намештај. Деца и родитељи из десет
школа имаће прилику да с 32 педагошка асистента одрже 5.760 додатних
часова из различитих предмета, према потребама деце, да добију 30 инди-

видуалних саветовања и да учествују
у 30 заједничких активности (попут
одлазака у биоскоп, позориште, на
спортске догађаје...). Поједине породице добиће и материјалну помоћ у
виду хигијенских пакета и пакета
спортске опреме за децу. Остали ђаци
треба да формирају волонтерске
тимове подршке, а организатори су
том приликом позвали волонтере и
донаторе који су спремни да помогну, да се јаве на телефон 353-361.
Татјана Божић, чланица Градског
већа задужена за образовање, нагласила je да је овај пројекат усмерен у
потпуности на потребе деце.

КОНКУРС ЗА НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ

Суграђанке и суграђани,
предложите кандидате
Позивамо грађане Панчева, правна
лица и све друге органи заци је да
предложе кандидате за Новембарску
награду Града Панчева, која се традиционално додељује поводом Дана
града.
Награде се додељују 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 или групи за заједничко дело и детаљно образложење о достигнућу или резултатима рада за које се предлажу, као и
личне податке предлагача (име, презиме, адресу) треба доставити на
писарницу у Градском услужном центру (улаз из Улице Петра Драпшина)
најкасније до 13. октобра.

Под достигнућем се подразумева:
1. изузетно дело у области уметности: публиковано дело књижевног и
преводилачког стваралаштва; дело
које је изведено односно приказано
на сцени; филмско и радио-телевизијско остварење приказано у биоскопској дворани или емитовано у
медијима; дело изложено односно
презентирано у галерији и другом
простору намењеном за презентацију
дела ликовног и примењеног стваралаштва, визуелних и проширених
медија; музичко или музичко-сценско дело изведено у концертној или
позоришној дворани;
2. у области науке: научно остварење, односно рад у друштвеним, хуманистичким, природним и техничким

наукама који као резултат има нова
сазнања и синтезу постојећих у циљу
њихове примене, који представља
допринос развоју научне области или
развоју нових производа, метода или
технолошких поступака, под условом
да је објављено у научној и стручној
литератури, одговарајућим научним
часописима или другим начином јавног саопштавања; проналазак који је
у смислу одредаба Закона о патентима признат и уписан у законом утврђен регистар;
3. у области медицине: рад или
резултати изузетне вредности појединца којима је дао значајан допринос развоју и унапређењу медицине и
здравствене заштите људи;
4. у области архитектуре и урбанизма:
изузетно дело у њима или у области
реконструкције објеката; урбанистички
планови за концепцију и методологију,
под условом да су усвојени и да је њихова реализација отпочела;
5. у области новинарства: изузетно
остварење појединца у новинарству
или публицистици, за серију написа,
телевизијских или радијских прилога или емисија, публицистичких радова о темама од значаја за укупан друштвени живот Панчева и другим
облицима електронских и писаних
медија; креативни допринос уређивању рубрике, емисије и програма којима се значајно доприноси информисању грађана Панчева;
6. у области образовања: изузетно
дело и резултат васпитно-образовног
или инструктивног рада или у организацији и развоју школства града
Панчева;
7. у области спорта: рад или резултати изузетне вредности појединца
којима је дао значајан допринос
афирмацији, развоју и унапређењу
спорта;
8. у области привреде: рад или
резултати изузетне вредности појединца или правног лица којима је дат
значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу привреде у граду
Панчеву;
9. у области социјалног и хуманитарног рада: рад или резултати изузетне вредности у овој области.

– С обзиром на то да је сам конкурс
имао дефинисане приоритете, превенцију напуштања обавезног образовања, ми смо препознали ову потребу
и у граду Панчеву идентификовали
десет школа у којима је овај проблем
најизраженији, утврдили шта нам је
потребно да подигнемо њихове капацитете за решавање овог проблема и
формулисали предлог пројекта који
ће свима нама донети неки помак
односно бољитак и све нас оснажити
да се спремније носимо с проблемом
ризика од напуштања образовања –
изјавила је чланица Већа.
Град Панчево биће и један од првих
градова у Србији који ће у току пројекта разрадити и усвојити систем
праћења ове деце и припремити
Акциони план за унапређење образовања. Такође, учесници ове конференције у Градској управи имали су прилику и да чују искуства у вези с
пројектом који је спровела Техничка
школа „23. мај”, а чија су искуства
пренеле Наташа Зечевић, директорка, и Зорица Прпа, координаторка.
М. Димитрић

Управа за капитална улагања АПВ
одобрила је на конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у
области локалног и регионалног економског развоја пројекат Града Панчева. Реч је о пројекту изградње саобраћајнице у Улици 7. нова, односно

сирати ову инвестицију са 20 одсто,
односно 7,2 милиона динара.
Како је градоначелник више пута
до сада нагласио, изградња треће
деонице саобраћајнице у Улици 7.
нова од изузетног је значаја за све
будуће инвеститоре у северној

треће деонице пута са инфраструктуром, која подразумева изградњу водоводне мреже и јавног осветљења.
Укупна потребна средства за реализацију ове инвестиције износе
нешто више од 36 милиона динара.
Панчеву је одобрено 28,9 динара,
односно 80 одсто од укупних потребних средстава, а Град ће суфинан-

пословној зони, којима ће бити
потребно прикључење на овај
општински пут.
Ови радови спроводе се у оквиру
инфраструктурног опремања комплетне северне индустријске зоне,
која се простире на 75 хектара на
путу за Јабуку.
М. Д.

СИСТЕМАТСКА АКЦИЈА

Дератизација у домовима
Завод за ДДД „Еко-сан” ове недеље
започео је, у сарадњи с Градом,
систематску дератизацију на територији Панчева. Биће обухваћена сва
сеоска и градска домаћинства, зграде за колективно становање, нехигијенска насеља и приобаље.
„Еко-сан” упозорава грађане да
треба да спрече децу и домаће животиње да дођу у контакт с препаратом за дератизацију. Овај посао је

започет 2. октобра у Глогоњу и Јабуци, а затим ће, према утврђеној
динамици, дератизацијом бити обухваћена и сва остала места. Предвиђено је да се третман обави у 30.658
кућа и 1.300 зграда.
Радници „Еко-сана” биће видно
обележени током рада на терену.
Систематска дератизација је потпуно бесплатна за грађане.
М. Д.

НАША АНКЕТА
ГДЕ НАЈВИШЕ ПРИМЕЋУЈЕТЕ НАСИЉЕ?

Породица и медији

A. ПЛВАН

Љ. ТРБОВИЋ

У целом свету 2. октобра се обележава Међународни дан ненасиља, а то
је дан када је рођен Махатма Ганди.
Он се сматра родоначелником стратегије и доследне примене ненасилног отпора. Генерална скупштина Уједињених нација (УН) 2007. године
установила је обележавање Међународног дана ненасиља као прилику за
„ширење поруке ненасиља”, резолуцијом која потврђује „универзалну
важност принципа ненасиља”.
Овим поводом смо питали наше
суграђане да ли они примећују насиље,
где га највише има и како га превазићи.
АНА ПЛВАН, домаћица:
– Насиље се може видети највише
у медијима. Има баш пуно текстова о
насиљу, а понекад и говора мржње.
Насиља има на телевизији, али највише у штампи. Мислим да је генерално више насиља међу људима.
Људи су нервознији због незапослености, па се то манифестује и у међусобној комуникацији.
ЉУБИНКА ТРБОВИЋ, пензионерка:
– Има неких који се праве да су
кабадахије. Примећујем да има много

П. ПЕТРОВИЋ

С. ЛАЗАРЕВИЋ

филмова с насиљем, ја то не волим и
баш сам против тога. Како ћеш да васпиташ дете када нон-стоп гледа
насилне сцене на телевизији, а поготово у преподневним сатима. Мислим
да би све то требало укинути. Поготово ријалити емисије, у којима има
много безобразлука.
ПАВЛЕ ПЕТРОВИЋ, занатлија:
– Највише насиља има у браковима, и психичког и физичког. Данас је
такво време да има свачега, али чини
ми се да уопште има више насиља и
да су људи постали груби. Посебан је
проблем с младим људима, јер их
родитељи запостављају. Они онда
немају поштовања ни према старијима, нити у међуљудским односима.
Основа свега је породица, све креће
од родитеља. Тиме треба сви да се
позабавимо.
СЛОБОДАН ЛАЗАРЕВИЋ,
пензионер:
– Нажалост, стално читам у новинама о насиљу. Не знам када ће се и
како то искоренити. Чини ми се да
раније није било баш тако. Ја сам
миран човек и избегавам све што има

Т. ЛАЗИЋ

Д. ЕРЕШ

везе с насиљем. За мене родитељи
треба буду основа, да уче децу како
да се понашају. Међутим, све се променило. Људи морају да се култивишу, треба им објаснити да се од насиља не може добити ништа позитивно.
ТАМАРА ЛАЗИЋ, програмерка:
– Не гледам телевизију и не читам
новине. Нико кога ја познајем нема проблема с насиљем или ја не познајем такву
врсту људи. Чини ми се да су можда људи
некултурнији, али ја се стварно не налазим тамо где има насиља.
ДАВИД ЕРЕШ, музичар:
– Насиље постоји и у медијима и око
нас. Највеће је оно најопасније које не
примећујемо, а жртве смо тога. Медији
имају велику улогу. Одрасли могу имати неку врсту избора, али млађе генерације прате све што им се сервира. Гледају на то као да је нормално, јер је у
медијима. Програм је базиран на томе
шта ће се највише гледати, а не да ли је
квалитетно и какав утицај има. Мислим
да су људи „агресивнији” и због економског стања и немаштине.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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ОБЕЛЕЖЕНА МЕЂУНАРОДНА НЕДЕЉА ГЛУВИХ

ПРИЗНАТИ РАВНОПРАВНОСТ
ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА
Прослава одржана
и у МОГН Панчево
Подршка Града
не изостаје

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Комерцијална органска
ђубрива
Пракса да се „ништа не
баца” одавно важи у неким
високоразвијеним земљама.
Однедавно се то правило
може уочити и код нас, будући да га примењује све више
како појединаца, тако и
предузећа. То се догађа највише у производњи хране, и
то делом због повећања профита, а делом због очувања
животне средине, као и зарад
одрживог развоја који задовољава потребе данашњице
и обезбеђује сигурнију сутрашњицу. С тим у вези, очување чистог ваздуха и незагађене воде и земље обавеза је
сваког појединца и компаније код нас и у свету.
Примера ради, у Аустрији
постоји музеј синтетичких,
хемијски
произведених
минералних ђубрива, али и
много произвођача који на
сопственом газдинству производе компост, глистењак
или велики број пелетираних
и/или брикетираних органских ђубрива. Отпад, прецизније речено – материјал који
служи за производњу ових
тржишту намењених производа може бити разноликог
карактера: од дехидрираног
стајског и живинског ђубрива, преко гуана и производа
или нуспроизвода животињског порекла, до различитих
соли које се самостално или
у мешавини такође могу
фабриковати.
Комерцијална средства за
исхрану биља и оплемењивачи земљишта могу бити
сачињени од једног материјала, као што су стене фосфата или алге, али могу
бити мешавина многих
материјала. На пример,
живинско ђубриво и овчија
вуна пелетирани чине једно од веома квалитетних
комерцијалних органских
ђубрива, како за исхрану
биљака, тако и за поправљање квалитета земљишта.
Готово сва органска ђубрива, природни материјали и
нуспроизводи из различитих производњи пружају
широк спектар хранљивих
материја, а уколико се на
прави начин искомбинују,
могу дати погодне формулације за одређене потребе
биљака за три главна хранљива елемента (азот, фосфор и калијум), као и за
биљкама потребне микроелементе.
Постоји садa већ значајан
број комерцијалних мешавина које се могу наћи и на
нашем тржишту, што преко
произвођача, што преко
заступника и дистрибутера.
Ова ђубрива највише се
користе у органској производњи, али по свему судећи
заузеће много више простора, будући да трендови у
очувању здравља човека и
животне средине готово да
„бришу” конвенционалну
производњу и њој сличне у
којима су дозвољена синтетички произведена средства
за заштиту и исхрану биља.

С тим у вези, у нашим агроеколошким условима у органској производњи и даље не
постоји довољно практичног
искуства, али и примењених
истраживања о исхрани биља
и подизању плодности земљишта. Постојањем комерцијалних средстава за исхрану
биља и оплемењивача земљишта, на релативно брз и јасан
начин, садашњи и будући
органски произвођачи могли
би добити препоруке којим
количинама и на који начин
могу обавити ђубрење појединих биљних врста.
До тада, с постојећим знањима о припреми природних
органских ђубрива, уз додатак појединих природних
материјала, могу се произвести сопствена ђубрива за
опште намене и ђубрива са
одређеним мешавинама (различитим формулацијама) за
специфичне намене. Поред
повећавања садржаја хранљивих елемената у земљишту, ова група ђубрива
побољшава физичко-механичке особине, активност и
бројност микроорганизама и
других живих организама
(биолошке особине), садржај
органске материје у земљишту (која постају хумознија),
регулише пе-ха земљишта и
водно-ваздушни режим земљишта.
Наведене предности доприносе правилнијем и
здравијем развоју корена
биљке. Уколико се земљишту додају само синтетички произведена средства за
исхрану биља, оно постепено губи микробиолошку
активност, а самим тим и
садржај органске материје.
Поједини произвођачи имају став да ће повећањем
количина синтетички произведених средстава за
исхрану биља по јединици
мере повећати и плодност
земљишта. То, нажалост,
није тачно. Њиховом повећаном применом, поготову
на мање плодним земљиштима, долази до погоршања њихове структуре и таква
земљишта постају компактна, беживотна и мање су
способна да задрже воду и
хранљиве материје.
У досадашњој пракси у
поређењу са синтетичким,
хемијски произведеним
средствима за исхрану биља
недостаци органски произведених ђубрива били су:
ниска концентрација хранљивих елемената и њихова
мала приступачност. Међутим, с производњом комерцијалних средстава за
исхрану биља и оплемењивача земљишта ситуација се
битно променила, те су то
концентрованија (сад већ
ранга синтетичких, то јест
хемијски
произведених
средстава за исхрану биља)
с већом приступачношћу
хранива која више не зависе од садржаја влаге, температуре и микробиолошке
активности у земљишту.

Још од 1958. године, на иницијативу Светске федерације
глувих, последња седмица септембра широм света обележава се као Међународна недеља
глувих и наглувих. Током ових
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 и како би
се истакле теме од значаја за
њихову заједницу.
Ове године Међународна
недеља глувих и наглувих обележава се под слоганом „Пуна
инклузија са знаковним језиком” и поручује да глуве особе
у свим земљама света треба да
имају право да користе знаковни језик као свој примарни
језик у свим аспектима живота, јер је то начин да се њихова
култура очува и даље развија.
Једнаки смо, зар не?
Признавање равноправности
знаковног језика са свим осталим језицима за ову популацију важно је из много разлога –
како би им биле приступачне
јавне информације и услуге,
као што су здравствена заштита, запошљавање, социјалне и
друге државне услуге, затим
како би се деци омогућило
билингвално образовање, а
одраслима једнаке могућности
за запошљавање, али и приступ
личним, јавним и политичким
сферама какав имају све друге
категорије људи.

Разумемо ли се?
Централној академији поводом обележавања Недеље глувих и наглувих, одржаној у
четвртак, 28. септембра, у Смедереву, присуствовали су и чланови Међуопштинске организације глувих и наглувих из
Панчева, а дан касније они су
прославу приредили и у својим
просторијама у нашем граду.
Ту су присутне поздравили
Александра Зорић, председница МОГН Панчево, и Миленко
Чучковић, члан Градског већа
задужен за рад, запошљавање
и социјална питања.
– Град је ове године издвојио 1.250.000 динара за пројектне активности ове организације. Осим тога, одобрили
смо и 100.000 динара за пројекат „Говорно-слушне вежбе” и
још 90.000 како би једно лице
било укључено у јавне радове

на три месеца – рекао је Чучковић.
Не седам, већ 365 дана
Према речима Сузане Белић,
секретарке МОГН Панчево, пројекат „Говорно-слушне вежбе”
намењен је деци која имају
оштећен слух и заснива се на
раду на њиховој рехабилитацији уз помоћ сордоаудиолога.
– Велику подршку у овом
пројекту пружила нам је и
Предшколска установа „Дечја
радост”, која нам је уступила
на коришћење просторије
вртића „Невен”. С обзиром на
то да је запошљавање један од
највећих изазова код свих особа са инвалидитетом, велики
значај има чињеница да је
један наш члан имао прилику
да се запосли, макар и на период од три месеца. Током ове
недеље у фокусу су потребе

популације глувих и наглувих,
али и важност њихове инклузије. Ово је уједно и прилика
да се јавност позове на толеранцију, уважавање и поштовање њихових права. Ипак, то
треба да буду теме и проблеми
којима ћемо се бавити континуирано, а не само последње недеље у септембру – нагласила је
Сузана Белић.
Међуопштинска организација глувих и наглувих, поред чланова из Панчева, окупља и оне
из Алибунара, Ковина, Опова и
Ковачице. Око 3.000 наглувих и
стотинак глувих чланова током
читаве године учествују у бројним спортским и културним
дешавањима, освајају награде с
позоришним представама које
припремају, а не изостају ни
награде с других такмичења.
Д. Кожан

ВАЖАН ДАТУМ У КАЛЕНДАРУ ЗДРАВЉА

Ојачајте своје срце
Завод за јавно здравље Панчево обележио је 29. септембар –
Светски дан срца предавањем и
радионицом за децу и родитеље у вртићу „Петар Пан”. Градска управа и фитнес-клубови с
територије града омогућили су
тог дана двочасовно вежбање
уз музику у отвореној теретани „Кока-Кола”, а Планинарско друштво „Јеленак” организовало је бициклистичку
вожњу. На ове начине грађанкама и грађанима свих узраста
пружена је прилика да „ојачају своје срце”, што је и мотив
овогодишње кампање.
Светски дан срца установљен
је 2000. године с циљем да
информише људе широм света да су болести срца и крвних
судова (КВБ) водећи узрок
смрти код 17,5 милиона људи
сваке године. Процењује се да
ће до 2030. године тај број
порасти на 23 милиона. Светска федерација за срце упозорава да најмање 80% превремених смртних исхода може
да се спречи контролом главних фактора ризика, а то су
пушење, неправилна исхрана и
физичка неактивност.
Ове године Светски дан срца
обележава се под слоганом
„Ојачајте своје срце”, са акцентом на значају здравих стилова живота, као и на превенцији
и контроли фактора ризика за
настанак болести срца и крвних судова у свим популационим групама. Данас ниједан
становник наше планете није
поштеђен болести срца и крв-

них судова, без обзира на то где
живи, којег је пола, узраста и
социјално-економског статуса.
Према подацима Националног
регистра за акутни коронарни
синдром, од КВБ је током 2015.
године у Србији умрло 54.376
особа. Болести срца и крвних
судова, са учешћем од 52,4% у
свим узроцима смрти, водећи
су узрок умирања у Србији, али
и у Јужнобанатском округу.
Према евиденцији Завода за
јавно здравље за последњих пет
година, у јужном Банату сваке
године акутни коронарни синдром – АКС (инфаркт миокарда или нестабилна ангина пекторис) региструје се у просеку

код 860 особа. Од АКС у Јужнобанатском округу годишње
умре око 170 особа, и то углавном од инфаркта миокарда
(98,6%).
Како наводе у Заводу, од
инфаркта миокарда у нашем
округу чешће оболевају и умиру мушкарци него жене.
Инфаркт се најчешће региструје код мушкараца после
55, а код жена после 60 и 65
године живота. Нажалост, све
је више младих, нарочито оних
који се баве стресним пословима, који доживе срчани удар.
Охрабрује чињеница да је
последњих година забележен
пад броја умрлих, што се може

објаснити савременим методама лечења и ранијим доласком
у болницу.
С обзиром на то да у Јужнобанатском округу сваког дана
две-три особе оболе, а сваког
другог дана једна умре од
инфаркта миокарда и нестабилне ангине пекторис, од изузетног су значаја деловање на
факторе ризика одговорне за
појаву болести срца и крвних
судова, усвајање здравих стилова живота, као и едукација
људи о томе како да препознају знаке и симптоме срчаног и
можданог удара, како би се
што пре јавили лекару.
Д. К.

Pančevska viacjazyčná príloha / Панчевачки вишејезичник

v slovenskom jazyku / на словачком језику
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NA PRAHU OSLÁV PÄŤSTÉHO VÝROČIA PROTESTANTIZMU

VZNIK REFORMÁCIE
Tézy Martina Luthera
proti odpustkom
Kľúčová úloha Svätého
písma a svedomia veriacich
Protestantizmus
na Slovensku
Za začiatok zmien v cirkvi, známych
ako reformácia, považuje sa 31. október 1517. V ten deň, resp. v ten večer
doktor Martin Luther pribil na dvere
kostola vo Wittenbergu 95 téz proti odpustkom. Indulgencie alebo odpustky
sú papiere, na ktorých píše, že sa osobe,
ktorá za nich zaplatila, odpúšťa hriech.
Tieto sa mohli kupovať aj pre zosnulých. Prax predaja odpustkov bola vždy
kontroverzná, ale keď predajca Ján Tetzel začať kázať o tom, že ony odpustia
hriechy dokonca aj vtedy, keď sa človek
nekajá a nevyjadruje túžbu po lepšom
živote, niečo sa v Lutherovi zlomilo
a rozhodol sa vyvolať verejnú rozpravu. Luther vtedy nevedel, že Tetzela
poslal samotný pápež Lev X., ktorý potreboval prostriedky na výstavbu
Chrámu svätého Petra v Ríme.
Martin Luther vo svojich tézach, odvolávajúc sa na Sväté písmo, dokazuje,

Lutherstadt Wittenberg

že jedine Boh môže odpustiť hriech,
a to na základe skutočného pokánia.
To je niečo, čo nikto nemôže predávať
za peniaze. O tom neskôr napísal niekoľko ďalších kníh. Nasledovalo vyšetrenie príslušných cirkevných orgánov,
ale nikto sa nepúšťal do polemiky
o tom, či je učenie Martina Luthera
spravodlivé alebo nie je. Všetci mali za
úlohu iba donútiť ho, aby sa zriekol

Maďarská reformovaná kresťanská cirkev a Slovenská evanjelická a. v. cirkev
23. septembra spoločne, ako bratské cirkvi, oslávili päťsté výročie reformácie
v sále Miestneho spoločenstva vo Vojlovici. V programe, okrem slovenského
detského chóru, účinkovali chóry oboch cirkvi, zatiaľ čo prítomných veriacich
a hostí oslovili biskup Maďarskej reformovanej kresťanskej cirkvi Bela Halás a
Samuel Vrbovský, biskup Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi, ako aj špeciálny
vyslanec prezidenta Srbskej republiky Mileta Radojević. V ďalší deň, 24. septembra, v slovenskej cirkvi vo Vojlovici sa konala bohoslužba, ktorá, okrem
iného, bola venovaná malému jubileu – 115. výročiu posvätenia chrámu
Božieho vo Vojlovici. Tak vojlovická slávnosť – Kirvaj – prebiehala v znamení
dvoch významných dátumov.

všetkého, čo napísal. Po rozhovore
u kardinála Kajetána, Luther povedal,
že sa kardinál vyzná v teológii ako cap
v hraní na harfe. Luther bol pozvaný aj
k samotnému pápežovi do Ríma, ale
disponujúc informáciami o osude Jána
Husa, rozhodol sa, že nepôjde. Na konci bol vyobcovaný z cirkvi a jeho diela
boli verejne spálené. Luther a jeho nasledovníci na to odpovedali spálením
pápežskej buly a knihy kanonického
práva vo Wittenbergu.
Všetko to kulminovalo na ríšskom
sneme vo Wormse, ktorý zvolal Karol
V. Luther dúfal, že mu bude povolené
obhajovať svoje spisy, avšak jediné, čo
mu dovolili bolo vyjadriť sa, či sa zrieka všetkého, čo napísal alebo nie. Tu
vyslovil legendárne slova: „Pokiaľ ma
nepresvedčí Písmo, alebo jasné rozumné dôvody, slová Písma, ktoré som doteraz citoval sú mocnejšie ako ja – neuznávam autoritu pápežov ani koncilov, lebo si často protirečili – moje svedomie je pripútané k Božiemu slovu.

Nemôžem nič odvolať a neodvolám,
lebo ísť proti svedomiu nie je správne
a ohrozuje spásu. Tu stojím, nemôžem
inak. Boh mi pomáhaj.”
Oheň reformácie bol zapálený. Zo
siedmich ríšskych kniežat – kurirstov
traja podporili Luthera, ako aj mnohí
zemepáni, mešťania a sedliaci. Pre Európu nastali turbulentné časy. Mnohé
kniežatstvá a kráľovstvá sa snažili vyhodiť zo svojho cirkevného a politického, ale aj spoločenského života všetko,
čo bolo v rozpore s učením Svätého
písma. Luther usporiadal liturgiu v duchu evanjelia. Odtiaľ aj názov Evanjelická cirkev. Veľmi dôležitým momentom bolo aj odmietanie latinského jazyka a trvanie na tom, aby liturgia bola
v národu zrozumiteľnom jazyku. To
viedlo k prebúdzaniu nacionalizmu
v ďalších storočiach. Kniežatá v r. 1530
v Augsburgu prečítali cisárovi vierovyznanie, ktoré napísal Filip Melanchthon, blízky spolupracovník Luthera.
Na území, na ktorom väčšinou žili
Slováci, reformácia sa hneď rozšírila.
Tu bolo aj Husovo učenie veľmi populárne, ale nikdy nebolo inštitucionalizované. Mnohí v Nemecku študujúci
študenti prinášali správy o Lutherovi
a jeho hnutí. Začiatkom 16. storočia
jediné slovenské mesto, ktoré nebolo
evanjelické, bola Trnava pri Bratislave.
Koncom 17. storočia dynastia Habsburgovcov v spolupráci s jezuitmi začala masovo prenasledovať a pripravovať o život evanjelikov s cieľom donútiť ich, aby prijali rímskokatolícku vieru. Učiteľov a kňazov zatýkali a predávali ako otrokov na zámorských lodiach. Kostoly a školy podpaľovali alebo odoberali a zariaďovali ich v rímskom duchu. Najznámejšími udalosťami z tých čias sú bratislavské súdy
a masaker v Prešove. Sloboda pre
evanjelikov neexistovala až do r. 1781,
v ktorom rakúsky cisár Jozef II. vydal
svoj edikt.
Branislav Kulík
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NA NÁVŠTEVE U OLIVERY IVANIČOVEJ, VÝŠIVKÁRKY A MALIARKY VO VOĽNOM ČASE

Nevieš, kým neskúsiš
Príslovie z titulku zvyknú ľu-

dia používať vtedy, keď chcú
niekoho povzbudiť alebo podnietiť, aby vykonal nejaký ďalší
pokus vo svojom živote. Riziko
existuje a šance sú päťdesiat na
päťdesiat, že výsledok bude pozitívny, alebo naopak, negatívny. Tak sa naša spoluobčianka
Olivera Ivaničová rozhodla
praktickou činnosťou premeniť
svoje nápady na umelecké diela,
a to vďaka svojmu talentu, kreativite a znalosti. Olivera je domáca a vo svojom voľnom čase
rada vyšíva, no odnedávna aj
maľuje. Ona je totižto nedávno
objaveným talentom v kruhu
vojlovických maliarov.
PANČEVAC: Ako sa to všetko začalo?
OLIVERA
IVANIČOVÁ:
Pred trochu viac ako desiatimi
rokmi, keď moje deti boli malé,
radi sme kreslili. Učila som ich
prvé tvary, potom čoraz zložitejšie výkresy, pomáhala som
im pri príprave úloh do školy a

uvedomila som si, že ma to
uvoľňuje a moje kresby vôbec
nevyzerajú zle. Premýšľajúc
o tom, čo darujem mame na narodeniny, a aby to bolo originálne, i s minimálnou snahou,
prišla som na to! Rozhodla som
sa darovať jej obľúbené kvety,
ale na plátne. Vzala som olejové
farby i všetok potrebný materiál
a začala som maľovať. Unesená,
neistá, očakávajúc výsledok, dala som sa do práce. A tak čoskoro „rozkvitli“ slnečnice. Moja
matka bola nadšená z daru, ako
aj jej susedy, a preto ma aj požiadali o to, aby som im niečo
namaľovala.
• Na akom podklade maľujete a
aké techniky používate?
– Najprv som maľovala olejovými farbami na plátno. Potom
som začala používať akrylové.
Omaľovávala som taniere, fľaše,
kuchynské doštičky, kraslice,
nádoby... Zvláštnu pozornosť

som venovala maľovaniu kolovrátka (omaľovala som už niekoľko takých vo Vojlovici).
V poslednom čase ma bavila
servítková technika (decoupage). Podklad som natierala farbou na betón a potom som pozorne vystrihnuté časti servítky
skladala a lepidlom na drevo
prilepovala na podnosy, šperkovnice, fľaše, poháre na med,
kuchynské doštičky... Ak sa mi
zdalo, že niečo chýba, namaľovala som ešte zopár detailov.
• Ktoré motívy sa najčastejšie
vyskytujú vo vašich výtvoroch?
– Moje výtvory sú plné kvetov. Rada maľujem prírodu,
krajinomaľby. Keď sa už blíži
niektoré ročné obdobie, samo
mi „natíska“ motívy. Som dlhoročnou členkou folklórnej, speváckej, divadelnej sekcie SKOSu Detvan a odnedávna som aj
členkou výšivkárskej sekcie.
Prednedávnom som najmladším členom folklórnej skupiny
tohto spolku predala suveníry s

motívmi Dožinkových slávností, Vojlovice, ľudových krojov...
Oni boli v lete na detskom folklórnom festivale v Slovenskej
republike a niesli tieto suveníry
svojim priateľom na pamiatku.
• Kde uchovávaš svoje malé výtvarné bohatstvo?
– Vo fotogalérii (smiech).
Svoje prvé výtvory som darovala
alebo predala. V dome mám kolovrat a niekoľko predmetov
zdobených servítkovou technikou. Doposiaľ som maľovala
prevažne podľa želania a hneď
som to odovzdávala. Toto je len
začiatok. Aj keď mám plnú hlavu ideí a nechýba mi inšpirácia,
ešte stále mi chýbajú skúsenosti
a vedomosti. Verím, že ich časom získam úsilím a že dôvera
mojej rodiny, priateľov a známych bude v blízkej budúcnosti
aj opodstatnená a odmenená
kvalitnými výtvormi.

V KYSÁČI PREBIEHAL KASTING MISS FOLKLÓR SLOVENSKO

VOJLOVIČANKA POSTÚPILA DO FINÁLE
Alisa Oravcová
reprezentuje Pančevo

Zaujímavé je, že organizátori
zapojili do súťaže aj krásky žijúce v slovenskom zahraničí. Slováci roztrúsení vo svete sú pre
organizátorov súťaže na Slovensku dôležití aj preto, lebo sú
kontinuálnymi nositeľmi slovenskej ľudovej kultúry. Oni zachovali a rozvíjali dynamické
formy slovenskej kultúry špeciickým spôsobom, odlišným od

dom na to, že sa hodnoty slovenského folklóru pestujú v početných slovenských komunitách v celom svete, zámerom organizátorov je zapojiť do súťaže
aj dievčatá z bližších enkláv: zo
Srbska, Rumunska, Bulharska a
Maďarska. Už tretí rok po sebe v
súťaži účinkujú dievčatá zo
Srbska, t. j z Vojvodiny. Tohto
roku kasting prebiehal koncom

choreograie Môj sused. Dve
choreograie – jednu modernú
a jednu ľudovú –, zatancovala
Alisa spolu so svojim partnerom
Martinom Marekom.
Do inále postúpili Anna
Zorňanová, Andrea Lačoková a
Alisa Oravcová. Alisa Oravcová
je aktívnou členkou Slovenského kultúrno-osvetového spolku
Detvan a študentkou na Inšti-

Túto súťaž organizuje spoločnosť MissFolklór v spolupráci s
hotelom Galileo. Myšlienkou
organizátorov je predstaviť
dievčatá, ktoré v sebe nesú prepojenie prirodzenej krásy s nadaním na slovenské tradičné
umenie. Je to úplne jedno, aký
má dievča talent: ľudový spev,
tanec, hra na nejakom hudobnom nástroji, zručnosť v ľudových výšivkách alebo v inom
tradičnom remesle. Potrebne je
to spojenie krásy a talentu dievčaťa len prezentovať správnym
spôsobom na javisku pred publikom. MISS FOLKLÓR nie je
klasická súťaž krásy. Organizátori sa snažia o zostavenie programu, ktorý je oslavou radosti
a krásy s prvkami súťaže miss.
Do programu sa môžu zapojiť
všetci slovenskí módni návrhári, remeselníci a ďalší tvorcovia,
ktorí chcú prispieť k oslave krásy slovenských ľudových prvkov. Ich výtvory predvedú súťažiace na niekoľkých módnych
prehliadkach. Týmto spôsobom
chcú organizátori prezentovať
krásu tradičnej ľudovej tvorby
na Slovensku. Finálový večer
bol spestrený vystúpeniami rôznych hudobných, či folklórnych
zoskupení. Hlavným cieľom súťaže Miss Folklór je predstaviť
najširšej verejnosti, a to nielen
folklórnej, jedenásť nádherných
a talentovaných dievčat.

toho na materskom etnickom
území. Spoločnosť MissFolklór
chce prostredníctvom tejto súťaže spomínané odlišné formy
slovenskej kultúry a ich folklór
priblížiť a predstaviť verejnosti
v Slovenskej republike. Vzhľa-

júna v Kysáči. Vďaka Kultúrnemu centru v Kysáči opäť bol
úspešne prezentovaný folklór,
tradícia a nádherný archaický
slovenský jazyk – prvky, ktoré si
tunajší Slováci zachovali. Vystúpenia dievčat v Kysáči hodnotila
riaditeľka súťaže Miss folklór
Slovensko 2017 Barbora Pavlovičová spolu s manažérkou pre
Srbsko Svetlanou Surovou.
Členkám odbornej poroty sa
krátkym programom predstavili: Alisa Oravcová a Katarína
Kalmárová z Pančeva, Daniela
Pavlovičová a Jana Kardelisová z
Kysáča, Ingrid Česková a Milena Milecová z Pivnice, Anna
Zorňanová z Nového Sadu, Andrea Lačoková z Báčskeho Petrovca, Ivona Zolnajová zo Starej
Pazovy a Marína Zahorcová z
Hložian. Katarína na kastingu
predviedla päťminútový program, v rámci ktorého najprv
hrala na husliach, následne zaspievala dve ľudové piesne a spolu s partnerom Martinom Markom zatancovala časť folklórnej

túte umeleckého tanca v Belehrade.
Koncom júla sa konali aj veľké
prípravy na inále. Sedemdňový
pobyt sa začal na Novej Holi,
kde sa inalistky viezli lanovkou
a užili si výlet. V ďalších dňoch
sa fotili pre týždenník Slovenka a
predstavili sa na tlačových konferenciách. Osobitne pre nich
bol zorganizovaný kurz líčenia
Mary Kay. Krásky sa počas príprav na inále, spolu s inalistkami predchádzajúcich ročníkov,
zúčastnili natáčania spotu kapely Kristián Duinec&Iconito.
Súťaž Miss folklór 2017 sa konala 15. septembra v hoteli Galileo na Donovaloch v Slovenskej
republike a na nej vystúpilo jedenásť inalistiek. Vo inále sa Alisa
Oravcová predstavila tradičnou
folklórnou choreograiou s prvkami moderného tanca. Na základe hlasovania odbornej poroty a divákov víťazkou Miss folklór Slovensko 2017 sa stala Miriam Bystričanová z Likavky zo
Slovenska.
Alena Kulíková

Prepojenie krásy
a talentu
Materská krajina sa
oboznamuje s kultúrou
slovenskej enklávy

Lidija Jovanovićová

VOJLOVICKÍ OCHOTNÍCI NA FESTIVALOCH A HOSŤOVANIACH

DETVAN POKRAČUJE V ÚSPECHOCH
Prvé miesto po uplynutí
51 rokov
Najlepší slovenský orchester
v Srbsku
Vystúpenia na okresnej
a regionálnej prehliadke
Ešte jedna nezabudnuteľná
návšteva Hubovej
Po dosiahnutých úspechoch v predchádzajúcich, Detvan je úspešný aj v
tomto roku. Členovia Slovenského kultúrno-osvetového spolku Detvan veľmi seriózne poňali a úplne horlivo
odohrali úlohy, ktoré im boli zverené.
Práve preto výsledky nemohli absentovať. Minulý, veľmi úspešný rok brilantne ukončila Katarína Kalmárová, ktorá
vďaka svojmu hlasu získala prvé miesto na festivale slovenskej ľudovej hudby V pivnickom poli a ako laureátka
festivalu priniesla do Detvana zlatú
plaketu a sochu Národnostnej rady

slovenskej národnostnej menšiny. Potrebné je poznamenať, že ide o najväčší
úspech Vojlovičanov na tomto festivale, ktorý sa organizuje už 51 rokov.
Najväčšia manifestácia Slovákov
v Srbsku, folklórny festival Tancuj, tan-

cuj uskutočnil sa 27. mája v Hložanoch,
a to ako prvá tohtoročná súťaž. Publiku
a odbornej komisii sa predstavilo sedemnásť folklórnych skupín, dvadsaťpäť speváckych skupín a štyri do súťaže
prihlásené orchestre. Komisia vo svojej

správe uznala, že nemala ľahkú úlohu.
Evidentné je, že spolkom záleží na čoraz vyššej kvalite svojich vystúpení a že
sú výsledky toho čoraz lepšie. V takej
kvalitnej konkurencii, Detvanovej folklórnej skupine udelili štvrté miesto,
kým ženská spevácka skupina získala
druhé miesto a striebornú plaketu.
Najlesklejšia zlatá plaketa bola udelená
najlepšiemu orchestru na festivale – orchestru SKOS-u Detvan, účinkujúcemu pod vedením Vladimíra Kolárika.
Len o niekoľko dní neskôr sa na prehliadke slovenskej detskej divadelnej
tvorby 3 x Ď v Starej Pazove predstavili
aj najmladší herci Detvana. Za predstavenie Game start získali druhú cenu
a boli odmenení striebornou plaketou,
ale získali aj viacero osobitných ocenení. Po týždni nasledovalo predstavenie
ženskej speváckej skupiny, mužskej
speváckej skupiny (staršej a mladšej),
ako aj folklórneho súboru na okresnej
prehliadke v Kultúrnom centre v Pančeve. Vďaka dobrým výsledkom, všetky
skupiny sa predstavili aj na regionálnej
prehliadke. V ďalšom období sa Detvanovci chystajú na krajskú prehliadku
do Vrbasu. V polovici augusta takmer

celý spolok hosťoval v Hubovej na Slovensku, kde bol pre hostiteľov uvedený
divadelný, tanečný a hudobný program. Po prvýkrát po dvadsiatich
ôsmich rokoch intenzívnej spolupráce
a družby Hubovčania mali príležitosť
bližšie sa oboznámiť s našou tradíciou,
zvykmi, piesňami a tancami. Po ukončení podujatia neskrývali nadšenie
a slová chvály za uvedený program
i rozkošné ľudové kroje. Počas krásnych štyroch dní konali sa prehliadky
Ružomberka, v ktorom Detvanovci navštívili múzeum a galériu. Výnimočným zážitkom bola návšteva Múzea
oravskej dediny v Zuberci, kde sú doposiaľ zachované autentické domčeky
a dielne remeselníkov z 17. a 18. storočia. Jedno popoludnie bolo tradične venované športovým aktivitám: odohraný bol futbalový zápas, ženy hádzali váľok do diaľky, zatiaľ čo muži sa zúčastnili pretekov vo vreciach. Podľa starého
zvyku v posledný deň hosťovania vystúpili členovia divadelnej sekcie Detvana s predstavením „Nemôžem zaplatiť, nechcem zaplatiť“ autora Daria Foa.
Michal Kalmár

Панчевачки вишејезичник / Pančevska viacjazyčná príloha
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Слева: Самуел Врбовски, бискуп Словачке евангеличке а. в. цркве,
Милета Радојевић, директор Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама,
и Халас Бела, бискуп Мађарске реформатскe хришћанскe цркве

У СУСРЕТ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ПЕТ СТОТИНА ГОДИНА ПРОТЕСТАНТИЗМА

НАСТАНАК РЕФОРМАЦИЈЕ

Лутерове тезе против
индулгенција
Кључна улога Светог
писма и савести верника
Протестантизам
у Словачкој
Као почетак промена у цркви познатих као реформација узима се 31.
октобар 1517. године. На тај дан, прецизније те вечери, др Мартин Лутер
прибио је на врата цркве у Витенбергу 95 теза против индулгенција.
Индулгенције, или отпуснице, јесу
папири на којима пише да је особи
која их је платила, опроштен грех. Оне
су се могле куповати и за покојнике.
Пракса продаје индулгенција била је
увек контроверзна, али када је продавац Јан Тецел почео да проповеда да
оне опраштају грех чак и ако се човек
не каје и не показује жељу за бољим
животом, код Лутера се нешто преломило и он је одлучио да изазове јавну
расправу. Лутер тада није знао да је
Тецела послао сам папа Лав X, коме
је био потребан новац за изградњу
катедрале Светог Петра у Риму.
Мартин Лутер у својим тезама
доказује, на основу Светог писма, да

Лутерштат Витенберг
једино Бог може да опрости грех, на
основу стварног покајања. То је нешто
што не може нико да продаје за новац.
О овоме је касније написао још неколико књига. Уследиле су истраге надлежних црквених органа, али нико
није улазио у полемику да ли је Лутерово учење праведно или не. Сви су
имали задатак само да га натерају да
се одрекне свега што је написао.
После разговора код кардинала Каје-

Мађарска реформатска хришћанска црква и Словачка евангеличка а. в.
црква су 23. септембра, као братске цркве, заједнички свечано обележиле
пет стотина година реформације у сали МЗ Војловица. У програму су, поред
словачког дечјег хора, учествовали хорови обеју цркава, а присутним
верницима и гостима обратили су се бискуп Мађарске реформатскe
хришћанскe цркве Бела Халас и Самуел Врбовски, бискуп Словачке
евангеличке а. в. цркве, као и специјални представник председника
Републике Милета Радојевић. Наредног дана, 24. септембра, у словачкој
цркви у Војловици служба је, између осталог, била посвећена малом јубилеју,
115. годишњици освећења божјег храма у Војловици. Тако је војловачка
слава, Кирвај, прошла у знаку слављења двају значајних датума.

