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ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОНЕ КОЈИ ЋЕ ЛЕТОВАТИ У ЦРНОЈ ГОРИ

ЗА ПРЕЛАЗАК ГРАНИЦЕ И ДАЉЕ ДОВОЉНЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ
Нема никаквих промена у
прописима о уласку наших
туриста у ову државу
Ако кренете аутобусом
на летовање и приметите
да је покварен а његов
возач пијан, можете да
пријавите то полицији
Они који желе да путују на Црногорско приморје моћи ће и овог лета, као
и претходних година, да само с личном картом уђу у Црну Гору. Информације које су почетком прошлог
месеца објавили поједини наши
медији – да ће то убудуће бити могуће само уз пасош, демантовало је
црногорско министарство полиције.
У саопштењу МУП-а те државе
пише да досадашњи режим преласка
границе за држављане Србије и даље
важи, што значи да ће им за улазак у
Црну Гору бити довољно да цариницима покажу личне карте. Додаје се
и да ће, ако то ураде, имати право на
30-дневни боравак на територији те
државе, а да ће они који желе да
остану дуже – до 90 дана, морати да
понесу са собом важеће пасоше.
Црногорска полиција саопштила је
да нема никаквих промена ни када је
реч о деци која долазе у Црну Гору из
Србије. Уколико путују у пратњи оба
родитеља, они ће, као и претходних
година, морати да црногорским
цариницима покажу неки документ
(извод из матичне књиге рођених,
ђачку или здравствену књижицу), на
основу кога може да се утврди њихов
идентитет.

У случају да деца улазе у Црну
Гору само с једним родитељем, он ће
морати да покаже и сагласност брачног друга, а ако прелази црногорску
границу у пратњи неког трећег лица
(на пример рођака, тренера спортског клуба или вође неке групе),
потребна је сагласност оба родитеља.
Пријавите пијане возаче
Наше држављане који путују аутобусима, у организацији туристичких
агенција на Црногорско приморје,
занимаће и прошлонедељно саопштење Министарства унутрашњих
послова Србије.
У њему се наводи да уколико
посумњају у техничку исправност
аутобуса којима се превозе или у
психофизичко стање возача (ако
примете да су уморни или пијани),
да о томе одмах обавесте Управу сао-

браћајне полиције на телефон
011/27-410-67. После тог позива,
патрола саобраћајне полиције изаћи
ће на терен и проверити возаче и
исправност аутобуса да би се осигурала безбедност путника.
Важно је и то да уколико наши
туристи током боравка на Црногорском приморју у Бару, Будви или Херцег Новом (или у околини тих летовалишта) буду имали било какве безбедносне проблеме, моћи ће да затраже
помоћ од припадника наше полиције
који ће и овог лета, све до 1. септембра, патролирати у та три места заједно с колегама из полиције Црне Горе.
У заједничким патролама нашу
земљу ће представљати по један униформисани полицајац и припадник
Криминалистичке полиције МУП-а
Србије. Они ће нашим држављанима
бити доступни на следеће телефоне:

Бар (+381668895961 и +381668895960),
Будва (+381668895963 и +381668895962)
и Херцег Нови (+381668895965 и
+381668895964).
Аутобусима до мора
Панчевци који се одлуче за летовање
на Црногорском приморју моћи ће да
до мора дођу аутобусима са Главне
станице АТП-а, који ће саобраћати
свакодневно, с поласком у 20 сати, на
релацији Панчево – Београд – Сутоморе – Петровац – Будва – Тиват –
Херцег Нови.
Путнике из нашег града превозиће
нови аутобуси једне будванске фирме. Повратне карте ће коштати 4.410
динара, а карте у једном правцу
3.110 динара.
Када је реч о уношењу хране у
Црну Гору, цариници на граничним
прелазима дозволиће само дечју и
декларисану дијететску храну која не
захтева посебне услове за чување.
Неће правити проблеме ни онима
који буду хтели да унесу упаковано
свеже воће и поврће (осим кромпира) које није теже од пет килограма,
као и кафу, чајеве, зачине и какао,
укупне тежине до једног килограма.
Држављани Србије неће на црногорској граници имати никакве
непријатности и ако буду хтели да
унесу максимално литар алкохолног
пића и два литра осталих пића, као и
највише пет литара обичне воде, уз
услов да је у оригиналној амбалажи.
У Црну Гору је дозвољено унети и
остале врсте хране која је у оригиналној амбалажи, упакована и декларисана и не мора да се чува на одређеним температурама. Све то важи уз
услов да не сме да буде тежа од једног
килограма.
М. Глигорић

Култура
Рад с децом –
благослов и
привилегија
» страна 12

Фото-репортажа
„Банатска труба”
разгалила душе
» страна 29

Лето у природи
„Весело” теци, Ибар
водооо...

» страна 30

Спорт
Стартовао „Брзи воз”

» страна 31
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

Алхемичар
Било је рано јутро када је закорачила у своју ритуалну шетњу по мекој
црвенкастој стази у Народној башти. Тек рођени зраци сунца шуњали су
се кроз крошње, док су птице ткале симфонију од наизглед различитих
мелодија...
Она овог пута ништа од тога није примећивала. Ходала је као у сну,
грчећи лице због горког укуса што јој је сушио уста. Некада је волела ове
шетње. Не би јој промакла ниједна микросличица тог света који те опчини на шта год да у природи фокусираш поглед. Последњих дана, међутим, кожа јој је постајала претесна и имала је потребу да своју главу
замени неком другом, неком у којој нема болног чекићања несносних
мисли. Села је на клупу под времешним храстом покушавајући да синхронизује удисаје и издисаје. Нова, у инат свему припаљена цигарета,
подрхтавала јој је међу прстима. Док је жудно увлачила дим, квргава
рука пружила је ка њој флашицу воде. Подигла је поглед. „Какав је ово
клошар, само ми је он фалио!”, помислила је угледавши старца дуге беле
браде, с наочарима на носу. Устукнула је схвативши да на његовом оронулом телу, као на офингеру, виси хаљина пурпурне боје, лелујајући око
босих стопала. „Да ли је слободно?”, питао ју је показујући на место крај
ње. Заустила је да викне одсечно „не”, али је чула свој глас како изговара: „Седите”, осећајући како је обузима неки чудан мир.
„Не брини, све ће бити у реду”, било је довољно да старина изговори, а
да јој бес јурне кроз кичму све до ужарених образа. „Ма, шта бре хоће овај
дедускера, шта умишља да је, један од оних мотивационих говорника
испалих са ’Јутјуба’ који тупе о моћи позитивног мишљења?! Ма, сита сам
и тога и ове дрогиране копије Деда Мраза!” Није стигла да доврши унутрашњи монолог, јер је он започео свој, само наглас. „Зашто те толико нервира што си остала без посла за који те ионако месецима нису плаћали?
Заслужујеш бољи! Откуд те суморне мисли о томе ко је председник, а ко
премијер? Нервирају ли се они због онога што ти мислиш о њима? Не знају ни да постојиш! Зашто бесниш на родитеље због несрећног детињства?
Схваташ ли колики су ти ветар у леђа дали баш оним поступцима за које
их највише кривиш? Па шта ако још ниси срела праву љубав? Буди стрпљива! И није тачно да не треба да имаш дете у оваквој земљи! О, ти и те
како имаш шта да му пружиш! Љубав. Љубав је кључ!”
„Ма, откуд ви све то знате? Ко сте ви? Како се усуђујете да ме уходите
и да се спрдате с мојим проблемима изговарајући те излизане флоскуле?!”, викала је на старца док је он мирно настављао.
„Немој се опирати. Чула си већ да све оно чему се опиреш – расте.
Погледај ово дрво. Ту је већ више од једног столећа. Опире ли се оно
чему? Вришти ли с јесени грчевито држећи пожутело лишће да не
отпадне? Млати ли гранама заљубљене кад му по кори оштрицом урезују своја имена? Псује ли што му фабрике сипају отрове у вене? Фркће ли
кад је зима? Брине ли се шта ће јести и где ће становати?”
„Па, човече, то је обично дрво! Дрво! Каква су вам то питања?”
„Лепо си приметила: то је дрво. Живо биће, као и ти. Различити сте
само по томе што се оно не љути на живот, већ ужива у њему. Рођено је,
попут тебе, са спознајом да је све на свету скројено од циклуса – од пролећа, лета, јесени, зиме; од ведрих и сивих дана; од олуја и поветараца;
од више и мање; од суза и смеха; од горе и доле. И кад год да га погледаш, оно ће стајати једнако мирно и поносито, грлећи корењем земљу и
љубећи гранама небо, задовољно што својим постојањем даје смисао
овом мозаику чији си и ти део. Природа није погрешила створивши ни
њега ни тебе. Све је баш онако како треба да буде. И зато не брини, све је
већ у реду. Само мало више буди као то дрво. Јер оно је то које расте,
цвета и уздиже се, док ти венеш. Да ли стварно мислиш да си паметнија
од њега?”
„Не знам шта да кажем...”, започела је, схвативши наједном да је сама.
Само ју је флашица воде у руци спречила да помисли да је потпуно полудела...
Једног од наредних јутара тркачи ранораниоци видели су у Народној
башти насмејану девојку која раширених руку јури неком у сусрет. Само се
један у чуду прекрстио кад је спазио да је радосно загрлила – стари храст!
Босе ноге обавијене пурпурном хаљином већ су хитале ка новој сузи
коју треба претворити у злато.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Сурвајвeр
Преживљавање! То је поодавно на
овим просторима кључна реч! Да –
преживљавање, и то у сваком облику
– превасходно у материјалном, али
ништа мање ни у моралном, духовном, менталном, сентимeнталном...
Фрапантно је колико нам се та
појава увукла у најситнију пору.
Толико да смо тога престали да
будемо свесни, већ, напротив, увек
имамо милионе изговора пред другима, али и пред собом, како се то не
дешава баш нама већ „тамо некима”.
Да појаснимо: „преживљавање” се
у овом случају најпластичније може
објаснити као посрнуће. И то свеобухватно... Просто је невероватно до

које границе је та бољка метастазирала, нарочито ако се зна да смо
били уљуљкани најпре у патријархалне вредности, а потом и у самоуправно-комунистичку сигурносну
уравниловку. И због свега тога препознавани смо као мирољубиви,
гостољубиви, чак и претерано дарежљиви. Кратко речено, овде је владало царство неке надреалне идиличне позитиве...
А онда је преко ноћи „неко” то
порушио! Или, можда, није било
тако нагло?! Могуће да је то, ипак,
био неки рђав процес и да је та
духовна трулеж већ дуго „пуштала
корење”.
Било како било, сада смо дошли
дотле да смо постали „случајеви”
који се плаше сопствене сенке, који
су изгубили све елементарне оријентире и коридоре и, малтене, ћутке и
добровољно утапају се у сопствено
посрнуће, гледајући само како да се
ухвате за прву танану сламку не би
ли још једном удахнули мизерну
количину ваздуха, иако знају да се та
нит сваког трена може неповратно
искидати.
Но, вратимо се „преживљавању” и
томе колико га је у сваком сегменту
живљења. Да се не лажемо, има га и
у остатку света, али тамо су елементи за опстанак, најчешће, сасвим
другачије природе. Узмимо за пример неку фирму у, рецимо, Ајндховену или Мастрихту, која се бави
узгојем холандских лала. И тамо,
посебно ако је сезона лоша, многи
запослени страхују од отказа, па су и

они принуђени да се међусобно боре
за место под сунцем. Али тако што
ће убрати више лала у току дана, што
ће послодавцу предложити неку
нову сорту која би купцима била
атрактивнија или, пак, указати на
неке грешке у обради земље...
А овде, сви то добро знамо, та борба биће кудикамо „делотворнија”
(нарочито у државном сектору), ако
дубље подиђете „систему” – увучете
се сочно шефу у „доња леђа”, забављате га неодољивим смислом за
хумор, лајете на сва звона о томе
како је колега закаснио десет минута, а ви, боже мој, стигли на време
или, чак, остали на послу до краја...
Поента је направити себи што бољи
маркетинг, чиме се компензују
разни други недостаци и тежиште
проблема увек ставља на неког другог. Мото је „смести ближњем своме”. Просто речено, урличете док не
заглушите, слудите и збуните патрона, а док се он офркести, ви већ
„преживели” још једну буру...
А и ко се још од рада овде обогатио?! Јасно је, можеш само буквално
пуко да преживљаваш, све док не
прождереш сопствену џигерицу...
Да, драги пријатељи, то зло иде по
вертикали одозго наниже: с „врха”,
преко установа и медија, па све до
основне ћелије – породице. Тако да
су нам и деца већ на(в)учена на
„систем”; крећу још од вртића да
„билдују” глас, урлају на сва звона о
себи, расту у „здраве” галамџије и,
напросто, „преживљавају”...
Ј. Ф.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Зоран Т. Поповић

• Он је достојанствен човек. Пре ће да проси него да прима
социјалну помоћ.