тана, Лутер је рекао да се кардинал
разуме у теологију као јарац у свирање на харфи. Лутер је био позван и
код самог папе у Рим, али знајући судбину Јана Хуса, одлучио је да не иде.
На крају је био изопштен из цркве и
његова дела су јавно спаљена. Као
одговор, Лутер и његови следбеници
су у Витенбергу спалили папски допис
и књиге каноничког права.
Све ово је кулминирало на империјалном сабору у Вормсу, који је
сазвао Карло V. Лутер се надао да ће
му бити дозвољено да брани своје
спи се, али једи но што му је било
допуштено, јесте да се изјасни да ли
се одриче свега што је написао или
не. Ту је изговорио легендарне речи.
„Уколико ме не убедите на основу
Светога писма да нисам у праву, ићи
ћу про тив сво је саве сти ако их се
одрекнем. А ићи против своје савести није ни здраво, ни добро. Ја се
не могу и нећу одрећи. Ту стојим,
другачије не могу. Тако ми, Боже,
помози”.

Ватра реформације била је запаљена. Тројица од седам империјалних
кнежева-електора подржавали су
Лутера, као и многи земљопоседници, грађанство и сељаци. Уследила су
турбулентна времена за Европу. Многе кнежевине и краљевине трудиле су
се да избаце из свог црквеног и политичког, али и друштвеног живота све
што је било противно учењу Светога
писма. Литургију је Лутер уредио по
јеванђеоском духу. Отуда и назив
Евангеличка црква. Веома битан
моменат био је одбацивање латинског језика и инсистирање да литургија буде на језику који народ разуме. То је довело до буђења
национализма у наредним столећима. У Аугзбургу су 1530. године кнежеви прочитали цару вероисповест
коју је написао Филип Меланхтон,
близак Лутеров сарадник.
На територији на којој су већином
живели Словаци, реформација је
одмах узела маха. Овде је и Хусово
учење било врло популарно, али
никад није институционализовано.
Многи студенти који су се школовали
у Немачкој доносили су вести о Лутеру и његовом покрету. Почетком 16.
века једини словачки град који није
био евангелички била је Трнава код
Братиславе. Крајем 17. века династија Хабзбурговаца у сарадњи с језуитима почела је масовне прогоне и
покоље над евангелицима с циљем да
их натера да прихвате римокатоличку веру. Учитеље и свештенике су
хапсили и продавали као робове на
прекоокеанским бродовима. Цркве и
школе су палили или отимали и преуређивали их у римском духу. Најпознатији догађаји из тог времена су
братиславски судски процеси и масакр у Прешову. Слобода за Словаке
евангелисте није дошла све до 1781,
када је аустријски цар Јосиф II издао
свој едикт.
Бранислав Кулик
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ОДРЖАН КАСТИНГ ЗА МИС ФОЛКЛОРА СЛОВАЧКЕ У КИСАЧУ

У ПОСЕТИ ОЛИВЕРИ ИВАЊИЧ, ВЕЗИЉИ
И СЛИКАРКИ У СЛОБОДНО ВРЕМЕ

ВОЈЛОВЧАНКА У ФИНАЛУ

Док не пробаш, не знаш
Изреку из наслова су људи
навикли да користе кад некога
желе да охрабре или подстакну на нови покушај у животу.
Ризик постоји и шансе су полапола да исход буде позитиван
или пак негативан.
Тако је наша суграђанка Оливера Ивањич решила да своје
идеје кроз практичан рад претвори у уметничка дела захваљујући свом таленту, креативности и знању. Оливера је
домаћица, а у слободно време
воли да везе и, одскора, да слика. Она је недавно откривени
таленат у кругу војловачких
сликара.
ПАНЧЕВАЦ: Како је све почело?
ОЛИВЕРА ИВАЊИЧ: Пре
нешто више од десет година,
када су ми деца била мала, волели смо да цртамо. Учила сам их
првим облицима, па све сложенијим цртежима, помагала у

припреми радова за школу и
схватила да ме то опушта и да
ми цртежи не изгледају лоше.
Смишљајући шта да поклоним
мами за рођендан, а да буде
оригинално и уз мало труда,
досетила сам се! Решила сам да
јој поклоним омиљено цвеће,
али на платну. Узела сам уљане
боје и сав потребан материјал и
почела да сликам. Усхићена,
несигурна, очекујући резултат,
прионула сам на посао. И тако
су убрзо „процветали” сунцокрети. Моја мама се одушевила
поклоном, као и њене комшинице, па су ми и оне тражиле да
им нешто насликам.
• На каквој подлози сликате
и које технике користите?
– Најпре сам на платну сликала уљаним бојама. После сам
почела да користим акрилне.
Сликала сам на тањирима, флашама, кухињским даскама,
ускршњим јајима, ћуповима...
Посебну пажњу сам посветила

осликавању коловрата – у Војловици сам осликала већ неколико. У последње време сам
уживала у прављењу декупажа.
Подлогу сам премазивала фарбом за бетон и онда пажљиво
исецкане салвете ређала и
лепила лепком за дрво на
послужавнике, кутије за накит,
флаше, тегле за мед, кухињске
даске... Ако сам сматрала да
нешто недостаје, досликала сам
понеки детаљ.
• Који се мотиви најчешће
срећу на вашим радовима?
– Моји радови су испуњени
цвећем. Волим да сликам природу, пејзаже. Како се које
годишње доба ближи намеће
ми мотиве. Дугогодишња сам
чланица фолклорне, певачке и
позоришне секције СКПД-а
„Ђетван”, а одскора и секције
везиљa. Недавно сам продала
најмлађим члановима фолклорне секције тог друштва

сувенире с мотивима „Жетелачких дана”, Војловице,
народне ношње... Они су летос
били на дечјем фолклорном
фестивалу у Словачкој и понели су својим пријатељима сувенире за успомену.
• Где чувате своје мало
ликовно богатство?
– У фото-галерији (смех).
Своје прве радове сам поклонила или продала. У кући
имам коловрат и неколико
предмета прекривених декупажом. До сада сам углавном
сликала по жељи и одмах прослеђивала. Ово је тек почетак.
Иако сам пуна идеја и не мањка ми инспирације, још ми
недостаје искуства и знања.
Верујем да ћу га с временом
стећи и да ће поверење моје
породице, пријатеља и познаника у блиској будућности
бити оправдано и награђено
квалитетним радовима.
Лидија Јовановић

Спој лепоте
и надарености
Упознавање матице
с културом енклава
Алиса Оравец
представља Панчево
Друштво „Мис фолклор” у
сарадњи с хотелом „Галилео”
организовало је истоимено надметање. Идеја организатора је
да представе девојке које у себи
носе спој природне лепоте и
надарености за словачку традиционалну уметност. Потпуно је
свеједно какав таленат девојка
поседује: певање народне
песме, плесање, свирање на
неком инструменту, вештину у
народном везу или у неком другом традиционалном занату.
Потребно је само да тај спој
лепоте и надарености девојке
на прави начин представе на
бини пред публиком. „Мис
фолклор” није класично такмичење у лепоти. Организатори се
труде да осмисле програм који
представља слављење радости
и лепоте, са елементима такмичења за мис. У програм избора
мис фолклора могу се укључити сви словачки модни дизајнери, занатлије и други ствараоци који желе да допринесу
лепоти словачких народних
елемената. Такмичарке ће приказати њихове креације на
неколико модних ревија. На
овај начин организатори желе
да представе лепоту традиционалног народног стваралаштва
у Словачкој. Основни циљ такмичења „Мис фолклор” је представљање најширој јавности, а
не само фолклорној, једанаест
прелепих и талентованих девојака.

Занимљиво је да су организатори у избор укључили и
лепотице из енклава. Словаци
у расејању су организаторима
такмичења у Словачкој важни
и због тога што су постојани
носиоци словачке народне културе. Они су сачували и развијали динамичне облике словачке културе на специфичан
начин, различит од оног на
матичној етничкој територији.

намера организатора је да у
такмичење укључе и девојке из
ближег расејања: Србије, Румуније, Бугарске и Мађарске. Већ
трећу годину заредом у надметању учествују и девојке из
Србије, тј. Војводине. Ове године кастинг је одржан крајем
јуна у Кисачу. Захваљујући
Културном центру у Кисачу,
опет су успешно представљени
фолклор, традиција и прелеп

једну народну, уз помоћ партнера Мартина Марека.
У завршницу такмичења су
прошле Ана Зорњан, Андреа
Лачок и Алиса Оравец. Алиса
Оравец је активна чланица
Словачког културно-просветног друштва „Ђетван” и студент на Института за уметнички плес.
Крајем јула одржане су и
велике припреме за финале.

Друштво „Мис фолклор” жели
да ове другачије облике словачке културе и њихов фолклор приближи и представи
овим такмичењем јавности у
Словачкој. С обзиром на то да
се словачки фолклор негује у
многобројним
словачким
заједницама по целом свету,

архаичан словачки језик, које
су Словаци овде сачували.
Наступе девојака у Кисачу оцењивале су власница фестивала
„Мис фолклор Словачка 2017”
Барбора Павлович и организаторка кастинга и менаџерка за
Србију Светлана Сурова. Чланицама комисије су се кратким
програмом представиле: Алиса Оравец и Катарина Калмар
из Панчева, Даниела Павлович
и Јана Карделис из Кисача,
Ингрид Ческо и Милена Милецова из Пивнице, Ана Зорњан
из Новог Сада, Андреа Лачок
из Бачког Петровца, Ивона
Золнај из Старе Пазове и
Марина Захорец из Гложана.
Катарина Калмар је за кастинг
припремила петоминутни програм, у оквиру кога је прво свирала на виолини, затим је певала две народне песме и
заиграла део кореографије
„Мој комшија” са фолклора, с
партнером Мартином Марком.
Алиса Оравец је отплесала две
кореографије, једну модерну и

Седмодневни боравак је почео
на Новој Холи, где су се финалисткиње возиле жичаром и
уживале у излету. Наредних
дана су се сликале за недељник
„Словенка” и представиле се на
конференцијама за новинаре.
За њих је посебно организован
курс шминкања „Mary Kay”.
Лепотице су током припрема
за завршно надметање, заједно
с финалисткињама претходних
такмичења, учествовале у снимању видео-спота групе „Kristian Dufec & Iconito”.
Избор мис фолклора одржан
је 15. септембра у хотелу
„Галилео” у Доновалима у Словачкој и на њему је наступило
једанаест фолклористкиња. У
финалу се Алиса Оравец представила традиционалним фолклором са основама модерног
плеса. За мис словачког фолклора 2017, према гласовима
жирија и публике, проглашена
је Мирјам Бистричанова из
Ликавке у Словачкој.
Алена Кулик

ВОЈЛОВАЧКИ АМАТЕРИ НА ФЕСТИВАЛИМА И ГОСТОВАЊИМА

„Ђетван” наставља да ниже успехе
Прво место после педесет
једне године
Најбољи словачки
оркестар у Србији
Наступи на општинској
и зонској смотри
Још једна незаборавна
посета Хубови
После низа ранијих успеха, „Ђетван” је
успешан и ове године. Чланови
СКПД-а „Ђетван” су врло озбиљно
схватили и марљиво одиграли улоге
које су им поверене. Због тога резултати нису могли да изостану. Прошлу,
веома успешну годину бриљантно је
завршила Катарина Калмар, која је
својим гласом на фестивалу словачке
народне музике „У Пивничком пољу”
освојила прво место и, као лауреат
фестивала, у „Ђетван” донела златну
плакету и статуу Националног савета
словачке националне мањине. Треба

напоменути да је за педесет једну
годину постојања тог фестивала ово
највећи успех Војловчана.
Највећа манифестација Словака у
Србији, фолклорни фестивал „Танцуј,
танцуј”, одржана је 27. маја у Гложану, и то као прво овогодишње такми-

чење. Седамнаест фолклорних и двадесет пет певачких група, као и четири оркестра пријављена за такмичење представили су се публици и
стручном жирију. Жири је у свом
извештају признао да није имао лак
задатак јер, како је констатовано, еви-

дентно је да је друштвима стало до
што вишег квалитета наступа и да су
резултати тога све бољи. У квалитетној конкуренцији „Ђетвановој” фолклорној групи припало је четврто
место, док је женска певачка група
освојила друго место и сребрну плакету. Најсјајнија, златна плакета
додељена је најбољем оркестру на
фестивалу – оркестру СКПД-а
„Ђетван”, под вођством Владимира
Коларика. Само неколико дана
касније „Ђетванови” најмлађи глумци представили су се на фестивалу
дечјих словачких позоришта „3 x Ђ” у
Старој Пазови. Освојили су друго
место с представом „Game Start”, а
добили су и више појединачних награда. После седам дана уследило је
представљање женске певачке групе,
мушке певачке скупине, старије и
млађе, и фолклорног састава на
општинској смотри у Културном центру Панчева. Након добрих пролазних
резултата све групе су се представиле
и на зонској смотри. У даљем периоду „ђетвановцима” предстоји покрајинска смотра у Врбасу. Готово цело

друштво „Ђетван” гостовало је средином августа у Хубови у Словачкој, где
је домаћинима приказало позоришни,
плесни и музички програм. Први пут
после 28 година интензивне сарадње
и дружења Хубовчани су имали прилику да боље упознају нашу традицију, обичаје, песме и игре. По завршетку приредбе нису крили своје
одушевљење и речи хвале за приказани програм и раскошну народну
ношњу. Четири дивна дана дружења
обележена су обиласцима Ружомберока, где су „ђетвановци” посетили
музеј и галерију. Изузетан доживљај
је била посета етно-селу Зуберец, где
су постављене аутентичне куће и
радионице занатлија из 17. и 18. века.
Једно поподне је, по традицији, посвећено спортским активностима: одиграна је фудбалска утакмица, жене су
бацале оклагију удаљ, а мушкарци су
се тркали у врећама. Последњег дана
гостовања, по обичају, наступила је
позоришна секција „Ђетвана” с представом „Не могу да платим и нећу да
платим” Дарија Фоа.
Михал Калмар
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ПРОТЕСТАНТИЗАМ ИЗ УГЛА ИСТОРИЧАРА

ОД НАЧЕЛНЕ КРИТИКЕ ДО СУШТИНСКОГ РАСКОЛА
Протест немачких
кнежева и градова
против полицијског
надзирања Лутера
Реформација
преплавила Европу
Кључни разлози
Лутеровог
супротстављања
Риму
Када је пре пет векова Мартин
Лутер истакао својих 95 теза и
приложио уз њих 97 образложења (резолуција), он испрва
ни на који начин није планирао некакву побуну против
Рима и папе. Чак није ни размишљао о томе. Једноставно је,
као савестан хришћанин и свештеник, хтео да укаже на све
слабости тадашње цркве. Неколико година касније написао је
још четири дела („Римско папство”, „Позив хришћанском
племству немачке нације”,
„Вавилонско ропство и расправа” и „О слободи хришћанина”), која ће постати темељ
протестантске теологије. Недуго после тога Лутер је екскомунициран и стављен под царски
полицијски надзор. Ко зна како
би родоначелник реформације скончао да га од полиције
није спасао и под своју заштиту узео Фридрих Саксонски.
Жестина реакције, тврдокорност и одлучност Рима да по
сваку цену сузбије и затре јерес
утицале су на то да се талас
реформације незадрживо ширио. Koначно се појавио човек
који је јасно артикулисао
огромно незадовољство верника. Лутер је постао најславнији човек у Немачкој и шире.
Многи градови и кнежевине,
ситно племство и градска буржоазија, хуманисти и уметници, попут Меланхтона, Дире-

ра, Кранаха и Холбајна, стали
су уз њега.
Сигуран у своју личну безбедност, Лутер се наредних
година посветио превођењу
Библије. Када је проценио да
му слобода више није угрожена, он се 1522. године вратио у
Витенберг. Црква, међутим,
није мировала и када је покушала поново да га стави под
надзор царске полиције, наишла је на оштар отпор и протест шест кнежева и четрнаест
градова, из чега је проистекао
назив протестанти.
Године 1530. Меланхтон,
Лутеров ученик, написао је аугзбуршку вероисповест. Наредне године почео је рат између
немачких лутеранских и католичких земаља, јер је протестантизам рапидно напредовао.
Тада су, наиме, већ две трећине Немачке биле лутеранске. И
у Европи је Римокатоличка
црква губила своја упоришта:
читава Скандинавија постала је
протестантска, Лутер је бивао
све популарнији у Холандији,
добар део Швајцарске пришао
је реформацији, у Паризу је
основана реформисана црква,
а бројно становништво Горње и
Доње Аустрије, Чешке, Мађарске, Трансилваније и Литваније окренуло се протестантизму.
Томас Кромвел, наклоњен
Лутерова капела
у тврђави Кобург

Тврђава Кобург у Немачкој где је под заштитом живео Мартин Лутер
Лутеру, наговорио је енглеског
краља Хенрија VIII да раскрсти с Римом.
Овакав нагли, незаустављив
успон протестантизма најчешће је објашњаван дугом, дубоком кризом Римокатоличке
цркве, претераном римском
централизацијом, видним световним преокупацијама свештенства и сваковрсним злоупотребама религије и црквене
организације. Тако је још 1434.
године Еуген IV написао оцима базелског концила да на
телу Цркве нема ниједног здравог дела, од главе до пете. И
Лутер је у својим тезама, између осталог, с подсмехом и иронијом критиковао похлепност
Римске курије, распусност
монаштва и трговачки карактер индулгенције и покајања.
Жан Делимо, међутим, сматра
да је ова димензија Лутерове

критике служила само придобијању пажње и подршке ојађених маса. Расцеп између
Рима и протестаната, по његовом мишљењу, био је дубљи и
почивао је више на теолошкој
него на моралној равни, због
чега је и био непремостив. Он
најпре истиче да је у развоју
верског живота на Западу од
XIV столећа дошло до успона
и учвршћења народне побожности. У наступајућим столећима је кризом, унутрашњим
сукобима и расколима ослабљена црква била, међутим,
недорасла новим, нараслим
потребама верника. Проповеди, којима је преношена јеванђеоска порука становништву,
биле су све више тражене и
њихов значај је убрзано растао.
Поједини утицајни великодостојници цркве проповед су
поставили као први пастирски

задатак. Тако је Бернардин из
Сијене саветовао својој пастви
да пре изостане с мисе него с
проповеди, јер проповед даје
веру у мису. А свештеници су
били недовољно верски образовани, жупници слабо учени
и, углавном, невешти да успешно поделе светотајство и
јасно представе божанске поруке. Делимо закључује да је
„реформација,
вероватно,
рођена из дубоког разлаза
између осредњости понуде и
нове жестине тражње”. Он,
даље, тврди да је протестантизам уздигао проповед у главни
део службе божје. Од тог времена је далеко више улагано у
образовање парохијског свештенства, а обичан свет је стекао знања о неким основним
теолошким појмовима. Верници су унутар цркве добили већу
улогу и тражили све значајније

место. „У очима Бога сви изабраници су једнаки и свештеник није ништа више од лаика”. Жан Делимо каже да су
реформатори из XVI века,
заправо, наставили скоро двестагодишњи тренд обезвређивања црквене хијерархије и
самог свештеника и постепеног уважавања и уздизања хришћанског достојанства лаика.
Протестантизам је створио
пастора као заступника верника и допустио му женидбу, одузео цркви сва њена добра, смањио број светотајстава, као и
важност оних која су задржана. Реформатори су пружили
причест лаицима у два облика
и дозволили сваком приступ
Светом писму, а из службе су
избацили латински језик, као
неразумљив обичном свету.
Још и пре реформације хришћански хуманизам био је
одлучан у намери да очисти
Свето писмо од погрешних
превода и подари верницима
сам текст Библије. Како је
побожност постајала све више
индивидуалистичка, сасвим је
логично што је тежила личном
односу с божанском поруком.
С обзиром на то да се у свештенство и светотајства сумњало, да је ауторитет папства био
озбиљно нарушен, напаћеном,
неповерљивом и необразованом човеку је једино преостало да се узда и ослони на најстарију, непогрешиву књигу –
Библију. Ренесанса је представљала враћање изворима, а та
воља се нарочито испољавала
у области вере, где је повратак
Светом писму био круцијални
корак. Побожност се све више
разлагала, постајала мање
литургијска, а више личнија.
„Унапређење лаика у оквиру
цркве и изграђивање индивидуалистичке духовности”, примећује Делимо, „била су,
заправо, два лица исте стварности”.
Иван Зафировић

РАЗГОВОР С ГОСТОМ СЛОВАЧКЕ ЕВАНГЕЛИЧКЕ ЦРКВЕ, СВЕШТЕНИКОМ РОБЕРТОМ ЏОНСОНОМ

Наш пријатељ из Толеда
Војводину је почетком јула
посетио свештеник Роберт
Џонсон из америчког града
Толеда. Он је члан северозападног охајског синода који
припада Евангеличкој лутеранској цркви у Америци.
Словачка евангеличка црква у
Србији већ дванаест година
сарађује с том црквом. Џонсон је у једномесечну посету
нашој земљи дошао на позив
црквене општине у Кулпину.
Током боравка овде он је учио
словачки језик и упознавао
културу и обичаје. Поред
ширења јеванђеља, Џонсон се
трудио да сагледа ситуацију у
којој се налазе овдашње евангеличке цркве, на основу чега
би могао да предложи даљу
помоћ црквама и унапређење
сарадње.
У Војловици је боравио три
дана, где је био гост свог колеге, војловачког свештеника
Бранислава Кулика. Они су
заједно служили литургију у
војловачкој
евангеличкој
цркви. Свештеник Џонсон се
верницима представио певањем, на словачком језику, химне „Храд препевнý”, у чему су
му се придружили сви присутни, а потом је одржао и проповед.
Овај свестран човек, близак
нашем народу, веома радо нас
је упознао с циљем своје мисије, али и са утисцима за време
једномесечног боравка у Војводини.
• Представите нам вашу
цркву, црквену општину из

које долазите. Које су ваше
главне активности?
– Ја сам свештеник парохије
Свето Тројство. Наша црквена
општина има 300 чланова. Организујемо предшколско образовање, делимо храну и одећу.
Имамо и неколико хорова.
• На који начин вршите
мисију?
– Мој домаћин у Кулпину,
свештеник Јарослав Јаворњик,
рекао ми је да је учење енглеског језика веома важно, а да
његово село и друга села немају приступ добрим наставницима енглеског. Пошто је требало да останем код вас један
месец, договорили смо се да
пробам да подучавам заинтересоване енглеском језику.
Течај енглеског језика организован је у три групе: деца, одрасли почетници и одрасли с
предзнањем. Истовремено сам
учио словачки, у чему су ми
помагала деца из цркве исправљајући моје грешке.
• Где сте све били у Војводини?
– Поред Кулпина и Војловице, посетио сам Хајдучицу, Луг
и Јаношик. Био сам и на
састанку синода у Новом Саду.
Такође сам обишао гимназију
у Бачком Петровцу и пријатеље у Силбашу. Из Војловице
идем у Ковачицу, а одатле ме
пут води у Братиславу, где ћу
посетити Теолошки факултет.
После се враћам у Србију, у
Стару Пазову.
• Како видите рад Евангеличке цркве у Србији?
– Приметио сам да цркве у
Војводини имају исте проблеме

као и у Америци. Оне се боре
да привуку што више младих
људи. Велика је напетост између иновација и традиције. И ми
смо погођени светском економском кризом и имигрантском кризом. Свештеници које
сам упознао у Војводини имају одличне идеје за њихов рад
у будућности. Могу много од
њих да научим.
• Које су сличности, а која је
разлика између ваше и наше
цркве?

– Главна разлика између
наших цркава су наше историје.
Америка је врло велика земља с
кратком историјом. Србија је
мала земља, али с дугом историјом. У делу Америке из кога
ја долазим има пуно фармера,
тако да је менталитет сличан војвођанском. Поред тога, делимо
исто схватање да црква има
велику одговорност у изградњи
целог друштва. Дакле, није да се
црква само нада да ће се број
верника „некако” повећати.

• Какав сте однос имали с
људима у словачким местима?
– Током седмице био сам
учитељ енглеског језика, а
недељом проповедник. Многи
људи су ме примили у своје
домове, на ручак или на вечеру. То је традиционално словачко гостопримство, које ћу
похвалити када се будем вратио кући. У Силбашу сам помагао у цепању дрва, а у Кулпину
око пчела. На исти начин приступам људима и у својој паро-

хији. Иако сам свештеник, и ја
сам човек, једнак са својим верницима. Треба им помагати,
јер ће вам се то дупло вратити.
• Каква је ситуација у вашој
држави, у вашој цркви? Какво
је интересовање за цркву?
– Многе ствари су исте овде
и у Америци. Млади Американци желе да знају да цркве
брине о њима и о њиховом стању. Цркве које ово схвате, успешне су. Цркве које то не схвате, умиру.
• Како ваша породица гледа
на ову вашу мисију? Колико је
важна подршка породице?
– За свештеника је тридесет
дана веома дуг период раздвојености од породице и парохије. Моја породица ме, међутим,
потпуно подржава. Познају
моју страст према мисији и
моју љубав према Војводини.
Мој син прича својим пријатељима да сам амбасадор наше
цркве. Обећао сам својој супрузи да ћу ја кувати кад се вратим с пута. Моји парохијани су
били тужни када сам одлазио,
јер сам њихов свештеник само
десет месеци. Али захваљујући
„Фејсбуку” прате мој рад и моју
мисију и поносни су што је
њихов свештеник проповедао
и држао часове енглеског језика. Они желе да знају што више
о људима у Војводини. Једне
недеље сам их звао преко
„Скајпа” и укључио се за време богослужења. Имали су
много питања о мојој мисији.
Упознао сам их и са свештеником Куликом из Војловице.
Алена Кулик
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ЖИВОТ СЛОВАКА И ЧЕХА У РУМУНИЈИ

ВЕСЕЛА ФУДБАЛСКА ДРУЖИНА ИЗ БИХОРА
На терену ФК-а „Младост” у Војловици 22. јула одржан је традиционалан
турнир у малом фудбалу за прелазни
пехар амбасадора Словачке Републике.
На њему је учествовало дванаест тимова из војвођанских места где живе Словаци и једна екипа из Румуније. Гости
из суседне државе изразили су жељу да
дођу и играју фудбал са својим земљацима из Србије, иако нису имали право
да се надмећу за пехар. Показали су се
не само као врсни играчи већ и као
искрени заљубљеници у фудбал јер се,
при температури од 39º Ц, нису сакрили у хлад, већ су, мимо програма турнира, на неусловном помоћном терену
одиграли додатну утакмицу „за своју
душу”! Они су обогатили турнир својом
веселошћу, срдачношћу и непресушном орношћу за разговор,
песму и шалу.
Занимало нас је како живе Словаци у Румунији. Прво смо разговарали с председником удружења
Словака и Чеха Адријаном Мирославом Мерком, који је уједно и
посланик у румунском парламенту, а онда и с Миланом Фатуром,
професором физичког васпитања
у гимназији у насељу Бихор.
ПАНЧЕВАЦ: Колико има Словака и Чеха у Румунији и како
живе припадници ових националних мањина?
АДРИЈАН МИРОСЛАВ МЕРКA:
У Румунији, према подацима с
последњег пописа становништва,
живи 14.500 Словака и 1.500 Чеха.
Засад немамо разлога да се жалимо. Имамо подршку државе на
свим нивоима, како на језичком,
тако и на културном и верском
плану. Од нас зависи да ли желимо да сачувамо културу и језик.
Имамо две гимназије и четрнаест
основних школа, где наставу на
словачком језику током целог образовања прати укупно шест стотина ђака.
Захваљујући интересовању студената,
изборили смо се за то да се словачки језик
студира као страни језик не само у Надлаку већ и у Бодоноши. Инвеститори које
долазе из Словачке траже дипломиране
студенте како би их запослили у својим
предузећима. Није довољно само познавање језика. Што се тиче верског аспекта, имамо своје цркве, парохије, свештенике. Већина Словака у Румунији су
католици, а протестаната има у Надлаку
и Араду. Црква нам такође помаже да
сачувамо свој језик.
• Како сарађујете са Словачком и колико често је посећујете?
– Зависи од обавеза. Ја, као председник удружења и посланик у парламенту, идем често. Неколико пута месечно
посећујем разна министарства због про-

јеката, парламентарних комисија,
фестивала.
• Да ли сте први пут у Србији?
– Да, до сада нисам имао прилике.
Драго ми је што су нас позвали на овај
турнир. Ми ћемо, такође, у септембру
организовати турнир у фудбалу за Словаке из дијаспоре. Већ су се пријавили
из десет држава, још не знамо хоће ли
их бити и из Србије. Тамо ће се срести
не само млади фудбалери већ и некадашњи фудбалери који су играли бар у
некој лиги, ако не и националној.
• Да ли има разлике у статусу Словака и Чеха у Румунији?
– Нема разлике. Према закону, имамо сва права која смо желели. Имамо
државни празник посвећен и словачкој

и Словаци, имају своје школе, цркве,
богослужења на чешком језику.
• С каквим се потешкоћама срећете?
– Сваким даном нас је све мање. Млади се асимилују с локалним становништвом. То не можемо да им забранимо.
Једно време су сви по завршетку школовања желели да оду у Словачку. Словачка
нуди стипендије словачким студентима
из дијаспоре и то је младе масовно привлачило. Само мали број њих се вратио.
Сада више није тако. Влада тенденција да
се остане код куће, да се ту студира. Разлика између плата у Румунији и Словачкој више није као некад, тако да млади
који реше да иду из домовине, одлазе у
развијеније земље Европе: Аустрију,
Немачку, Италију, Шпанију. Све чешће
имамо случајеве мешаних бракова,
а мало је чисто словачких и чешких
бракова. Мада зависи и који је јачи
корен у породици и на коју страну
вуче. Ми се трудимо да их подстакнемо организујући дружења, фестивале за децу, дружења за одрасле у
бањи Феликс и тако их привлачимо. Трудимо се да будемо видљиви
у свим медијима, како регионалним,
тако и државним. Можда ћемо и на
овај начин пробудити свест припадника ових мањина и подсетити их
на своје корене.
ПАНЧЕВАЦ: Како живе млади
у Румунији из вашег угла?
МИЛАН ФАТУРА: Моје мишљење је да не живе добро. Нема
посла. Ако студирају овде, кад добију дипломе, одлазе у Словачку,
Аустрију, Немачку. Ако студирају у
Словачкој, не враћају се овамо.
Тамо потраже посао и живе сигурно боље. Они који остану овде, баве
се земљорадњом или имају неки
посао, али ниске плате. Планирам
Адријан Мирослав Меркa
да се преселим у Словачку. Мој брат
је већ тамо. Мислим да су тамо
и чешкој мањини, иако је Чеха увек бољи услови. Ја сам завршио факултет,
било мање него Словака. Заједно слави- професор сам физичког васпитања у гиммо Дан словачког језика 25. маја и Дан назији у насељу Бихор, али нисам задочешког језика 24. октобра. Што се тиче вољан. У граду је можда мало боља ситучешке заједнице, асимилација је вели- ација.
ка и то је главни разлог зашто је зајед• Које су предности чланства у удруница остарела. Млади који су могли да жењу?
оду, отишли су у Чешку, а који нису,
– Често путујемо у друге државе у
разбежали су се по већим градовима и којима живе Словаци. Захваљујући подрасимиловали с локалним становни- шци Матице словачке и канцеларији за
штвом. Улога удружења је да подржи и Словаке из дијаспоре, која нас финанпомаже и једну и другу заједницу, без сијски помаже, стално путујемо и посеобзира на број припадника.
ћујемо разне фестивале и манифестаци• Да ли је чешка заједница организо- је попут ове. Захваљујући удружењу, у
вана исто као и словачка?
Србији сам трећи пут и свиђа ми се овде.
– Да. Удружење се простире на чети• Где је најбоље у Румунији бити Слори области. Прва и највећа је Бихорска, вак?
где живи 70% словачког становништва
– У Надлаку. Тамо има пуно Словака
у Румунији, онда је Арадска, па Теми- и ипак је то град, тако да се види разлишварска област, а у јужнобанатској ка у поређењу са животом на селу.
области живе Чеси. Наравно, и они, као
Лидија Јовановић

ЛЕТЊИ КАМП ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ДРУГИ ПУТ
У ВОЈЛОВИЦИ

Улепшани последњи
дани распуста
Удружење евангеличке омладине мотивише
младе
Игра, песма и веронаука
Словачка евангеличка а. в. црква у Србији, у сарадњи са Удружењем евангеличке омладине из Словачке, већ четврту годину заредом организује летњи камп за децу и омладину. Као и прошле
године, екипа младих из Словачке поново је посетила Војловицу и
улепшала дан деци, омладини и одраслима. Око тридесеторо деце
окупило се у преподневним часовима у парохији. Кроз занимљиву
и једноставну игру најпре су се узајамно упознали, да би касније
присуствовали часу веронауке. Удружење евангеличке омладине
припремило је кратак позоришни комад о пророку Јону који се
нашао у утроби кита. Било је ту и црквених песама и плеса. Николета Галова, добровољац Удружења евангеличке омладине, приликом посете Војловици рекла је:

– Удружење евангеличке омладине је словачко хришћанско
омладинско и грађанско удружење чији је циљ да води младе људе
ка спознавању Господа, разумевању његове истине, ка индивидуалној одлуци да свакодневни живот буде у вери, посвећености и
активном укључивању у живот црквене општине. Ове циљеве реализујемо на разне начине, занимљивим креативним формама и
кроз слободне активности, групе, спорт, музику и сл. У Војловици
сам већ други пут и веома сам задовољна посетом и занимањем
деце за наше активности. Срећна сам што су нас деца одмах позвала да дођемо и следеће године, тако да претпостављам да смо
испунили циљ посете.
Удружење се труди да децу и омладину мотивише на мало модернији, атрактивнији начин, уз игру, певање и друге активности. И
овог пута деца су имала прилику да играју фудбал на води и стони
фудбал, да скачу на воденом замку, стварају, граде дрвеним циглама и тако развијају креативност. За оне најмлађе припремили су
трамбулину, тобоган и разне играчке. Сви су могли да се освеже у
малом базену и тако се изборе с врућином. Био је то прелеп, занимљив, али и благословен дан, не само за децу и омладину већ и за
одрасле. Летње освежење, врело сунце, јединствена забава, смех,
дружење, молитва... Нема ничег лепшег него деци улепшати
последње дане распуста. Удружење евангеличке омладине из Словачке је, поред Војловице, посетило Луг, Ердевик и Пивнице, а
дружење је завршено у Белом Блату.
Алена Кулик

ИЗВОД ИЗ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ МАРИНЕ ХРИБ

Словачки дијалекти у Србији у XXI веку (2)
Утицај српског као
контактног језика
Несмањен број
корисника словачких
дијалеката
Можемо констатовати да услед
модернизације, индустријализације и превасходно урбанизације сеоских насеља, које су
постепено нарушиле затвореност и појачале процесе интеграције словачке заједнице у
друге заједнице, језичка ситуација ове енклаве поприлично
брзо се мењала. Премда српски елементи регистровани
углавном на лексичком плану,
као наjотворенијој језичкој
структури, досад нису значајно утицали на систем истраживаних дијалеката, њихов
утицај је све очигледнији.
Њихово присуство у већој
мери примећујемо у говору
словачких становника локалитета географски удаљенијих од
словачких културних центара
на датом подручју (нпр. Бајша
и Остојићево). Такође, евидентан је значајнији утицај српског језика у говору особа које

живе у урбаној средини у поређењу с говором особа из руралних локалитета, посебно оних
који су са свих страна окружени другим словачким локалитетима (упореди нпр. Панчево
– Ковачица, Падина, односно
Нови Сад – Бачки Петровац,
Кулпин, Гложан, Кисач). Највећи утицај српског језика
бележимо у срединама с
већинским српским становништвом (нпр. Бољевци, Добановци), односно с ниском процентуалном заступљеношћу
припадника словачке заједнице (нпр. Бегеч, Савино Село,
Ашања, Вишњићево).
Данас више није могуће тврдити да се само у говору млађе
генерације примећује велики
утицај државног језика. Резултат континуираног и интензивног словачко-српског контакта, који се манифестује у свим
сферама живота ове језичке
заједнице, јесте изражено присуство елемената српског језика (углавном у вокабулару) у
говору свих генерација.
Упркос томе што их карактерише првобитно стање из времена сеоба на Доњу земљу, словачки дијалекти у овој средини
нису на узмаку и задржавају

функцију основног средства
комуникације не само међу
припадницима најстарије старосне групе. Заиста је интересантно да и у XXI веку млади
нараштаји Словака који живе у

Србији усвајају у оквиру примарне социјализације управо
дијалекатски облик матерњег
језика. Знање књижевног језика стичу претежно у предшколском и школском узрасту.