• Хипохондар је пацијент какав се само пожелети може.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Црвено као жар...
На Стрелишту, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

Он се радује свакој новој дијагнози.
Смоквин
лист је један од првих примера слојевитог облачења.
•
• Питао сам свог библиотекара да ми да нешто за плажу,
а он ми је препоручио крему за сунчање!
• Одлив мозгова нас распамећује!
• У наше време се много спорије живело. Зато никуд нисмо стигли.
МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НОВАЦ НЕМА МИРИС ЈЕР СЕ ЧЕСТО ПЕРЕ.
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АКТУЕЛНО

Петак, 7. јул 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

УСПЕСИ НАШЕ СУГРАЂАНКЕ

АЊА ОПЕТ НА КРОВУ EВРОПЕ
Злато и сребро из
Израела

ОД 1. АВГУСТА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

На реду је Светско
првенство
Сва пажња љубитеља пливања
са Старог континента протеклих дана била je усмерена ка
израелском граду Нетањи, у
коме је одржано Првенство
Европе у конкуренцији јуниора. Српски национални тим на
овом шампионату чинили су:
Алекса Бобар, Андреа Тодоровић, Никола Аћин, Душица
Бабић,
Милица
Опачић,
Душан Бабић, Мила Медић и
најбоља пливачица у нашој
земљи, наша седамнаестогодишња суграђaнка Ања Цревар.
Од осам пливача, најбољи
учинак имала је управо Ања
Цревар, чланица ПК-а „Динамо”, која се и првог и последњег дана шампионата попела
на победничко постоље и тако
још једном потврдила таленат
и квалитет.
Ања је најпре бриљирала у
трци на 400 метара мешовитим стилом. Ову деоницу
испливала је у времену од
4:41,17 и освојила златну
медаљу, али је тако и одбрани-

ла титулу освојену на претходном Првенству Европе у
Мађарској.
Последњег дана надметања
у Израелу, Ања Цревар је
наступала у дисциплини на
200 метара мешовито. У овој
трци наша суграђанка освојила је вицешампионску титулу,
остваривши
резултат
од
2:14,13. То је њен нови лични
рекорд, а највреднији трофеј
измакао јој је за пола секунде.

Треба напоменути да је на
прошлом европском шампионату Ања у овој дисциплини
освојила бронзано одличје.
Успеху у Нетањи претходиле су припреме у турској
Анталији, где се Ања заједно
са својим тренером Марком
Спа со вим већ неко ли ко
годи на при пре ма за нај ва жнија такмичења. У познатом турском летовалишту, у
одлич ним усло ви ма, наши

суграђани су тренирали од 3.
до 23. јуна.
После такмичења у Израелу,
следећи велики изазов за Ању
Цревар и Марка Спасова јесте
Светско јуниорско првенство
које ће у августу бити одржано
у Индијанополису. У дуелима с
најбољим јуниоркама на планети циљ је да Ања покуша да
поправи своје личне рекорде.
Срећно!
А. Живковић

ЗБОГ ВЕЛИКИХ ВРУЋИНА

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” однедавно је, захваљујући сарадњи са ординацијом „Храст”
из Београда, проширио свој
богат спектар услуга.
Тако сада сви наши суграђани имају прилику да
суботом ураде било коју
врсту прегледа на најсавременијем мобилном ултразвучном апарату, а на располагању су им и специјалистички прегледи, које
обавља тим стручњака из

Београда, са академиком
проф. др Ђорђем Радаком
на челу. Прегледи се заказују радним данима од 7 до
15 сати путем телефона Завода „Панчевац” 013/2190-900 и 013/21-90-903.
Овог месеца у Заводу су
за клијенте осмишљени и
нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а
више о томе погледајте на
деветој страни актуелног
броја нашег листа.
Д. К.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СЛАВЕ У ГЛОГОЊУ

Весело за Петровдан

Опасност од пожара на отвореном
Врућине које су се поново
вратиле после краткотрајног
захлађења идеалне су за избијање отворених пожара. Довољан је тренутак непажње па да
због неопрезно баченог опушка или запаљеног стрњишта
букне ватра. Још ако у близини нема никога да то примети
на време и јави ватрогасцима,
може да дође до великог
пожара с несагледивим последицама.
Командир Ватрогасно-спасилачке јединице у Панчеву Боро
Мајкић изјавио је да је на територији jужног Баната до сада
регистровано више отворених
пожара који, на срећу, нису били
великих размера. Он је додао да,
без обзира на то, ватрогасци апелују на све да поведу рачуна када
су на отвореном.

– Опасност од избијања
пожара пре свих не би смели
да занемарују пољопривредници који обављају жетвене
радове и пале усеве. Поред

„ДУХ МЛАДОСТИ”

Промоција дуалног
образовања
Пројекат „Дух младости”, у
организацији Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и Машинске
школе Панчево, биће реализован у недељу, 9. јула, у „Авив
парку”, од 17 до 21 сат. Циљ је,
како су навели организатори,
промоција дуалног образовања, предузетништва, функционалног знања, спорта у настави и начина реализације иновираних програма.

„Планиране су панел-дискусије (четири по 45 минута),
квиз, спортски турнири, представљање привредника – партнера у дуалном образовању, као
и презентација образовних профила по дуалном принципу
Машинске школе, а присутнима ће се обратити представници
Министарства просвете и компанија, као и директори школа
које учествују у пројекту”, наводи се у саопштењу.
М. Д.

У ПЕТАК, 7. ЈУЛА

Сећање на Рокија
У петак, 7. јула, на СЦ-у „Младост”, биће одржан 23. по
реду, меморијални турнир у
малом фудбалу „Бранко Бисак
Роки”, у част сећања на нашег
прерано преминулог суграђанина, врсног фудбалског судију.
Као и сваке године, окупиће
се пријатељи покојног Рокија,
који ће кроз међусобне утакмице и дружење евоцирати успомене на свог колегу.

Надметаће се четири екипе,
које ће сачињавати судије из
Инђије, Зрењанина и Панчева,
као и тим „Пријатељи”. Поред
учесника, турниру ће присуствовати и гости из Старе
Пазове и Београда, па ће се
тако у нашем граду окупити
крем фудбалских судија из
времена када је био активан и
Бранко Бисак.
Такмичење почиње у 18
сати.
A. Ж.

њих, апелујемо и на младе
који воле да кампују и роштиљају у природи да пре повратка кући не бацају жар и поведу рачуна шта остављају иза
себе, као и на возаче да не
избацују
пикавце
током
вожње кроз прозор аутомобила – нагласио је Мајкић.
Он је рекао да је добро што
на територији јужног Баната
већ годинама није било пожара који је имао такве размере
као онај који је избио 2007.
године у Делиблатској пешчари. Подсетио је да је то била

ватрена стихија у којој је уништен велики део тог резервата
природе с бројним биљним и
животињским врстама.
– Материјална штета може
да буде некако надокнађена,
међутим, када ватра уништи
шуму, та штета је огромна и
потребне су године да би на
месту запаљеног дрвећа порасло ново. Тај пожар се изузетно брзо проширио и захватио
је велику површину. Због тога
је за његово гашење ангажовано много ватрогасаца не само
из Панчева већ и из других
градова, а притекли су им у
помоћ и полицајци, и жандарми, и руски авиони за гашење
пожара – испричао је Мајкић.
Он је навео да је од почетка
овог лета највећи изазов за
његове колеге био пожар на
депонији у Качареву, али и да
је успешно саниран. Објаснио
је да су пожари на депонијама
тешки за гашење јер су њихова
жаришта на већим дубинама.
Због тога је за интервенције
ватрогасаца у таквим случајевима неопходно да се, поред
возила, за гашење ватре користи и тешка механизација.
М. Г.

ПОМОЋ ЗА СИГУРНУ КУЋУ И „СПОМЕНАК”

Поклоните храну
и играчке
„Буди мушко клуб”, у сарадњи
са организацијом „Connecting”, покренуо је акцију
„Хуманост на дар”, чији је циљ
прикупљање одеће и играчака
који ће бити предати корисницима Сигурне куће и Дома за
децу и омладину без родитељског старања „Споменак”.
Акција је почела у среду, 28.
јуна, и трајаће до уторка, 11.
јула, а организатори позивају
све наше суграђанке и суграђане да поклоне одећу или
играчке и да тако улепшају
дане онима којима је то у овом
тренутку најпотребније.
За све становнике Панчева
омогућено је преузимање
донација с кућне адресе. За
више информација или најаву
донације заинтересовани могу

контактирати организаторе
путем телефона 062/779-085
или 063/7220-380, затим
путем имејла bmkpancevo@gmail.com или преко „Фејсбук”
странице „Буди мушко клуб
Панчево” или профила „Буди
мушко Панчево”.
„Буди мушко клуб” у Панчеву постоји од 2014. године и за
циљ има борбу против насиља,
промовисање равноправности
и побољшање услова за живот у
локалној заједници, док је
„Connecting” удружење младих
из Панчева, основано у априлу
2013, с идејом да креира
могућности кроз које ће млади
остварити своје потенцијале,
како би кроз проактиван приступ подстицали позитивне
промене у окружењу.
Д. К.

Поводом прослављања Петровдана, сеоске славе, Месна
заједница Глогоњ припремила
је разноврстан програм,
почевши већ од 7. јула, када
ће у школи бити одржан фудбалски турнир „Летња лига
2017”. Након спортског почетка прославе, наредни дан је
резервисан за поезију јер ће
„Поетско вече о љубави” одржати Драгана Смолникар. У
недељу, 9. јула, на спортском
терену, од 9 сати, биће
одигран Петровдански турнир
у малом фудбалу, а у Цркви
Св. апостола Петра и Павла, у
19 сати, почеће духовни концерт. Глогоњци ће обележавање славе наставити 10. јула,
када ће поред фудбалског турнира пре подне, поподне бити
одигран рукометни турнир, а
од 21 сат, у Дому културе, биће
одржано стенд-ап вече Неше
Бриџиса. У уторак, 11. јула, од
19 сати, у плану је духовни
концерт у храму, а од 21 сат
рок свирка у Дому културе.
За дан славе, 12. јул, предвиђен је богат програм, па ће

већ у 7 сати глогоњски голубари одмерити снаге у оквиру Петровданског купа, а
нешто касније биће уприличено и гађање глинених
голубова. У 9 сати, у сеоској
цркви, почеће света литургија, а у 10.30 показну вежбу
ће у центру села извести
припадници Добровољног
ватрогасног друштва Глогоњ. У подне ће у просторијама Месне заједнице почети свечана седница, на којој
ће вуковци добити на
поклон златнике. У вечерњим сатима, у Дому културе,
биће организована изложба
традиционалних јела и рукотворина удружења жена из
Глогоња и Панчева, као и
концерт фолклораша са
гостима из Сакула и Ченте.
Прослава
Петровдана
биће завршена у суботу, 15.
јула, када ће на фудбалском
терену, од 17 сати, бити одиграна фудбалска утакмица
између ветерана и првог
тима ГК-а „Глогоњ”.
М. Д.

НОВА 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 могућ-

ности плаћања на одложено. Управо ових
дана у „Никоденту” је
покренута и нова акција, 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

ОБЕЛЕЖЕН НЕКАДАШЊИ ДАН БОРЦА
– 4. ЈУЛ

Положено цвеће
у Градском парку
Минутом ћутања и полагањем венаца одата је почаст
палим борцима у Другом
светском рату – Олги Петров, Стевици Јовановићу и
Марку Кулићу. У Градском
парку полагању венаца присуствовали су представници
ратних војних инвалида,
потомци ратника Србије од
1912. до 1918. године, удружења за неговање традиције
12. војвођанске бригаде,
односно 51. механизоване
бригаде, удружења инвалида рада и пензионера, као и
Покрета социјалиста, а венце су положили представници Војске Србије, локалне
самоуправе и СУБНОР-а.

Градоначелник Панчева
Саша Павлов том приликом
рекао је да су погинули
започели 1941. године борбу
против највећег зла човенчанства. Он је додао да се
нису тог 4. јула окупили с
истомишљеницима, не би
било ни устанка 7. јула, нити
ослобођене територије.
– Заслужили су да их се
сећамо, а неговањем традиције остаје и слика за младе
генерације. Они нас подсећају да никада не смемо да
дозволимо да фашизам
овлада и да никада више не
поднесемо такве жртве.
Апелујем да се младим
генерацијама пренесе шта
се тада дешавало и које су
праве вредности – изјавио је
градоначелник Павлов.
Дан борца окупљенима у
Градском парку честитао је
и председник СУБНОР-а у

Панчеву Тодор Стојановић.
И он се осврнуо на историју
и подсетио да је тог дана
донета одлука да се подигне
устанак против фашистичко-нацистичког окупатора,
који је након четворогодишње борбе и поражен, у
чему је народ Србије дао
немерљив допринос.
– Сада нови ветрови дувају
и демократија је закорачила
на наша врата. Прилагођавамо се европским токовима, а
докле ћемо стићи – видећемо. Ова земља је увек имала,
а има и сада паметне људе
који ће наћи прави пут за
просперитет. Не треба се враћати у прошлост, већ треба

гледати у будућност. Не треба се стидети палих родољуба
којима данас одајемо почаст
– истакао је Стојановић.
У име Војске Србије венце
је положио командант
касарне „Стевица Јовановић” мајор Владан Коларић.
Дан борца обележавао се у
знак сећања на 4. јул 1941.
године, када је донета одлука
о подизању устанка у врху
партизанског покрета. Тај
датум обележавао се и у бившој СФРЈ и СРЈ као државни
празник. Називан је и „празник народа Југославије”, а
означавао је и годишњицу
седнице Политбироа Централног комитета Комунистичке партије Југославије,
када је и донета одлука о
оружаном устанку. У Србији
је 4. јул престао да се обележава 2001, а у Хрватској и
Словенији 1991. године.