Друштво са ограниченом одговорношћу делатност „Панчевац”,
Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки”
• Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни
уредник: Синиша Трајковић • Уредник издања: Иван Зафировић
• Технички уредник: Александар Милошевић
• Фотографије: Иван Зафировић и приватне колекције
• Преводиоци и лектор: Лидија Јовановић и др Марина Хриб
(словачки) • Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

На основу претходних тврдњи може се закључити да се у
овом језичком ареалу засад не
одвија значајније смањење
броја корисника словачких
дијалеката, које би се могло
сматрати терцијерним узроком
повлачења односно одумирања
дијалеката. До изумирања корисника ту долази искључиво
услед демографског изумирања, никако услед индивидуалног или колективног одустајања од употребе дијалеката у
корист књижевног словачког
језика. Не бележимо ту ни
девалвацију комуникацијске
вредности словачких дијалеката због њихове архаичности или
неког сличног разлога.
У закључку се може констатовати да развојни континуитет дијалеката у Србији засад
није маркантно нарушен деловањем трију фактора представљених у тексту. Међу припад-

ницима словачке енклаве дијалекти се и надаље негују и
интензивно употребљавају.
Неоспорно је да су корисници
изградили јаку емотивну везу
са овим језичким наслеђем,
које заиста сматрају саставним
делом свог језичког идентитета. Потребно је нагласити
чињеницу да проучавани дијалекти, који су у новој вишејезичној средини стекли бројне
специфичне особине и чије
потпуно поистовећивање с конкретним дијалекатским системима у првобитној домовини
више није могуће, представљају саставни део словачког језика, који се развија на другачији начин од услова у матичној
земљи. Не само архаичним већ
и стеченим одликама привлаче пажњу и допуњују и обогаћују целину – словачки језик.
Др Марина Хриб

Пројекат суфинансиран из
буџета Републике Србије –
Министарства културе и
информисања.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно
не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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PROTESTANTIZMUS Z POHĽADU HISTORIKOV

OD ZÁSADNEJ KRITIKY PO PODSTATNÝ ROZKOL
Protest nemeckých
kniežat a miest proti
policajnému dozoru
nad Lutherom
Protestantizmus
zaplavil Európu
Kľúčové dôvody
Lutherovho
odporovania Rímu
Keď pred piatimi storočiami
Martin Luther vyvesil svojich 95
téz a priložil k nim 97 odôvodnení (Uznesenie), najprv žiadnym spôsobom neplánoval, dokonca ani neuvažoval o nejakej
vzbure proti Rímu a pápežovi.
Jednoducho, ako svedomitý
kresťan a kňaz, chcel poukázať
na všetky slabosti vtedajšej cirkvi. Niekoľko rokov neskôr napísal ďalšie štyri diela (Proti rímskemu pápežstvu, založenému
diablom, Kresťanskej šľachte
nemeckého národa o zlepšení
stavu kresťanstva, O babylonskom zajatí cirkvi a rozpravu
O kresťanskej slobode), ktoré sa
stali základom protestantskej
teológie. Onedlho potom bol
Luther exkomunikovaný a dostal sa pod cisársky policajný
dozor. Ktovie ako by zakladateľ
reformácie skončil, keby ho
pred políciou nezachránilo
a pod svoju ochranu nezobralo
saské knieža Fridrich Múdry.
Prudkosť reakcie, tvrdošijnosť
a rozhodnosť Ríma za každú cenu potlačiť a vyhubiť kacírstvo
vplývalo na to, že sa vlna reformácie neudržateľne šírila. Konečne sa objavil človek, ktorý
jasne vyjadril obrovskú nespokojnosť veriacich. Luther sa stal
najslávnejším človekom v Nemecku a širšie. Mnohé mestá
a kniežatstvá, drobná šľachta
a mestská buržoázia, humanisti
a umelci, ako napr. Melanchthon, Dürer, Cranach a Hol-

bein, stáli pri ňom. Presvedčený
o svojej osobnej bezpečnosti,
Luther sa v ďalších rokoch venoval prekladaniu Biblie. Keď
usúdil, že jeho sloboda už nie je
ohrozená, v r. 1522 sa vrátil do
Wittenbergu. Cirkev však nebola nečinná a keď sa opätovne
snažila dostať ho pod cisársky
policajný dozor, stretla sa
s ostrým odporom a protestom
šiestich kniežat a štrnástich
miest, z čoho vyplynul názov
protestanti. V r. 1530 Lutherov
učeník Melanchthon napísal
Augsburské
vierovyznanie.
V nasledujúcom roku sa začala
vojna medzi nemeckými luteránskymi a katolíckymi krajinami, lebo protestantizmus sa rapídne rozširoval. Vtedy totižto
dve tretiny Nemecka boli luteránske. Aj v Európe rímskokatolícka cirkev strácala svoje
oporné body: celá Škandinávia
sa stala protestantskou, Luther
sa stával čoraz populárnejším
v Holandsku, značná časť Švajčiarska sa priblížila k reformácii, v Paríži bola založená refor-

Slová Svätého písma, ktoré
Luther napísal na stene svojej
izby v pevnosti Coburg:
„Ja nezomriem, budem žiť a
vyrozprávam skutky Pánove.”

Pevnosť Coburg v Nemecku, kde pod ochranou žil Martin Luther

movaná cirkev a početné obyvateľstvo Horného a Dolného Rakúska, Česka, Maďarska, Transylvánie a Litvy sa obrátilo
k protestantizmu. homas
Cromwell, naklonený Lutherovi, prehovoril anglického kráľa
Henricha VIII., aby prerušil styky s Rímom. Takýto náhly, nezadržateľný rozmach protestantizmu sa najčastejšie vysvetľoval
dlhou, hlbokou krízou rímskokatolíckej cirkvi, prehnanou
rímskou centralizáciou, viditeľnou zaujatosťou kňazstva svetskými vecami a rôznorodým
zneužívaním náboženstva a cirkevných organizácií. Ešte v r.
1434 Eugen IV. napísal otcom
bazilejského koncilu, že na tele
cirkvi niet žiadnej zdravej časti,
od hlavy po päty. Aj Luther vo
svojich tézach, okrem iného,
s výsmechom a iróniou kritizoval chamtivosť Rímskej kúrie,

rozpustenosť mníšstva a obchodný charakter odpustkov
a pokánia. Jean Delumeau sa
však domnieva, že táto dimenzia Lutherovej kritiky slúžila iba
na získanie si pozornosti a podpory ochudobneného davu.
Rozpor medzi Rímom a protestantmi bol podľa jeho názoru
hlbší a spočíval viac na teologickej než na morálnej úrovni,
a práve preto aj bol neprekonateľný. On najprv podčiarkuje, že
v rozvoji náboženského života
na Západe od 14. storočia došlo
k rozmachu a upevneniu národnej pobožnosti. V nasledujúcich
storočiach krízou, vnútornými
konliktami a rozkolmi oslabená, cirkev však bola nevyzretá
na nové, rastúce potreby veriacich. Kázne, vďaka ktorým sa šírilo posolstvo evanjelia medzi
obyvateľstvom, sa stávali čoraz
viac žiadanými a ich význam sa

urýchlene zvyšoval. Jednotliví
vplyvní cirkevní hodnostári určili kázeň za prvú pastiersku
úlohu. Tak Bernardin Sienský
radil svojmu stádu, aby skôr vymeškal bohoslužbu než kázeň,
lebo kázeň poskytuje dôveru v
bohoslužbu. Kňazi boli nedostatočne nábožensky vzdelaní,
farári slabo učení a napospol
nesúci úspešne rozdeliť sviatosti
a jasne predstaviť božské posolstvá. Delumeau vyvodzuje záver, že „reformácia pravdepodobne vznikla z dôvodu hlbokého rozkolu medzi priemernosťou ponuky a novou prudkosťou dopytu“. On ďalej tvrdí, že
protestantizmus vyzdvihol kázeň ako hlavnú časť bohoslužby.
Od tých čias je omnoho viac
vkladané do vzdelania farského
duchovenstva, a obyčajní ľudia
nadobudli vedomosti o niektorých základných teologických

pojmoch. Veriaci získali väčšiu
úlohu v rámci cirkvi a robili si
nároky na čoraz významnejšie
miesto. „V očiach boha sú si
všetci rovní a kňaz nie je niečím
vyšším než laik“. Jean Delumeau
hovorí, že reformátori z 16. storočia vlastne pokračovali v takmer dvestoročnom trende znehodnocovania cirkevnej hierarchie a samotného kňaza a postupného uctievania a vyzdvihovania kresťanskej dôstojnosti
laika. Protestantizmus stvoril
pastiera ako zástupcu veriacich
a dovolil mu ženbu, odobral
cirkvi všetky jej majetky, znížil
počet sviatostí, ako aj dôležitosť
tých, ktoré sú ponechané. Reformátori poskytli laikom eucharistiu v dvoch formách a povolili každému mať k dispozícii
Sväté písmo, zatiaľ čo zo služieb
vyradili latinský jazyk ako nezrozumiteľný pre obyčajných
ľudí. Už aj pred reformáciou bol
kresťanský humanizmus odhodlaný pozbaviť Sväté písmo
zlých prekladov a darovať veriacim samotný text Biblie. Keďže
sa pobožnosť stávala čoraz viac
individualistickou, je celkom
logické, že sa usilovala o osobný
vzťah s božským posolstvom.
Vzhľadom na to, že sa o kňazoch a sviatosti pochybovalo a
autorita pápežstva bola vážne
narušená, utrápenému, nedôverčivému a nevzdelanému človeku jedine zostalo spoliehať sa
na seba a opierať sa o najstaršiu,
neomylnú knihu – Bibliu. Renesancia predstavovala navrátenie
sa k prameňom a tá vôľa sa obzvlášť prejavovala v oblasti viery, kde bol návrat k Svätému
písmu kruciálnym krokom. Pobožnosť sa čoraz viac rozkladala, stávala sa čoraz menej liturgickou a viac osobnou. „Povýšenie laika v rámci cirkvi a budovanie individualistickej duchovnosti“, všíma si Delumeau,
„predstavovali vlastne dve tváre
tej istej skutočnosti“.
Ivan Zafirović

ROZHOVOR S HOSŤOM SLOVENSKEJ EVANJELICKEJ CIRKVI – KŇAZOM ROBERTOM JOHNSONOM

Náš priatel’ z Toleda
Vojvodinu začiatkom júla navštívil kňaz Robert Johnson
z amerického mesta Toledo. On
je členom severozápadnej synody v Ohiu, ktorá patrí k evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike. Slovenská evanjelická cirkev
v Srbsku už dvanásť rokov spolupracuje s touto cirkvou. Johnson
prišiel do našej krajiny na jednomesačnú návštevu na pozvanie
cirkevného zboru v Kulpíne. Počas svojho pobytu sa tu učil slovenský jazyk a spoznával kultúru i zvyky. Okrem šírenia evanjelia, Johnson sa snažil pozorovať situáciu tamojšej evanjelickej cirkvi, na základe čoho by
mohol navrhnúť ďalšiu pomoc
a zlepšenie spolupráce.
Vo Vojlovici pobudol tri dni,
počas ktorých bol hosťom svojho kolegu, vojlovického kňaza
Branislava Kulíka. Oni spoločne slúžili liturgiu vo vojlovickom evanjelickom kostole.
Kňaz Johnson sa veriacim predstavil spievaním hymny „Hrad
prepevný“ v slovenskom jazyku, v čom sa k nemu pripojili
všetci prítomní, a potom predniesol aj kázeň.
Tento všestranný človek, blízky nášmu národu, nás veľmi rád
oboznámil s cieľom svojej misie, ale aj s dojmami získanými
počas jednomesačného pobytu
vo Vojvodine.
PANČEVAC: Predstavte nám
svoju cirkev a cirkevný zbor,
z ktorého pochádzate. Aké sú
vaše hlavné aktivity?
ROBERT JOHNSON: Som
kňazom na fare Svätá Trojica.

Náš cirkevný zbor má 300 členov.
Organizujeme predškolské vzdelávanie, rozdávame stravu a odevy. Máme aj niekoľko chórov.
• Akým spôsobom konáte
misiu?
– Jaroslav Javorník, môj hostiteľ v Kulpíne, mi povedal, že
učiť sa anglický jazyk je veľmi
dôležité, ale jeho a iné dediny
nemajú prístup k dobrým vyučujúcim angličtiny. Keďže som
u vás mal zostať jeden mesiac,
dohodli sme sa, že sa pokúsim
doučovať záujemcov anglický
jazyk. Kurz angličtiny bol zorganizovaný v troch skupinách:
deti, dospelí – začiatočníci a dospelí s istými vedomosťami. Súčasne som sa učil slovenčinu,
v čom mi pomáhali deti z cirkvi, opravujúc moje chyby.
• Kde všade ste boli vo Vojvodine?
– Okrem Kulpína a Vojlovice,
navštívil som Hajdušicu, Lug
a Jánošík. Bol som na stretnutí
synody v Novom Sade. Taktiež
som navštívil gymnázium
v Báčskom Petrovci a priateľov
v Silbaši. Z Vojlovice idem do
Kovačice, odkiaľ ma cesta bude
viesť do Bratislavy, kde navštívim Teologickú fakultu. Potom
sa vrátim do Srbska, do Starej
Pazovy.
• Ako nazeráte na činnosť
evanjelickej cirkvi v Srbsku?
– Všimol som si, že cirkvi vo
Vojvodine majú rovnaké problémy ako aj v Amerike. Ony
zápasia s tým, aby prilákali čím
viac mladých ľudí. Veľké je napätie medzi inováciou a tradíciou. Aj my sme zasiahnutí sveto-

vou ekonomickou krízou a imigračnou krízou. Kňazi, s ktorými som sa zoznámil vo Vojvodine, majú výborné nápady
v súvislosti s ich prácou v budúcnosti. Môžem sa od nich veľa naučiť.
Aké sú zhody a aké rozdiely
medzi vašou a našou cirkvou?
Hlavným rozdielom medzi našimi cirkvami sú naše histórie.

Srbsko je malou krajinou, ale
s dlhou históriou. V časti Ameriky, z ktorej ja pochádzam, je
veľa farmárov, takže mentalita
je tam podobná vojvodinskej.
K tomu zdieľame rovnaké chápanie o tom, že cirkev má veľkú
zodpovednosť v budovaní celej
spoločnosti. Takže nie je to len
o tom, že cirkev iba dúfa, že sa
počet veriacich „nejako“ zvýši.

• Aký ste mali vzťah s ľuďmi
v slovenských lokalitách?
– Počas týždňa som bol učiteľom anglického jazyka a v nedeľu kazateľ. Mnohí ľudia ma prijali do svojich domov, na obed
alebo na večeru. To je tradičná
slovenská pohostinnosť, ktorú
budem veľmi chváliť, keď sa
vrátim domov. V Silbaši som
pomáhal pri štiepaní dreva a

v Kulpíne okolo včiel. Takým
spôsobom sa približujem k ľuďom aj na svojej farnosti. Hoci
som kňazom, som aj človekom,
s veriacimi sme si rovnakí. Treba im pomáhať, lebo sa vám
vráti dvojnásobne.
• Aká je situácia vo vašom státe, vo vašej cirkvi? Aký je záujem o cirkev?
– Mnohé veci sú rovnaké tu
a v Amerike. Mladí Američania
chcú vedieť, že sa cirkev stará
o nich a ich stav. Cirkvi, ktoré
to pochopia sú úspešné. Cirkvi,
ktoré to nepochopia, zanikajú.
• Ako Vaša rodina nazerá na
Vašu misiu? Do akej miery je
dôležitá podpora rodiny?
– Pre kňaza je tridsať dní veľmi dlhým obdobím odlúčenosti
od rodiny a farnosti. Moja rodina ma však úplne podporuje.
Poznajú moju vášeň k misii
a moju lásku k Vojvodine. Môj
syn rozpráva svojim priateľom,
že som ambasádorom našej
cirkvi. Sľúbil som svojej manželke, že ja budem variť, keď sa vrátim z cesty. Členovia mojej farnosti boli veľmi smutní, keď
som odchádzal, lebo som ich
kňazom iba desať mesiacov. Avšak vďaka facebooku sledujú
moju činnosť i moju misiu
a pyšní sú, že ich kňaz kázal
a doučoval angličtinu. Oni chcú
vedieť čím viac o ľuďoch vo Vojvodine. V priebehu jedného
týždňa som im volal cez Skype
a pripojil som sa počas bohoslužieb. Mali mnoho otázok ohľadom misie. Zoznámil som ich aj
s kňazom Kulíkom z Vojlovice.
Alena Kulíková
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ŽIVOT SLOVÁKOV A ČECHOV V RUMUNSKU

LETNÝ KEMP PRE DETI A MLÁDEŽ PO DRUHÝKRÁT
VO VOJLOVICI

VESELÁ SKUPINA FUTBALISTOV Z BIHORU
Na ihrisku ŠC Mladosť vo Vojlovici sa 22.
júla konal tradičný turnaj v malom futbale o putovný pohár veľvyslankyne Slovenskej republiky. Turnaja sa zúčastnilo 12
družstiev z vojvodinských lokalít, v ktorých žijú Slováci a jedno družstvo z Rumunska. Hostia zo susedného štátu vyjadrili túžbu prísť a zahrať si futbal so svojimi krajanmi zo Srbska, hoci nemali právo súťažiť o trofej. Ukázali sa nielen ako
vynikajúci hráči, ale aj ako úprimní milovníci futbalu, pretože sa pri dennej teplote 39º C neskryli v tieni, ale mimo turnajového programu, na nevhodnom pomocnom ihrisku, odohrali dodatočný zápas „pre svoju dušu“! Svojou veselosťou,
srdečnosťou, nevyčerpateľnou túžbou po
rozhovore, piesni a vtipe, oni
obohatili turnaj.
Zaujímalo nás, ako žijú Slováci
v Rumunsku. Najprv sme sa porozprávali s predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, pánom Adriánom Miroslavom Merkom, ktorý
je zároveň aj poslancom rumunského parlamentu, a neskôr aj s
Milanom Faturom, profesorom
telesnej výchovy na gymnáziu
v bihorskej oblasti.
PANČEVAC: Koľko je Slovákov
a Čechov v Rumunsku a ako žijú
príslušníci týchto národnostných menšín?
ADRIÁN MIROSLAV MERKA:
Podľa údajov z posledného sčítania obyvateľstva v Rumunsku žije 14 500 Slovákov a 1 500 Čechov. Zatiaľ nemáme dôvod sťažovať sa. Máme podporu štátu na
všetkých úrovniach – tak na jazykovom, ako aj na kultúrnom
a náboženskom pláne. Od nás
závisí, či si chceme zachovať kultúru a jazyk. Máme dve gymnázia a štrnásť základných škôl, kde
vyučovanie v slovenskom jazyku navštevuje šesťsto žiakov počas celého vzdelávania. Vďaka záujmu študentov, vybojovali sme, aby sa slovenčina ako cudzí jazyk študovala nielen v Nadlaku, ale aj v
Bodonoši. Investori, ktorí prichádzajú zo
Slovenska vyhľadávajú absolventov vysokých škôl, aby ich zamestnali vo svojich
podnikoch. Nestačí iba poznanie jazyka.
Pokiaľ ide o náboženský aspekt, máme
vlastné kostoly, farnosti, kňazov. Slováci
v Rumunsku sú väčšinou katolíci, kým
protestanti žijú v Nadlaku a Arade. Cirkev nám tiež pomáha zachovať si vlastný
jazyk.
• Akú máte spoluprácu so Slovenskom a
ako často ho navštevujete?
– Závisí od povinností. Ja ako predseda
zväzu a poslanec v parlamente chodievam pomerne často. Niekoľkokrát v priebehu mesiaca navštevujem rôzne minis-

terstvá z dôvodov vybavovania projektov,
stretnutia parlamentných komisií, konania festivalov.
• Po prvýkrát ste v Srbsku?
– Áno, zatiaľ som nemal príležitosť. Teší ma, že nás pozvali na tento turnaj. My
taktiež v septembri zorganizujeme turnaj
vo futbale pre Slovákov zo zahraničia. Už
sa prihlásilo desať štátov, ešte nevieme, či
sa prihlásia aj zo Srbska. Tam sa stretnú
nielen mladí futbalisti, ale aj bývalí futbalisti, ktorí hrali aspoň v niektorej lige, ak
už nie aj nacionálnej.
• Sú nejaké rozdiely v postavení Slovákov a Čechov v Rumunsku?
– Niet rozdielu. Podľa zákona máme
všetky práva, ktoré sme chceli mať. Máme

oni ako aj Slováci majú svoje školy, kostoly, bohoslužby v českom jazyku.
• Akým ťažkostiam čelíte?
– Každodenne nás je čoraz menej.
Mladí ľudia sa asimilujú s miestnym
obyvateľstvom. To im nemôžeme zakázať. Istý čas chceli všetci po ukončení
štúdia odísť na Slovensko. Slovensko
ponúka štipendiá slovenským študentom zo zahraničia, čo mladých masovo
lákalo. Len niekoľkí sa vrátili. Teraz už
nie je tak. Prejavuje sa tendencia zostať
doma, tu študovať. Rozdiel medzi platmi v Rumunsku a na Slovensku už nie je
ako kedysi. Ak sa mladí rozhodnú odísť
z domoviny, odchádzajú do rozvinutejších krajín Európy – do Rakúska, Nemecka, Talianska, Španielska. Čoraz častejšie sú prípady zmiešaných manželstiev, zatiaľ čo čisto
slovenských a českých manželstiev
je málo. Aj keď to závisí aj od toho,
čie korene sú v rodine silnejšie a
na ktorú stranu ťahajú. My sa snažíme povzbudiť ich organizujúc
družby, festivaly pre deti, stretnutia pre dospelých v kúpeľoch Felix,
a takto ich prilákaž. Snažíme sa
byť viditeľní vo všetkých médiách,
ako regionálnych, tak aj štátnych.
Možno takým spôsobom prebudíme povedomie príslušníkov týchto
menšín a pripomenieme im ich
korene.
• Ako žijú mladí v Rumunsku z Vášho uhla pohľadu?
MILAN FATURA: Myslím si,
že nežijú dobre. Niet práce. Ak tu
študujú, keď získajú diplomy, idú na
Slovensko, do Rakúska, Nemecka.
Ak študujú na Slovensku, nevrátia
sa sem. Tam si vyhľadajú prácu a istotne žijú lepšie. Tí, ktorí tu zostali
zaoberajú sa poľnohospodárstvom
Adrián Miroslav Merka
alebo majú iné práce, ašak nízke
platy. Plánujem sa presťahovať na
štátny sviatok venovaný aj slovenskej, aj Slovensko. Môj brat je už tam. Myslím si,
českej menšine, aj keď tu Čechov bolo že sú tam lepšie podmienky. Ukončil som
vždy menej než Slovákov. 25. mája spolu štúdium, som profesor telesnej výchovy
oslavujeme Deň slovenského jazyka a 24. na gymnáziu v Bihore, ale nie som spooktóbra Deň českého jazyka. Čo sa týka kojný. V meste je možno trochu lepšia sičeskej komunity, asimilácia je veľká a je to tuácia.
hlavným dôvodom, prečo komunita zo- • Aké sú výhody členstva v zväze?
starela. Mladí, ktorí mohli odísť, odišli do
– Často cestujeme do iných štátov, v
Česka, a ktorí nie, utiekli do veľkých miest ktorých žijú Slováci. Vďaka podpore Maa asimilovali sa s miestnym obyvateľ- tice slovenskej a Úradu pre Slovákov žijústvom. Úlohou zväzu je podporovať a po- cich v zahraničí, ktorý nám inančne pomáhať aj jednej, aj druhej komunite, bez máha, neustále cestujeme a navštevujeme
ohľadu na počet príslušníkov.
rôzne festivaly a manifestácie podobné
• Je české spoločenstvo organizované tejto. Vďaka združeniu som v Srbsku už
rovnako ako slovenské?
tretíkrát a páči sa mi tu.
– Áno. Zväz pôsobí v štyroch oblas- • Kde je najlepšie byť Slovákom v Rutiach. Prvá a najväčšia je Bihorská, kde ži- munsku?
je 70 % slovenského obyvateľstva v Ru– V Nadlaku. Je tam veľa Slovákov a
munsku, potom nasleduje Aradská a Te- predsa je to mesto, takže vidno ten rozmešvárska oblasť, zatiaľ čo na juhu Ba- diel v porovnaní so životom na vidieku.
nátskej oblasti žijú Česi. Samozrejme, aj
Lidija Jovanovićová

Spríjemnené posledné
dni prázdnin
Spoločenstvo evanjelickej mládeže motivuje
mladých
Hra, pieseň a náboženstvo
Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku, v spolupráci so Spoločenstvom evanjelickej mládeže zo Slovenska, už štvrtý rok po sebe organizuje letný kemp pre deti a mládež. Tak ako vlani, aj v tomto roku
skupina mladých zo Slovenska navštívila Vojlovicu a spríjemnila deň
deťom, mládeži a dospelým. Približne tridsať detí sa zoskupilo v poobedňajších hodinách na fare. Prostredníctvom zaujímavej a jednoduchej hry sa najprv vzájomne zoznámili a potom sa spoločne zúčastnili hodiny náboženstva. Spoločenstvo evanjelickej mládeže pripravilo krátky divadelný kus o prorokovi Jonášovi, ktorý sa ocitol vo
vnúti veľryby. Nechýbali ani cirkevné piesne, ani tanec. Nikoleta Galová, dobrovoľníčka v Spoločenstve evanjelickej mládeže, počas návštevy Vojlovice povedala:

„Spoločenstvo evanjelickej mládeže je slovenské kresťanské mládežnícke a občianske združenie, ktorého cieľom je viesť mladých ľudí
k spoznávaniu Hospodina, porozumeniu jeho pravdy, k individuálnemu rozhodnutiu o každodennom živote vo viere, oddanosti a aktívnemu zapájaniu sa do života cirkevného zboru. Tieto ciele realizujeme rôznymi spôsobmi, zaujímavými kreatívnymi formami a prostredníctvom voľných aktivít, skupín, športu, hudby a pod. Vo Vojlovici som už po druhýkrát a veľmi som spokojná s návštevou a záujmom detí o naše aktivity. Šťastná som, že nás deti hneď pozvali, aby
sme prišli aj v budúci rok, takže predpokladám, že sme cieľ našej návštevy splnili.“
Spoločenstvo sa snaží motivovať deti a mládež trošku modernejším, atraktívnejším spôsobom prostredníctvom hry, spevu a iných
aktivít. Aj tentokrát mali deti príležitosť hrať vodný futbal, skákať na
vodnom hrade, hrať stolný futbal, tvoriť, stavať pomocou drevených
tehiel, a tak rozvíjať kreativitu. Pre tých najmladších pripravená bola
trampolína, tobogan a rôzne hračky. Všetci sa mohli osviežiť v malom
bazéne a tak bojovať proti horúčave. Bol to prekrásny, zaujímavý, ale
aj požehnaný deň – nielen pre deti a mládež, ale aj pre dospelých. Letné občerstvenie, horúce slnko, jedinečná zábava, smiech, družba,
modlitba. Nie je nič lepšie, než spríjemniť posledné dni prázdnin.
Spoločenstvo evanjelickej mládeže zo Slovenska okrem Vojlovice navštívilo Lug, Erdevík, Pivnicu, a družba sa skončila v Bielom Blate.
Alena Kulíková

VÝŇATOK Z DIZERTAČNEJ PRÁCE MARÍNY HRÍBOVEJ

SLOVENSKÉ NÁREČIA V SRBSKU V 21. STOROČÍ (II.)
Vplyv srbčiny ako
kontaktového jazyka
Neznížený počet
používateľov
slovenských nárečí
Celkovo možno konštatovať, že
v dôsledku modernizácie, industrializácie a predovšetkým urbanizácie vidieka, ktoré postupne narúšali uzavretosť a posilňovali procesy integrácie slovenskej komunity do iných spoločenstiev, sa jazyková situácia
tejto enklávy pomerne rýchlo
menila. Aj keď prvky srbského
jazyka, registrované najmä v lexikálnej rovine ako najotvorenejšej jazykovej štruktúre, zatiaľ
nijako výraznejšie neovplyvnili
systém skúmaných nárečí, ich
vplyv je čoraz zjavnejší.
Ich pôsobenie si v prevažnej
miere všímame v prehovoroch
slovenských obyvateľov lokalít
geograicky vzdialenejších od
slovenských kultúrnych centier
v danej oblasti (napr. Bajša
a Ostojićevo). Taktiež je evidentný výraznejší vplyv srbčiny
v reči osôb žijúcich v urbánnom
prostredí než v reči osôb pochá-

dzajúcich z rurálnych lokalít,
zvlášť tých, ktoré sú zo všetkých
strán obklopené ďalšími slovenskými lokalitami (porovnaj napr. Pančevo – Kovačica, Padina,
resp. Nový Sad – Báčsky Petrovec, Kulpín, Hložany, Kysáč).
Najväčší vplyv srbského jazyka
evidujeme v prostredí s väčšinovým srbským obyvateľstvom
(napr. Boľovce, Dobanovce),
resp. s nízkym percentuálnym
zastúpením príslušníkov slovenskej komunity (napr. Begeč,
Savino Selo, Ašaňa, Višnjićevo).
V súčasnosti už nemožno
tvrdiť, že len v prehovoroch
mladej generácie badať veľký
vplyv štátneho jazyka. Výsledkom kontinuálneho a intenzívneho slovensko-srbského kontaktu, ktorý sa prejavuje vo
všetkých sférach života tohto jazykového spoločenstva, je výrazná prítomnosť prvkov
srbského jazyka (najmä v slovnej zásobe) v reči všetkých generácií.
Napriek tomu, že ich charakterizuje pôvodný stav z čias
sťahovania na Dolnú zem, slovenské nárečia fungujúce
v tomto prostredí nie sú na
ústupe a uchovávajú si funkciu
základného komunikačného

prostriedku nielen medzi príslušníkmi najstaršej vekovej
skupiny. Je skutočne zaujímavé, že aj v 21. storočí si mladé
pokolenia Slovákov žijúcich

v Srbsku osvojujú v rámci prvotnej socializácie práve nárečovú podobu materinského jazyka. Znalosť spisovnej slovenčiny nadobúdajú prevažne

Друштво са ограниченом одговорношћу делатност „Панчевац”,
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v predškolskom a školskom
veku.
Na základe predchádzajúcich
tvrdení možno vyvodiť záver, že
sa v tomto jazykovom areáli zatiaľ neuskutočňuje výraznejšie
ubúdanie počtu používateľov
slovenských nárečí, ktoré by
mohlo byť považované za terciérnu príčinu ústupu, resp. odumierania dialektov. K vymieraniu používateľov tu dochádza
výlučne v dôsledku demograického vymierania, nie však v dôsledku individuálneho alebo
kolektívneho upustenia od používania nárečia v prospech spisovnej slovenčiny. Nezaznamenávame tu ani devalváciu komunikačnej hodnoty slovenských nárečí pre ich archaickosť
alebo inú podobnú príčinu.
Na záver možno konštatovať,
že vývinová kontinuita nárečí v
Srbsku nie je doposiaľ markantne narušená pôsobením troch

faktorov predstavených v texte.
Medzi príslušníkmi slovenskej
enklávy sa nárečia naďalej
uchovávajú a intenzívne používajú. Je nepopierateľné, že si používatelia vytvorili silný citový
vzťah k tomuto jazykovému dedičstvu, ktoré zaiste považujú za
súčasť svojej jazykovej identity.
Potrebné je vyzdvihnúť skutočnosť, že skúmané nárečia, ktoré
v novom viacjazyčnom prostredí nadobudli početné špeciické
vlastnosti a ktorých úplne stotožnenie s konkrétnymi nárečovými systémami v pôvodnej
vlasti už nie je možné, predstavujú súčasť slovenského jazyka,
rozvíjajúceho sa spôsobom odlišným od pomerov v materskej
krajine. Nielen archaickými, ale
i nadobudnutými črtami vzbudzujú pozornosť a dopĺňajú
i obohacujú celok – slovenčinu.
Mgr. Marína Hríbová, PhD.

Пројекат суфинансиран из
буџета Републике Србије –
Министарства културе и
информисања.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно
не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ЗАВРШЕНА КАМПАЊА „САКУПИ И УШТЕДИ, ВИДЕЋЕШ ДА ВРЕДИ”

ДАН СТАНИШТА

КАЧАРЕВЦИ ПОНОВО САКУПИЛИ
НАЈВИШЕ СИРОВИНА

Манифестација у парку

Трећу годину
заредом успешно
реализован едукативно-еколошки пројекат
Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе Панчева, ЈКП „Хигијена”, ЈКП „Зеленило” и Регионални центар за
таленте из Панчева организовали су трећу годину заредом
акцију прикупљања амбалажног
отпада, у којој су учествовале
панчевачке основне и средње
школе. Ученици ОШ „Жарко
Зрењанин” из Качарева били су
највреднији, а победничко одељење те школе награђено је пловидбом Дунавом.
Школа у Качареву је ове
године награђена новчаним
износом од 150.000 динара,
који је обезбедио Секретаријат
за заштиту животне средине
Градске управе Панчева. Цена
екскурзије је 120.000 динара, а
за преосталих 30.000 динара,
по одлуци ђачког парламента,
биће купљене беле табле за
школу. Поред тога, ученицима
еколошки најодговорнијег одељења уручене су и лопте, које
је даровала фабрика стакла из
Алексинца.
Управљање отпадом
Реч је о едукативно-еколошком пројекту „Сакупи и
уштеди, видећеш да вреди”,

Садашње III1: овогодишњи победници
који је покренут пре две године у сарадњи Секретаријата за
заштиту животне средине
Градске управе Панчева и
локалних јавних предузећа.
Циљ кампање био је прикупљање амбалажног отпада, уз
развој корисних еколошких
навика код деце и младих.
Овогодишњи пројекат је започет у школској 2016/2017.
године са идејом да се у школе уведе систем управљања
отпадом. Образовне установе
које су укључене у програм
сакупљања ПЕТ и стаклене
амбалаже, алуминијумских
лименки, отпадне пластике и
полиетиленске фолије добиле
су ПЕТ џамбо вреће за сакупљање и привремено склади-

штење, као и пластичне
наменске контејнере.
Највећу количину амбалажног отпада сакупили су ученици ОШ „Жарко Зрењанин”
из Качарева, укупно око 21,66
килограма по ученику, а победило је одељење II1 са својом
учитељицом Бранком Давидовић. Вреди напоменути да је
тај разред прикупио преко 12
тона отпада. Другопласирани
су били ђаци ОШ „Моша Пијаде” из Иванова (17,88 килограма по ученику), а трећи ученици ОШ „Вук Караџић” из
Старчева (1,27 килограма по
ученику).
Укупна количина сакупљеног отпада је 16.680 килограма, тако да 17 тона рецикла-

билног отпада није завршило
на комуналној депонији, већ ће
бити искоришћено као секундарна сировина.
Кампања за пример
Надлежни у Секретаријату за
заштиту животне средине истичу да су веома поносни на ову
акцију и да је циљ кампање
„Сакупи и уштеди, видећеш да
вреди” да се промени однос
према амбалажном отпаду.
Кроз реализацију овог пројекта
на једноставан начин се кроз
учење и креативан рад утиче на
децу да се еколошки одговорно
понашају према животној средини. Панчево је једина локална самоуправа у Србији која се
може похвалити чињеницом да
у прикупљању амбалажног
отпада, већ четврту годину, учествује већина основних и средњих школа. Циљ Секретаријата
и локалне самоуправе јесте да
ова акција постане редовна
пракса сваке школске године.
Да подсетимо, за једну тону
папира треба посећи око 18
стабала која су расла тридесет
година, а захваљујући овој
акцији организатори и школе
сачували су више од 180 стабала. С друге стране, еколошки
свесни грађани спасли су
земљиште од загађења, јер је за
распадање појединих врста
отпада неопходно више од сто
година.