Ма, шта ми рече!
Ја сам као председник Републике положио заклетву држећи десну руку на Уставу Србије и изговарајући речи о Косову и Метохији. То не значи да нисам спреман да чујем шта
се заиста дешава на Косову. Питам све политичке хероје
који ми замерају – зашто нису 2008. године интервенисали
када је Косово противправно прогласило независност.
Зашто тад нису решили проблем на свој начин кад су толико храбри? Зашто су покварени? Зашто то сада траже?
(Председник Србије Александар Вучић,
„Спутњик”, 3. јул)

***
Међутим, досадашња пракса и проблеми на које смо
наилазили указују да је неопходно да имамо најмање
једну велику домаћу компанију са, ако треба, и неколико хиљада запослених, која ће кадровски, технички и
организационо бити способна да послове на инфраструктури уради у року и по највишем квалитету, и то не
само у Србији већ и у региону и широм света.
(Потпредседница Владе и министарка саобраћаја
Зорана Михајловић, „Танјуг”, 2. јул)
***
Ми више немамо ни председника Владе ни председника
државе, ми имамо Вучића. Зато говорим опозицији да је
време за радикално другачији приступ, за делегитимизацију квазиинституција и квазидемократије у Србији јер
овакав режим може јако дуго трајати.
(Бивши председник ДС-а и Владе Војводине
Бојан Пајтић, „Дојче веле”, 1. јул)
***
Очито је добро имати некога да вам даје темпо, ритам
реформи, с ким разговарате о приоритетима, и све то је
велика предност. Међутим, понекад је ММФ оштрији
него што је потребно, и у том смислу би нови споразум
могао да омете раст.
(Премијерка Ана Брнабић, „Танјуг”, 30. јун)
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КО ЈЕ НА ВЛАСТИ?

ЛОКАЛНИ „ПРЕЛЕТАЧЕВИЋИ”
Нови портал садржи
базу података о
локалним одборницима
у Србији
У чак трећини градова
и општина забележено
страначко „прелетање”,
а у Панчеву је реч о
шесторо одборника
Центар за истраживање, транспарентност и одговорност
(ЦРТА) покренуо је интернет
портал www.kojenavlasti.rs, на
ком грађани могу да сазнају
страначку припадност свих
садашњих одборника у Србији, односно пронађу податке
ко је од њих у овом сазиву
мењао странке, ко подржава
кога и ко у којој општини
чини власт.
Уз смену власти иде и прелазак политичара из једне
странке (оне која је изгубила)
у странку (која је дошла на
власт). Готово масовни преласци забележени су када је
2000. године ДОС дошао на
власт, и чини се још масовнији када је 2012. завладао СНС.
У новијој политичкој пракси
све чешће се ови поступци
политичара, нарочито у локалу, одигравају јавно, испред
камера, уз хваљење и странке
и „прелетача”. То је разумљиво за политичку партију јер
тако шаље свима поруку да је
још јача. Није разумљиво
такво јавно експонирање оних
који прелазе из странке у
странку јер разумевања у јавности за такву одлуку ипак
нема. Да и не треба да буде,
јер је реч о трговини, ретко о
идеолошким разлозима, желе
да подсете и творци поменутог
сајта.

– Страначко „прелетање”,
уместо изузетак, постаје правило које води изигравању поверења грађана и доводи до обесмишљавања избора. Скупштинска већина уз „позајмљене” одборнике заправо је прекројена скупштинска већина.
Промена изборне воље грађана
мимо избора урушава поверење људи у институције и владавину права. Портал „Ко је на
власти” је наш одговор на појаву „прелетања” и има за циљ да

купљају већ само они о коалицијама. Овај сајт показује да је
Мерошина међу општинама у
којима има највише „прелетача” од прошлих локалних
избора, а од градова предњаче
Београд и Крагујевац.
– До сада смо прикупили
информације да је у скоро трећини градова или општина у
Србији забележено преко 100
случајева страначког „прелетања” након последњих локалних избора. Највише случајева

прати и информише јавност ко
су „прелетачи”. Верујемо да
ћемо овом иницијативом
допринети ширем друштвеном
дијалогу о одговорности изабраних политичких представника и последицама оваквог
поступања – изјавио је за „Панчевац” програмски директор
ЦРТЕ Раша Недељков.
На овом порталу представљени су подаци о страначкој
припадности одборника у 170
градова и општина у Србији.
За четвртину од укупно 6.737
одборника није било могуће
доћи до информација о страначкој припадности јер се
приликом подношења изборних листа ови подаци не при-

прелазака локалних одборника из једне у другу странку
забележено је у Крагујевцу –
једанаест, следи Мерошина –
десет, док је по шест одборника страначки дрес променило
у Апатину и Жабљу. У Панчеву смо до сада забележили
више случајева „прелетања” –
четири у другу странку и још
два када су одборници напустили странке, али су наставили да самостално делују у
локалном парламенту – навео
је Недељков.
Када је реч о „прелетачима”
у Панчеву, ова база показује да
у локалном парламенту имамо девет странака (укључујући
и самосталне одборнике), а за

многе одборнике није наведено да ли су чланови странке,
али јесте у име које коалиције
седе у скупштинским клупама. Регистрованих „прелетача” Панчево има шест, а то су:
Игор Ставревски (из СРС-а у
СНС), Станко Богосављев (из
СРС-а у СНС), Зоран Ашанин
(из СПС-а у СНС), Ивица
Јовић (из ДС-а у СНС), Нађа
Хигл и Предраг Богатинчевић
(из ДС-а у самосталне одборнике). Недељов је позвао Панчевце да им се придруже у
овој акцији и да им јављају
када се догоде нова „прелетања”. Онда да додамо да је у
Скупштини Панчева недавно
забележено да су четворица
одборника напустила ЛСВ,
као и то да је одборница из ЈСа прешла у СНС.
Грађани треба да памте ко
су били „прелетачи”, да прате
како су заступали интересе
грађана и да следећи пут
добро размисле ко су људи на
листама кандидата које желе
да подрже. Можда би једно од
решења, док не постанемо
уређено друштво с високом
политичком културом, било
промена изборног система и
гласање за појединца, а не за
странку. То би макар било
изводљиво и логично. Такав
систем постоји код избора за
чланове скупштине месне
заједнице, а донедавно је
постојао и на покрајинским
изборима. С нашим предлогом слаже се и Недељков.
– Докле год ми као бирачи
не кажњавамо на изборима
одборнике који су непринципијелни и који нису урадили
ништа за своје суграђане, и
докле год понављамо – сви су
они исти или не интересује ме
политика, имаћемо страначке
„прелетаче” – поручио је
Недељков.