ЛЕП ДОГАЂАЈ У НОВОМ САДУ

Мозаиком до дечјег осмеха
У суботу, 30. септембра, на
Тргу слободе у Новом Саду
направљен је мозаик од
900.000 пластичних чепова
величине 621 метар квадратни, у чијој изради је учествовало и шест волонтера из Панчева. Део великог мозаика
чинили су и чепови сакупљени у нашем граду кроз кампању „Чепом до осмеха”, која се
у Панчеву спроводи већ три
године.
Тренутно је у граду постављено преко 30 кутија за сакупљање пластичних затварача,
а одзив грађана је више него

задовољавајући. „Чепом до
осмеха” је еколошко-хуманитарна организација која рециклажом пластичних чепова
сакупља средства за куповину
помагала деци са сметњама у
развоју с територије целе Србије без обзира на њихову националну, верску, расну или било
коју другу припадност. С територије општине Панчево већ
троје деце је преко ове организације добило помагало: Давид
Ваневски из Јабуке добио је
електромоторна инвалидска
колица, Алекса Дракулић из
Качарева инвалидска колица,

а Никола Вукелић из Панчева
медицински апспиратор на
струју.
Акција је покренута у децембру 2012. године, када се неколицина људи одлучила на овај
корак и разумела значај оваквог пионирског рада. Принцип пројекта је једноставан.
Потребно је прикупити чврсте
пластичне чепове, нпр. од млека, јогурта, мајонеза, фломастера и лекова који имају пластични чеп, навлаке за медицинске
игле, од сокова, воде, пива,
кечапа, средстава за кућну и
личну хигијену (детерџенти,

пасте за зубе, шампони, дезодоранси, креме за руке, омекшивачи, балзами, течност за
судове…). Сакупљене количине чепова од пластике одвозе
се у рециклажни центар, а прикупљена средства користе се у
хуманитарне сврхе.
Конкретно ова акција ставила је акценат на децу са инвалидитетом или неком сметњом
у развоју, да им се омогући
лакше функционисање у свакодневном животу и образовању. Истовремено се постиже и
допринос у очувању животне
средине.

Удружење грађана „Натура
еко-тим” обележило је у
понедељак, 2. октобра, Светски дан станишта, а централна манифестација одржана је
у Градском парку. Реч је о
реализацији пројекта „Упознајмо станишта – бринимо
о њима”, који промовише
потребу очувања природног
станишта код основаца. Око
150 ученика панчевачких
основних школа такмичило
се у различитим креативним
играма, а најуспешнији су
добили пригодне награде –
кућице за птице и саднице.
Током вишечасовног дружења малишани су слагали
пузле, такмичили се у игри
знања, градили мини-станишта,
бавили се рециклажом и многим другим занимљивим
стварима. Поред тога, за пан-

чевачке основце је одржана
радионица на отвореном, која
им је помогла да сазнају више
о природним стаништима на
територији нашег града.
Активним учешћем акцију су
подржали ђаци ОШ „Бранко
Радичевић”, ОШ „Жарко Зрењанин” из Качарева, ОШ
„Доситеј Обрадовић” из Омољице, ОШ „Борисав Петров
Браца”, ШОСО „Мара Мандић” и ОШ „ Јован Јовановић
Змај”. Ове године учествовали су и предшколци из дечјег вртића „Кекец”.
Чланови овог удружења
најавили су да ће у наредном
периоду поставити таблет
уређаје на три локације у
Панчеву помоћу којих ће
наши суграђани моћи да се
боље упознају с панчевачким
природним стаништима.

ПОДРШКА НИС-а

Фестивал
„Радост Европе”
Традиционалан, 48. међународни дечји фестивал
„Радост Европе” одржан је
од 2. до 5. октобра у Београду, под слоганом „Свако дете има кри ла”, уз
подршку компаније НИС.
Манифестација је окупила
више од 500 деце из 17
земаља: Белорусије, Бугарске, Црне Горе, Хрватске,
Литваније, Македо није,
Молдавије, Немачке, Пољске, Румуније, Русије, Словачке, Словеније, Турске,
Украјине, као и делегацију
деце из НР Кине. Током
фестивала представљени су
бројни дечји оркестри, хорови, фолклорни и плесни
ансамбли. Поред тога, организоване су многобројне

изложбе, концерти и спортско-рекреативне активности за децу. Фестивал је
свечано завршен гала концер том свих земаља учесница у Центру „Сава”.
НИС већ девет година заредом подржава овај догађај и,
у складу са својим слоганом
„Будућност на делу”, на овај
начин промовише развој културних вредности са стратешким фокусом на афирмацији деце и младих. „Радост
Европе” је највећа и најстарија међународна манифестација дечјег стваралаштва.
Оснивач и покровитељ манифестације је Градска управа
Београда, а извршни продуцент Дечји културни центар
Београд.

ПАНЧЕВАЧКА РАФИНЕРИЈА ИСПУЊАВА ЕВРОПСКЕ ЕКОЛОШКЕ ПРОПИСЕ

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Дозвола за рад у рукама нафтног гиганта

Неонка за оловку

НИС мора наставити
да испуњава законске
обавезе
Повећана енергетска
ефикасност
У последње две године
уложено близу
800 милиона динара
Рафинерија нафте у Панчеву,
која послује у саставу компаније НИС, добила је крајем
септембра IPPC дозволу. Реч је
о документу надлежног државног органа којим се потврђује
да је производни процес у панчевачкој рафинерији у потпуности усклађен с највишим
домаћим и европским стандардима у области заштите животне средине. Ову дозволу је Владимиру Гагићу, директору
Блока Прерада, на свечаности
у пословном центру компаније у Новом Саду уручио помоћник покрајинског секретара за
урбанизам и заштиту животне
средине Немања Ерцег.
Дозвола представља обавезу
да Рафинерија нафте Панчево

настави са одговорним односом при реализацији свих својих активности и значајним
улагањима на пољу заштите
животне средине, уз примену
најбољих доступних техника
(BAT – Best Avaiable Techniques). Надлежни у НИС-у истичу да су, ради испуњавања
предуслова за добијање IPPC
дозволе, у Рафинерији нафте
спроведени комплексни пројекти на унапређењу заштите
животне средине, управљању
отпадом и повећању енергетске ефикасности, у које је уложено више од три милиона
евра. Поводом добијања IPPC
дозволе Кирил Тјурдењев,

генерални директор НИС-а,
рекао је:
– Велики напори које смо уложили у добијање интегрисане
дозволе нису само последица
наше законске обавезе, већ пре
свега наше жеље да све своје
активности ускладимо с највишим домаћим и европским
стандардима. Ми нећемо стати
на достигнутом нивоу, већ ћемо
наставити да непрестано унапређујемо производне процесе с
циљем заштите животне средине и повећања енергетске ефикасности, потврђујући да за НИС
ниједан пословни успех није
потпун уколико га не прати
свест о еколошкој одговорности.

Рафинерија нафте у Панчеву прво је енергетско постројење у Србији које је добило IPPC
дозволу. Ова дозвола је најзначајнији документ који један
оператер може добити, а на тај
начин је Рафинерија нафте
Панчево сврстана међу најквалитетније произвођаче у Европи. Тиме је она призната и као
битан чинилац обезбеђења контролисаних услова заштите
животне средине. Менаџмент
руско-српског нафтног гиганта подсећа српску јавност да
НИС послује у складу с принципима одрживог развоја и да
је то један од стратешких приоритета компаније НИС. Како
кажу, последњих година значајно су унапређени резултати
компаније у области заштите
животне средине, здравља и
безбедности на раду, а циљ
којем НИС тежи, јесте радни
процес без повреда људи и
негативног утицаја на животну
средину.
Да подсетимо, само у
последње две године НИС је у
реализацију пројеката у области заштите животне средине
уложио готово 800 милиона
динара.

Удружење грађана за развој
еколошке свести и заштиту
животне средине „Екопан”
реализоваће у октобру акцију
„Оловка за неонку”, у сарадњи с компанијом „Божић и
синови” и књижаром „Корнер”. Реч је о програму који
је подржао панчевачки Секретаријат за заштиту животне
средине на конкурсу за суфинансирање пројеката у
области заштите
животне средине
за 2017. годину,
који је расписала
Градска управа
Панчево.
Према речима
чланова Удружења, у Војводини поред уређених постоји и
око 430 дивљих депонија, а
отпад који завршава на њима,
утиче негативно на здравље
људи и на животну средину.
Имајући то на уму, ово удружење реализује наведени пројекат са идејом да што више
људи сазна да неонске/флуоросцентне цеви, које садрже
живу и електронски и електрични отпад, не морају да
заврше на депонији. У Панче-

ву већ годинама успешно ради
предузеће које се бави рециклажом, „Божић и синови”,
које има адекватну опрему за
рециклажу неонки. Стога је
задатак кампање да се наши
суграђани у наредном периоду упознају с правилним одлагањем електричног и електронског отпада. Поред

едукације, пројекат се базира
на конкретној активности –
током октобра грађани могу
донети неонку у књижару
„Корнер” (Жарка Зрењанина
69) и на поклон ће добити
оловку.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Бол у леђима

Пише:
др Мирослав Тепшић
Учесталост бола у леђима
није ништа већа од учесталости очекивања да ће неколико инјекција решити тај
неугодан проблем. Промена
уобичајених ставова према
третману бола у леђима
немогућа је без упознавања
с факторима који му доприносе. На првом месту је свакако навика да се велики део
радног и слободног времена
проводи у седећем положају, који угрожава како статику кичменог стуба, тако и
опште здравствено стање, па
и животни век. Нефизиолошки положај кичме, леђних
мишића и лигамената који
подупиру кичмени стуб
манифестује се деформитетима и боловима механичке
природе. Ова врста пасивности доприноси увећању телесне масе и оптерећењу зглобова, што представља додатне факторе који појачавају бол у леђима и зглобовима.
Седећи положај неће бити
толико штетан ако сваког
сата посветимо неколико
минута правилном позиционирању кичме, водећи пре
свега рачуна о томе да
усправимо главу, рамена и
карлицу. На тај начин доприносимо јачању мишића који

су битни за статику кичме.
С времена на време седење
тре ба пре ки да ти ходом и
исте за њем миши ћа. При
подизању терета правило је
да се оптерећење преноси
на ноге са испра вље ном
кич мом. И лежа ње може
бити веома штетно уколико не водимо рачуна о правил ном поло жа ју тела и
твр до ћи душе ка. Ништа
мање нису важне здра ве
живот не нави ке, попут
оптималног излагања сунчевим зрацима (битним за
метаболизам витамина Д),
уно са довољ них коли чи на
воде за правилну функцију
међупршљенских дискова и
обавезног остављања пушења, будући да оно умањује
про ток крви и дово ди до
деге не ра ци је
кич ме них
пршљенова.
Запажање да се бол у леђима и други болови појачавају када је нарушена психичка и емоционална равнотежа, учвршћује нас у ставу да нема излечења без
третмана целокупног психофизичког стања пацијента. У
прилог томе иде истраживање које је показало да особе
са слабијим резултатима на
психолошким тестирањима
имају три пута већу учесталост бола у леђима. Медикаментозна терапија показала
је мању ефикасност у овим
стањима од неких техника
које се заснивају на акупунктури. Не може се довољно
нагласити важност кретања,
вежби и редуковања седења
на најмању могућу меру.
Добар хиропрактичар ће
више допринети умањењу
болова од било какве таблете или инјекције. Укратко,
кренимо природним путем
да бисмо се решили неприродних положаја тела и бола.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Вампирски
третман лица

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Ако знамо да третман лица
PRP (Platelet rich plasma)
представља процедуру подмлађивања коже сопственом
крвљу, нећемо се запитати
зашто га краси и назив „вампирски третман”. Наиме,
PRP је у преводу крвна плазма богата тромбоцитима,
односно факторима раста,
који помажу ћелијама да се
обнављају и подмлађују. Тако
након овог третмана добијамо млађу, лепшу и затегнутију кожу с плићим борама.
Третман се ради тако што се
пацијенту извади крв из вене
и убаци се у центрифугу како
би се одвојили тромбоцити. Из
њих се након тога ослобађају
фактори раста, а потом се плазма обогаћена тромбоцитима
инјекционо убацује у кожу
ради стимулације ћелија на
раст и обнављање. Да би третман био угодан, користи се
анестезија у креми.
Одмах након PRP третмана најбоље је урадити инјекциону мезотерапију како би

ефекат био одмах видљив, а
кожа нахрањена хијалуроном и витаминима. Иначе,
ефекат третмана се не види
одмах, већ након месец до
месец и по дана. Потребно је
време како би се покренула
синтеза протеина, колагена
и еластина, што чини кожу
једром и „подигнутом” у пределу јагодица и образа. Да би
се постигли најбољи резултати, третман би идеално требало урадити два до три пута
годишње.
Процедура је 100% безбедна и не доводи до алергијских
реакција, па је зато „вампирски третман” веома популаран у естетској медицини.
Иако научници годинама

раде на проналаску чудотворне супстанце за подмлађивање, искуство је на крају показало да се она налази у
сваком од нас – у нашој крви.
Контраиндикације постоје
само код пацијената оболелих од рака, трудница и пацијената с болестима крви (анемија и тромбоцитопенија).

Петак, 6. октобар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОЈЕКАТ ДРУШТВА ЗА ПОМОЋ МНРО

ПАПИР НАПРАВЉЕН ОД ЖИВОТНИХ ПРИЧА
Удружење окупља
36 активних чланова
Подршка инклузији
и бесплатна правна
помоћ породицама
Волонтери су
добродошли
Пажњу наших суграђанки и
суграђана који су се у четвртак,
28. септембра, затекли испред
Градске управе привукао је
симпатични штанд са живописним, несвакидашњим рукотворинама од ручно прављеног
папира. Аутори радова представљених на овој продајној
изложби чланови су Друштва
за помоћ ментално недовољно
развијеним особама (МНРО).
Њих је десетак и они се већ
пет месеци два пута недељно
окупљају у малом атељеу у просторијама Друштва и проводе
по два сата на креативној радионици, где са Ксенијом Милосављевић, кустосом и конзерватором, уче да ручно израђују
листове од рециклираног папира. Ту се њихов „посао” не завршава јер, како то често бива кад
машта рашири крила, папир
који су својеручно израдили,
под њиховим прстима неретко
добија нове облике. Тако настају разни украси, корпице,
честитке, свеске, фото-албуми
и други употребни предмети.
Вишеслојна прича
Све оно што је од маја до краја
септембра израдила, ова група
креативаца поносно је изложила и понудила Панчевкама и
Панчевцима. У те предмете су
уткани љубав, труд, али и
њихове животне приче, које
често нису нимало лаке, иако
ови љупки предмети у први
мах то не одају.
– Продајна изложба је саставни део шестомесечног пројекта
„Папирус”, који је финансијски
подржало Министарство рада.
Ово је вишеслојна прича, јер
полазницима једноставна и

Кад машта рашири крила
пријемчива нова вештина ручног прављења папира доноси
могућност да науче и нешто о
историји и уметности, али им
скреће пажњу и на еколошке
теме. Некима од њих ће можда
стечено знање помоћи да прављење папира претворе у свој
посао, од кога ће моћи нешто
да зараде. Пројекат ће трајати
до новембра, а планирамо да и
следеће године реализујемо
сличну радионицу – објаснила
је Ксенија Милосављевић,
ауторка пројекта.
Ова уметница с појединим
члановима Друштва, а у удружењу их има укупно 36, ради
већ годинама, окупљајући их
на ликовно-драмској секцији.
Тренутно раде на припреми
адаптације Шекспировог комада „Ромео и Јулија”, која ће
бити премијерно изведена 30.
новембра у дворани „Аполо”,
поводом обележавања 3.
децембра, Светског дана особа са инвалидитетом.
Своји на своме
Поред ликовно-драмске, у Друштву постоји и низ других секција.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИЈИХ ОСОБА

Свечано током
целог октобра

Међународни дан старијих
особа, 1. октобар, и ове године
је повод за низ активности које
ће се у панчевачком Геронтолошком центру одржавати
током читавог овог месеца.
Већ у понедељак, 2. октобра,
др Дубравка Николовски из
Завода за јавно здравље Панчево корисницима је одржала
предавање на тему препознавања талената старијих особа
и њиховог доприноса и учешћа
у савременом друштву. Пријатно изненађење бакама и декама истог дана су приредили и
ученици шестог разреда ОШ „Ј.
Ј. Змај”, који су их посетили

Страну
припремила
Драгана

Кожан

заједно са својом наставницом
Драганом Цуцић и приредили
кратак програм у оквиру обележавања Дечје недеље.
Како истичу у Заводу за јавно здравље, старење популације данас представља један од
највећих успеха човечанства,
али је и један од највећих јавноздравствених изазова. Процењује се да ће између 2015. и
2030. године број старијих особа широм света порасти за
56%, односно са 901 милиона
на више од 1,4 милијарде особа. До 2030. године број особа
старијих од шездесет година
премашиће број младих узраста од 15 до 24 године.
Опширније о овој теми, као
и о осталим програмима који
ће бити реализовани у Геронтолошком центру прочитајте у
наредном броју нашег листа.

– Сваке среде имамо кројачку радионицу, а одлични су и
полазници спортске радионице, који су се баш у суботу, 23.
септембра, са Специјалне
олимпијаде у Зрењанину вратили окићени златним медаљама. Већ седам година у Друштву
водим
радионицу
животне вештине, у оквиру које
се наши чланови припремају за
самосталан живот – испричала
је волонтерка Драгана Новаков.
Према речима Мирјане Адамов, председнице Друштва, то
удружење пружа подршку инклузији особа са инвалидитетом, али
и бесплатну правну помоћ њиховим родитељима. Чланови се
окупљају у Улици Николе Тесле
5 сваког дана од 13 до 18 сати.
– Нашим члановима такви
сусрети пуно значе, јер су многи од њих завршили школовање,
а нису запослени и ово је за неке
од њих једино место где могу да
се осете као своји на своме, да
буду прихваћени, да увиде да су
некоме важни, да неко о њима

брине. Драго ми је због тога што
свест људи о ментално недовољно развијеним особама расте и
што нам долазе млади волонтери са жељом да своја знања и
вештине поделе с нашим члановима. Волели бисмо да проширимо мрежу волонтера и увек се
од срца обрадујемо доласку нове
особе. Сваки вид подршке нам
много значи, а недостаје нам
свега – од финансија, преко
материјала за рад, до сарадника. Има хуманих људи који нам
помажу у складу са својим
могућностима, но помоћ нам је
и даље неопходна у већој мери,
па позивам све оне који могу да
нам је понуде, да нас посете или
контактирају с нама – апеловала
је Мирјана Адамов.
Сви они који би желели да
допринесу раду овог друштва,
било кроз волонтеризам, било
неком врстом донације у новцу, храни или материјалу, с
радошћу ће бити дочекани.
Контакт-телефони Друштва су
013/351-143 и 063/351-143.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Краљевска овсена каша
Онај ко је смислио
изреку „Доручкуј као
краљ, ручај као принц,
вечерај као просјак”,
сигурно је мислио на
овсену кашу. Благодети које пружа доручак
од овсене каше су многобројне. Поред тога
што је изузетно здрава, јер између осталог
снижава холестерол и
јача имунитет, држи
вас дуго ситим и даје вам
енергију да изгурате дан.
По мишљењу многих, не
постоји ништа здравије што
ујутру можете поклонити
свом организму од овсене
каше. Има људи који верују
да све што је здраво обавезно мора да буде и безукусно. Можда и ви имате
такво мишљење о овсеној
каши, а можда је проблем
само у начину припреме.
Овсене пахуљице преливене млеком, јогуртом или

само водом подсећају више
на храну за мучење, али
кување овсене каше отвориће вам сасвим нову димензију овог јела. Чак ће се и
деци допасти, јер подсећа
на сутлијаш.
Припрема траје свега
неколико минута, а ефекат
је одличан. Могућности за
експериментисање су бројне. Када једном савладате
основну припрему, идеје за
додатке ће вам долазити
саме.

Потребно: 50 грама флокованог зрна овса или овсених пахуљица,
150 милилитара воде, 150 милилитара млека, једна кафена кашичица меда, додаци по жељи (свеже или суво воће, коштуњаво воће,
цимет, чоколада...).
Припрема: Прокувати воду и прелити овас. Оставити пет минута
да овас набубри. Прелити млеком и ставити на шпорет на средњу
температуру. Мешати и кувати док се каша не згусне. Скинути са
шпорета и умешати мед. Пустите машти на вољу и своју овсену кашу
сваког дана обогатите новим додацима по жељи.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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САНАЦИЈА СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

НОВИ КРОВ НА ЗВОНИКУ
И ПОЗЛАЋЕНИ КРСТ
Купола ће бити
обложена бакарним
лимом
Иконостас осликао
Урош Предић
Радови на санацији звоника
Цркве Светог Преображења
господњег почели су 18. септембра. За тај споменик културе од
изузетног значаја Град Панчево

је издвојио 2.156.126,40 динара, а радови ће трајати шездесет пет дана.
Како је истакао градоначелник Саша Павлов, иако се
чекало више од годину дана
да сана ци ја поч не, радо ви
сада теку предвиђеном динамиком.

– С обзиром на значај овог храма, формирали смо тим који
ради свакодневно на његовом
очувању и ово су први радови
који су продукт тог тима. Градска управа је уложила око два
милиона динара да се опшије
купола самог звоника, који је најважнији детаљ овог храма. Она
ће бити обложена бакарним
лимом и биће извршено позлаћење крста. Ово су врло осетљиви и захтевни радови, јер је кров

куполе на којем се звоник налази на висини од око четрдесет
метара. То изискује знање и доста
средстава. Ово је само почетак
онога што локална самоуправа
намерава да уради на очувању
овог храма – рекао је Павлов.
Он је нагласио да се ангажовање локалне самоуправе не

огледа само у издвајању материјалних средстава, већ је њена
улога и да омогући да се брже
добију неопходне дозволе и
заврше одређени пројекти.
Градски већник задужен за културу и омладину Немања Ротар
додао је да је у плану да се цео
објекат санира и да су ови радови
само први корак ка том циљу.
Директорка Завода за заштиту споменика културе у Панчеву Јасмина Вујовић такође је

истакла да је санација звоника
тек прва фаза у санацији читавог храма.
– Ових дана је завршена јавна набавка за истраживање
керамопластике на фасади
цркве. Анализом ћемо сазнати
колико су оштећени делови од
керамопластике који су своје-

времено прављени у Мађарској, колико их има и од ког
су материјала, па ћемо те
податке уврстити у пројекат
санације фасаде када се он
буде израђивао – рекла је
Јасмина Вујовић.
Она је додала да је до
кашњења радова дошло због
процеса добијања дозвола,
који је био спор због усклађивања неких општих законских
дефиниција.
Старешина Преображенског храма протојереј Стојче
Цветковић изразио је велико
задовољство и захвалност што
су започети радови на враћању првобитног изгледа Преображенске цркве. Он је рекао
да се у тај храм није улагало
око шездесет година и да је
јасно колико је много средстава неопходно за његово
уређење. Такође је додао да
сви људи који желе да помогну, могу то учинити.
Црква Преображења господњег изграђена је између 1873.
и 1878. године. Пројектант је
био архитекта Светозар Ивачковић. Храм је рађен у неовизантијском стилу, у који је
Ивачковић укомпоновао романички, готски и моравски
стил. Прва је грађевина тог
типа у Војводини, настала као
идеја да се успостави континуитет са средњовековним српским градитељством.
Значајан податак је да је
иконостас у овој цркви осликао чувени Урош Предић.
Завод за заштиту и научно
проучавање споменика културе прогласио је храм спомеником културе 1948. године,
а почетком деведесетих утврђен је за споменик културе од
изузетног значаја.
М. Марић Величковић

НЕКАДАШЊИ МАТУРАНТИ ГИМНАЗИЈЕ ОБЕЛЕЖИЛИ ЈУБИЛЕЈ

Сећање на најлепше године
Да средња школа и матура
спадају међу најлепше периоде у животу и да се то време
никада не заборавља, прошле
недеље су показали матуранти
Гимназије који су завршили ту
школу далеке 1957. године.
Иако је од тада прохујало
много времена, они се и данданас срећу у ресторану „Стари Тамиш” или у „Шарану” два
пута годишње, последњег петка у мају и септембру. У пријатном амбијенту, уз музику
једног од њих, познатог пијанисте Николе Рацкова, који им
свира евергрин мелодије, евоцирају успомене, причају шале

и сећају се лепших времена.
Тако је било и прошлог петка,
када су организовали четворочасовно дружење у „Шарану”.
– Дошло нас је само шеснаестак, јер су многи од нас у
поодмаклим годинама. Међутим, то нас није спречило да
наставимо лепу традицију да
два пута годишње заустављамо
време и да се враћамо у прошлост, у најлепше дане. То
ћемо наставити и убудуће, све
док буде било могуће – изјавио
је наш суграђанин Желимир
Север, један од учесника ове
прославе.
М. Г.

НАДМЕТАЊЕ У ГАЂАЊУ ГЛИНЕНИХ ГОЛУБОВА

Јабучани одбранили титулу
У недељу, 1. октобра, одржан
је финални турнир Купа Панчева у гађању глинених голубова, такмичења које организује
Ловачко удружење Панчево.
После девет надметања у насељеним местима нашега града
завршница је одржана у идеалним условима, а учесници су се
својски трудили да остваре што
боље резултате.
Титулу су бранили ловци из
Јабуке, а као и током целе сезоне, и у финалу је приказана
висока прецизност такмичара,
што доказују и постигнути
резултати. Батерија од шест
такмичара и дванаест голубова довела је чак до четири распуцавања за прво место, где је
у јакој конкуренцији победу
однела екипа из Јабуке.

– Честитам свим учесницима. Настојаћемо да унапредимо наше такмичење, а
можда ћемо се догодине окушати и у вишем рангу, у Купу
Војводине. Захвалио бих и
Граду Панчеву на помоћи –

рекао је први човек Ловачког
удружења Панчево Милан
Дозет.
У појединачној конкуренцији је тријумфовао Зоран Додић,
друго место је заузео Драган
Дашић, а треће Драган Павко-

вић. У екипном надметању најбољи су били ловци из Јабуке,
сребро је припало њиховим
колегама из Старчева, док је
бронзу заслужила екипа из
Банатског Новог Села.
А. Ж.

„Згажене булке” Афинити Конар
Година је 1944, сестре близнакиње с мајком и дедом
стижу у Аушвиц. Перл је
задужена за: тугу, доброту,
прошлост. Сташа мора да
води бригу о: комичном,
будућности, лошем. У том
мрачном новом свету оне
налазе уточиште у својој
идентичности и теше се својим измишљеним језиком и
дечјим играма.
У експерименталној популацији близанаца, познатој и
као Менгелеов зверињак,
девојчице доживљавају ужасе
који их мењају, лишавају их
личности какве су некад биле
и теретом кривице и бола преиначавају њихова бића. Те
зиме, на концерту који је организовао Менгеле, Перл нестаје. Сташа тугује, али грчевито
верује да њена сестра још
живи. Кад је Црвена армија
ослободила логор, она и њен
друг Феликс – дечак посвећен
жељи да освети изгубљеног

брата близанца – лутају по
разореној Пољској. Изгладнели и повређени, опстају захваљујући уверењу да Менгеле
може бити ухваћен у варшавском зоолошком врту и изведен пред лице правде. Пошто
су открили у шта се свет претворио у међувремену, двоје
преживелих младих морају
покушати да замисле будућност у њему.

Два читаоца који до среде, 11. октобра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта читате радним данима?”, наградићемо по једним примерком књиге „Згажене
булке” Афинити Конар. Најбоље 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

„Вођа и изабране сатире”
Радоја Домановићa
Један вођа, мноштво министара и сиромашан народ. О
којој то земљи Домановић
пише? Ко су његови ликови?
Какви су то њихови проблеми? Када не бисмо знали да
су ова дела настала пре сто
година, могли бисмо се грдно збунити и помислити да
нам је све то некако превише
познато… На срећу, имамо
доказ да то није наша свакодневица. Ми смо ипак далеко одмакли, читав један век.
Вешто обликованом алегоријом, иронично, духовито и
саркастично, Домановић нас
наизглед води у нека далека
места и државе. Веома конкретан и живописан у својим
изразима, велики родољуб
насликао је и исмејао све

мане своје земље, надајући
се да ће заједно с пробуђеним и освешћеним народом
вратити Србији достојанство.

Два читаоца који до среде, 11. октобра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Које књиге читате пред спавање?”, наградићемо по једним примерком књиге „Вођа и
изабране сатире” Радоја Домановића. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Наследно шљапкање
У прошлом броју нашег
листа питали смо вас шта
чините када пада киша.
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Наруквица успомена” Вајоле Шипман за два
наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Кад пада киша, ја потражим дугу. Ако је не пронађем, ја је измислим. И живим
живот у дугиним бојама.”
064/3112...
„Гумене чизме на ноге, децу
за руке и правац на шљапкање по барицама! Вратим се у
детињство када је и моја мама
радила исто то. Надам се да
ће деца наставити традицију
кад одрасту!” 063/2634...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање

да ли некада читају по две
књиге у исто време. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Хигијена несећања”
Марка Шелића Марчела.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Чуј две! Тренутно читам
најмање десет књига истовремено! Сваког дана штрпнем по мало од оне која ми
се слаже уз расположење.
Шта ћу кад не могу да одолим ниједној.” 060/4443...
„Да, пошто сам студент.
Читам и по неколико уџбеника истовремено, а у паузама ту су књиге. Једва чекам
да прође испитни рок, па да
се смањи квантитет, а појача квалитет!” 064/2576...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили
спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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ОДЛУКА НАЈВИШЕ СУДСКЕ ИНСТАНЦЕ

У СЛУЧАЈУ ДА ПРЕДЛОГ ЈЕДНОГ ЗАКОНА ДОБИЈЕ ЗЕЛЕНО СВЕТЛО

Убиство без казне

ПОЛИЦИЈА ЋЕ ЗНАТИ СВЕ О НАМА

Апелациони суд у Београду
потврдио је пресуду Вишег
суда у Панчеву од 12. септембра 2016. године на основу које су Саша Пауновић и
Зоран Станимировић из
Смедерева ослобођени оптужби да су криви због убиства
Пауновићевих родитеља Слободана и Славице, које се
догодило почетком фебруара 2001. године.
Иако су они лишени живота у близини фабрике „Сартид”, панчевачке судије су се
бавиле овим случајем зато
што су се Пауновићеви и
Станимировићеви адвокати
жалили Суду за људска права у Стразбуру.
Та највиша европска правосудна институција је након
тога прихватила аргументе
бранилаца оптужених да је

током саслушања полицајци
ломили ребра и прикључивали га на струју, као и да је
претрпео потрес мозга од
удараца које је од њих добио.
Због тога не чуди што су он
и Пауновић признали све
што су полицајци од њих
тражили.
Да све буде страшније,
судије су их након тога осудиле на 40-годишњу казну
затвора. Пауновић и Станимировић су одмах спроведени на издржавање казне.
Били су у затвору по 14 година, због чега сада имају право да туже нашу државу и да
добију велику одштету.
Зоран Станимировић се већ
жалио и обратио се суду у
Стразбуру. Тамо је добио
13.000 евра на име штете која
му је нанета и 5.000 евра за

правоснажна пресуда у смедеревском суду на основу
које су Пауновић и Станимировић оптужени на највише,
40-годишње казне затвора,
неоснована.
Судије у Стразбуру су
након тога наредиле да се
суђење Пауновићу и Станимировићу понови, али у
неком другом граду у Србији, и тако се овај случај нашао
у Панчеву.
У образложењу одлуке
суда у Стразбуру писало је да
суђење Пауновићу и Станимировићу мора да крене из
почетка јер је њихово признање да су криви изнуђено
тортуром и мучењем у смедеревској полицији којима
су обојица били подвргнути.
Између осталог, утврђено
је да су Станимировићу

трошкове судског поступка.
Судије у том граду су као
посебно драстичну повреду
права навеле то што је Станимировић поднео кривичну
пријаву у полицији против
полицајаца који су га мучили,
али је она одбијена. Иако је
смедеревски тужилац то знао
и имао информацију о повредама које су нанете Станимировићу, није ништа предузео.
Иначе, и дан-данас, 16 година после убиства родитеља
Саше Пауновића, извесно је
само то да су они лишени
живота. Није откривено ко их
је убио, нити је откривено
оружје које је том приликом
коришћено. Још увек није
утврђено ни ко је Пауновићу и
Станимировићу хтео да „напакује” да су криви за то убиство
и зашто је то урадио.

У ГРАДСКОМ ПАРКУ, 6. ОКТОБРА

Обележавање некадашњег
празника Панчева
Чланови Градског одбора
Удружења бораца Народноослободилачког рата, организација ратних ветерана и

Друштва српско-руског пријатељства „Доситеј Обрадовић” у петак, 6. октобра, у
11.15, положиће цвеће на
споменике народним херојима у Градском парку. Тиме

ће бити свечано обележена
седамдесеттрогодишњица од
ослобођења Панчева 1944.
године, на крају Другог светског рата.
– Тог дана ћемо се најпре
окупити у 10 сати у просторијама нашег удружења, које
се налазе у Улици др Светислава Касапиновића 1. Сат
времена касније положићемо цвеће на споменике. Као
и претходних година, говор
ће одржати неко у име градске власти, а долазак нам је
обећао и први секретар
Амбасаде Русије. Након тога
заједно с њим ћемо отићи до
споменика војницима Црвене армије у Војловици, где
ћемо такође положити цвеће
– изјавио је Тодор Тоша Стојановић, председник Удружења бораца.

У ПЕТАК У БИБЛИОТЕЦИ

Трибина о отпору
фашизму
Поводом некадашњег дана
ослобођења Панчева, у
петак, 6. октобра, у 18 сати,
у Градској библиотеци биће
одржана трибина „Отпор
фашизму”. Том приликом ће
бити представљен зборник
радова „Војводина 1941–
1945”. Гости трибине биће

Станко Шушњар, председник Удружења антифашиста
Нови Сад, Милан Мицић,
историчар из Новог Сада,
Слободанка Перовић из
Завода за заштиту споменика, Срђан Божовић из
Народног музеја и др Ивана
Спасовић из Београда.

Пред посланицима
Скупштине Србије
Предлог закона
о стварању базе
ДНК података
То би знатно
олакшало борбу
против криминала,
али није јасно постоји
ли ризик
од злоупотреба
Уколико посланици националног парламента усвоје Предлог
закона о националном ДНК
регистру, који је ових дана
ушао у скупштинску процедуру, полиција ће убудуће буквално знати све о нама.
Иако ово изазива недоумице, нема грешке. Првенствена
сврха лабораторијске анализе
ДНК материјала, који се може
изоловати из крви, зноја, пљувачке, власи косе и сперме сваког човека, јесте идентификација криминалаца. Међутим,
ДНК запис једног човека садржи и информацију о свим
болестима од којих је боловао,
као и податак о генетским предиспозицијама за оболевање у
будућности.
И поред тога што у јавности
није било званичних објашњења о томе шта је циљ слања
Предлога закона о националном ДНК регистру у скупштинску процедуру, у медијима су
објављене изјаве неких криминолога и других стручњака да
МУП Србије жели само да
озваничи рад базе ДНК података која већ постоји у оквиру
те институције.
С једне стране, у томе нема
ничег спорног. Базе ДНК података имају и полиције у многим другим земљама, а поједине од њих, попут енглеске,
америчке, немачке и француске, садрже податке о милионима грађана тих држава.

Захваљујући томе, након
лабораторијских анализа ДНК
трагова који су остали на местима где су почињена кривична
дела, многи криминалци и убице су откривени и послати иза
решетака. ДНК метода помаже
полицијама широм света да
расветле сва, па и она најтежа
кривична дела. Све што је
потребно, јесте да се на месту
на којем је почињено неко кривично дело открије длака, траг
зноја, крви, пљувачке или сперме (ако је у питању силовање),
да се то однесе у добро затвореној пластичној кесици или
епрувети у полицијску лабора-

Засад се не зна ни колико
дуго ће се чувати ДНК узорци,
после ког времена ће бити уништавани, као ни то која лица у
МУП-у ће моћи да располажу
њима и да ли су предвиђене
мере за спречавање евентуалних злоупотреба.
То су основне замерке повереника за заштиту података о
личности и информација од
јавног значаја Родољуба Шабића. Он је истакао да би, у случају да посланици Скупштине
Србије усвоје нацрт закона о
националном ДНК регистру, то
било највеће досадашње задирање у приватност свих грађана.

лико наших научних институција. Мало је познато да се анализирањем ДНК података баве
и Институт за судску медицину, Медицински и Биолошки
факултет, као и БИА. Иако сви
они имају базе ДНК података,
ниједна није тако велика као
она коју има Министарство
унутрашњих послова.
Чување ДНК записа имаће
све већу важност у будућности,
о чему сведочи пример из САД.
Почетком ове године у тамошњем конгресу усвојен је закон
на основу кога власници фирми имају право да од запослених
траже да ураде ДНК анализе у

Анализа ДНК из узорка крви
торију и да се након анализе у
њој поклопи с неким од тамо
похрањених ДНК узорака.
Опречне реакције изазвао је
податак да би у МУП-овој бази
ДНК података требало заједно
да се чувају ДНК записи криминалаца, жртава кривичних
дела, оптуженика који су издржали затворске казне, али и
обичних грађана.

Међутим, ове његове замерке
су одбачене. Они који се не слажу са Шабићевим сумњама и
критикама, кажу да полиција
чува и наше отиске прстију и
да нема никаквих злоупотреба.
Критике на рачун недостатака тог акта чуле су се и с других страна, а занимљиво је да
су их изнели стручњаци за судску медицину који раде у неко-

лабораторијама и да им их поднесу на увид. Након тога забележени су први случајеви отказа, јер су резултати код неких
који су се подвргли тој анализи
показали да имају склоности да
оболе од рака. После тога послодавци су раскинули уговоре о
раду с њима, јер нису хтели да
сносе трошкове њиховог боловања и лечења.

ПРИЗНАЊЕ ЗА ВОЈНУ ЈЕДИНИЦУ ИЗ ПАНЧЕВА

Наши специјалци обучавају Арапе
Специјална бригада, једна од
елитних јединица наше армије, која је стационирана у Панчеву и Нишу, цењена је и
поштована и ван граница наше
земље. У прилог томе говоре
информације да су њени припадници почели да обучавају
војнике у Уједињеним Арапским Емиратима, као и то да
се једна екипа наших специјалаца припрема за учешће на
војном такмичењу које ће бити
одржано у Енглеској. Ове
информације саопштио је бригадни генерал Зоран Величковић, командант Специјалне
бригаде, на прослави празника те јединице која је одржана
29. септембра у панчевачкој
касарни „Растко Немањић”.
Том догађају присуствовали
су бројни гости, међу којима су
били и ђаци панчевачких
основних и средњих школа,
као и деца из неколико градских забавишта. Они су дошли
у касарну на позив да присуствују смотри Специјалне бригаде и разгледају изложбу на
којој је био представљен део
њене опреме, возила и наоружања.
Присутне је поздравио генерал Величковић, који је у свом
говору сумирао активности
јединице коју води у протеклих годину дана. Између
осталог, набројао је да су припадници Специјалне бригаде
успешно извели огроман број
падобранских скокова, роњења, маршева, логоравања и
гађања из најразличитијих
врста наоружања.

Поред тога, вежбали су заједно са специјалним јединицама
Министарства унутрашњих послова Србије и бројних светских
армија, а учествовали су и на
великим маневрима с војницима Русије, Белорусије и више
земаља НАТО-а.
Величковић је истакао да је
Специјална бригада позната и
по томе што у њој раде бројни
успешни спортисти и освајачи
медаља на нашим и међународним такмичењима, као и по
томе што су њени војници и
официри учествовали на многим хуманитарним акцијама.

Командант Специјалне бригаде навео је и да се део запослених у њој налази на школовању или стручном усавршавању
у иностранству. Према његовим
речима, то показује да та јединица прати све актуелне трендове у савременој војној обуци
и образовању.
Након обраћања генерала
Величковића уручене су награде онима који су постигли најбоље резултате. Проглашена је
и најбоља јединица у оквиру
Специјалне бригаде, а то признање припало је Четвртом
тиму Прве чете Батаљона за

противтерористичка дејства.
Командир те јединице, потпоручник Ђорђе Лапчевић, награђен је наградним одсуством
у трајању од пет дана, као и
водник Иван Јеремић из 72.
извиђачко-диверзантског батаљона, који је проглашен за најбољег појединца у Специјалној
бригади.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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Петак, 6. октобар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

МУКЕ ТРИНАЕСТОЧЛАНЕ ЈАБУЧКЕ ПОРОДИЦЕ

ЖИВОТ НЕДОСТОЈАН ЧОВЕКА
Без струје и воде,
а у близини фекалије

Банатски Брестовац: Месна
скупштина усвојила је предлог финансијског плана за
наредну годину. У току је
постављање тринаест нових
клупа у центру села и промена дасака на старим, бетонским клупама. Почео је бесплатан курс руског и
енглеског језика у просторијама Месне заједнице.

У потрази за слободним
простором у својини
Града
Пре отприлике месец дана
„Панчевац” је писао о случају
тринаесточлане јабучке породице Стаменковић–Ђорђевић,
која већ годинама живи у условима недостојним човека.
Тада је наведено како су се,
у потрази за адекватнијим простором, Слађан и Слађана са
своје једанаесторо деце уселили у руинирану зграду некадашње амбуланте. Притом, то су
учинили нелегално, али према
њиховим наводима, уз миг
неименованих представника
надлежних органа.
Како до решења?
Међутим, чак ни то није битно
изменило амбијент у којем
детињство проводе малишани
старости у распону од десет
година па до узраста тек рођене бебе. У преводу, ни њихово
ново „уточиште”, попут претходног, не задовољава готово
ни минимум хигијенских предуслова – нема ни воде ни струје, а у дворишту је веома опасна отворена септичка јама.
Време проводе у две просторије с једним креветом, а ту је и
нефункционално купатило.
У међувремену, у самом селу
било је дисонантних тонова
око тога да ли неко може тек
тако узурпирати, то јест бесправно се уселити у (додуше,
напуштен и запуштен) простор
који представља јавну својину.
Реаговала је и Месна заједница, чији се први човек Сло-

Месне актуелности

Хоће ли деца још дуго остати у руинираној старој амбуланти?!
бодан Илић већ неколико пута
састао са особама надлежним
за таква питања у Градској
управи.
– Засад се решење не назире, будући да још увек није
пронађен расположиви простор, за који је Град изразио
спремност да извесно време
плаћа режију. Стога, ако је
било ко чуо за неки стан или
кућу у јавној својини, било би
пожељно да о томе обавести
Градску управу или нашу месну
заједницу. Упоредо с тим, контактирали смо с покрајинским
органима и потражили помоћ
у виду контејнера – навео је
Илић.
Воље има, али...
Један од тих представника надлежних органа је Пава Нова-

ков Чабриловски, координаторка за ромска питања у Градској управи, која је већ дуже
време у контакту са Слађаном
Ђорђевић, мајком једанаесторо деце, добијене у ванбрачној
заједници са Слађаном Стаменковићем.
– Имала сам већ више сусрета с том породицом. Последњи
пут сам их, заједно с председником јабучке месне скупштине, обишла у напуштеној амбуланти, када смо уочили да
животни услови нису на нивоу
21. века. О свему су обавештени
градоначелник, већник за социјалну политику и други, а једно
је сигурно – присутна је воља да
им се помогне. Како не постоје
станови за социјално угрожене
категорије, замолили смо Град-

ску стамбену агенцију да покуша да им пронађе адекватан
смештај – напомиње координаторка за ромска питања.
Према њеним речима, чланови поменуте породице годинама су корисници родитељског
додатка и социјалне помоћи, а
остварују право и на новчану
надокнаду, као и на такозвану
помоћ за оснаживање њихових
родитељских капацитета. Деца
која су достигла школски старосни узраст остварују право на
бесплатне уџбенике и друге
повластице.
Ипак, све то није ни близу
довољно да би ова многочлана
породица нормално живела.
Нажалост, сасвим сигурно
није једина коју муче овакве
муке...

НОВА ДИРЕКТОРКА КАЧАРЕВАЧКОГ ДОМА КУЛТУРЕ – НЕВЕНА СПРЕМО

Установу треба што више приближити младима
Одлуком градске скупштине за вршиоца
дужности директора Дома културе у Качареву постављена је Невена Спремо, дипломирани културолог.
Ова двадесетосмогодишња Панчевка
досад је била члан Управног одбора
Народног музеја Панчева, као и галерије
„Павле Бељански” у Новом Саду, провела
је и четири године у КУД-у „Станко Пауновић”, а током студија урадила је много
пројеката у области културе и, поред осталог, волонтирала на РТС-у.
– Претходна искуства помоћи ће ми на
новом запослењу, нарочито око прављења
програма рада или финансијских планова. Сматрам да имам огромну количину
енергије и ентузијазма да утичем на активирање људи, јер домови културе су одувек били место окупљања и учинићу све
да тако и остане – наводи Невена Спремо.
Иако још увек није стигла да се упозна
са свим оним што је чека на новом радном месту, многе ствари су јој већ јасне.
– Крајем октобра је изузетни Фестивал
хумора и сатире „Жаока”, који треба подићи на што већи маркетиншки ниво. Нажалост, ове године није одржан „Лудус фест”,

а жеља ми је да се то исправи. С друге
стране, намера ми је да успоставим што
ближи контакт са основном школом, јер је
привлачење младих ка установи културе
од великог значаја за формирање будуће

публике. Било би добро да што више њих
преузме иницијативу у погледу креирања
и избора програма, као и да виде да им се
не нуди само кич и шунд с телевизије.
Активираћемо и теме попут породице или
одрастања, а план ми је започнемо одржавање радионица, почев од неких у
сарадњи с музејом, као и оне на тему екологије. Циљ је да кроз игру нешто науче и
увиде колико је култура лепа – истиче нова
в. д. директорка.
У Качареву је недавно реновиран Дом
омладине, а функционише и неколико
организација.
– Гледаћемо да интензивирамо сарадњу са свим релевантним удружењима. Ту,
пре свега, мислим на друштва „Вељко Влаховић” и „Абрашевић”, Удружење Македонаца „Вардар” и Певачку групу „Тоше
Проески”, као и да помогнемо у евентуалном оснивању нових организација, нарочито оних које би се бавиле проблемима
младих, а трудићемо се да установу прилагодимо и особама са инвалидитетом.
Уверена сам да заједно можемо много
тога, чак и без новца, који је увек горући
проблем – закључује Невена Спремо.

Банатско Ново Село: Манифестација „Банатски хлеб” одржана je у недељу, 1. октобра, у
спортској хали, а победила су
удружења из Владимировца и
Овче. Дечји карневал одржан
је у уторак, 3. октобра, на Дан
јесени. Изложба цртежа,
скулптура и слика на платну
нацртаних спрејом аутора
Жељка Боговца биће отворена
у четвртак, 5. октобра, у 19
сати, у галерији Дома културе.
Долово: Екипа филма „Разбојници у Банату” у петак, 29.
септембра, снимала је у селу.
ИТ менаџер и програмер
Душан Павлов представиће
деци узраста од 12 до 16 година основе креирања и дизајнирања статичких веб-сајтова
у суботу, 7. октобра, од 9 до
12 сати, у Дому културе.
Глогоњ: Месна заједница је
расписала јавне набавке за
израду тротоара око зграде и
паркинга испред поште.
Школа је обележила свој дан,
4. октобар, изложбом кућних
љубимаца и спортским надметањима.
Иваново: Разноврсним активностима школа је обележила
Дечју недељу. Ученици те
установе учествоваће на
манифестацији „У бојама
руја” на Чардаку. Очекује се
почетак радова на реконструкцији објекта у којем ће
бити нови вртић.
Јабука: ЈКП „Вод-ком” је, у
сарадњи с Месном заједницом, поставио инфо-таблу с

двојезичним путоказима.
Удружење жена „Златна јабука” протеклог викенда улепшавало је парк фигурицама
од старих гума.
Качарево: Одлуком градске
скупштине потврђено је да ће
нови вршилац дужности
директора Дома културе бити
Невена Спремо, дипломирани културолог из Панчева.
Омољица: Изложба слика
Наталије Билетњикове из
Белорусије, као и дечјих
радова из те земље биће отворена у уторак, 3. октобра, у
галерији Дома културе. У
истој установи позориште
„Арс лонга” извело је представу под називом „Доктор за
дечја питања”.
Старчево: Бугарски ска-панк-рок састав „Toyletters” наступио је у петак, 29. септембра,
у ККК-у. Други фестивал екологије и урбане културе под
називом „Ring the Alarm”
одржан је од 29. септембра
до 1. октобра на дунавском
насипу у близини такозване
винчанске скеле. Основано је
Друштво за бугарски језик,
књижевност и културу „Георги Сава Раковски”, а председница ће бити Марија Димитрић, професорка ликовног.
Поводом Дана ослобођења
Старчева положено је цвеће
на споменик у центру села.
Књига афоризама Зорана Т.
Поповића „Кад порастем,
бићу велики” биће представљена у понедељак, 9. октобра, у 11.30, у Дому културе.

КОД СКЕЛЕ ИЗМЕЂУ СТАРЧЕВА И ВИНЧЕ

Зазвонио аларм

УСПЕШНА ГОДИНА ФОЛКЛОРНЕ СЕКЦИЈЕ ДОМА КУЛТУРЕ

Старчевци стигли до милановачког сабора
Фолклорна секција при Дому
културе у Старчеву, оформљена на иницијативу ентузијаста
и заљубљеника у традицију,
активно функционише већ
годину дана.
У међувремену је та група,
уз приметан напор свих чланова, забележила запажена
гостовања, а вредан рад крунисан је протеклог месеца учешћем на војвођанској смотри

Страну припремио

Јордан
Филиповић

фолклорног стваралаштва у
Врбасу и на једној од најпрестижнијих манифестација у

Србији – четрдесет петом Сабору народног стваралаштва у
Горњем Милановцу. Поменути

наступи увели су Фолклорну
секцију Дома културе у сам врх
ансамбала у држави. Важно је
истаћи да су Старчевци представљали Јужнобанатски округ
на еминентном догађају у
шумадијском градићу, што су
обезбедили на регионалним и
покрајинским окупљањима у
току године.
Уметнички руководилац
поменуте групе Жарко Мојсиловић све ово види као додатни стимуланс за унапређење
квалитета рада и повећање
чланства, па се нада да ће тиме
скренути пажњу адекватних
институција и добити њихову
подршку.

Прошлог викенда је на дунавском насипу на територији
старчевачког атарa, у близини терминала скеле „Маријино поље” – Винча, одржан
други фестивал под називом
„Ring the Alarm”.
Програм на тој прелепој
локацији усред природе осмислио је Аутономни културни
центар „Егзопростор” с циљем
да укаже на неопходност
пошумљавања. С обиром на то
да је дрвеће добар пречистач
ваздуха, али и изолатор буке,
порука је јасна. Нарочито ако

се зна да је у ноћима између
29. септембра и 1. октобра,
при озвучењу од преко десет
киловата, наступило тридесетак извођача електронске
музике, као што су Hornsman
Coyote, „Bush Mad Squad”,
Lucanо Hilfinger...
Преко дана су се одвијале
радионице за младе и акције
садње младица и чишћења
приобаља, а гостима су на
располагању били простор за
камповање, рентабајк сервис,
као и укусна и разноврсна
храна локалних кулинара.
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Тематски програм
Четвртак, 5. октобар, 18 сати, Дечје одељење Градске
библиотеке: програм „Читам ти причу”.
Петак, 6. октобар, 10 сати, мала сцена Културног центра:
Дечја недеља, промоција романа „Хоћу кући” Јасминке
Петровић.
Петак, 6. октобар, 12 сати, Гимназија „Урош Предић”: Дечја недеља, промоција тинејџ романа „Све је у реду” Јасминке Петровић.
Петак, 6. октобар, 18 сати, сцена Културног центра: Дечја
недеља, представљање дечјих филмова „Уклето позориште”
(аутори – деца узраста од 10 до 14 година) и „Чудни Флипи
и Миско” (аутори – деца узраста од шест до десет година).
Уторак, 10. октобар, 19 сати, биоскоп „Војводина”: предавање „Скривене приче сведених форми” др Адама Црнобрње (Народни музеј Београда).

Представе
Субота, 7. октобар, 12 сати, дворана Културног центра: Дечја недеља, представа „Принц од белог лука”.
Среда, 11. октобар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа „Невиђена Црвенкапа” Александра Поповића, у
режији Миодрага Дануловића.

Музика
Петак, 6. октобар, 20 сати, дворана „Аполо”: концерт
„Филип Крумес квартета”.
Петак, 6. октобар, 21 сат, дворана „Аполо”: концерт састава
„ЛАМ трио” (Пољска).

Изложбе
Уторак, 10. октобар, 19 сати, Народни музеј Панчево: отварање изложбе „Поетика и судбина 20. века” из уметничке
збирке Дома Војске Србије.

избор

МОЈ
МОЈ
Легенде из наших
крајева
Вук Палибрк, илустратор
СЕРИЈА: Једна од омиљених
серија ми је „Tim and Eric,
Аwesome Show, Great Job”.
То су Тим Хајдекер и Ерик
Вархајм, два комичара из
Лос Анђелеса који имају јако
изопачен, апсурдан и надреалан смисао за хумор. Тешко
је описати ту серију речима
и објаснити зашто је толико
смешно ако нисте гледали
својим очима. Често праве
пародије на разне ријалити
програме по америчким
телевизијама, пародије на
рекламе за бесмислене производе, а често исмевају и
сами себе. Велики број „глумаца” који се појављују у
серији су свакакви маргинални људи са улице и
натуршчици који уопште и
не глуме, већ самом својом
појавом делују генијално.
Мене та серија увек орасположи, мада нисам баш упознао много људи који воле
такав надреалан хумор.
МУЗИКА: Често слушам
музику афричких Туарега.
Углавном не знам за имена
музичара и за бендове, али
има нечег у тој музици што
је јако медитативно и смирујуће и, што је најбоље,
можете да радите друге ствари док је слушате. Понекад
слушам на интернету и емисију „Late Junction” на радију BBC. То је емисија у којој
разни људи доносе музику са
свакаквих страна света, од
традиционалних инструмената до модерних композитора. Ту увек буде неке занимљиве опскурне музике.
Исто тако волим америчке
фолк певаче као што су Док
Вотсон, Пит Сигер, „Kossoy

Петак, 6. октобар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ФЕСТИВАЛ „НОВА” ЗВАНИЧНО ПОЧЕО

ОТВАРАЊЕ СТРИП-ИЗЛОЖБЕ
„ЖИВЕО КАВАНДОЛИ!”
Радови преко сто
аутора из целог света
Еротски сегмент за
старије од 18 година
Фестивал „Нова” званично је
отворен у уторак, 3. октобра,
изложбом „Живео Кавандоли!
– Ход по бесконачној линији”,
која је приређена у биоскопу
„Војводина” у част чувеног италијанског аниматора Освалда
Кавандолија.
Манифестацију су свечано
отворили оперативна директорка фестивала Моника Хусар
Токин, Давид Скалмани, директор Италијанског института за културу у Београду, Стефано Гверини, представник
Музеја индустрије и рада у
Бреши (Италија), и Серђо
Кавандоли, документариста и
син аниматора Освалда Кавандолија. Гости су били и Пјеро
Тонин, најпознатији аниматор
у Италији данас и настављач
Кавандолијевог рада, и Фусако Јусаки, позната јапанска
стрип-цртачица.
– Обожавао сам „Линију”
када сам био мали и заиста сам
срећан што сам касније имао
прилику да учим од Кавандолија, јер је био мој херој.
Направио је интернационални
лик, који није говорио ниједан
језик, али су га разумели људи
из различитих култура широм
света. Тај хумор је ванвременски – нагласио је Пјеро Тонин.

Изложба „Живео Кавандоли” у биоскопу „Војводина”
Освалдов син Серђо Кавандоли изразио је велику захвалност што се лик и дело његовог оца величају на овај начин.
– Верујем да би и мој отац
био задовољан када би видео
ово. Његов рад је познат, али
ни у Италији се не везује за
њега самог. Сви зна ју за
„Линију”, али не знају да иза
тога стоји Освалдо Кавандоли – истакао је Серђо Кавандоли.
Он је додао да је он био упознат с тим да је на овим просторима анимирани филм
„Линија” био веома гледан и да
је његов отац због тога био врло
задовољан и поносан.
Фестивал „Нова” од самог
почетка подржава Италијан-

ски институт за културу у Београду.
– Веома сам срећан што су
дошли и уметници из Италије,
јер је ово сјајан начин да
покренемо сарадњу између
наше две земље. Изузетно ми
је драго што имамо прилику да
представимо идеју „La Lineа” и
Освалда Кавандолија, који су
изузетно значајни за италијанску историју анимације – рекао
је Давид Скалмани, директор
Италијанског института за културу у Београду.
На изложби су представљени
радови преко сто аутора из
читавог света, међу којима су се
нашли и домаћи стрип-аутори
Александар Зограф (уједно и
селектор домаћег програма),

Wostok, Драгана Купрешанин,
Борис Станић, Ана Петровић,
Дарко Дацовић, Милан Симић,
Марко Малк и Никола Витковић.
Изложба је била изузетно
посећена, а посебну драж овом
догађају дали су малишани,
који су у једној од просторија
биоскопа „Војводина”, с карикатуристом Николом Драгашем на челу, цртали инспирисани радом Кавандолија.
У оквиру фестивала „Нова”,
поред стрип-сегмента, биће
одржан и музички програм у
Ковину, Панчеву и Београду,
као и бројна предавања и радионице.
Изложба је организована уз
покровитељство „Ерсте банке”.

КОНКУРС

Салон уметности Панчева 2017.
Галерија савремене уметности
Културног центра Панчева у
новембру 2017. године организоваће четрдесет седми Панчевачки салон уметности, на
тему „У додиру с природом”.
Ове године биће представљени
радови из области сликарства:
сликање ваздуха и воде – еколошке инспирације јужнобанатске слике (слике треба да
буду галеријског формата,
опремљене); графике, цртежа
и стрипа: реч и слово; вајар-

ства: вертикале вајарских узлета и конструкција отворени
сегмент граничних и интермедијалних остварења.
Потребно је до 10. октобра
послати фотографију рада
(JPG 300DPI) којим конкуришете за Салон, податке о раду
(назив рада, година, техника и
димензије) и кратку биографију (контакт, школовање – највише три реда).
Право учешћа имају сви
професионални уметници који

су рођени или раде на територији града Панчева. Конкурише се уметничким делима
насталим после 2015. године.
Конкурсну документацију треба доставити на имејл адресу
panart@panet.rs с назнаком „за
Салон Панчева”.
Учесници конкурса биће
информисани о резултатима
до 26. октобра. Аутори који
прођу на конкурсу, биће обавештени о томе када треба да
доставе радове за излагање.

IN MEMORIAM

Одлазак примабалерине Вишње Ђорђевић
Sisters”, Елизабет Котен...
Њихова музика ми прија
због обиља занимљивих прича и легенди.
КЊИГА: Једна књига коју
радо читам зове се „Легенде
из наших крајева” Мирка
Милојковића. Не знам одакле ми и може ли било где
да се нађе с обзиром на то да
је издање из 1985. То је збирка кратких народних прича
и легенди из разноразних
крајева Србије које су препричавали мештани села и
стари зналци. Приче су
минимално дорађене, тако
да су у њима задржани свакакви старински изрази и
начини говора и записане су
тачно онако како су их
мештани тих крајева препричавали. Оне обилују
древним митолошким бићима, вукодлацима, духовима,
вештицама и демонима,
често су јако забавне, смешне и надреалне, а понекад
су повезане с називима многих места у Србији. Занимљиво је колико је свет паганизма и народних прича
богат и инспиративан.

Чувена српска примабалерина, кореограф и некадашња
директорка Балета Народног
позоришта у Београду Вишња
Ђорђевић преминула је 28.
септембра у Београду.
Вишња Ђор ђе вић је рође на у Пан че ву 1938. годи не.
Завр ши ла је Сред њу балет ску шко лу „Лујо Дави чо” у
Бео гра ду у кла си педа го га
Симе Лаке ти ћа и Соње Лан кау. У Балету Народног позори шта у Бео гра ду од 1956.
године најпре је играла мање

соли стич ке, а затим и глав не уло ге.
Веома запажене креације у
класичном репертоару остварила је у балетима „Лабудово језеро”, „Жизела”, „Зачарана лепотица”, „Шчелкунчик”, „Бахчисарајска фонтана”, „Спиритуелс”, „Блудни син”, „Ондина”,
„Абраксас”, „Ана Карењина”,
као и у домаћим представама
„Охридска легенда”, „Човек
пред огледалом”, „Напуштене”,
„Кинеска прича”, „Катарина
Исмаилова ’77”.

С Балетом Народног позоришта гостовала је на позорни-

цама широм Европе и Азије, а
посебне успехе постигла је у
Барселони, Техерану, Единбургу и Лозани. Самостално је
наступала у Напуљу и на Куби.
У периоду од 2001. до 2005.
године била је директор Балета
Народног позоришта у Београду. За свој уметнички рад добила је бројне награде и признања, међу којима посебно место
заузимају Награда за животно
дело, Признање за изузетан
допринос култури наше земље
и Плакета Народног позоришта.

ШКОЛА КАРИКАТУРЕ ДОМА ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО

Аудиција за младе таленте
Због великог интересовања и
након три циклуса до сада
Школа карикатуре Николе Драгаша у Дому омладине Панчево поново почиње да ради.
За разлику од претходних
циклуса, сада ће школа бити
реализована у два термина:
један за почетнике и други за
напредну групу.
Радионице званично почињу
у суботу, 7. октобра, у просторијама Дома омладине. Настава ће

се одржавати суботом и сваки
термин ће трајати 90 минута –
од 10 до 11.30 за нове младе
таленте и од 11.45 до 13.15 за
напредну групу.
За почетнике ће бити организована аудиција, на коју ће
морати да донесу своје цртеже
настале у претходном периоду
и на основу њиховог предзнања биће одлучено да ли ће
похађати школу карикатуре.
Свака група ће бројати око два-

десет пет полазника ради
њиховог ефикаснијег рада и
напредовања.
Заинтересовани се могу јавити
на број телефона 064/15-09-981.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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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
ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА
ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 31. ОКТОБРА
ПАКЕТ 1
• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА

Цена: 180 динара (у цену је укључено и вађење крви)

ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА ЕНЗИМА ЈЕТРЕ:
АST - цена: 80 динара, ALT - цена: 80 динара
ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ
(детектовање скривеног крварења
из дебелог црева)
Цена: 450 динара

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
Т3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
TSH - цена: 450 дин. fT4- цена: 450 дин. fT3- цена: 450 дин.
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара, fPSA - цена: 750 динара

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ
Цена: 3.000 динара
САМО СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
Прегледе врши др Љубица Лазић
из Клиничког центра Србије
Заказивање радним
данима од 7 до 14 сати
Тел. 013/21-90-900

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

УСКОРО
НОВО

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ
МОБИЛНОМ АПАРАТУ

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

•

и остварити попусте за услуге:

• Завода за здравствену
заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”
• Недељника „Панчевац”
центра„Никодент”
• Стоматолошког
(Максима Горког 2)

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ОПЕЛ ЗАФИРА 1,8
2002. годиште, пежо
307, 2004. годиште
на продају. 064/12527-06. (СМС)
НА ПРОДАЈУ голф 2,
мотор 1,6, 88 годиште, четворо врата,
бензин- плин, алуминијумске фелне, боја
металик сива, цена
750 евра. 063/76 441-17 (СМС)
ОПЕЛ ЗАФИРА 1,8
2002. годиште, пежо
307, 2004. годиште
на продају. 064/12527-06. (СМС)
ПРОДАЈЕМ голф 6.
063/892-08-35.
(247310)
ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ,
2001, регистрован,
власник, лагуна,
2009, 1.5, караван,
власник, регистрован, замена.
064/952-19-80.
(248657)
ПОЛОВНИ делови,
југо 55, алтернатор,
алнасер, ветробранско стакло засенчено, друго. 060/70159-88. (248677)
ПРОДАЈЕМ фијат
пунто, 2002. годиште. 063/748-59-93.
(248670)
ЈУГО ин, 2008. годиште, уграђен гас, регистрован до јуна
2018, 800 евра.
063/870-84-05.
(248721)
НА ПРОДАЈУ фијат
пунто 1.1, 1998.
064/102-17-40.
(248775)
ХИТНО продајем каросерију добро очуваног мерцедеса
124, 260 евра, 1987.
годиште.
064/949-92-72.
(248770)

ПРОДАЈЕМ фијат
пунто 1, 1200, бензин, производња
1996. годиште.
064/949-92-72. (248)
ПРОДАЈЕМ југо корал ин, први власник, прва боја.
063/708-27-61.
(248755)
ЗАСТАВА 101, 2000.
годиште, плин,
власник, 350 евра.
063/101-93-96.
ПРОДАЈЕМ голф VI.
063/892-08-35.
(248783)
РЕНО 4, 1989. годиште, плин-бензин.
064/568-95-76. (248)
ИЗУЗЕТНО очуван,
гаражиран, астра Ј,
1.6, 115, 2010,
37.000 км, први власник. 063/810-86-94.
(248824)
ПУНТО 2009, 51.000
км, гас, кука, гаражиран, као нов.
064/243-87-20.
(248825)
ПРОДАЈЕМ југо ин
2005. годиште, регистрован. 063/179-3683. (248884)

ОГЛАСИ

ГРАНДЕ пунто 13,
мултиџет дизел,
2006. децембар, петора врата, 115.00
км, фул опрема.
064/130-36-02.
(248903)
СИТРОЕН Ц 3, 2004.
годиште, регистрован, исправан, повољно.
060/000-33-73.
(248912)
ПУНТО 1.2, 2001, 3
В, металик плав, власник, одличан.
064/142-55-93.
(248927)
ФОРД, екстра стање,
регистрован, бојлер,
витрина, писаћи сто,
кауч.
064/154-25-82.
(248936)
ОПЕЛ корса Ц 1.0 Б,
у добром стању, на
име купца, 1.850
евра. 064/668-85-53.
(248941)
ХЈУНДАИ аксент,
1999. годиште, 1.4 Б,
у добром стању, на
име купца, 900 евра.
064/668-85-53.
(248941)
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ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало,
продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
КУПУЈЕМ аутомобиле, стање небитно, до
2.000 евра. 063/16583-75. (248932)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
од 70 до 1.200 евра.
062/193-36-05.
КУПУЈЕМ томос аутоматике и АПН, исправни/неисправни.
064/171-22-13.
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
90 до 800 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ тракторску приколицу Змај 7
т, у возном стању.
063/183-25-10
(СМС)
ТРАКТОР 558, у добром стању, регистрован. 063/823-2961. (248826)
ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу 25
м2, на Тесли, преко
пута Фабрике сијалица, 50 евра/1 месец.
063/313-848.
(248920)
АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
вектру 1.8, 2001. годиште, регистрован
до маја у одличном
стању. 063/811-1852. (248864)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2009, децембар, петора врата, сва опрема, берц плин,
95.000 км. 064/58750-24. (248904)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
(248641)

ПРОДАЈЕМ веш-машине индесит и LG у
одличном стању, дигиталне, са гаранцијцом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-6805. (248790)
ВЕШ-МАШИНА и делови од веш-машина.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07.
(248795)
СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера, монитора, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28. 353463. (248964)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

БЕЛИ СЛЕЗ расад,
стране сорте, квалитетно, повољно.
064/324-92-34,
064/035-75-22.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ регал, ТА
пећ у испавном
стању.
Тел. 060/690-51-33.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ старински намештај - грађански стил,
стар око
100 година Тел.
060/690-51-33
(СМС)
ПРОДАЈЕМ механичке писаће машине.
Тел. 060/690-51-33
(СМС)

ПРАСИЋИ и балирана детелина на продају. Мића,
064/303-28-68
(СМС)
НА ПРОДАЈУ ћурке.
064/125-27-06.
(СМС)
БАГРЕМОВА и церова дрва на продају.
060/603-32-32.
(248002)
ТВРДО дрво, преостало, превоз бесплатан. 065/640-31-49.
(246601)
СВЕ врсте огревног
дрвета. Мерење код
вас кући. 065/50156-51. (246600)
БУКВА и брикет у џаковима, продајем,
достава. 063/267328. (248386)

ПРОДАЈЕМ замрзивач 410 литара, магацинску вагу, пумпу
за воду томос.
061/195-19-10.
(248430)
АЛУМИНИЈУМСКЕ
ограде и гелендери,
АЛУ и ПВЦ
столарија.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(248574)
КОКЕ носиље, у пуној носивости, старе
годину дана на продају. 063/315-381.
(248652)
КУКУРУЗ, род 2016.
сув, џакиран, са превозом. 063/315-381.
(248652)

ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА
пећи свих кв и произвођача, достава/монтажа гратис,
вршимо замену и ремонт ТА пећи, велики избор. Гаранција.
Повољно. 061/64130-36. (248664)
НА ПРОДАЈУ алуминијумски резервоар
700 литара, димензије 180 х 65 х 65. Тел.
062/431-227. (24866)
ПРОДАЈЕМ бибер
цреп, 5 – 6 хиљада
ком, цена по договору. 064/472-84-72.
(248640)
КОМПЈУТЕРСКИ столови, грејалице, сточићи, каблови, кристали, нерц, цептер,
кухиња. 062/361676. (248641)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ алуминијумске канте за млеко, аутоматик мотор
томос, гарнитуре месарских ножева дик,
прекрупару оџаци.
065/630-47-11.
(248681)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, повољно. 063/898-00-82.
(248682)
ПРОДАЈЕМ слике,
уља на платну С. Трумића, Б. Радовића,
рани радови.
063/289-336,
066/333-892.
(248684)
ПРОДАЈЕМ шпорет
горење, три године
стар, мало коришћен. 064/492-50-28.
(248662)

ПРОДАЈЕМ суву славонску храстовину,
окрајчена, цолерица
и петица, у мањој количини. 065/829-4191, 371-551.
(248616)

ПРОДАЈЕМ собну
пећ прити, на дрва и
угаљ. Тел. 064/25580-14. (248603)
НА ПРОДАЈУ ПВЦ
прозор 100 х 140 цм.
064/158-27-50.
(248918)

ПРОДАЈЕМ шпорет
алфа 90, лукс и пет
алуминијумских радијатора. 064/57064-57. (248702)
ТЕЛЕВИЗОРИ на
продају, половни
шпорет на дрва – алфа фаворит.
066/348-975.
(248740)
ПРОДАЈЕМ: троседе,
кауче, замрзивач
сандучар, мојца фотеље, гарнитуре, регале, мост-регал, сто
+ столице, спаваћа
соба комплет, ел.
шпорет, ТА пећи, теписи, амерички плакари, разно.
063/107-78-66.
(248737)
НА ПРОДАЈУ крмача
за клање и јарац алпинац. Звати после
17 сати, 065/961-9214. (248757)
СМЕДЕРЕВАЦ, веома
повољно, луле и штедиша. 065/817-42-64.
(248751)
ПРОДАЈЕМ креку и
грејалицу на бутан.
Тел. 063/822-05-11.
(248777)
ПРОДАЈЕМ веш-машину горење и машину за судове.
063/892-08-35.
(248783)
БРУСИЛИЦА за ауто
вентила, апарат ЦО
2, 190 А, каљева пећ,
покретна, на ложење.
Лава Толстоја 25,
Панчево.
(248805)
НА ПРОДАЈУ свињске полутке.
013/632-145,
060/500-30-91.
(248803)
ПРОДАЈЕМ чамац
кабинаш, прототип.
Тел. 514-12-88.
(248802)
ПРОДАЈЕМ ловачку
пушку марке fortuna
suhl, калибра 12, хамерлес. Тел.
064/848-84-21.
(248905)

ТА пећ 3 кв, електрини шпорет, веш-машина, фрижидер 180
л – 200 л – 215 л 240 л, шпорет плинструја-гас, трпезаријски сто са столицама, угаона гарнитура, орман, комоде,
двосед, тросед, фотеље. Тел. 063/86182-66. (248835)
ПРОДАЈЕМ половна
храстова врата, висина 210 цм, ширина
217 цм и двокрилна
врата. 064/288-1233. (248860)
ДУЊА, грожђе, јабука за ракију, довозим-продајем. Тел.
064/232-64-33.
(248866)
МАШИНА за веш,
машина за сушење,
шпорет уградни, тепих, машина за судове. 063/198-84-00.
(248848)

ПОВОЉНО продајем
очувану угаону гарнитуру, са табуреом.
062/885-43-20.
(248910)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи од 2 до
6 кв, достава, гаранција. 064/366-57-87,
335-930.
(248937)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, годину
дана гаранција.
065/339-44-48.
(248937)
НОВА собна врата,
два ПВЦ светларника
144 х 145, 300 комада црепа.
063/214-387.
(248934)
ТЕСТЕРА за ограду,
лотре 3,5 м, косилица на струју. 631236, 065/417-85-79.
(248940)

ПРОДАЈЕМ већу глодалицу, стуну бушилицу првомајску.
063/807-50-65.
(248849)
СТАРИ бибер цреп,
резервоар за течно
гориво 2 м³.
066/314-632.
(248853)
ПРОДАЈЕМ веш-машину за прање, сушење веша, индесит.
063/158-27-50.
(248915)
НА ПРОДАЈУ дрва,
шљива.
064/341-79-73.
(248929)

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе. Нова кухиња, 10.000 динара.
371-568, 063/773-4597. (248949)
ПРОДАЈЕМ трафику
са робом, у центру
града, цена 10.000.
066/085-800.
(248967)
ПРОДАЈЕМ ормане,
тросед мојца, француски лежај, комоде,
машина за сушење
веша, радни сто,
компјутер сто, старе
плоче, ТА пећ, радијаторе, столове и др.
064/155-38-13.
(248968)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (248)
КУПУЈЕМ полован
намештај, плинске
боце, ТА пећи, старо
перје. 066/900-79-04.
(248695)
КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи
свих кв, долазак одмах, добро плаћам.
061/641-30-36.
(248664)
КУПУЈЕМ ТА пећи
исправне и неисправне, замрзиваче,
полован намештај.
062148-49-94.
(248682)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш-машине,
шпорете, замрзиваче
и остало. 061/62707-31. (248782)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидер,
шпорете, веш-машину. Златко, 061/14482-80, 063/196-5456. (248827)

КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи,
свих кв, исплата одмах. 065/646-65-58.
(248899)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36.,
064/481-14-77.
(248872)
КУПУЈЕМ ТА пећи,
исправност није битна. 064/366-57-87,
335-930. (248937)
КУПУЈЕМ ТА пећи
свих величина.
065/339-44-48.
(248937)
КУПУЈЕМ перје, старински намештај,
слике, сатове, стари
новац, статуе, старо
покућство. 335-930,
063/705-18-18.
(248937)
КУПУЈЕМ старе вешмашине, шпорете,
бојлере и остало старо гвожђе.
061/301-64-94.
(248956)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ДЕО салонске куће са
изласком на улицу
Максима Горког, комплетно сређен, 87м2,
56.000 евра, Тел.
060/034-31-11. (СМС)

НА ПРОДАЈУ кућа у
веома добром стању,
одмах усељива, са
централним грејањем, климом... у Бан.
Новом Селу, са помоћним објектом у
виду две просторије,
велике терасе, затим
помоћним објектима
у виду пар затворених шупа, амбара.
Иза свега тога постоји и башта. Контакт
тел. 063/787-31-94
(СМС)
КУЋА, Војловица,
180 м2, сређена,
45.000, хитно.
065/367-71-71 (СМС)
ПРОДАЈЕМ плац на
ободу Београда, Кумодраж, ексклузивна локација, 7 ари х 6.000 евра.
Може договор. 064/57232-19. (248268)

КУЋА у Старчеву, 10
ари плаца. 060/41516-13. (248413)
КУЋА у Качареву,
170 м2, одмах усељива. Цена договор.
013/601-472.
(248395)
ПРОДАЈЕМ кућу на
старој Миси, 7 ари,
45 м2 + 40 м2.
064/668-87-78. (и)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Цара Лазара.
061/252-89-96.
(247958)
У СКОРЕНОВЦУ кућа
са парцелом, продаје
се, 35.000. Назвати,
064/366-92-92.
(248612)
МАЊА хала, зидана,
на 5 ари, могућа
пренамена у стан.
069/213-97-37. (243)
ЈАБУЧКИ пут, плац 4
ара, добар прилаз и
ширина плаца.
069/213-97-37. (243)

ПЛАЦ 14 ари, под
воћем, Пелистерска,
могућа градња.
064/419-87-44,
063/245-225.
(248725)
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ПОНУДА