НАКОН ИЗБОРА

Новине у врху Демократске странке
Изабрано ново
руководство партије
у Панчеву
Након што је прошле недеље
новоизабрани
председник
Градског одбора Демократске
странке др Душан Стојић,
како нам je потврдио, поднео
оставку, за в. д. председника
Градског одбора ДС-а у Панчеву изабран је Драгољуб
Крстић.
Крајем прошле недеље на
конститутивној седници панчевачког одбора верификовани су и мандати новоизабраним члановима овог тела.
Демократе су изабрале и потпредседнике странке у Панчеву, а то су: Сузана Бојковић
(потпредседница задужена за
жене), Милош Марковић (потпредседник задужен за децу и
омладину) и Зоран Лауташ
(потпредседник задужен за
села). За председника Извршног одбора ГрО ДС-а изабран
је Дејан Пандуров, као и нов

састав овог тела који броји
девет чланова. Како је саопштено из ДС-а, наредних дана
биће конституисани и остали
органи унутар ДС-а у Панчеву.

Стојић је за наш прошли
број потврдио да је поднео
оставку на то место, и то у
централи странке у Београду,
а за сада није желео да

НОВИ ШЕФ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Ђурђев уместо Ћировића
Милован Ћировић смењен је с
места секретара Секретаријата
за инспекцијске послове Панчева, потврдио нам је начелник
Градске управе Милорад
Милићевић.
Нови шеф Секретаријата за
инспекцијске послове је Бобан
Ђурђев, који je до сада био шеф
Kомуналне инспекције, а
Милићевић је кратко рекао да је
Ђировић премештен на место

В. Ђурђев

шефа Комуналне инспекције.
Разлози за ову замену нису
саопштени.
Бобан Ђурђев ће тако бити
шеф шест одељења, колико
има у оквиру тог секретаријата:
комунална, грађевинска, саобраћајна и просветна инспекција, као и одељења за друге
инспекцијске послове и за
управноправне послове и
послове извршења.

коментарише своје разлоге.
Кратко је навео да је разочаран и да ће наставити са опозиционим деловањем у граду
који има много проблема.
Такође, није желео да прокоментарише спекулације да је
један од разлога и тај што
није задовољан новоизабраним саставом Градског одбора ДС-а, односно њиховим
виђењем правца будућег
страначког деловања.
До коначног конституисања одбора странке у Панчеву,
биће интересантно и наступање њихових страначких
колега у Скупштини града, и
то из два разлога: прво,
одборници су по статуту у
обавези да спроводе политику странке, односно Градског
одбора, а друго, ти одборници на последњим изборима
нису ушли у те страначке
органе. Душан Стојић је и
шеф oдборничке групе ДС-а,
а поред њега, одборници су и
Никола Ћурчин, др Дубравка
Терек и Зоран Јовановић, од
којих је само Јовановић изабран у нови састав Градског
одбора.
Страначки избори одржани
су 10. јуна, а поред Стојића,
који је био и једини кандидат
за првог човека панчевачких
демократа, бирало се и деветнаест чланова сталног састава
Градског одбора (о чему смо
писали у прошлом броју).

Страну
припремила

Марина
Димитрић
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НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

НИС РАСПИСАО КОНКУРС

ЈАВНИМ КОНКУРСОМ ДО МАШИНА

Финансирање пројеката
у локалним заједницама

Усаглашен Статут ЈКП-а „Младост”

Превенција и заштита
од дискриминације
Маја Витман изабрана
за директора Дирекције
Нацрт одлуке о изради плана детаљне регулације подручја храстове
шуме у КО Долово, била је прва тачка на дневном реду седнице Градског
већа одржане 30. јуна. Пошто одборници у локалном парламенту овај
документ усвоје, биће завршена процедура за проглашење поменутог
подручја код Долова за јавну зелену
површину.
Пред представницима грађана
наћи ће се и предлог одлуке о додели
бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима с територије града. У образложењу закључка који су донели већници наводи се
да је Стратегија развоја града Панчева од 2014. до 2020. године као први
стратешки приоритет предвидела
унапређење пословног амбијента, те
да је у том циљу предложен програм
мера подршке за развој малих и средњих предузећа, као и предузетништва, па је у том смислу планирано
оснивање Фонда за развој привреде.
Пошто се, како пише, још нису стекли услови за оснивање Фонда,
потребно је и даље развијати праксу
доделе средстава путем јавног конкурса, и то, у овом случају, за набавку
машина и опреме. Предметном Одлуком уређују се намена и износ средстава, те услови за учешће на конкурсу, обавезна документација... Новац за
ове намене обезбеђује се у буџету града за сваку текућу годину, а минима-

лан и максималан износ средстава
који се додељује (највише до 50 одсто
вредности купопродајне цене машина
и опреме, без ПДВ-а) утврђује градоначелник на предлог комисије.
Савет за родну равноправност
Скупштине града иницирао је приступање изради Акционог плана
Панчева за превенцију и заштиту од
дискриминације за период од 2017.
до 2020. Израдом тог акта биће
дефинисане активности на реализацији циљева утврђених републичком
стратегијом у вези с овим темама, а
циљ је јачање организационих капацитета установа и организација ангажованих у овој сфери. Осетљивим
друштвеним групама сматрају се
националне мањине (нарочито ромска), мале верске заједнице, жене,
лица другачије сексуалне оријентације и родног идентитета, особе с
инвалидитетом, стари људи, деца,
избеглице и интерно расељена лица,
као и она чије здравствено стање
може бити основ дискриминације...
С обзиром на то да се ради о великим групама и огромном броју људи
– има смисла стварати још један
документ.
Већници су потом утврдили предлог решења о давању сагласности на
Статут ЈКП-а „Младост” и упутили га
Скупштини града на разматрање и
доношење. Тим актом уређују се
важна питања у вези с организовањем, радом и пословањем јавног
предузећа у чијем је делокругу посла
уређење и одржавање спортских
терена и објеката у граду.
Мандат од четири године на функцији директора ЈП-а „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева” добила
је Маја Витман, мастер економиста

ПИСМО ЧИТАОЦА

Циљ је спречити пожаре
Поштовани, на првој страни нашег
„Панчевца” под насловом „Слична
трагедија могућа и код нас” објављен
је текст о трагедији у вишеспратници
у Лондону, која је мотивисала новинара Глигорића да напише тај текст с
насловом као упозорењем, а верујем
да нема читаоца који није помислио
– шта ако би се то нама догодило.
Прошле године представници
МУП-а организовали су трибине по
месним заједницама на тему заштите од крађа. Присуствовао сам желећи да чујем како се заштитити од
разних крађа, али и да наметнем
тему – заштиту од пожара. Сумњиво
понашање једног комшије створило
је у мени бојазан да може да изазове
пожар у згради. Тада сам покушао да
дођем до противпожарне инспекције, али одговор је био да законом није
регулисана заштита стамбених објеката од пожара, па не постоји ни
таква инспекција. Изашао сам збуњен јер нисам могао да поверујем у
то. Имамо разне инспекције и Комуналну полицију, која интервенише и
ако погрешно паркирате ауто, што
ваљда, у односу на пожар, и није
нешто страшно!?