ЦРЕПАЈА, 90 м2,
ПВЦ, 6 ари, усељива,
20.000. (679), „Трем
01”, 063/636-23-83,
013/332-031.
(248728)
ВОЈЛОВИЦА, 100 м2,
18 ари + 60 м2,
40.000. (679), „Трем
01”, 063/636-23-83,
013/332-031.
(248728)
КАРАУЛА, нова кућа,
86 м2, енергетски пасош, укњижена, власник. 065/258-87-77.
(248729)

КУЋА, Омољица, 65
м2, 6.5 ари, помоћни
објекти, легализована. 064/961-00-70.
(248736)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац, 8 ари,
Козарачки просек.
060/601-6023.
(248742)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за квадрате две куће
+ 1 локал (125 + 25
м2), угао Д. Туцовића
и Ј. Максина, Маргита, укњижено, 3.3
ари, могућност изграђености ПР + 2
спрата + ПК. Договор. 061/180-14-41.
(248634)
КУЋА на продају на
Тесли. 251-03-94.
(248639)

ПРОДАЈЕМ земљу,
Долово. 319-754,
061/153-34-61.
(248668)
ТЕСЛА, кућа – Ј. Маринковића, 3.95 ари,
65.000. 013/370-441,
063/751-36-19.
(248673)
СТРОГИ центар, могућност доградње,
плац 6.5 ари.
064/174-54-17.
(248676)
ПРОДАЈЕ се кућа у
Иванову. Тел.
062/415-359. (24674)
ПРОДАЈЕМ плац у
Скробари, 10 ари,
водовод, струја близу. 060/346-51-11.
(и)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
непокретност, башта,
прво српско поље,
Новосељански пут.
064/128-22-06.
(248687)
ОМОЉИЦА, плац
11,5 ари, струја, вода, гаража, започет
објекат. 064/260-0534. (248705)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у
Војловици, 013/23221-30, 063/162-5000. (248765)
ХЕКТАР грађевинског земљишта, северна зона, асфалт,
струја, вода, 18.500.
063/894-84-23.
(248746)
НОВИ СВЕТ, прелепа
салонска, 178 м2, 5,5
ари, 87.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (248773)
БЛИЗИНА града, одлична, 200 м2, 2 ара,
100.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (248773)
КУДЕЉАРАЦ, одличан плац, 10 ари,
20.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (248773)
ТЕСЛА, кућа 65 м2,
1.8 ари плац, 42.000,
може замена. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(248539)
ГОРЊИ ГРАД, кућа,
три стамбене јединице, 330 м2, 150.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (248539)
ПОТРЕБНА кућа,
центар, плац најмање 3,5 ара. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(248539)
НОВА МИСА, етажа
куће, гаража, подрум, део дворишта,
40.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (248796)
НОВА МИСА, кућа
160 м2, подрум и гаража, 60.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (248796)
БАВАНИШТАНСКИ,
до пута, новија, 600
м2, 13,5 ари, укњижена, 25.500. (49),
„Мустанг”, 064/15118-93. (248815)
СТАРЧЕВО, главна
улица, лепа приземна, 75 м2, 6.5 ари,
24.000. (49), „Мустанг”, 064/151-1893. (248815)
ПРОДАЈЕМ стару кућу са плацем 30 ари,
у Банатском Новом
Селу. 063/863-80-15.
(248804)
КУЋА, гаража, воћњак, башта 20 ари,
Пелистерска 18-е.
065/251-56-89.
(248822)

ОГЛАСИ

10 АРИ башта, воћњак, код касарне
Растко Немањић.
Тел. 064/888-40-95.
(248839)
МАРГИТА, почетак,
100 м2, 1.5 ари, без
улагања, усељива,
70.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(248865)
СКРОБАРА, започета
кућа, плац 78 ари, до
пута, 13.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(248865)
ВОЈЛОВИЦА, 65 м2,
6 ари, канализација,
16.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(248865)
ТЕСЛА, кућа, екстра
локација за приватни
бизнис и становање.
063/329-464,
066/001-050.
(248874)
ПРОДАЈЕМ ланац земље, Новосељански
пут. 064/483-51-96.
(248875)
ВОЈЛОВИЦА, приземна, 139 м2 + локал 30 м2, на 7,29
ари, 31.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(248850)
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ПРОДАЈЕМ кућу у
центру, 500 м2, стан,
локали, гаража, врт.
062/830-10-73.
(248851)
ПРОДАЈЕМ плац 31
ар, Преспанска улица. 064/131-42-02.
(248852)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву. 064/26403-14. (248856)
ВЕЛИКИ избор кућа,
све локације. „Гоца
013”. 063/899-77-00.
(248885)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Тесли, позвати после
15 сати на телефон
064/280-22-80.
(248902)
КУЋА на 5 ари плаца, шири центар, Народна башта.
062/803-11-93.
(248911)
ПРОДАЈЕМ 75 ари, у
северној зони, поред
пута. 066/354-791.
(248916)
ПРОДАЈА плацева,
укњижени, грађевинска зона, Пелистерска и Кајмакчаланска. 063/894-88-11.
(248791)
КУЋА, центар, двориште, 45.000. (67),
„Милка”, 063/74428-66. (248600)

ПЛАЦЕВИ, Миса
6,75, 58 + 36, 42.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
БЛИЗУ центра кућа
на 3,6 ари, 65.000;
Миса 124 м2, договор. „Лајф”,
061/662-91-48.
(248962)
КУЋА на продају,
Старчево, окретница,
104 м2 + 3.66 ари
плаца. 061/187-2422. (248953)
ПРОДАЈЕМ плац
17,5 ари на Јабучком
путу. 063/719-42-71.
248959)
ВОЈЛОВИЦА, кућа
170 м2, 3 ара, ново,
договор, хитно.
063/784-71-34,
063/771-75-96.
(248948)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ плац на Јабучком путу, минимално 15 ари. Тел.
065/334-17-26.
(246244)
КУПУЈЕМ плац или
старију кућу за рушење у центру града,
минимално површине 5 ари. Пожељно
др Касапиновића,
Светозара Милетића,
Бранка Радичевића.
064/668-97-86.
(247443)

ЦЕНТАР, продаја
станова, 40 – 120 м2,
650 – 8590 евра/квадрат, са ПДВ-ом.
063/323-584.
(248462)
ПРОДАЈЕМ стан, 68
м2, у строгом центру
града, без посредника. Тел. 064/511-2510. (248678)
КОД америчке зграде продајем двособан, 620 евра/м2, у
Самачком, гарсоњера. 062/361-676.
(248641)
ПРОДАЈЕМ екстра
стан у центру, 110
м2, два нивоа.
063/712-62-84.

СОДАРА, 56 м2, ЦГ,
VI, лифт, није задњи,
усељив одмах,
31.000. (679), „Трем
01”, 063/636-23-83,
013/332-031.
(248728)
СОДАРА, 83 м2, I,
ЦГ, четири собе,
ПВЦ, реновиран,
45.000. (679),
„Трем 01”,
063/636-23-83,
013/332-031.
(248728)
СТАН, 61 м2, грејање, III спрат, беспрекорно стање, Маргита, новоградња, власник. 064/136-42-00.
(248754)

ДВОРИШНИ стан 42
м2, гаража, три шупе,
3.5 ара на
коришћење. Тел.
061/132-25-37.
(248661)
ЦЕНТАР, двособан,
52 м2, II, новији, етажно, 35.000. Власник, 066/200-514.
(248685)
ЦЕНТАР, једнособан,
38 м2, приземље, грејање, нов, 30.000,
власник.
066/200-514.
(248685)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан, 61 м2, гаража, укњижен,
17.000, договор.
061/147-82-23.
(248686)

ЈЕДНОСОБАН, сређен, I спрат, Доњи
града, продаја/замена. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (278884)
ДВОИПОСОБАН,
квалитетан, војне
зграде, 63 м2 + велика тераса, 38.000
евра. (470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(278884)

СОДАРА, 75 м2, ЦГ,
II, лифт, две терасе,
усељив, укњижен,
41.000. (679), „Трем
01”, 063/636-23-83,
013/332-031.
(248728)

ДВОСОБАН, Тесла,
ЦГ, први спрат, тераса, 57 м2. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.

СТАНОВИ
ПОНУДА

КУДЕЉАРСКИ насип,
Преспанска, 88 м2,
трособна на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (248458)
СТРЕЛИШТЕ, 200 м2,
три стамбене целине
на 3,38 ари, 60.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(248458)

ДОЛОВО, хитно
плац, нова озидана,
5.000; Ковачица,
центар, 4.50 ара,
8.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
КУЋА, Стрелиште,
100 + 50 м2, 32.000;
Маргита, 4,11 ари,
101 м2, 35.000. (67),
„Милка М”, 063/74428-66.

ПРОДАЈЕМ стан без
посредника, Радомира Путника 14, 62 м2.
Тел. 061/292-71-76
(СМС)
ПРОДАЈЕМ стан , 44
м2, у центру Петровца на мору, власник.
064/572-32-19.
(248268)
МАРГИТА, једнособан, хитно, продаја/замена, 16.500;
Стрелиште, једнособан, 39 м2, 19.000;
Пепељара, 58 м2,
23.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
ДОЊИ ГРАД, трособан, салонски, усељив, сређен, I, гаража. 064/153-14-03.
(248110)
ДУПЛЕКС, два купатила, трособан стан,
једнособан стан, нова Миса, повољно.
064/955-86-34.
(247942)
НОВ стан, 65 м2, и
гаражу 14 м2, Ул. Таковска. 063/342-220,
063/701-19-77.
(247410)
ПРОДАЈЕМ двособан
комфоран стан, 58
м2, Котеж 2, беспрекоран, власник,
31.000, без посредника. 062/102-06-72.
(248487)
ТЕСЛА, трособан, 66
м2, IV, двостран, реновиран, цена по виђењу. 063/827-58-58.
(248351)

ДВОСОБАН, ТА,
Стрелиште, 53 м2,
ПВЦ, ново купатило,
струја, 29.000. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(278884)
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ДВОСОБАН, Котеж
2, тераса, од 30.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (278884)
ЈЕДНОИПОСОБАН,
40 м2, С. Саве, новоградња, 19.500 евра.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(278884)
ГАРСОЊЕРА, Котеж
1, 28 м2, ЦГ, 21.000
евра, договор. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(278884)

СТРЕЛИШТЕ, леп
двособан, 53 м2, тераса, IV, 21.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(248773)
ДВОСОБАН, 55 м2,
Стрелиште, 26.000;
Котеж , 28.00; Тесла
30.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(248767)
ЈЕДНОСОБАН, 34 м2,
Стрелиште, 21.000;
Тесла, 23.500; центар, 15.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(248767)
ТРОСОБНИ, 120 м2,
Миса, 38.000; Стрелиште, 43.000; Содара, 45.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(248767)
ПРОДАЈЕМ стан, 58
м2, ЦГ, Котеж 2, ВП,
власник. 064/208-9121. (248766)

ТЕСЛА, троипособан,
79 м2, II, 48.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (248045)
ТЕСЛА, једнособан,
40 м2, (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(248045)
ТЕСЛА, једнособан,
30 м2, новији, II,
23.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(248045)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, IV, ЦГ, 15.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(248796)
КОТЕЖ 1, једноипособан, 40 м2, 22.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(248796)
КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, ЦГ, IV, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(248796)

КОТЕЖ 2, двособан,
III, 62 м2, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(248796)
СОДАРА, двоипособан, 60 м2, V, ЦГ,
лифт, 29.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (248796)
НОВА МИСА, 47 м2,
новија градња, код
школе, 22.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (248796)
ТЕСЛА, двоипособан,
V, ЦГ, 62 м2, тераса,
38.000. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(248815)

ОГЛАСИ

Г. ДИМИТРОВА, двоипособан, рађено купатило, ЦГ, V,
36.500. (49), „Мустанг”, 064/151-1893. (248815)
ИВЕ КУРЈАЧКОГ,
дворишни, 50 м2,
двособан, 11.000.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(248815)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2, VI, ЦГ,
уредан, 24.500. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (248816)
ТЕСЛА, већи двособан, ВП, ЦГ, 62 м2,
добар, 33.500.
(49),„Мустанг”,
069/226-66-58.
(248816)
ТЕСЛА, двособан, 50
м2, I, TA, уредан,
29.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (248816)
КОТЕЖ 2, Кикиндска, двособан, 58 м2,
приземље, 29.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(248816)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, 55 м2,
стари Тамиш, 14.500
евра. 060/067-73-33.
(248837)

СТРОГИ центар, повољно, Лењинова, 55
м2, ЦГ, 4/5. Празан,
усељив, 33.900. Власништво.
061/324-40-85.
(248830)
ЈЕДНОСОБАН, нов,
18.500, договор, нова Миса, власник.
063/304-222.
(248832)
МИСА, поткровље,
100 м2, са свим прикључцима, сива фаза, укњижено.
065/333-55-25.
(248840)
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ХИТНО продајем два
стана, договор.
Л064/130-27-34.
(248841)
ТИП СТАНКО, једнособан, 32 м2, први
спрат, ТА, 20.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(248865)
СОДАРА, војне зграде, двоипособан, ПР,
сређен, 33.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(248865)
ЦЕНТАР, 63 м2, други спрат, новија
градња, 43.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(248865)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 65 м2, IV, лифт,
ЦГ, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(248495)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
39 м2, приземље, ЦГ,
19.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(248865)
КОТЕЖ 2, двособан,
59 м2, V, ЦГ, без
улагања, усељив,
33.000, договор.
(336), „Олимп”,
351-061, 063/274951. (248870)
ЦЕНТАР, трособан,
68 м2, III, ЦГ, 50.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(248870)
ШИРИ ЦЕНТАР, двособан, 60 м2, новоградња, III, ЕГ, потпуно опремљен,
35.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(248870)
КОТЕЖ 1, двособан,
62 м2, III, ЦГ, реновиран, 35.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(248870)
КОТЕЖ 2, гарсоњера, 22 м2, IV , ЦГ,
лифт, усељива,
16.000, договор.(336), „Олимп”,
351-061, 063/274951. (248870)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера, 25 м2, I, TA,
усељива, 16.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(248870)
ЦЕНТАР, 2.0, I, договор; Котеж 2, 2.0,
29.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(248869)

СОДАРА, 28, ЦГ,
19.000; једноипособан, 37, ТА, 22.000.
(338), „Јанковић”,
348-025.
(24886)
ТЕСЛА, двособан, 49
м2, 26.000; двособан,
53 м2, 27.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(248850)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 59 м2, ТА,
26.000; двособан, 53
м2, 21.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (248850)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 43 м2, 23.000;
двоипособан, 65 м2,
38.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (248850)
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ЦЕНТАР, двособан,
51 м2, други спрат,
ТА, 33.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (248850)
МАРГИТА, двособан,
42 м2, ТА, приземље,
двориште, 22.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(248850)
МИСА, двособан, 46
м2, 24.500; једноипособан, 40 м2, 22.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(248157)

МИСА, двособан, 46
м2, 24.500; једноипособан, 40 м2, 22.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(248157)
КОТЕЖ 2, двособан
60 м2, лифт, ЦГ,
35.000; двособан, 58
м2, 29.5000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(248157)
ЦЕНТАР, двособан,
ВП, сређен, 51 м2,
ТА, 31.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(248873)

ОГЛАСИ

НОВА МИСА, двособан, III, 58 м2, ТА,
22.500. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(248873)
ТЕСЛА, једноипособан, III, 42 м2, ЦГ,
24.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(248873)
НА ПРОДАЈУ стан 36
м2, Марка Кулића
32/4. 062/858-33-47.
(248857)
ВЕЛИКИ избор станова, све структуре,
све локације. „Гоца
013”, 063/899-77-00.
(248885)
СТРЕЛИШТЕ, стан 66
м2, I спрат, В. Влаховића, 37.000 евра.
064/305-92-00.
(248425)
ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, двособан, 38
м2, одмах усељив.
Тел. 063/891-25-70.
(248880)
ПРОДАЈЕМО или мењамо за Панчево
стан у Црепаји.
061/721-54-11.
(248890)
СТАНОВИ и куће на
свим локацијама.
Агенција (300), „Ћурчић”, 063/803-10-52,
362-816. (248913)
МЕЊАМ једнособан
стан и гарсоњеру за
већи у центру.
062/208-828.
(248921)

marketing@pancevac-online.rs

ПРОДАЈЕМ стан,
центар Стрелишта,
38 м2, ЦГ, власник.
063/161-95-53.
(248923)
СТАН, 85 м2, нова
Миса, продајем.
064/272-594,
063/225-928.
(248924)
ПРОДАЈЕМ сређену
гарсоњеру на новој
Миси, власник, договор. 064/с665-86-51.
(248928)
САМАЧКИ хотел,
гарсоњера 18 м2, ЦГ,
приземље, 12.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (248873)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, III, 35 м2, ЦГ,
22.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(248873)
ТЕСЛА, двособан
стан, I спрат, ЦГ, 53
м2, велика тераса,
подрум. 062/112-3280. (248444)
ТЕСЛА, једнособан,
ЦГ, III, 32 м2,
23.5000. (069), „Стан
плус”, 063771-75-96.
(248948)
ДОЊИ ГРАД, двоипособан, 58 м2, ЕГ,
приземље, 22.000.
(069), „Стан плус”,
063771-75-96.
(248948)
СТАН, дуплекс, новоградња од грађевинске фирме, ЦГ, тераса, паркинг.
069/822-48-24.
(248949)

СТАН, двоипособан,
Тесла, новоградња,
усељив, тераса, гас.
069/822-48-24.
(248949)
ТЕСЛА, једнособан,
ВП, 20.000; двособан, III, 26.000;
Стрелиште, леп трособан, 42.500.
„Лајф”,
061/662-91-48.
(248962)
СОДАРА, двособан,
ЦГ, 31.000; двоипособан, II, 40.500;
трособан, I и III, договор.
„Лајф”,
061/662-91-48.
(248962)

СОДАРА, војне двоипособан, 36.500; Ж.
Зрењанина, двоипособан за сређивање,
31.000. „Лајф,
061/662-91-48. (248)
ПРОДАЈЕМ укњижен
стан од 49 м2,у центру града. 060/63601-26. (248960)
СОДАРА, једнособан, 35 м2, VI ЦГ,
22.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(248873)
ДВОСОБАН, Стрелиште, VI, 55, 29.500;
Содара, III, 56,
28.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.

МАРГИТА, једнособан, нов, ПР, 16.500;
Миса, два стана, само 33.000. (67),
„Милка М”, 063/74428-66.
ГАРСОЊЕРА, Котеж
1, III, 17.800; Тесла,
II, 23.000. (67),
„Милка М”, 063/74428-66.
КОТЕЖ, 48 м2, лифт,
24.500; центар, I, 34,
26.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
ТРОСОБАН, центар,
II, ЕГ, 78. 42.500; Котеж, II, ЦГ, 74, договор, Пепељаре, I,
23.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
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СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ трособан
стан без посредника.
Котеж 1 и 2, Тесла,
центар. 063/873-0360. (248327)
АГЕНЦИЈИ „Тесла
некретнине”, потребан трособан стан на
Тесли.
064/668-89-15.
(248749)
КУПУЈЕМО станове
на свим локацијама,
брза исплата. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(248873)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за
реновирање, исплата
одмах. 064/206-5574. (248865)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68.
(248850)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан у кући, Јабучки пут, делимично намештен,
депозит, власник.
Тел. 063/606-270
(СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан у кући, Стрелиште, ненамштен. Звати после 17 сати.
063/811-82-54
(СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан празан, Копаоничка 23, нова Миса.
063/655-353. (СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, ТА грејање, код
„Авива”. Тел.
063/806-00-01.
(248720)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Миси.
064/234-15-21. (и)
ИЗДАЈЕМ кућу.
061/252-89-96.
(247958)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан на старој Миси.
Тел. 061/268-78-72,
064/444-38-21.
(248625)
НАМЕШТЕНА гарсоњера, Тесла, ТА пећ,
кабловска, 80 евра.
061/185-17-08.
(248610)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу ученици или
студенткињи,
Котеж 2.
064/908-02-94,
318-321. (248711)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
у центру, самцима.
Звати после 14 сати.
064/224-61-88.
(248718)
ИЗДАЈЕМ стан у центру, намештен, приземље, миран, 60 м2,
150 евра плус депозит. 063/712-62-84.
(248672)
ИЗДАЈЕМ кућу у Димитрија Туцовића,
намештен.
063/841-16-27.
(248648)

ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, Содара, 46 м2,
ненамештен, III
спрат, ЦГ, лифт,
100 евра. Тел.
064/851-66-82,
060/557-68-22.
(248668)
ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен стан на
Миси, ТА грејање.
061/295-16-33.
(248611)
ИЗДАЈЕМ собу самцу
или самици, употреба кухиње и купатила. 065/803-53-29.
(248706
ИЗДАЈЕМ двособан
дворишни стан за
5.000 динара, посебан улаз, шупа, двориште, за двоје или
једну особу у Старчеву, главни пут.
064/058-59-96.
(248700)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком, самцу или самици. 060/519-11-14.
(248699)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, близу
„Авив парка”, ТА.
Тел. 063/722-38-09.
(248442)
БЕСПЛАТНО собу и
кухињу, купатило, издајем станарки у
Иванову.
064/372-94-71.
(248946)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру
на Содари,
скоро реновирану,
све ново.
061/273-10-45.
(248947)
ИЗДАЈЕМ стан, 45
м2, ТА, Ул. Цара Душана 57, 100 евра.
063/341-821.
(248961)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1, 50 м2, намештен. 065/665-75-10.
(248966)
ИЗДАЈЕМ стан на новој Миси, 100 м2,
120 евра.
063/153-70-99.
(248957)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан на
новој Миси, полусутерен, ТА грејање.
063/839-56-81. (248)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан у кући, центар,
сређен, централно
грејање. 062/296-2447. (248807)
НАМЕШТЕН једнособан + једноипособан,
новоградња, двориште, 80 евра, код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (248)
ИЗДАЈЕМ два стана,
полунамештен већи и
мањи. 064/137-4789. (248829)
ЈЕДНОИПОСОБАН
празан стан, Тесла,
38 м2, без грејања.
064/426-27-09,
064/238-09-46.
(248833)
ИЗДАЈЕ се једнособан на Содари са телефоном, централним грејањем.
060/151-23-55.
(248834)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, празан, кућа,
Стрелиште. Тел. 311071, 064/584-25-35.
(248730)
ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту, ЦГ, намештен, повољно.
064/399-27-16.
(248731)
ИЗДАЈЕМ собе за
раднике, самце.
064/305-73-01.
(248733)
ДВОСОБАН стан,
парно грејање, 55 м2,
за издавање.
064/058-60-13.
(248752)
ПОЛУНАМЕШТЕН
једноипособан стан,
Котеж 1, реновиран,
130 евра. 301-165.
(248776)
ПОЛУНАМЕШТЕН
једноипособан стан,
зграда + једноипособан дворишни намештен + гарсоњера.
Стрелиште.
064/218-83-45.
(248764)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан на Миси,
без грејања. 064/27400-63, 013/371-077.
(248771)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
27 м2, на Тесли, намештена, ЦГ.
063/617-421.
(248772)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
у центру. 064/81303-97. (248786)
ЈЕДНОСОБАН намештен дворишни, центар, за једну особу,
запослени, студенти,
ученици. 063/124-1018. (248790)
ИЗДАЈЕМ празну
гарсоњеру на Тесли,
ЦГ, 80 евра. 063/80412-72. (248869)
СТАРЧЕВО, издајем
двособан стан. 632046, 064/198-29-37.
(2488873)
ИЗДАЈЕМ велики намештен једнособан
стан у кући, ТА,
Стрелиште. 061/20229-69. (248854)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, центар, I, ЦГ.
062/504-504.
(248885)
ЈЕДНОИПОСОБАН
стан и гарсоњеру,
намештено, ТА, засебан улаз, центар.
061/131-79-04.
(248883)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, Тесла, ВП, ЦГ, кабловска. 064/279-74-80.
(248877)
ТЕСЛА, издајем стан,
зграда, 40 м2, ТА, намештен, близина
„Авива”, могу и фирме. 063/840-69-77.
(и)
СТУДЕНТИМА издајем намештен стан,
код Стоматолошког
факултета. 063/86407-97. (248898)

ИЗДАЈЕМ ненамештен стан, нова Миса. 065/372-52-50.
(248914)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан на Тесли. 060/651-25-55.
(248931)
ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 81 и 39 м2
у центру Стрелишта.
064/267-71-74.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 81 и 39 м2
у центру Стрелишта.
064/267-71-74.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ два локала, Јабучки пут, 170
м2 и 70 м2. 063/75912-47. (245301)
ИЗДАЈЕМ магацинхалу, 200 м2, стара
Миса. 063/301-653.
(247431)
ПРОДАЈЕМ објекат
за смештај, 500 м2, у
центру и пословностамбени, зграду
1.620 м2. 060/312-9000. (248707)
ИЗДАЈЕМ локал у
Панчеву, Немањина
8, 26 м2. 064/184-8750. (248644)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру, 40 м2, са канцеларијским намештајем, паркинг.
063/712-62-84.
(248672)
ИЗДАЈЕМ локал у
Панчеву, Његошева 2
(преко пута „Хедониста”), 15 м2. 064/18487-50. (248644)
КИОСК на продају,
Аутобуска станица,
повољно. 063/87903-55. (248758)

ИЗДАЈЕМ локале од
24 и 7 м2, у центру.
064/267-72-17.
(248784)
ИЗДАЈЕМ два локала, центар, погодно
за пекару. 064/22416-66. (248791)
ТАМИШ КАПИЈА, издајем локал 45 м2 +
три гаражна места.
Ново. Тел. 060/15287-70. (и)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру, 40 м2, ТЦ
Змај Јовина, први до
Његошеве улице.
069/535-20-00,
064/124-57-02.
(248823)
ИЗДАЈЕМ локал, 38
м2, код Зелене пијаце. 060/351-03-56.
(248798)
ИЗДАЈЕМ локал 50
м2, у новој згради,
Моше Пијаде 61-б.
064/841-59-31.
(248828)
ИЗДАЈЕМ два локала
у центру, један опремљен салон лепоте.
064/286-86-72.
(248908)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
издајем локал, 16 м2,
нов. 064/959-98-83,
065/966-66-61.
(248945)
ПОСАО
ПОНУДА

ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребне раднице и
возач. Доћи лично
после 17 сати.
ПОТРЕБНЕ искусне
раднице за рад на
индустријским шиваћим машинама.
064/042-99-92.

ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни пица-мајстор и раднице за
палачинке. Доћи
лично.
(248490)
АУТО-СЕРВИСУ
„Scan Auto” потребан ауто-механичар
са искуством.
064/240-69-63,
013/210-00-78.
(248459)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад на шиваћим
машинама.
069/238-07-65.
(248297)
СТОЛАРСКА радионица „Намештај Комови”, са седиштем
на Панчевачком путу, 6 км од Панчева
потребан столармонтажер.
064/128-88-80,
info@komovi.rs
(248306)
ПОТРЕБНИ радници
са искуством у раду
са моторним
тестерама.
064/648-24-51.
(248111)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБАН радник
са искуством у раду
са багером и возач
кипер камиона.
064/648-24-51.
(248311)

САЛОНУ у центру
Панчева потребан
фризер са искуством,
услови одлични.
065/555-54-44.
(248181)
ПОТРЕБНА радница
у Пекари. 062/404144. (248621)
АУТО-ЦЕНТРУ „Љубичић” потребни самостални мајстори,
ауто-механичари,
ученици. 013/344011, 063/372-231.
(246884)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ
потребне раднице у
кухињи и шалтеру.
Локал у центру.
063/834-88-10.
(248690)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ,
потребне раднице у
кухињи и шалтеру.
Локал у Браће Јовановић. 063/897-5505. (248690)
ПОТРЕБНИ возачи Б
категорије за превоз
пецива, пут обезбеђен. 060/864-07-71.
(248694)
ПОТРЕБНИ радници
са искуством у раду
са моторним тестерама и више зидара
и тесара.
064/648-24-51.
(248692)

ПОТРЕБАН ауто-механичар са искуством за теретна возила. 064/648-24-51.
(248692)
ПОТРЕБНЕ конобарице кафеу „Pacifico”. 061/519-05-77.
(248696)
ПОТРЕБНА девојка
за рад на рецепцији.
Услов познавање енглеског језика, старости до 30 година.
060/043-52-98.
(248705)
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ПОТРЕБНА озбиљна,
одговорна, љубазна,
дипломирана неговатељица, медицинска
сестра за рад са старим особама.
063/801-56-63.
(248742)
ПОТРЕБАН вулканизер са вишегодишњим искуством.
Yu-Niki.
062/309-370.
(248738)
ПОТРЕБНЕ раднице
за шивење на индустријским машинама, на дуже.
064/062-22-79.
(248713)
ПОТРЕБНА конобарица у Старчеву,
стан обезбеђен +
дневница 1.000 динара. 063/555-770.
(248792)
ПОТРЕБНИ радници
са искуством, за рад
у месари и кухињи.
„Нада Пан” д.о.о.
Месара „Ђера”, Панчево, Зелена пијаца,
ламела 2, локал 6,
063/470-009.
(248817)
ПОТРЕБНИ: административни радник,
радник у производњи, спремачица. CV
слати на mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
или донети на адресу: Ул. Иве Курјачког
87 (248806)
ПЕКАР, рад пре подне, хлеб, пециво,
продавачица, друга
смена. 064/120-0942. (248842)
ПОТРЕБНА озбиљна
девојка за рад у слот
клубу „Kentucky”.
064/474-74-47.
(248861)
ПОТРЕБНИ радници
са искуством у аутопериници „Бибац”.
066/001-050,
063/329-464.
(248874)

ПОТРЕБНА радница
са искуством у пекари. 061/631-99-26.
(248848)

ПОТРЕБНА радница
за рад у радњи са искуством. Pro Trade,
063/572-023.
(248886)
ПОТРЕБНА радница
на ендлерици са искуством. 061/721-5411. (248904)
ПОТРЕБАН радник у
пекари из Старчева
са Б категоријом.
063/835-08-48.
(248909)
ПОТРЕБНА радница
за рад у Месари.
063/362-427.
(248930)
ПОТРЕБНА радница
и радник за рад на
бензинској пумпи у
Панчеву. 351-601.
(248943)
ТРАЖЕ се кувар/ица
са искуством за рад у
сали за прославе.
069/822-48-23.
(248949)
ПЕКАРИ потребна
продавачица. Тел.
063/193-75-30.
(248954)
ШТАМПАРИЈИ потребан помоћни радник, 25-40 година,
поседовање Б категорије, са или без искуства. 061/286-34-75.
(248955)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК песак, сејанац, одвоз шута
малим и великим кипером. 064/664-8531, 013/342-338.
(СМС)
МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије, купање и нега болесника. 063/737-5960. (247995)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, уграђујем/поправљам.
063/882-25-09.
(248518)
ВРШИМО услужно
клање пилића са превозом. Тел.
064/1565-15-53, 362076. (248531)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све остало,
најповољније.
065/361-13-13.
(248800)

СЕРВИС ролетни, роло-комарника, АЛУ и
ПВЦ столарије, замена гуртни и стакала.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(248574)

АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни.
064/181-25-00.
(248301)

ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³,
одвоз шута са утоваром, рушење.
063/771-55-44.
(248287)
СРПСКИ језик, часови – основци/средњошколци, искусна
професорка, повољно. Миса. 064/32246-79. (248265)
МАТЕМАТИКА, часови (основци, средњошколци). Искусна
дипломирана професорка математике.
Повољно, успешно,
центар. 343-370.
(248630)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(246610)
ИЗДАЈЕМ казан за
печење ракије, 120 л,
са превозом и монтажом. 063/315-381.
(248652)

ПАНЧЕВАЦ

ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање, кровова, стиропор, бавалит фасаде, кречење.
Повољно.
063/865-80-49.
(248336)
НЕМАЧКИ, часови
свим узрастима. Преводи, припреме за
полагање свих нивоа.
061/656-04-04, 352892. (248636)
МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс, обраде око прозора,
комплетне адаптације. 063/893-39-94.
(248647)

ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтажа,
бојлера, шпорета,
грејача. Слободан.
063/865-80-74.
(248651)
ПАРКЕТ, хобловање,
фуговање и лакирање. Дугогодишње искуство. Повољно.
064/190-96-74.
(248666)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ,
издавање, 10 евра
дан, позовите.
064/235-08-15.
(248703)
ПРЕВОЗ робе и ствасри, селидбе комбијем. Јоца.
061/616-27-87.
(248714)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге.
Александар.
064/157-20-03.
(247814)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег ТВа и антена плус
и IPTV.
064/866-20-70.
(248715)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно.
063/318-780.
(2148745)
ВАСИТАЧИЦА и учитељица, са искуством, пружа услуге
чување, неге, образовања деце.
061/654-44-42.
(248712)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МАДЕРОТЕРАПИЈА,
антицелулит масажа,
први третман гратис.
060/650-51-20.
(248761)
ГИПС, спуштени плафони, преградни зидови, термоизолација поткровља, молерај, материјал.
060/131-81-70.
2487549
МОЛЕРАЈ, глетовање, гипс, амстронг,
термоизолација купатила, фасаде, материјал. 060/131-8170. (248754)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старој,
монтажа, санитарије,
одгушења. 063/382394. (248769)
СВЕ врсте, селидбе,
чистим таване, подруме, дворишта, повољно. 061/627-0731. (248782)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(248787)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(248821)
МЕЊАМ пелене, негујем старе особе,
спремам по кући.
Тел. 061/660-31-84.
(248809)
ЧИСТИМ и превозим
шут, чистим подруме, таване, рушим
старе објекте, повољно. Златко, 063/19654-56, 061144-82-80.
(248827)

ВРШИМ селидбе са
радницима, тура
1.000 динара. Златко. 063/196-54-56,
061144-82-80.
(248827)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(248858)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим,
јефтино, 23 године
искуства. 013/25178-97, 063/782-5148. (248868)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(248844)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит фасаде,
повољно, пензионерима попуст, проверите. 061/626-54-06.
(248879)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови. Тел.
251-19-81, 063/85222-43. (248895)
ЖЕНА, 54 године, чувала би старије особе или брачни пар.
069/135-19-63, искључиво град.
(248900)
ЧУВАЛА бих децу,
свакодневно, по потреби, поуздана, породична, стрпљива,
са искуством.
063/836-76-22.
(248901)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета.
064/341-79-60.
(248844)
ОЗБИЉНА жена радила би, неговала би
старије особе, покретне и непокретне.
965/624-76-23.
(248928)

ЧИСТИМ подруме,
кровове, одвоз разног отпада и шута,
уједно вршимо селидбе. 061/301-6494, 013/366-641.
(248956)
СЕЛИБЕ, комби превоз, услуге. 065/66575-10. (248966)
ДУБИНСКО прање
меблираног намештаја, тепих сервис.
Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(248958)
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.
(243004)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(245359)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем стану.
066/001-050,
063/329-464.
(248235)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови,
гипс, ламинат, повољно, проверите.
061/141-38-02,
062/832-36-45.
(248879)
КИПЕР превоз до два
кубика, песак, шљунак, шут, 1.300 динара. 062/355-154.
(247875)

ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут,
утовар.
063/246-368.
(248172)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчеводаље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(248153)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(247504)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа
радника, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117,
013/365-051.
СЕРВИС телевизора,
ЦО 2 апарата, аутокључева, ремонт аку
бушилица.
063/800-01-96.
(248607)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
судопере, адаптације, поправке, замена.
013/331-657,
064/495-71-59,
063/777-18-21.
(248645)
СЕЛИДБЕ, камионски комби превоз,
екипа радника, одвозимо непотребне
ствари.
063/731-77-67,
064/280-30-16,
013/236-77-34.
(248689)
ИЗДАЈЕМ рамске
скеле, металне подупираче, мешалице за
бетон.
064/351-11-73.
(248701)

КРОВОВИ, преправке, прављење нових,
термо и хидроизолација кровова. Повољан материјал, договор. 064/929-19-46.
(248711)

ЛИМАРСКИ радови,
израда, монтажа,
преправке лимарије,
кровопокривачки радови. Најјефтиније.
064/929-19-46.
(248711)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст.
013/235-39-21,
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(248709)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде
и канализације. Од
0-24 сата, пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах.
013/235-39-21,
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(248709)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту намештаја, 024, 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 (248737)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(248737)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(248737)
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

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

, www.selidbe-bomboncic.com
(248737)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније. Иван.
063/107-78-66.
(248094)
СЕЛИДБЕ робе и
ствари комбијем и
камионом, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(248737)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 024, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах.
013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(248763)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем стану.
066/001-050,
063/329-464.
(248235)
МАРКИЗА, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, хармо-врата,
уградња и поправка.
013/352-967,
065/886-85-95,
063/886-85-95.
(248864)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(248768)
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ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, поправљамо
квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(248770)
ГРАЂЕВИНСКОМ
предузећу Still-Neet
потребни грађевински мајстори са искуством, свих профила,
пријава, редовна
плата... 013/333-311.
(248795)
СВЕ грађевинске радове радимо квалитетно, повољно, зидање, бетонирања, поправка старих/нових
кровова, фасаде.
013/664-491,
063/162-53-89.
(2487999)
СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење непотребних ствари са
радницима и без њих,
00-24 сата. 064/04755-55. (248803)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до два
кубика.
065/334-23-38.
(248831)
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REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA

НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д.
ул. Народног фронта бр.12
21000 Нови Сад
Република Србија

OBAVEŠTENJE
Obaveštava se javnost da za projekat distributivnog gasovoda od Pe cevi pritiska do 4 bar za snabdevanje naseljenog mesta Kovačica sa korisničkim gasovodnim priključcima na lokaciji, ulice naseljenog mesta Kovačica,
na katastarskim parcelama sa sledećim brojevima : 8668,
3514, 3516, 3510, 3509, 3584, 3583, 3507, 3572, 3615,
7130/13, 3609, 3610, 3611, 3612, 3606, 3599/2, 3599/1,
3598/1, 3515, 3598/2, 3517, 3604, 3601, 3605, 3603,
3600, 3597, 3596, 3551, 3552, 3549, 3547, 3546, 3545,
3542, 3543, 1029, 3544, 3518, 3519, 3520, 3521, 3608/1,
3512, 3588, 3607, 3593, 3594, 3595, 3556, 3555, 3522,
3554, 3592, 3557, 3558, 3539, 3540, 1062, 3541, 3513,
3523, 3589, 3590, 3591, 3560, 3559, 3538, 3537, 3524,
3587, 3508, 3586, 3585, 3561, 3562, 3563, 3535, 3536,
3525, 3581, 3582, 3577, 3579, 3578, 3574, 3564, 3533,
3526, 387/1, 526, 3571, 3566, 3570, 3530/2, 3569, 3568,
3505, 3529/2, 3532, 3527, 3506, 3502, 3503/1, 3504,
3503/2, 3530/1 K.O. Kovačica, na teritoriji Opštine Kovačica,
nosioca
projekta
JP
„SRBIJAGAS”
(MB:20084600; PIB: 104056656) iz Novog Sada, Narodnog fronta br. 12., nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.
Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv
ovog rešenja u roku od 15 dana od dana objavljivanja
ovog obaveštenja u sredstvima javnog informisanja, preko nadležnog organa Opštine Kovačica, Opštinske uprave - Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,
imovinsko-pravne i inspekcijske poslove.