Ништа боље нисам прошао ни на
поменутој трибини. Свака част
господину Бори Мајкићу и целој
екипи (укључујући и РНП, „Петрохемију” и „Азотару”), који интервенишу када дође до пожара, али шта је с
превентивом? Да ли то може да се
регулише законом, па да мање гасимо, а више спречимо да дође до
пожара? Ја кажем да може.
На свом „Фејсбук” профилу јуна
прошле године објавио сам: „Ово
покрећем зато што не постоји никаква обавеза неке институције, наравно државне, дефинисана законом, да
брине и врши инспекцију колики је
степен заштите од пожара у објектима заједничког становања или у приватним кућама. Такву информацију
добио сам од оних који интервенишу
када дође до пожара (свака њима
част), али нико не ради превентивно
јер није, бар по њиховим речима, то
дефинисано законом.”
Господо посланици, ово је озбиљна
тема за државни парламент јер последице нису само материјалне, већ скоро увек има и људских жртава!!!
Богица Стакић

из нашег града, која је до сада била
вршилац дужности директора.
Донет је и закључак којим је Скупштини града препоручено да да
сагласност на измене и допуне Програма пословања ЈКП-а „Водовод и
канализација” с финансијским планом за 2017. годину. Требало би да се
уведе нова позиција трошкова –
солидарна помоћ, у бруто износу од
седам милиона динара, ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених. Како то не би довело до повећања укупних трошкова,
извршено је усклађивање процењених обавеза до краја ове године.
Усвајањем двају предлога закључака – у вези са скидањем усева с пољопривредног земљишта у државнoј
својини и аплицирањем на јавни
позив ИПА – седница је окончана.
С. Трајковић

Компанија НИС расписала је девету годину заредом јавни конкурс у
оквиру програма „Заједници заједно” за финансирање пројеката у
локалним самоуправама у којима
послује. Конкурс ће трајати до 8.
септембра, а право на учешће имају
све организације цивилног друштва, јавне установе, месне заједнице и градске општине из једанаест градова и општина у Србији,
међу којима је и Панчево.
Новина овогодишњег програма
„Заједници заједно” јесте подршка
искључиво капиталним пројектима,
приоритетним за општине и градове
у којима се програм реализује. На
овај начин НИС жели да допринесе
даљем развоју локалних заједница у
којима послује и да учествује у унапређењу квалитета живота у њима.
У складу с тиме, у сваком граду или
општини биће финансирано до пет
пројеката. Као и прошле године,
НИС финансира пројекте у укупном
износу од 110,5 милиона динара.
Конкурсом је обухваћено пет
области: спорт, култура, екологија,

наука/образовање и јавно здравље и
социјална заштита. У свакој локалној самоуправи, у складу с потребама заједнице, изабране су до три
области у оквиру којих ће заинтересоване организације моћи да
конкуришу. Свако удружење или
установа може пријавити само
један пројекат у својству носиоца
пројекта.
О избору пројеката који ће бити
подржани одлучиваће комисија
састављена од представника компаније НИС и локалне заједнице. Сви
услови и пропозиције јавног конкурса „Заједници заједно” могу се
наћи на сајту www.zajednicizajedno.nis.eu, а резултати конкурса
биће објављени 13. октобра.
До сада је подржано укупно 846
пројеката и уложено 900 милиона
динара. У складу са својим корпоративним слоганом „Будућност на
делу”, НИС на овај начин континуирано унапређује услове живота у
локалним заједницама у којима
послује.
С. Т.

НАША АНКЕТА
ГДЕ БИСТЕ ОДВЕЛИ ТУРИСТЕ КОЈИ ДОЛАЗЕ У НАШ ГРАД?

Знаменитости и природни потенцијали

М. МРЧКОВИЋ

М. АДАМОВ

Лето је увек прилика да људи више
путују и упознају места која нису видели. У време годишњих одмора велики
број туриста посећује Србију, а занимљиве дестинације јесу и градови с
богатом историјом. На њиховој мапи
често се нађе и Панчево, као један од
градова најближих српској престоници. Разлози за то су вишевековна богата историја и чињеница да наш град
представља место сусретања утицаја
различитих народа и култура. Печат
прошлих времена огледа се у прелепим зградама које красе језгро Панчева. На сваком кораку може се испричати безброј прича о људима који су
шетали овим улицама, као и о дешавањима која су обележила одређене
периоде његовог развитка. Посебне
предности града чине и природне
лепоте и близина насељених места.
Питали смо наше cуграђане где
воде своје госте када су у посети
Панчеву и која су то, по њима, најзначајнија места која на прави начин
могу да дочарају панчевачки дух.
МОМЧИЛО МРЧКОВИЋ, незапослен:
– Наш град постоји више од 800
година и има сигурно много тога што
би могло да се покаже. Људи који
дођу са стране имају шта да виде.
Прво што бих показао јесте Народни
музеј Панчево, а онда бих им представио нашу историју. Одвео бих их
сигурно до Тамиша и кеја, а неизо-

Д. МИЛУТИНОВИЋ

А. ВЕСЕЛИНОВ

ставно, пошто живим у насељу Младост, показао бих им и СЦ „Младост”. Ту човек увек може да се проведе пријатно, да се рекреира, да
упозна неке нове људе и да се дружи.
МИРЈАНА АДАМОВ, угоститељ:
– Мислим да би свако ко дође у наш
град требало да посети Народни музеј
Панчево, да види цркву с два торња,
Преображенску цркву, тамишки кеј, а
обавезно и Народну башту. Дух града
осећа се у самом центру, али можда је
најбоља енергија поред реке.
ДЕЈАН МИЛУТИНОВИЋ, трговац:
– Некоме ко никада до сада није
био у Панчеву вероватно би било
интересантно да види „Ветрењачу”,
али и Градски парк, у коме проводимо
доста времена. Од историјских знаменитости требало би показати Стару
пивару и Народни музеј, али никако
не заборавити и Народну башту.
АНКА ВЕСЕЛИНОВ,
мед. сестра у пензији:
– Имам унуке који живе у Канади.
Водила сам их на базен, али тамо је
прегласна музика па не волим често да
идем. Ишли смо на Тамиш. Иако пише
да је загађена вода, купали смо се.
Ишли смо на Белу стену. Дунав је заиста диван. Водим их у парк и у Народну башту, и то бих могла да препоручим некоме ко дође с децом. Одрасли-