Нафтна индустрија Србије (НИС) а.д. Нови Сад
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању отворене Аукције А-048 за продају непокретности
Врсте непокретности:
· БС Јагњило;
· Пословни простор у Нишу;
· Ресторан у Кикинди;
· Стовариште у Младеновцу;
· Комплекс ТНГ Зрењанин;
· Стовариште у Панчеву;
· Стовариште у Крагујевцу;
· БС Гаџин Хан;
· Стан на Новом Београду;
· Земљиште у Мосни.
Датум и време завршетка пријема понуда са ценом: 20.10. 2017. године до 12 сати.
Датум, време и место одржавања аукције: 27.10.2017. године у 11 сати, адреса: НИС а.д. Нови Сад,
Народног Фронта 12, 21 000 Нови Сад, VIII спрат, канцеларија бр. 018.
Захтеве за учешће на аукцији и понуде са ценом доставити у одвојеним ковертама на адресу: Милентија Поповића 1, 11070 Нови Београд (Писарница, соба 14, са назнаком „За Сектор тендерских поступака”, „Аукција за продају непокретности. Поверљиво. Не отварати пре одржавања аукције”).
Контакт особе: Биљана Мићовић, телефон 064/888-27-42 и Јелена Нововић, телефон 064/888-23-44;
Електронска пошта: aukcije@nis.eu
Детаљније информације могу се пронаћи на сајту компаније www.nis.eu , на линку Тендери-Аукције.

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

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

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ
СМС-а
Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем
СМС-а на добро познат број 1202 могу слати ИСКЉУЧИВО
ФИЗИЧКА ЛИЦА.
Такође, у складу са Законом о посредовању у промету
и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ
НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,
ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ
ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво
на благајни „Панчевца” будући да је уз текст огласа
неопходно приложити доказ о власништву или потписати
одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с
горенаведеним правилима, као и са Законом о оглашавању
или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити
стопиран без права клијента на надокнаду трошкова.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању
и изградњи („Службени Гласник РС” бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,50/13УС, 98/13-УС,132/14 и 145/14)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ
ЗА ПЛАНИРАНУ ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА БР. 1,2,3
НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 7583/5, 7583/6, 7583/7,
7583/8, 7584/8 И 7584/9 КО ДОЛОВО у улици ВРШАЧКИ ПУТ У ДОЛОВУ, израђен од стране ДОО за
архитектуру и урбанизам „BLOCKART” Панчево,
под бројем УП-111/17, за инвеститора „GRANEXPORT” DOO ПАНЧЕВО, ЛУКА ДУНАВ БР. 5, ПАНЧЕВО
Увид у Урбанистички пројекат (изградња пословних објеката у функцији пољопривреде) може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4 у Панчеву, на огласној табли у холу на VI спрату у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај.
Информације и сва обавештења о јавној презентацији
наведеног урбанистичког пројекта можете добити на
телефон 013/308-905, канцеларија 610, у времену од
10 до 13 сати, у периоду трајања презентације – 7 (седам) дана почев од 06. октобра 2017. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта за
време трајања јавне презентације у писаном облику
преко услужног центра Градске управе града Панчева,
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај , Трг краља Петра I
бр. 2 – 4, у Панчеву.

Петак, 6. октобар 2017.

УСЛУГЕ

АУТОПЕРИОНИЦА
„Бибац”, антибактеријско и дезинфекционо прање тепиха,
бесплатан превоз.
066/001-050,
063/329-464.
(248874)
РАЗНО

ПЕНЗИОНЕРУ потребна жена за одржавање стана. Ослобођења 23, стан 32,
VI спрат.
065/631-13-45.
(248632)
ИНВАЛ. ПЕНЗИОНЕР, 1968, тражи
слободну жену сличних година ради брака. 065/672-87-01.
(247879)

ОБЕЛЕЖАВАЊЕМ
Светског дана борбе
против предозирања
(31. VIII 2017.) за
промотивни материјал употребили смо
фотографију недавно
преминулог суграђанина, нашег пријатеља. Извињавамо се
члановима породице
младића, за све непријатности које су
имали поводом јавног објављивања постера у недељнику
„Панчевац”. Нова+
ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман
на Златибору, базен,
СПА, интернет, кабловска. 063/719-9830. 248382)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора.
Повољно. 063/70944-97. (248663)

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

ОГЛАСИ
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Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04)

ДОО „ДУНАВ” ИВАНОВО

ОГЛАШАВА
јавни увид студије о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта ХИП „Петрохемија” а. д. Панчево, Улица Спољностарчевачка бр. 82 из Панчева, поднео je захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција резервоара ТК – 1101А, складиште примарног бензина, у фабрици Етилен у комплексу „ХИП Петрохемија’’, на к.п бр. 15993 КО Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта
могу се добити на увид радним данима од 10 до 14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
и у просторијама Градске управе града Панчева, улица Трг краља Петра I бр. 2 - 4, до 27. 10. 2017. године.
За време трајања јавног увида заинтересована јавност
може у писменом облику поднети примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја на адресу
Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 30. 10.
2017. године у згради Владе АП Војводине (приземље,
канцеларија бр. 39) у 12 сати.

расписује конкурс за радно место:
• РУКОВАОЦ ПОЉОПРИВРЕДНИМ МАШИНАМА
– ТРАКТОРИСТА

– 2 (два) извршиоца
– пожељно радно искуство

Пријаве можете слати на адресу: Зетска 2, 26000 Панчево или email на адресу: dunavad@yahoo-com

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

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

од 8 до 13 сати
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о донетом решењу о неприступању изради студије
о процени утицаја на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 02. 10. 2017. године, донео је
решење о неприступању изради студије о процени
утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција резервоара ФБ - 1109 у Блоку 11, у склопу РНП,
на к.п. бр. 3549 КО Војловица, носиоца пројекта НИС
а.д. Нови Сад из Новог Сада, улица Народног фронта
бр. 12.
Решење о неприступању изради Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни пројекат
може се добити на увид радним данима од 10 до 14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог
обавештења.

Драги наш

Последњи поздрав

ПАНЧЕВАЦ

У складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени Гласник РС” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,50/13-УС,
98/13-УС,132/14 и 145/14) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног
и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”
број 64/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове и саобраћај

ДОПУНА ОГЛАСА
О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД
СЛЕДЕЋИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНТА
У огласима излагања на јавни увид планских докумената:
1. Нацрт Плана детаљне регулације за подручје
северне индустријско-пословно-производне зоне у
Панчеву, и
2. Нацрт Плана детаљне регулације за привредну зону–индустрија посебне намене–просторна целина Индустрија скроба „Јабука” и фабрика сточне
хране „Јабука” у насељеном месту Панчево
у трајању од 30 дана и то почев од 08. 09. 2017.године,
нису наведени датуми и места одржавања јавних презентација и јавне седнице Комисије за планове за наведене планске документе, те овим путем обавештавамо заинтересоване да ће :
Јавна презентација Нацрта наведених планова бити одржана 11. октобра 2017. године – среда, са почетком у 12 сати, у Малој сали зграде Градске управе града Панчева.
Јавна седница Комисије за планове, након обављеног јавног увида у Нацрте наведених планова, биће
одржана 17. октобра 2017. године, са почетком у 13
сати, у Малој сали зграде Градске управе града
Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће
се нови термин и место одржавања седнице Комисије.

телефон: 013/301-150

МАРКО ПЕРАК
1952–2017.

Последњи поздрав

Не може се речима описати наш губитак, туга и бол, после твоје изненадне смрти.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруга РАДОЈКА,
синови ГОРАН и ДЕЈАН, ћерка ДАНИЈЕЛА,
унуци КРИСТИЈАН, АЛЕКСАНДАР, АЛЕКСА,
ДАВИД и МАРКО и снаје ИВАНА и ЈЕЛЕНА
(90/248964)

Последњи поздрав брату Марку

МИЛУТИНУ
ЂОРЂЕВИЋУ
1940–2017.
Куме, никада те нећемо
заборавити. Био си велики пријатељ и добар
човек.

МАРКУ
ПЕРАКУ

МАРКО ПЕРАК

1952–2017.
Твоји кумови:
ПАВЛОВИЋ
МИЋА и НАДА

од породице ДЕНИЋ

(47/248749)

(86/248926)

од брата ПЕРЕ с породицом
(91/248965)
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ЈОЗЕФИНА ЦИНЦОВИЋ
1957–2017.

ДАНИЈЕЛ ПЕРЧИЋ БУЦА
1945–2017.

ЈОЗЕФИНА ЦИНЦОВИЋ
1957–2017.

Наш вољени преминуо је 3. октобра, али
ће заувек остати у нашим срцима.

Не постоје речи које би описале празнину насталу твојим прераним одласком.
Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Чувај нас и дај нам снаге да издржимо ову немерљиву тугу и бол.
Вечно наша, вечно твоји.

Отишао си тихо и неприметно, али никада нећеш из наших срца и живота.

Последњи поздрав драгој колегиници.
Колеге из аналитичке
контроле ХИП „Азотара”

Ожалошћени: супруга АНКА и синови
МИЛАН и ДЕЈАН с породицама

(31/248704)

(88/248950)

Последњи поздрав драгој тетка Цици

Моја драга сестра отишла је у сећање

Синови МОМЧИЛО и ЉУБОМИР
(60/

ЈОЗЕФИНИ ЦИНЦОВИЋ
1957–2017.

СТАНИЦА ГАВА ДУША
од њене КРИСТИНЕ

СТАНИЦА ГАВА ДУША
1951–2017.

(61/248838)

С тугом и болом опростили смо се од Душе.
ЉИЉАНА, РАЛЕ, ВИОЛЕТА
и ИГОР с породицама

Опрости, мајко света, опрости, што наших гора пожалих бор, на
ком се, устук свакоје злости, блаженој теби подиже двор; презри,
небеснице, врело милости, што ти земаљски сагреши створ: Кајан
ти љубим пречисте скуте, Santa Maria della Salute?

Последњи поздрав нашој драгој

Последњи поздрав драгој куми

(73/248888)

Волимо те заувек.

С поштовањем

Твоји ГАВЧИЋИ
(71/248878)

ЈОЗЕФИНИ
ЦИНЦОВИЋ
ЦИЦИ

ДУШИ
Чуваћемо успомене...

29. септембра престало је да куца срце моје драге сестре

СТАНИЦА
ГАВА ДУША

ИВАНА, ЉУБИЦА,

ДУШИ

Заувек ћеш нам бити у
срцима.

СТАНИЦЕ ГАВА ДУШЕ
Била је наша велика подршка у свему.
Твоји: ЈАБЛАНКА и БРАЦА

САШКА и СМИЉА

од куме ДРАГАНЕ
ШАШИЋ

(70/248876)

(7/2148632)

Много смо тужни што смо те изгубили, а неизмерно
срећни што смо те имали, драга наша

Твоја БОБАНА
с породицом

МИЛЕНА, РЕНАТА
и ДАРКО

(52/248778)

(77/248892)

Вољени наш

ДУШО

(74/248889)

ТИЈАНА и ИВАНА с породицама
(75/248890)

Мојој

Драга наша

1. октобра преминуо је наш вољени

МИЛЕ
Ти ћеш за нас увек бити ту.

ДУШО

ДРАГИ СТАНКОВИЋ
1936–2017.
Поносни смо што смо те имали и неизмерно тужни што смо те изгубили.
Остају лепе успомене и неизмерна бол.
Твоја супруга ЂУРЂЕВКА, ћерке НАЂА
и КРИСТИНА, унука ТЕА и унук ДАРИО
(69/248871)

Оставила си сећање које не бледи, трагове који се не бришу...
Твоје колегинице из
РНП: НЕЛА,
СВЕТЛАНА, АНУЦА
и БРАНКА
(55/248808)

Твоји: сестра ВИДА, зет
ДРАГАН, ВЕСНА
и АНКИЦА
с породицама
(65/248847)

МИХАЈЛО
МИХАЉЧИЋ
Вољени мој брате тешко
је у души живети са мислима да тебе са нама
више нема.
Твоја СЕКА
(83/248917)

ДУШИ
последњи поздрав од СЛАВИЦЕ с породицом
(76/248891)

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

Петак, 6. октобар 2017.

Последњи поздрав нашој тетки

ВИШЊИ ЂОРЂЕВИЋ
2. X 1938 – 28. IX 2017.
примабалерини

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

1. октобра 2017, у 59. години, преминула је наша

Последњи поздрав

БИЉАНА ЛАЗИЋ
1959–2017.

БИЉИ

Сахрана је обављена 3. октобра 2017, на Католичком гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруг ЖАРКО, син ВЛАДИМИР,
ћерка ТИЈАНА, снаја СНЕЖАНА, зет ДАРКО
и унучад ВУК, ЛАНА, СОЊА и ДАНИЦА
(28/248698)

Нека те анђели чувају.
Твоји најмилији: братанци МИЛОШ
и СТЕФАН и братаница ДУШАНКА
с породицом

25

С љубављу последњи поздрав мајци

од колегиница
из „Тргопродукта”

С тугом смо се опростили од сестре, тетке и свастике

ДУШАНКЕ,
ТОМИСЛАВКЕ, ЦАЦЕ,
ЗОРИЦЕ и НАТАШЕ
(80/248905)

Заувек нас је напустила
наша прија

БИЉАНЕ ЛАЗИЋ
Последњи поздрав од ЛЕЛЕ, БЕБЕТА,
МАРИНЕ и НАТАШЕ с породицом
(79/248896)

(36/248717)

Последњи поздрав мами

БИЉАНИ ЛАЗИЋ
Син ВЛАДА с породицом
(29/248678)

БИЉАНА
ЛАЗИЋ

27. октобра 2017, у 63.
години, преминула је
наша најдража

Памтићемо је по доброти и племенитости.
МИЛЕНКО, КАТА
и МИЛИЦА ЂУРИЋ

БИЉАНИ ЛАЗИЋ
Много ћеш недостајати...
Ћерка ТИЈАНА с породицом
(30/248678)

БУБО

(85/248925)

Последњи поздрав нашој драгој

МАЈЧИЦЕ
Анђеле наш, волимо те највише на свету.
Твоји: ЈОКИ, МИЦА и ЖЕЉКА

25. септембра преминуо
је наш пријатељ

ЉУБИЦА
ЈОСИМОВ
1955–2017.

зама, него у души и нашим срцима у којима

(13/248646)

Заувек у нашим срцима.

ЉУБИЦИ ЈОСИМОВ
од сестре ЈОВАНКЕ и зета КРСТЕ
Почивај у миру, нека те анђели чувају.
(14/248640)

Последњи поздрав нашем драгом супругу,
оцу, деди и прадеди

6. октобра навршава се
седам тужних година
откада није с нама наш
вољени

СТЕВАН
ВИТОЛИЋ

СТЕВАН ВИТОЛИЋ
1932–2017.
(21/248658)

Последњи поздрав

(78/248893)

1930–2017.
Недостајаћеш нам и бићеш у нашим мислима и
срцима.

МИЛА
Неизмерно нам недостајеш.

Супруга ЉУБА, син
ДРАГЕ и ћерка ВЕРА
с породицама

Твоји најмилији

(9/248630)

(48/248752)

Последњи поздрав комшиници

ПАНЧЕВАЦ

СТАНКО
МИШКОВИЋ

Последњи поздрав

МИЛАНОВИЋ

МИЛИ
МИЛАНОВИЋ

Станари у Моравској 14

од ЛИДИЈЕ, НЕМАЊЕ
и ЈОВАНЕ ИЛИЋ

(56/248811)

(35/248716)

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати

Твоје сестричине СЕКА

(12/248646)

(15/248646)

и ИЋА с породицама

СЕЋАЊЕ

СЛАВОМИР
ДОБРИЧАН
2014–2017.

МИЛИЦА
БОРЕНОВИЋ

9. октобра је три године
откако ниси с нама.
Оставио си нам да вечито тугујемо за тобом.
Твоја супруга
НЕВЕНКА с породицом

Шест месеци туге не
престаје.

(44/248739)

(67/248059

Твоја сестра СЕКА

Сећање на драге родитеље

ФИЛИПОВИЋ

(34/ 248716)

Изненадни, болни растанак од брата

ДРАГАН
ТЕШИЋ

СТОЈАНКА
1997–2017.

3. IX 1960 – 29. VIII 2017.

ЂОКЕ СТАЈИЋА
Ожалошћени: сестра
БРАНКА, зет ЈОВА,
МИЛАН, ЈЕЛЕНА
и ЗОРАН

Последњи поздрав од
супруге МАРИЈЕ, сина
ДОБРИВОЈА, снаје
НЕВЕНЕ, унучади
ЂОРЂА и ИРЕНЕ
и брата ГОРАНА
с породицом

(81/24)

(84/248920)

из Сефкерина

БРАНИМИР

2006–2017.
МИЛЕНА и МИЛОШ с породицама
(57/248814)

У суботу, 7. октобра навршава се четрдесет тужних дана откако ниси
с нама.

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
МИЛИ
МИЛАНОВИЋ

013/301-150

од МИОДРАГА,
МИЛЕНЕ, ТИЈАНЕ и
МАРКА МИЛАНОВИЋА

(33/248715)

МИЛИ
МИЛАНОВИЋ

телефон:

1937–2017.
Сахрана је обављена 28.
септембра 2017. на Католичком гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: син
МИОДРАГ, ћерка
ЛИДИЈА, снаја
МИЛЕНА, унуци
НЕМАЊА, ЈОВАНА,
ТИЈАНА и МАРКО

Твоји: супруг
АРКАДИЈЕ, син ЈОВАН,
ћерка ЖЕЉКА, унука
МИЛИЦА и зет ИВАН

пријатељи се бирају, а
смртни час не, зато су
пријатељства јача од
смрти.
Драги Пеца отишао је у
незаборав.
ЉУБИЦА ПИЈЕВЧЕВИЋ
с породицом

ДУШАНУ
МИХАЈЛОВИЋУ

ћеш вечно живети.

професор

Хвала за све и почивај у миру.
Корисници трећег спрата Б 2 Панчево

26. септембра 2017. напустила нас је наша

Бол није у речима и су-

ЛЕВНАЈИЋ

ДУШАН
2009–2017.

ДАНИЦА
МЛАДЕНОВИЋ

2016–2017.
Радо вас се сећамо и чувамо успомене.

Породица
(50/248760)
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Петак, 6. октобар 2017.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо
10. октобра 2017, у 11 сати, давати десетогодишњи помен нашем драгом сину и брату

Прошло је шест месеци откако је с нама
само у срцу и мислима наш вољени

ДРАГОМИР
НИКОЛОВСКИ

АЛЕКСАНДАР СТАМАТОВ
АЦА
1953–2016.

1951–2017.

Сећање не бледи, љубав и бол не престају.
Не постоје речи којима се може описати
твој нестанак из наших живота. Био си
нам звезда која сја, ти и даље на небу сијаш за нас. Волимо те и у срцу чувамо.
Твоје: ћерка АЛЕКСАНДРА
и супруга ЦВЕТАНА

Успомену на њега ћемо обележити 7. октобра, у 11 сати, на српском православном гробљу.
Недостајеш нам.
Тужна срца: мајка ДАРИНКА, супруга
ЦИЦА и ћерке МИЛИЦА, НАТАША
и ЈОВАНА с породицама

С поносом ћемо те помињати, по добру памтити и увек волети.

Син ДРАГЕ, снајка
ВЕСНА и унук
ДАНИЈЕЛ

(40/248727)

(58/248819)

(43/248734)

(53/248780)

СЕЋАЊЕ

Прошла је година откад није с нама

ДОБРОСАВ УСКОКОВИЋ
ДОША

СИНИШИ ЂЕЛИЋУ СИКИЈУ
10. X 2007 – 10. X 2017.
Прошло је десет година, али наша туга, сећање и љубав према теби не бледи. Био си у
свему посебан и човек великог срца. Вољен,
поштован и незаборављен. Почивај у миру,
нека те анђели чувају.
Твоји најмилији: тата СЛАВЕ, мама
ДРАГИЦА, сестра ДАНИЈЕЛА, зет ДЕЈАН
и НИНА и ЛУКА

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 7. октобра 2017. године, даваћемо полугодишњи помен
нашој супрузи, мајци и баки

ВЛАДО ЈАВОР
8. X 2009 – 8. X 2017.

ДРАГОМИР
НИКОЛОВСКИ

ДУШИЦИ МАНДИЋ

Сећања остају вечна.
Почивај у миру.

1951–2017.

Твоји најмилији

Супруг ВОЈИСЛАВ и синови БРАНИСЛАВ, МИРОСАВ
и СИНИША с породицама

(42/248734)

(89/ф)

Заувек ћеш остати у нашим срцима и никада те
нећемо заборавити.

Син БОРИС, снајка

10. октобра 2017. навршава се годину дана откако није с нама

7. октобра 2017. навршава се шест месеци откако није с нама мој
брат

Сећање на наше драге родитеље

ХУЂЕЦ

ДРАГОМИР
НИКОЛОВСКИ

ГОЦА, унуци БОЈАН,

Имао си све особине које чине човека великим.
Доброту, поштење, посвећеност послу и породици.
Заувек ћу те волети и
никада заборавити.

МИЛОШ и МАЈА
и праунук АЛЕКСА

Супруга ДАНИЦА

(87/248940)

(59/248819)

Сећање на родитеље

МУРГАШ

МИЛАН БУКУР
2016–2017.

СЛОБОДАНКА

С љубављу и поштовањем носимо те у срцима и
чувамо од заборава.
Твоји: супруга СМИЉА и син ДУШАН
(72/248887)

2013–2017.

ДУШАН
2015–2017.

У мислима и срцу увек сте са нама.
Ваши најмилији
(66/248855)

Пет година није с нама
наш вољени

Драги наш

ЉУБИЦА
МИЛУТИНОВ

др АНТЕ МЕЈИЋ
2012–2017.
Био си посебан и јединствен.
Твоја породица
(62/248843)

2016–2017.

БОРА РАДОЈЧИЋ

(64/248846)

БРАНКО

ЂУРЂЕВКА

С велики поштовањем и
тугом сестра СЛАВИЦА
с породицом

1980–2017.
2006–2017.
Само време пролази, успомене остају.
Ћерка ЉИЉАНА

(39/248726)

(54/248788)

10. октобра навршава
се четрдесет дана откако није с нама наш

У суботу, 7. октобра
2017, у 12 сати, даваћемо четрдесет дана нашој мајци

9. октобра навршавају
се четири године откада
нас је напустио наш
драги

ЂУРЂЕВКИ
КРАШИЋ

ТРАЈАН ЂУЛА

1964–2017.
Осам месеци неверице,
туге и празнине.
Ти си то најмање заслужила.
ДИЈАНА, МИЛЕВА,
ЖИВА и ДАРКО

Нижу се године туге за
тобом. Никад прежаљен
и заборављен.
Твоји: супруга, син
и ћерка са својим
породицама

Никада те неће заборавити твоји најмилији

С највећом љубављу чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији

из Банатског
Новог Села
Ожалошћена породица

(26/248680)

(82/248915)

(68/248862)

(63/248845)

(1/248300)

Сећање на родитеље

ДУШАН
РАИЧКОВИЋ
1953–2017.

У суботу, 7. октобра, на гробљу у Качареву дајемо годишњи помен нашем драгом

ПАВЛОВ

Вечно у сећању.
ДРАГАН, СЕКА и МАЈА

БОГДАН
ШТРБАН

ДОБРОСАВ
УСКОКОВИЋ
ДОША

ДОБРИЛА

ИВАН

1982.

1999.

ЈОВАНУ МИЋИЋУ
Његови најмилији

Породица
(17/248650)

(24/248674)

1953–2013.

Драги наши, не заборављамо вас

АНЂИЋ

МИЛАДИН

МИОДРАГ

1938–2011.
1945–2012.
Породице АНЂИЋ из Иванова и Панчева
(38/248724)

Петак, 6. октобар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Помен породици
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6. октобра даваћемо четрдесет дана

СУБОТИЋ

МИРКО
1977–2017.
Чувамо вас од заборава.

ДРАГУТИН

МАРА

2002–2017.

2008–2017.

ЖИВИ МИЛУТИНОВУ

СЕЈА, СУКИ и МАЈА
(18/248653)

8. октобра 2017. навршава се четрдесет
дана откад није с нама наш драги

Шестогодишњи помен
нашем вољеном супругу, оцу и деди

Отишао си изненада и оставио велики
траг.
Мислимо на тебе.
Твоји: сестра БОЖАНА, зет БАТА,
сестрићи ЛАЗА и МИРОСЛАВ
с породицама
(25/248675)

7. октобра, у 11.30, на
старчевачком гробљу
даваћемо шестомесечни помен оцу и брату

БРАНКО ЦВИЈАН
Много нам недостајеш.

(41/248732)

(37/248719)

МИЛА, СНЕЖА
и МИЋА
(49/248756)

НИКОЛИ
МИЛУТИНОВИЋУ
1941–2017.

Никада га неће
заборавити супруга
ЗОРА, ћерка ДРАГАНА
и син ЗОРАН
с породицом

(20/248456)

(19/248665)

Успомене на тебе чувамо у срцима.
Твоји најмилији

ЦРНОГОРКА
ВЛАЈНИЋ

Прошло је четрдесет
најтужнијих дана у мом
животу откада ниси с
нама. Живећеш увек у
нашим мислима.
Брат ДОБРЕ и снаја
БЛАШКА с породицом

1944–2016.
Вечно си у срцу твојих
сестара: ДОБРИЛЕ,
РОСЕ и МАРЕ
из Омољице

Живиш у нашим срцима и успоменама, вољена и незаборављена.
Недостајеш.
ДРАГАН и ДРАГАНА
с породицама

(46/2487489)

(45/248741)

(3/248620)

РАДМИЛА

1985.

2010.

Успомену на вас носим и носићу као печат племенитости, доброте и неизмерне љубави.
Ваша ЉИЉАНА
(16/246848)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
5. X 1977 – 5. X 2017.

ВИЦО ГРУБОР

ДУШАН
ВРАНЕШ

Сећања на тебе остају
вечно.
Супруга МИЛИЦА
и син АЛЕКСАНДАР

Увек си у нашем сећању.
Брат СРЕТЕН
с породицом

(27/248697)

(6/248627)

(11/248643)

Шест тужних месеци
ниси с нама

Навршава се шест тужних месеци откако није с нама наша супруга
и мајка

Вечно у мислима.
Твоји најмилији
(22/248660)

1957–2016.

1977–2017.
Супруга БОРКА и ћерка
ОЉА с породицом
(8/248633)

3. октобра 2017. навршава се десет година од смрти

БИСЕРКЕ ГРГЕ

РАТКА
СТАНКОВИЋ

(5/248626)

МИЛАН МАРКОВ
1932–1988.

ПЕРЕ
БОГДАНОВА

10. X 2003 – 10. X 2017.
С љубављу и поштовањем увек те се сећају.
Супруга СЕКА, син
ГОРАН и ћерка
МАРИЈАНА
с породицама

ДРАГИША
ПАВЛОВ ГИЛЕ

С љубављу те носимо у
нашим срцима и никад
те нећемо заборавити.
Зет МИРЧЕ, сестрић
ИВАН и сестричина
МИРЈАНА

(32/248708)

Годину дана од смрти

ЉУБОМИР

ВЛАДИМИР
НОВАКОВ

ОЛГА ПЕГАН

Увек си с нама

РАДЕНКУ
СИМИЋУ

Време пролази, али не и
сећање на тебе, почивај
у вечном миру и спокоју.
Ожалошћене: ћерке
ЉИЉАНА, ГОРДАНА
и ДРАГАНА
с породицама
и брат МАРКО

У недељу, 8. октобра
2017. биће две године
откако није с нама

ДРАГОМИР
НИКОЛОВСКИ

МИРКО МИХАЈЛОВИЋ

(10/248638)

СЕЋАЊЕ

(51/248762)

рођ. Матић

Његови најмилији

ПИЛЦ

МЕЛАНИЈИ ЈОСИФОВИЋ
из Ченте
Драга тетице, ни после осамнаест година љубав,
поштовање, захвалност и лепе успомене на тебе
нису избледеле, нити ће.
Носе те у срцу: СТЕВИЦА, ЉИЉАНА,
НИНА и САНДРА

С љубављу и поштовањем чуваћемо те у нашим
срцима.

4. X 2011 – 2017.

5. октобра навршавају
се две године откако
није с нама наш вољени
и непрежаљени

Помен нама драгој

7. октобра 2017. даваћемо годишњи помен нашем драгом

КОНСТАНТИНУ ВИЛОТИЋУ

ДРАГАНУ
МАРТИНОВУ

Живиш у нашим мислима и сваком нашем дану.

Воле те твоје: МИЛЕНА, ДРАГАНА
и ДРАГИЦА

У суботу, 14. октобра, у 11 сати, даваћемо годишњи помен

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Твоји најмилији
(2/248616)

РАТКА
СТАНКОВИЋ
Помен и сећање обележићемо 7. октобра
2017. године, у 11.30, у
Старчеву.
Никада те нећемо преболети.
С тугом и љубављу
твоји: супруг ДУШАН,
син НЕНАД и ћерка
ЉИЉАНА
(4/248626)

6. октобра навршавају се три године откад није с нама

ДРАГОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ БРАЦА
С љубављу породице ЂОРЂЕВИЋ и ЖИВАНОВИЋ
(23/248670)
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Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
8. септембра: Машу – Тања Ђорђевић и Мирослав Грујић; 11. септембра:
Уну – Моника и Бојан Бабић; 14. септембра: Сарах – Диана и Кристиан
Босои; 17. септембра: Лару – Катарина и Даниел Сахтер; 18. септембра:
Теодору – Тамара и Марко Ивановић, Софију – Ивана и Ненад Мијаиловић,
Теодору – Драгана и Златомир Жарков; 19. септембра: Елену – Милена
Крстић и Дарко Ердељан; 21. септембра: Дарију – Маријана и Горан Алексић, Миљану – Бојана и Милош Миленковић; 25. септембра: Емилију –
Маја и Милан Миликић.

Добили сина
3. септембра: Николу – Мариора Јованов и Михаил Бачур; 7. септембра:
Лазара – Ивана Симијоновић и Иван Ђорић; 11. септембра: Луку – Ивана Катарина и Душан Јовчић; 17. септембра: Вељка – Марија Милутинов
и Филип Ивановски; 18. септембра: Јона – Грациана и Јоан Баба Отонога; 19. септембра: Алексу – Ивана и Владан Микић; 20. септембра: Марјана – Александра Николић и Марко Мошић, Доминика – Наталија и Јожеф
Омаста; 22. септембра: Лазара – Бојана и Немања Вељковић; 23. септембра: Филипа – Невена и Мулан Крстин, Златана – Драгана и Стефан
Станковић.

ВЕНЧАНИ
23. септембра: Маја Лакушић и Владимир Илић, Невена Антонијев и Марко Коцка, Јована Јовановски и Макса Шкрбић, Даница Ока и Богдан Влајић, Кристина Млинаревић и Томислав Ћирић, Светлана Тресач и Игор Василић, Ивана Шпановић и Александар Павловић; 24. септембра: Селена
Кољевић и Вељко Савковић, Оливера Вуковић и Душан Гајић, Ивана Перић
и Милан Ковачевић, Јана Лапина и Владан Игњатовић; 28. септембра:
Сандра Манчић и Бранислав Микић, Здравка Радојчић и Марко Нонковић.

УМРЛИ
21. септембра: Милутин Ђорђевић (1940), Стојан Лалић (1942), Јелисавета Кавазовић (1924); 22. септембра: Рамиз Шкријељ (1931); 23. септембра: Ђурђевка Ковачевић (1947), Вујадин Лазић (1955), Јасмина Новаков
(1958), Анка Вашек (1963); 24. септембра: Станка Остојић (1930), Верона
Гагес (1958), Данило Марковић (1967), Милка Ђорђевић (1937), Адам Велић
(1940); 25. септембра: Сока Глумац (1933), Стеван Витолић (1932), Драгољуб Марић (1924); 26. септембра: Верица Чулић (1948), Мила Милановић
(1937), Томка Зенг (1931), Новица Милићевић (1952); 27. септембра: Јован
Веселиновић (1931), Љубица Јосимов (1955), Јозефина Цинцовић (1957),
Саво Живанић (1939); 28. септембра: Недељка Вишњић (1939).

ЕНИГМАТСКИ

КОКТЕЛ

СТИХОВНИ КВАДРАТ
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ВОДОРАВНО И УСПРАВНО:

Уживању сваком
може да одоли,
испоснички живот
он највише воли.

По сунцу и киши
и кад ветар дува
овај човек стадо
на пашњаку чува.

5

4
Oво мушко име,
у времена стара,
омиљено беше
код српских владара.

Персијанцу треба
друго име знати
и на крају у лик
под „шест” уписати.

На том инструменту,
у древној Хелади,
свирали су радо
и стари и млади.

ЗАСЛУЖНИ
ГРАЂАНИН
ПАНЧЕВА

ВИДИ
СЛИКУ

Дивља
мачка
Врста
књижевног
дела

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Прави је тренутак да побољшате
свој положај на послу, али будите врло опрезни у комуникацији
с надређенима. Нисте баш објективни у сагледавању ни својих ни
туђих грешака. Смирите страсти.

Самопоуздање вам се враћа,
па сте спремни за нове пословне
подухвате. Пуни сте идеја и тражите сараднике да све то спроведете у дело. Већину тога ћете
остварити, али варнице избијају
на љубавном пољу. Висока енергија.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Мир и хармонија у приватном
животу помоћи ће вам да лако
пребродите изненадне тешкоће и
застоје на послу. Ствари се споро
одвијају, али пронаћи ћете заобилазни пут да дођете до циља.
Пазите на исхрану.

У овом тренутку сте превише
емотивни и рањиви у љубави.
Баците се на посао, јер ту тренутно можете боље да пливате. Направите добру процену људи и
ситуације пре него што кренете у
акцију.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Колико год да сте креативни, тешко ћете реализовати све своје
замисли. Околина нема превише
слуха за ваше идеје. Пребаците
своје тежиште на љубавни живот
и средите однос с партнером. Више се крећите.

Напетост расте у вама. Без детаљне љубавно-пословне анализе нисте способни да функционишете. Не расипајте енергију,
усмерите се ка једном циљу. Не
падајте на ласкања – то ће вас
само одвући на погрешну страну.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Није прави тренутак да будете
соло играч. Пробајте да нађете
заједнички језик са сарадницима. Могућ је финансијски добитак крајем седмице. Љубав вам
даје снагу и мотивацију. Могући
су проблеми са стомаком.

Шта год да се догађа, било пословно, било приватно, најбоље
је да следите свој унутрашњи
глас. Имате подршку, али срећа
је понекад варљива, па се не
ослањајте превише на њу. Могуће су главобоље, пазите и на
крвни притисак.
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Симбол
Ограда од
силицијума
колаца

Први
вокал

Области са
самоуправом

Задах,
смрад

Стари
римски
новчићи

Врста
штампарских слова

Имате велика очекивања, али
не и претерану подршку сарадника. У овом тренутку се можете
ослонити само на себе. Емотивно се коцкате, али пазите – партнерово стрпљење је на граници.
Смањите унос слаткиша и алкохола.

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
Импровизујте, играјте се и будите спремни да кренете у нови
пословни подухват. Мало боље
финансије вратиће вам осмех на
лице и смириће односе с партнером и сарадницима. И даље вас
муче хронични здравствени проблеми.

А ГРАДИШ
БАШ
РАВНО

Исто тако
(скр.)
Тенисерка
Сара
Зидна
облога
Морски лав

(3) ЛАЖНА ЖАЛОСТ
Угљеник
Новосад.
атлетски
клуб (скр.)

Страствени
Предлог уз
локатив
Град у
Македонији
Ознака за
метар

Префикс за
суперлатив
Ознака за
темпо
Учење о
лепом,
осећање за
лепо

(1) УМЕШНА СУПРУГА (З = Ж)

(2) НАШ АРХИТЕКТА

Пронаћи
Дворишта

Телевизија
(скр.)
Глумица
Ђуричин

Политичка
пропаганда

ЗНА
НАЧЕПРКАТИ

Обим
Со титанске
киселине

ЊЕГОВ
ЧИН
Аутономна
покрајина
(скр.)

Бик

3

Врста
књижевног
дела
Епска
песма,
епос

ове седмице. Не реагујте на прву
лопту и не доносите одлуке пребрзо. Појачана нервоза може
изазвати проблеме са желуцем.
Не кривите партнера, покушајте
да се договорите. Прихватите
пружену руку.

(23. 8 – 22. 9)

Врста
земље,
лес

Други
вокал

Симбол
азота

Стрпљивост је кључна током

АНАГРАМИ

Река у
Африци

Област у
Грчкој

Имунитет вам је ослабљен,
живци су вам истањени, а ви сте
уморни. Околности вам тренутно
не иду наруку, али успећете да
завршите започете послове уз
помоћ сарадника. Не доносите
одлуке на брзину. Неспоразуми с
партнером.

Девица

5

Роба за
продају
(турц.)

ОФИЦИР
Одбрамбени
БЛИСТАВЕ
став у боксу
КАРИЈЕРЕ

(23. 9 – 22. 10)

2

4

6

Вага

(21. 3 – 20. 4)

У, ДРСКИ КЕЗ,
СОКОЛЕ!
РЕШЕЊА – Стиховно квадрат: Спаски, пастир, аскета, Стефан, китара, Иранац. Анаграми: (1) практична жена, (2) Драгиша Брашован, (3) крокодилске сузе. Скандинавка: Еспап, апа, Нил, опсег, е,
открити, сатира, ит, ТВ, тапета, генерал-мајор, ц, АП, пасионирани,
рис, Дојран, нај, драма, естетика.

Име му је Борис,
a пре много лета
у шаховској игри
беше првак света.
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3

2
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Ован
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ФОТО-РЕПОРТАЖE

Петак, 6. октобар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАНИ ЧЕТВРТИ „ДАНИ АВАНТУРЕ”

БАРУТАНА ПРЕПУНА ПОЗИТИВНОГ АДРЕНАЛИНА
Поново је парк Барутана оживео у ово доба године.
Сви они који у себи имају
макар мало авантуристичког
духа, тамо су протеклог викенда могли да „наточе” пристојну дозу адреналина.
Једни су се пењали уз
вештачку стену, други спуштали низ зип-лајн, трећи одапињали стреле...
Било је за сваког по нешто,
али највише су уживали они
најмлађи...
Четврти „Дани авантуре”, одржани протеклог викенда у
Барутани, поново су окупили
велики број оних којима су у
крви занимљиве активности на
отвореном.
Да понуда буде шаролика
као и раније, потрудили су се
организатори из Планинско-еколошког клуба „Соко”, наравно уз помоћ бројних удружења, као и институција и
спонзора.
Промовисано
дванаест удружења
Манифестација је отворена у
суботу, 30. септембра, када је
организовано пето коло државног првенства у тежинском и
брзинском спортском пењању.
Надметале су се све старосне
категорије – од шестогодишње
деце па до сениора. Учествовала су 64 такмичара из Београда, Ниша, Суботице, Ужица,
Земуна и, наравно, Панчева, а

домаћи такмичари, чланови
ПЕК-а „Соко”, освојили су чак
12 медаља.
Интересантно је да је том
приликом у дисциплини брзинско пењање први пут у
Србији коришћен светски званични систем мерења.
Другог дана, у недељу, 1.
октобра, као и досад, приређена је промоција дванаест удружења и њихових авантуристичких активности и вештина.
Тако је Планинарско-еколошки клуб „Соко” организовао
полигон за децу предшколског
узраста и бебе, спуштање низ сајлу (зип-лајн), прелаз са стене на

дрво с висине од 11 метара,
ходање по гуртни (слек-лајн), а
први пут је представљен и зиплајн од 50 метара. Наравно,
незаобилазно је било и пењање
уз вештачку стену. Један од
волонтера, Дарјан Прелић, имао
је неопходног стрпљења да подучава заинтересоване. Он наводи да је најважније равномерно
распоредити тежиште тела, да
пењачи не буду згрчени и да
користе велике групе мишића,
односно да се (што) више служе ногама него рукама.
Стреличарски клуб Панчево
приближио је љубитељима
прича о Робину Худу како се

користи савремени лук, а исто
то учињено је када је реч о традиционалној верзији. Један од
промотера био је и Мишко
Ровчанин из Београда, који
каже да су Панчевци направили гужву испред неколико
мета, што не треба да чуди, јер
ко једанпут узме лук у руке, тај
га више не испушта...
Душан Свирчев из клуба
„Сокол” представио је ерсофт,
нешто налик пеинтболу: у игри
се користе стратешке тактике,
екипи се задају разне мисије,
оружје подсећа на оно право,
симулација војних операција је
потпуно верна, а употребљавају

се чак и дронови. Милош Стојанов је довео Национални кластер беспилотних летелица, а
промовисане су како оне за
снимање, тако и тркачке.
Јелена Кошарић из Одреда
извиђача „Надел” каже да ова
организација учествује од
почетка на манифестацији, јер
авантура је уско везана за скаутски програм. Овог пута

авантуре, од чега јој је најинтересантније било пењање уз
вештачку стену. И Ања, такође
волонтерка, била је на стени и
разгледала штандове, док се
њеној „колегиници” Вањи много допало на зип-лајну. Трогодишњи Ђорђе, праћен будним
оком тата Вељка, супер се показао на скаутском полигону, док
су, с друге стране, Петра и Силва

поставили су полигон, па су
малишани морали да савладају
разне препреке – да се провлаче кроз склониште и умршене
канапе, ходају на дрвеним штулама, тркају се у џаковима...
Поред тога, Специјална бригада Војске Србије демонстрирала је технике борења и представила део наоружања и
борбених возила, а и Оријентиринг клуб ДИФ-а промовисао је своје вештине.
Редови пред стеном
и зип-лајном
Као што је речено, малишани
су највише уживали.
Рецимо, два једанаестогодишњака тркала су се у џаковима, а Лука је за длаку престигао Марију. Недалеко одатле
била је извиђачица Милица,
која је радила и као волонтерка
и притом испробала понуђене

исто учиниле, само на оном за
најмлађе, који је обухватио
провлачење, прелажење преко
препрека, скакање, надвлачење
конопца...
Десетогодишњи Марко успентрао се до пола вештачке
стене и стрелом погодио право
у мету, а четворогодишњи Вук
се храбро спуштао низ зип-лајн. То није представљало
никакав проблем ни за Теодору и Софију, које су у Барутану
дошле с тата Николом. Њему
се све ово много свиђа, будући
да деца могу да науче нешто
ново и проводе време у природи, а исто мисли и Јанина мама
Верица (чија је ћерка одважно
ходала по жици), која се слаже
да су „Дани авантуре” истовремено и забавни и едукативни,
уз напомену да сви треба да
проводе што више времена у
природи.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ НОВОСЕЉАНКИ

Банатски хлеб за свачији укус
Како се некад правила, како је
изгледала и, надасве, колико је
била укусна та основна илити
насушна животна намирница
справљена на старински начин
– подсетила је манифестација
„Банатски хлеб”.
У квалитет и укус најпознатијег производа од жита, умешно умешеног вредним женским рукама, могли су се
уверити сви који су се прелепог првог октобарског дана
окупили у Новом Селу.
У организацији Удружења
жена „Новосељанке/Boboacele”, догађај под називом
„Банатски хлеб” свечано је
отворен у недељу, 1. октобра, у
спортској хали. Том приликом
наступила су локална културно-уметничка друштва, а својеврсну оду хлебу мајсторски
је одрецитовао Драгиша Симић из Мионице, један од
гостију из двадесетак присутних удружења.

Поред неизоставног дружења, сви они надметали су се у
избору најбољег хлеба, као и
најлепше уређеног штанда.
Већину су чиниле, што је и очекивано, панчевачке организације. Једна од њих је качаревачки
„Етно-кутак”, чија је чланица
Јулка Спасковски умесила хлеб
по старинској банатској рецептури. Што ће рећи, једноставно
–брашно, вода, квасац и добро
мешење, а печење је трајало 45
минута. Недалеко одатле нашле
су се „Панчевке”, које је представљала Славица Симанић. И
она користи исте састојке, али
додаје и мало соли и уља како
би се лакше месило.
Мира Бунчић из „Панонки”
каже да за справљање банатског хлеба, уз со и свежи квасац, користи млаку воду и брашно, с тим што пола буде „тип
300”, а остатак „тип 400”. Када
након првог мешења на претходно побрашњеној дасци
тесто надође, она га премеси

док се не добије чврста, компактна лопта. Потом се садржај стави у тепсију подмазану
машћу и посуту брашном;
сачека се да тесто поново добро
надође, скоро до саме ивице.
Хлеб се пече на температури
од 220 степени, током чега
добије задовољавајући волумен. „Панонке” су га служиле
уз ајвар, љутеницу или џем.
Олгица Матић из „Глогоњки” додаје да је, ипак, главни
састојак љубав. Она и друге
чланице из поменутог удружења баш су зашарениле штанд
разним ђаконијама – палачинкама, колачима, мекикама,
чварцима, питама... Најоригиналнији производ свакако им
је туршија од белог грожђа и
љуте паприке.

Јелка Ђорђевић („Веште
руке”) истиче да њихова верзија банатске намирнице од
жита није од свежег квасца, већ
од раније направљеног хлеба.

На штанду те панчевачке организације изложено је све најважније за једног Лалу – поред
хлеба, ту су још сланина, црни
и бели лук, парадајз, затим

вино, ракија и, наравно, права
„елегантно попуњена” Соса.
У име Удружења жена „Неолит”, Зорица Митровић припремила је, за разлику од других,
ражани хлеб, и то у земљаној
посуди. Према њеним речима,
печење је готово ако одзвања
када се по грнчарији лупи
руком. И провера квалитета
хлеба је једноставна – ако се
након притиска руком хлеб врати у исти положај, значи да је
добар, односно да није „гњецав”.
Јагода Станојевић из „Златне јабуке” каже да није „филозофирала” око рецептуре, јер
она је општепозната. Јабучанке су изложиле и ајвар, кифлице, али – будући да се примиче зима – и вунене чарапе, па
чак и пар опанака.
И сви други штандови били су
оплемењени разним рукотворинама, које је жири пажљиво разгледао, оцењивао и за три најлепша изабрао оне које су
приредиле жене из Овче, Карађорђева и Торка. С друге стране,
најбољи хлеб умесиле су Владимировчанке, Глогоњке и Доловке. Председница жирија Нада
Јарковачки каже да су узорци
били на високом нивоу, што значи изузетног квалитета. Задовољне су и организаторке, које
захваљују свима без чије помоћи манифестација не би успела.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ДУГОМ ТРИАТЛОНУ

СЈАЈАН ЗАВРШЕТАК СЕЗОНЕ
Нови трофеји за
ТК Тамиш

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ОРК НИЖЕ ПОБЕДЕ
Утакмицама трећег кола
првенствена трка за бодове у
Другој лиги група „Север”
полако се захуктава. Очи
поклоника рукомета у нашем
граду, бар када је овај ранг такмичења у питању, упрте су у
ОРК Панчево.
Наши суграђани су прошлог
викенда гостовали у Новој
Пазови, где су домаћи истоимени тим савладали са 24:26.
У интересантној утакмици, и
поред великих кадровских

проблема које су имали, момци из нашега града показали
су већу жељу за тријумфом, па
су на крају заслужено освојили бодове. Најефикаснији у
редовима ОРК Панчева били
су Милош Павловић, са седам,
и Лазар Павловић и Душан
Милутиновић, са по шест
голова.
После три кола ОРК Панчево има максималан учинак
и налази се на првом месту
на првенственој табели.

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ НАЈМЛАЂИХ
ПАНЧЕВАЧКИХ ЏУДИСТА

МЕДАЉЕ СЕ ВИШЕ И НЕ БРОЈЕ...
На међународном турниру у
Бечеју који је одржан прошлог викенда одличне резултате остварили су и најмлађи
џудисти из нашег града.
Екипу Динама предводили
су тренери Душан Павић и
Алекса Стојадинов, а у наш
град је стигло дванаест медаља.
Највредније трофеје освојили
су Алекса Ђуровић, Матеја
Зубовић и Никола Достић. Сребром су се окитили Јелена Стојановски, Милица Секуловић и

Сјајни су били и такмичари ЏК-а Панчево, које је
предводио тренер Марко
Атанасов. Јована Милошев се
окитила сребром, а бронзе су
зарадили: Лазар Ваневски,
Нина и Лазар Албијанић,
Филип Паланачки и Александар Перак. Чланови тог
клуба Немања и Милица
Нишић учествовали су на
турниру у Бањалуци, на којем
је Немања освојио златну, а
Милица бронзану медаљу.

Владимир Савић
на Хавајима
На Ади Циганлији је недавно
приређено последње надметање у триатлонској такмичарској сезони. Одржане су две
трке: девети Београдски акватлон за млађе категорије и
главна трка – Отворено
првенство државе у дугом
триатлону.
Триатлон клуб Тамиш се на
београдском акватлону представио са једанаест такмичара, који су се у Панчево вратили са осам медаља.
Највредније трофеје заслужили су Војин Давидовић,
Виктор Ратков и Огњен Перишић. Сребрне медаље су освојили Ива Божичковић, Озрен
Перишић и Ања Давидовић, а
бронзама су се окитили Алекса
Кежић и Владимир Коканов.
У главној трци, на Отвореном првенству Србије у дугом
триатлону, које се састојало од
1,9 км пливања, 90 км вожње
бицикла и 21,1 км трчања, у
којој је наступило преко 150
такмичара из Србије, Хрватске, Македоније, Чешке,
Шведске, Аустрије и Швајцарске, ТК Тамиш је представљало девет такмичара.
Златну медаљу је освојила
Вида Медић, с временом од
5:00,19. То је још једна у низу

титула државне првакиње за
њу у овој сезони. Поред тога,
Вида је заузела и друго место у
апсолутном пласману међу
дамама, иза Маје Урбан из
Хрватске. Медаљу у женској
конкуренцији освојила је и
Јелена Ласковић Јанковић,
која је трку завршила као трећа у држави, а као пета у апсолутном пласману жена.
Када су у питању мушкарци
из ТК-а Тамиш, најуспешнији
је био Марјан Лукић. Он је
трку завршио с временом

4:34,29, што му је било довољно за треће место у Србији, а
шесто место у апсолутној конкуренцији. Он је освојио и сребрно одличје у својој старосној
категорији, у групи такмичара
од 40 до 44 године, иза Дејана
Патрчевића из Хрватске, иначе апсолутног победника ове
трке. Сребрне медаље су зарадили и Ненад Богар у групи
триатлонаца од 35 до 39 година и Филип Рудакович у конкуренцији такмичара од 30 до
34 године.

Све у свему, био је то сјајан
наступ панчевачких триатлонаца на трци која се организационо, али и по масовности издваја
од свих других трка организованих у Србији. Пред такмичарима
ТК-а Тамиш је период лакших
тренинга и кратког одмора, а
последњи наступ у овој години
имаће Владимир Савић. Он ће се
14. октобра надметати на Светском првенству у ајронмен триатлону (3,8 км пливања, 180 км
вожње бицикла и 42,2 км трчања) у месту Кона на Хавајима.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ СПРЕМАН ЗА БОРБУ
Млад и квалитетан
тим
У првом колу са
Спартаком
Ђорђе Јакимовски, а бронзе су
зарадили: Матеја Стојановски,
Милена Секуловић, Владимир
Богдановски, Милош Стојановић, Огњен Ђуришић и Анђела
Ранђеловић.

На Првенству Србије за
млађе сениоре џудисткиња
Динама Анђела Ранђеловић
заузела је пето место, са скором од једне победе и два
пораза.

ТАКМИЧЕЊЕ РАГБИСТА

„ВЕПРОВИ” ПОРАЖЕНИ
У НОВОМ САДУ
У петом колу Б лиге Првенства Србије рагбисти Динама
1954 изгубили су у Новом
Саду од Војводине са 60:5.
Домаћин је приказао одличну игру у утакмици с младим и борбеним тимом из
нашега града, који чине
углавном неискусни играчи.
До краја првенства Панчевцима предстоје сусрети с
Вршцем и Лозницом.
Пионири РК-а Динамо
1945 победили су на првом

турниру Првенства Србије,
где су у конкуренцији од
девет екипа остали непоражени. Најмлађи чланови клуба из нашег града заузели су
четврто место.

Кошаркаши Тамиша вредно
се припремају за старт још
једне сезоне у нашем најјачем
такмичењу. Првенствена трка
за бодове у Кошаркашкој лиги
Србије само што није почела,
а под командном палицом
тренера Бојана Јовичића на
тренинзима једног од најуспешнијих спортских колектива у
нашем граду све пршти.
Иако у дуеле с квалитетним
противницима улази с много
мањим буџетом од њиховог,
агилна управа КК-а Тамиш
потрудила се да клуб из нашег
града и ове сезоне има солидан тим, кадар да оствари
високе домете. То је још један
показатељ да је КК Тамиш веома цењен у српским кошаркашким круговима, а момци из
других средина радо долазе у
наш град, јер се овде добро
ради, а руководству се верује.
Дрес Тамиша задужио је
Стефан Митровић, 189 цм
висок бек, доскорашњи капитен чачанског Борца. На место
плејмејкера стигло је појачање

у лику Николе Сочанца, организатора игре Дунава из Старих Бановаца, најпријатнијег
изненађења у српској кошарци
прошле сезоне. У Панчево је,
из београдског Слодеса, стигао
и млади Петар Баловић, који
игра на позицијама три и
четири, а потписао је уговор с
Тамишем на три године.
Новајлија је и Димитрије Раичевић, који је у Тамиш дошао
из крушевачког Напретка, а
као топ-појачање може се сматрати Душан Кнежевић, 207
цм висок центар, који је наступао за Машинац, Работнички

и Фени индустри, а прошле
године је играо за клуб Карпош соколи у АБА лиги.
– Задовољан сам радом
момака. Можда нам недостаје
један играч на позицији четири, али тренутно не можемо
да пронађемо адекватно појачање на том месту у тиму, што
због ограниченог буџета, што
због недостатка квалитетних
играча на тржишту. Као и до
сада, трудићемо се да играмо
добру кошарку и да у свакој
утакмици дамо максимум –
рекао је Бојан Јовичић, шеф
стручног штаба КК-а Тамиш.
Не треба сумњати да ће
Александар Илкић и његови

саиграчи и ове сезоне многим
фаворитима помрсити рачуне.
За млад тим, у који је стигло
девет нових играча, потребно је
време како би се у потпуности
укомпоновао, али важна је и
подршка с трибина. Кошаркаши Тамиша су овдашње љубитеље спорта обрадовали много
пута и зато многи с нестрпљењем очекују старт нове сезоне.
Иако је сениорски тим у
центру интересовања кошаркашке јавности, у КК-у Тамиш
вредно раде и с млађим категоријама, како у мушкој, тако
и у женској конкуренцији. У
току је и упис у школу кошарке, па сви заинтересовани
малишани од првог до петог
разреда који би желели да
постану део клуба који је већ
десет година члан елитног
надметања у нашој земљи и
три пута суперлигаш, додатне
информације могу добити на
телефон 069/12-00-345.
Момци које предводи Бојан
Јовичић имаће генералну пробу пред старт нове првенствене трке за бодове у петак, 6.
октобра, када ће у Хали спортова на Стрелишту играти с
Металцем из Ваљева. Утакмица почиње у 18.30. Почетак
новог шампионата заказан је
за 14. октобар, а Тамиш ће у
првом колу угостити суботички Спартак.

МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У УБРЗАНОМ ШАХУ
ПОРАЗ НА ПРЕМИЈЕРИ

„АЉЕХИН” МЕЂУ НАЈБОЉИМА
У нашем главном граду прошлог викенда одржан је међународни турнир у убрзаном
шаху за младе такмичаре,
познат под називом „Трофеј
Видиковца”. Конкуренција је и
овог пута била веома јака, а по
резултатима, али и бројности
учесника, школа шаха ШК-а
„Аљехин” из нашега града још
једном је доказала да је једна
од најбољих у држави.
У групи учесника до шест
година талентовани Петар Ћосић
освојио је сребрну медаљу, а

сви у клубу очекују од њега још
много успеха. Изванредна
Нађа Стајчић победила је у групи девојчица до осам година.
После тријумфа на Школском
окружном такмичењу Нађа је
тако само потврдила свој неоспорни таленат. У надметању
шахиста до десет година Марко Форђарини је освојио бронзану медаљу, а треба напоменути да је он и успешан каратиста, али и освајач награда на
бројним математичким такмичењима. Лука Ристић је такође

заслужио бронзано одличје,
али у групи дечака до дванаест
година. Он је сам донео одлуку
да се на овом турниру такмичи
са старијима од себе, па зато
овај успех још више добија на
значају. Уз трофеј, Луки је одато признање као једином мајсторском кандидату од десет
година.
Иако се нису окитили медаљама, веома добре мечеве
имали су и Милица Амиџић, Ања
Радмановић, Ђорђе Новичевић и Вук Каначки.

У првом колу Прве регионалне лиге „Север” Крис-крос је
гостовао у Футогу, где је играо против Младости. Утакмица
је решена у другој четвртини, коју је домаћин добио са
дванаест поена разлике: Младост – Крис крос 79:63, по
четвртинама: 18:16, 25:12, 14:12 и 22:23.
– Наш тим није успео да се прилагоди агресивној и чврстој
игри домаћина, који је у овом моменту боље спреман и
физички и тактички. Остаје нам да брзо исправљамо грешке
и да се што боље припремимо за наредне утакмице – рекао
је тренер Крис-кроса Петар Марковић.
Панчевци у недељу, 8. октобра, у Хали спортова на
Стрелишту дочекују екипу Светог Ђорђа из Житишта.
Утакмица почиње у 18.30.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СРЕБРНА НЕДА
Првенство Србије у џуду за
млађе сениоре одржано је 30.
септембра у Нишу. У веома
јакој конкуренцији велики
успех остварила је и џудисткиња качаревачког Јединства
Неда Остојић.

Она је у својој категорији
успела да изненади многе
фаворите и на крају се окитила титулом вицешампиона
државе. Овај успех још више
добија на значају ако се зна да
је то прва сениорска медаља за
ЏК Јединство од његовог
оснивања.

САЊИН ТРИЈУМФ
Отворено првенство Београда
у атлетици за пионире одржано је 30. септембра на стадиону Војне академије у Београду.
АК Тамиш је остварио још
један у низу великих успеха у
овој сезони, а за то је најзаслужнија Сања Марић.

Сјајна атлетичарка је тријумфовала у трци на 600 м, с
резултатом 1:43,69, а њен
успех је још значајнији ако се
зна да се надметала са две
године старијим ривалкама и
да је победила званичну дворанску шампионку Србије.
Идућег викенда атлетичари
Тамиша учествоваће на митингу у Вршцу.

РЕКРЕАТИВЦИ
НА ШЉАЦИ
Тениски клуб „Свети Сава” је
и ове године, шести пут заредом, организовао турнир
тениских рекреативаца.
Најуспешнији је био Владимир Поповић, друго место је
освојио Миодраг Жарко, а
треће Игор Арсић.
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ЕКИПНИ ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У АТЛЕТИЦИ

ДИНАМУ ВИЦЕШАМПИОНСКА ТИТУЛА

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Краљево: МЕТАЛАЦ–ПАНЧЕВО

Следи надметање
у кросу

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Црвенка: СИВАЦ–ДОЛОВО
Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВИНА
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Елемир: НАФТАГАС–ЈАБУКА
Мужља: ЛЕХЕЛ–ДОЛОВО
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ДАЛМАТИНАЦ
недеља, 20 сати

Кошарка
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СВ. ЂОРЂЕ
недеља, 18.30
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Војка: ВОЈКА–БНС
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО

вицешампион Србије! Овај
велики успех сврстава клуб из
нашег града у сам врх српске
атлетике, што потврђује и званична ранг-листа АСС-а.
Боје Динама на овом такмичењу бранили су: Стефан
Михајлов, Иван Божанић,
Милош Гашовић, Марко
Миловановић, Данијел Козловачки, Дамјан Шуља, Младен
Митрић, Филип Влајић, Алек-

сандар Шац, Никола Радовановић, Лазар Константиновић,
Александра Стефановић, Анђела Тасић, Тамара Полић,
Нада Тирнанић, Зорана Радић,
Јелена Новковић, Александра
Маринков, Зорана Барјактаровић и Александра Марковић.
Истог дана одржан је први
„Костолачки полумаратон”.
Представница Динама Александра Маринков победила је

у конкуренцији девојака, а
одмах после истрчаног полумаратона учествовала је на
екипном Сениорском првенству Србије, на којем је допринела успеху свог клуба.
Атлетичари Динама увелико се припремају за наредна
искушења. Следеће велико
такмичење на коме ће наступити комплетна екипа, јесте
Првенство Србије у кросу.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

један јужнобанатски дерби,
јер у Панчево долази другопласирани Борац из Сакула,
који још увек није осетио горчину пораза. Утакмица се игра
на СЦ-у „Младост”, од 15.30.
Фудбалери Динама 1945
ушли су у серију добрих резултата, па су прошлог викенда
„везали” и трећу победу. Пред

расположеним момцима које
предводи тренер Александар
Стевановић овог пута је оружје
морала да положи Бачка 1901
из Суботице. Бранислав Тошић и његови саиграчи надиграли су госте у свим елементима фудбалске игре, па је
победа „брзог воза” могла да
буде и много убедљивија.

Панчевци су повели у 22.
минуту, голом који је с беле
тачке постигао Јованчић, а
само седам минута касније
Јованић је повисио на 2:0, па
је питање победника већ тада
било решено.
У другом полувремену Динамо 1945 наставио је да напада
и ређа прилике пред голом

Суботичана, а главну ролу на
терену преузео је Лука Јанковић, који је са два поготка, од
којих је посебно био атрактиван онај у 61. минуту из слободног ударца, ставио тачку
на овај сусрет.
– Поносан сам на играче.
Показали су да заслужују да
носе дрес једног овако великог

клуба као што је Динамо.
Мислим да је резултат могао
да буде и убедљивији, јер смо
имали много шанси. И поред
нешто слабије реализације,
четири гола су довољна за
публику, да види да ови момци заслужују можда мало већу
подршку него што је имају.
Помало сам се прибојавао
овог сусрета, али момци су
озбиљно схватили ривала,
који је играо онолико колико
смо му ми дозволили. С много
оптимизма улазимо у наредне
мечеве. Предстоје нам дуели с
тимовима из горњег дела
табеле, али Динамо је на
добром путу. Кренуло је све
како треба, коначно. Убудуће
ћемо се ми питати – рекао је
самоуверено тренер Динама
1945 Александар Стевановић.
„Брзи воз” сада има дванаест бодова и заузима шесто
место на табели, а идућег
викенда предстоји му пут у
Зрењанин и мегдан с домаћим
Радничким.
Седмо коло одиграно је и у
Војвођанској лиги група „Исток”.
Младост из Омољице је на
свом терену угостила кикиндски ЖАК, с којим је играла
нерешено – 2:2.
Голове за Омољчане, који
сада заузимају осмо место на
табели с девет бодова, постигли су Гиговић и Спасић.

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ КАРАТИСТА

ИЗ РИЈЕКЕ – БЕЗ ТРОФЕЈА
– Такмичење је протекло у
добром расположењу, дружењу и интересантним мечевима
– рекао је председник ТК-а
„Свети Сава” Владимир Видојевић.
Да би ово окупљање заљубљеника у бели спорт било
занимљивије и атрактивније,
одигран је и „утешни турнир”,
на којем је тријумфовао Александар Филиповић. Друго
место је заузео Марко Алексић, а треће Ненад Перић.

Стране припремио

Александар
Живковић

У оквиру припрема кадетске и
јуниорске репрезентације Србије за Светско првенство, најбољи
млади каратисти из наше земље
надметали су се прошлог
викенда на великом међународном турниру у Ријеци. Из Карате клуба Динамо позив за националну селекцију добили су
кадет Дарко Спасковски, јуниори Јана Којчић и Урош Петровачки и млађа сениорка Тамара
Живић. У изузетно јакој међународној конкуренцији сви такмичари су се одлично борили,
али овог пута нису успели да се
оките трофејима.
Дарко Спасковски је наступио у категорији до 57 кг, али
је већ у првом колу претрпео
пораз од домаћег такмичара.
Урош Петровачки је у катего-

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Зрењанин: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ
недеља, 15.30
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Пландиште: СЛОГА–МЛАДОСТ
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА–ДУНАВ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БОРАЦ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БАК
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Војловица: МЛАДОСТ–ПОЛЕТ
Глогоњ: ГЛОГОЊ–МУНДИЈАЛ

САЛДО ПОЈАЧАН НОВИМ БОДОВИМА
Панчевачки представници у
Српској лиги група „Војводина” наставили су жетву бодова
у трећем рангу такмичења. На
Градском стадиону у Панчеву
Динамо 1945 савладао је Бачку 1901 из Суботице са 4:0, а
Железничар је играо нерешено 1:1 против Младости у Бачком Јарку.
Популарна
панчевачка
„дизелка” отишла је на „вруће”
гостовање с много оптимизма,
охрабрена тријумфом над
Црвеном звездом у шестом
колу. Жељко Стајчић и његови
саиграчи нису устукнули пред
фаворитом и одиграли су још
један добар меч, а да су имали
само мало више спортске среће, у Панчево су могли да се
врате са сва три бода.
Мом ци које пред во ди
Ненад Стојчић повели су у
22. минуту. Марко Станојковић је одлично извео корнер,
а у срцу шеснаестерца Младо сти нај бо ље се сна шао
капитен Жељко Стајчић, који
је довео Железничар у вођство. Младост је изједначила
у дру гом полу вре ме ну, из
једанаестерца.
После седме рунде у првенству „дизелка” заузима једанаесто место на табели, са седам
бодова, а већ у недељу, 8. октобра, биће на новом великом
искушењу. На реду је још

Овог викенда
Рукомет

Још један велики
успех

Атлетски клуб Динамо из такмичења у такмичење ниже
успехе. Прошлог викенда је
одржано екипно Првенство
Србије у сениорској конкуренцији, а после много година
клуб из нашег града имао је и
мушку и женску екипу на том
престижном надметању.
Екипно првенство државе
састоји се од једанаест атлетских дисциплина, али то није
омело динамовце да се надмећу с најбољима у Србији, иако
је познато да они у свом граду
немају услова за тренирање
бацачких дисциплина, као ни
трка с препонама. Ипак, победио је тимски дух сваког члана
АК-а Динамо, атмосфера у
тиму била је фантастична, свако је испунио свој задатак, сви
су дали максимум... И успели
су! Предвођен потпредседником клуба Зораном Божанићем и тренером Љупчом Цветкоским, Динамо је постао

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

рији до 61 кг изгубио с минималним резултатом од ривала
из Италије, док је Јана Којчић
с једном победом у категорији до 53 кг заузела седмо
место. И Тамара Живић се
већ на старту опростила од
даљег такмичења. Она је
наступила у категорији до 61
кг, а у првом колу је с минималних 1:0 изгубила од такмичарке из Мађарске. Већ у
недељу, 8. октобра, ови млади
такмичари имаће нову проверу, и то на традиционалном
међународном турниру „Београдски победник”.
Сениорски репрезентативци Никола Јовановић и Слободан Битевић путују у Салцбург, на турнир из серије Премијер лиге.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БСК
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПРОЛЕТЕР
Долово: ДОЛОВО–КОЛОНИЈА

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Вршац: МЛАДОСТ–ЈАБУКА
Долово: ДОЛОВО – МЛАДОСТ ТСК

26:36
16:20

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Јабука: ЈАБУКА–ОБИЛИЋ
Долово: ДОЛОВО–НАФТАГАС
мушкарци
Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – ОРК ПАНЧЕВО

28:3
27:24
24:26

Кошарка
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Футог: ВЕТЕРНИК – КРИС КРОС

79:63

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ОПОВО
Б. Н. Село: БНС–ЛОКОМОТИВА

82:70
71:43

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Б. Јарак: МЛАДОСТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ДИНАМО 1945 – БАЧКА 1901

1:1
4:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–ЖАК

2:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА – ЈЕДИНСТВО (К)
Б. Црква: БАК–ЈУГОСЛАВИЈА
Старчево: БОРАЦ–ДОЛИНА
Црепаја: ВОЈВОДИНА–СТРЕЛА

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

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Опово: ОМЛАДИНАЦ–ГЛОГОЊ
Панчево: МУНДИЈАЛ–МЛАДОСТ

2:1
2:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–ДОЛОВО
Ковин: КОЛОНИЈА – С. ТАМИШ
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–БУДУЋНОСТ

5:2
4:1
1:3

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тх3)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

НАСТАВЉЕНО НАДМЕТАЊЕ У СЕХА ЛИГИ

У СЛОВАЧКОЈ – БЕЗ ИЗНЕНАЂЕЊА
Лош почетак утакмице
донео пораз на крају

ФОТО СЕХА

Утакмицама петог кола у уторак, 3.
октобра, настављена је првенствена
трка за бодове у регионалној СЕХА
лиги, у којој се од ове сезоне надмећу
и рукометаши панчевачког Динама.
Вољом жреба популарни „вукови с
Тамиша” одрадили су и треће узастопно гостовање, а претрпели су и
четврти пораз. Овог пута момци које
предводи тренер Иван Петковић
путовали су у Словачку, у град Прешов. Иако су на том гостовању били
знатно ослабљени, рукометаши из
нашег града нису се унапред предавали. Ипак, за изненађење нису имали
снаге: Татран–Динамо 36:24 (20:11).
Коначан резултат не одсликава
прави однос снага на терену. Словаци
јесу искористили све слабости нашег
тима и јесу квалитетан ривал, али
нису бољи за дванаест голова разлике. На тако висок исход овог меча
пресудно је утицао почетак утакмице,
коју је пратило око 2.000 љубитеља
игре с лепљивом лоптом у Прешову.
Гости су некако збуњено и бојажљиво
започели дуел, што су искусни Словаци умели да казне. Тако је после
првих десетак минута Татран имао
чак седам голова предности, а притом
се ниједан рукометаш у жуто-црном
дресу није уписао у листу стрелаца.
Домаћи су повели са 7:0, па је већ
тада било јасно да ће се момци Ивана
Петковића тешко вратити у меч.
Први је мрежу Татрана затресао
Милош Баруџић, потом су лопту на
жељено место, иза леђа голмана
домаћих, послали и Павле Бандука и
Стефан Шапоњић, али Словаци су
брзо одбили налет Панчеваца, па су

ЛИГА

Следећи ривал Цеље

после две трећине игре у првом полувремену имали предност од 16:8, да
би се на одмор отишло при резултату
20:11. Победник је тада већ био одлучен, јер је било јасно да наш тим нема
снаге за значајнији отпор. Јачи и
искуснији рукометаши Татрана су
мирно, без великих трзавица, утакмицу привели крају, забележили трећу
победу у досадашњем делу шампионата и заузели треће место на табели.
Централна фигура дуела у Прешову
био је хрватски интернационалац у
редовима домаћег клуба Бруно Буторац, који је поред десет постигнутих
голова поред свог имена у статистици
меча уписао и шест асистенција.
Динамо је на ово гостовање отишао
знатно ослабљен, без капитена и једног
од најбољих играча Бранка Радановића, а треба напоменути да искусни
Јелић и Пилиповић, иако су отпутовали у Словачку, нису ни улазили у игру,
јер су повређени. Када се свему томе
дода да су Петар Жујовић и Јован Стојановић готово целе недеље пре овог

дуела били ван строја и тренинга због
болести, против искусног Татрана
можда се више није ни могло.
Тренер Иван Петковић на располагању је имао следећи састав: Жујовић
(четири гола), Пилиповић, Буњевчевић (два), Стојановић (два), Сл.
Димитрић, Јелић, Мирковић (три),
Јовановић (два), Петровић, Дистол,
Баруџић (три), Ст. Димитрић, Славуљица, Радовановић, Бандука (пет) и
Шапоњић (три гола).
Динамо је и даље на деветом месту
на табели, са скором од једне победе
и четири пораза и гол-разликом
123:148. Пред момцима је неколико
дана паузе, што ће им добро доћи да
се консолидују, још јаче тренирају и
припреме се за искушења која им
предстоје. А она неће бити лака. Наиме, у уторак, 17. октобра, пред љубитељима рукомета у Панчеву биће још
један прави спектакл. У Халу спортова долази Цеље из Словеније, најуспешнији словеначки клуб, са седамнаест
трофеја националног шампионата и
петнаест пехара националног купа
Словеније. Цеље је 2004. године први
пут освојило и Лигу шампиона, а исте
године и Суперкуп Европе. Тренер
словеначког рукометног гиганта је
некадашњи истакнути српски репрезентативац Владан Матић, а важан
шраф у играчкој машинерији тог клуба је и Лука Митровић, некадашњи
првотимац Динама.
Словенци су свакако фаворити, али
ипак је то догађај који се не пропушта.
Утакмица почиње у 19 сати.
А. Живковић

Мењамо
Као лист на грани... Поносан и леп.
Сам.
Мењаш боје с протоком времена.
У смирај једног тихог дана само ћеш отпасти и завршити на
земљи.
Жут.
Као украс на путу.
До првог јачег ветра или неког школског хербаријума.

Свет
Рађање или залазак?
Свеједно.
Лепо је и неизбежно и једно и друго.
А најважније оно између.
Да уживаш у погледу док се годишња доба смењују.
Док сунце боје мења,
ти си исти.
Знаш да је промена само унутрашња – и набоље.
Какав год да је залазак.

НОВО ПРИЗНАЊЕ ЗА НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

ОГИ ИДЕ НА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО
Наш суграђанин, изузетан
спортиста и освајач многих
турнира у нашој земљи
Огњен Драгојерац добио је
позив од савезног селектора, па ће од 4. до 12. новембра у Будимпешти, као
члан репрезентације Србије, учествовати на Светском
првенству у кик-боксу.
Шампион државе у категорији до 84 кг, двадесетчетворогодишњи Драгојерац
у главни град Мађарске
неће путовати као туриста.
Као и увек до сада, даће
максимум и вероваће да
може остварити изненађење у изузетно јакој конкуренцији најбољих светских
кик-боксера.

Уз предан рад на стицању
кондиције и унапређењу
технике и тактике, Огњен је
недавно добио и званични
цертификат, па је постао и

тренер у кик-боксу. Због тога
је у нашем граду основан
КБК „Српска Спарта”, где је
Огњен Драгојерац и такмичар и тренер. У новоформи-

раном спортском колективу
у Панчеву тренира већ око
двадесет момака, а тренинзи
се одржавају у сали на
Тесли, изнад кинеске робне
куће, средом и петком од
21.15, а суботом од 18.45.
На истом месту ради и
новооснована Школа борилачких вештина „Српска
Спарта”, у којој се, поред
кик-бокса, вежба и ММА,
К1 и бокс, а плану је да се у
скоријој будућности покрене и рвање.
Термини за тренирање су
понедељком, средом и петком од 18.45, а тренинге
воде Зоран Рајачић, Зоран
Ставревски и Зоран Савић.
А. Ж.

Заједно
И само нам се причинило да је сивило.
Јер ништа тако не боји као искрена реч.
Као пријатељство.
Оно без обзира на боје.
Твоје и моје.
Знаш да је загрљај вечан.
Није као лист.
Не бојиш се да гледаш у сунце
јер боје се не боје.
В. Ђурђевић

µ

?М. Димитрић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Вања Станојевић,
студенткиња:

Марко Кукић,
гимназијалац:

Габријела Попов,
студенткиња:

– За викенд ћу
отићи до викендице
ван града, да се
мало одморим и
надишем свежег
ваздуха.

– Планирам да учим,
а остатак времена
провешћу напољу
или у игрању игрица
на компјутеру.

– Овог викенда ћу
ићи на пробе
фолклора. Играм
у КУД-у „Станко
Пауновић”.
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