Ж. НОВКОВИЋ

С. ЈОВАНОВИЋ

ма препоручујем ресторане где свирају
тамбураши, као и оне уз реку.
ЖИВКО НОВКОВИЋ, сликар:
– Туристу који долази први пут у
Панчево, одвео бих најпре у Долово да
му покажем знаменитости и културне
вредности. У Долову постоје три цркве,
у једној је иконостас који има велику
вредност јер га је радио Паја Јовановић, а један је од два која је насликао.
У Долову има више активних удружења, винари имају своје винограде и
подрум вина у старој Етно-кући породице Стајић, а ту је и женско удружење
које је далеко познато по „Штрудлијади”. Има доста културних споменика и
старих кућа. Такође, ово место је специфично и зато што је брдовито, са
својих седам брежуљака је као Рим. У
Панчеву бих представио Стару Вајфертову пивару, затим цркву с два торња,
Преображенску цркву и Музеј.
СМИЉА ЈОВАНОВИЋ, пензионерка:
– Сигурно бих препоручила
Народни музеј. Водила бих их и у
парк. Хотела слабо има у нашем граду, али зато је природа лепа. Народна башта је предивна, често шетамо
тамо. Када ми дођу деца из Новог
Сада, много времена проведемо у
Народној башти. Обавезно свратимо
и до највећег тржног центра у граду.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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НАЛЕД ОКУПИО СТРУЧЊАКЕ

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ ЈЕДИНИ
ЛЕК ЗА БИРОКРАТИЈУ
Е-управа уводи
транспарентност
у рад државне
администрације
и смањује простор
за корупцију

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Покровни усеви –
технологија за будућност
Покровни усеви примењују
се као биоагротехничка мера
у системима еколошке пољопривреде, као што су органска и интегрална. Могу се
дефинисати као усеви који се
обично не гаје у комерцијалне сврхе, а притом имају
вишеструку улогу у плодоредима.
Корист од покровних
усева одавно је позната.
Махунарке су коришћене
као биолошки фиксатори
азота за наредни усев, као и
у периодима када је земљиште без главних усева, како
би се смањила ерозија. У
наредним годинама климатске промене, трошкови
за енергију и располагање
азотом имаће све већи утицај на пољопривредну производњу. Увођењем покровних усева у праксу могу се у
одређеној мери решити

зависе од локалитета и сезоне, али се у правилно постављеном покровном усеву
готово увек оствари ефекат
најмање две или три погодности. Полазећи од погодности које омогућавају
одређени покровни усеви,
циљеве треба свести на
један или два примарна и
можда неколико секундарних. Постављени циљеви
требало би да буду обезбеђивање азота, управљање органском материјом, побољшање
структуре и смањење ерозије
земљишта, очување земљишне влаге, сузбијање корова, успостављање биоконтроле штетних организама...
Покровни усеви имају и
потенцијалне недостатке:
повећање трошкова за семе
и обима рада, конкуренцију
за земљишну влагу и храни-

На седници НАЛЕД-овог Савеза за е-управу одржаној 3. јула,
усвојен је годишњи извештај о
раду и изабрано је ново председништво у саставу: Милан
Симић („Телеком Србија”),
Наташа Секулић (IBM) и Александар Благојевић („Societe
Generale”). Савез, иначе, окупља стручњаке за IT, финансијски и трговински сектор из
тридесет четири компаније и
локалне самоуправе. На састанку је оцењено да је формирање
Канцеларије за е-управу при
кабинету премијерке Ане Брнабић у складу с НАЛЕД-овом
препоруком за централизацију
ове функције и да представља
корак ка бржем увођењу електронских сервиса.
Илустративно звуче и ови
подаци: у нашој земљи банка
средње величине годишње
одштампа једанаест милиона
папира, трговински ланац
троши 150.000 евра на чување
документације, а полице
државних институција достижу дужину од неколико десетина километара. Уз то, грађани морају на шалтере да носе
уплатнице како би доказали
да су платили таксе, па је једини излаз из бирократије, како
је закључено, развој електронског пословања.
– За грађане и привреду еуправа значи да више неће
морати да користе печат и

уплатнице, да ће подношење
захтева и плаћање моћи да
обављају он-лајн преко портала е-управе и да документацију неће морати да штампају и
чувају по десет година, колико
прописује закон из прошлог
века. Поред милионских
уштеда у новцу и времену, еуправа уводи транспарентност
у рад државне администрације и смањује простор за корупцију – рекла је новоизабрана
председница Савеза за е-управу Наташа Секулић.
Савез је утврдио да приоритети у развоју електронских
сервиса треба да буду успостављање основних регистара
података (пре свега регистра
грађана) и њихово повезивање, омогућавање електронског
плаћања свих услуга држави,
укидање
обавезе
чувања
папирне документације након
дигитализације (е-архивира-

ње), развој „клауд сервиса”,
као и омогућавање практичнијег приступа мање осетљивим он-лајн сервисима (нпр.
преко ПИН кодова).
Оцењено је да је за само
годину дана од оснивања
Савез успешно наметнуо
реформу електронске управе
као приоритет Владе Србије.
Припремљени су конкретни и
конструктивни предлози и
нацрти аката које су усвојила
ресорна министарства. Уз
подршку стручњака компаније IBM, створен је стратешки
оквир за развој е-управе у
Србији, у чијој је изради учествовало више од стотину
стручњака из државних установа, области привреде, међународне заједнице и других
организација.
У сарадњи с Министарством
државне управе, Савез је координирао израду Акционог пла-

на Владе за развој е-управе са
седам приоритетних мера. Дат
је допринос усвајању измене
Уредбе о електронском канцеларијском пословању, која је на
снази од априла ове године,
што је укинуло обавезу државних и локалних органа да
штампају и архивирају сваки
документ који приме електронским путем. Коментарима чланова Савеза унапређен је Нацрт
закона о е-пословању и за нову
Владу припремљене су измене
Закона о овери потписа и Закона о планирању и изградњи.
Истакнуто је да је као члан
радне групе НАЛЕД укључен у
израду Нацрта закона о еуправи, те да су с Народном
банком усаглашене одредбе
закона о заштити корисника
финансијских услуга на даљину, које ће популаризовати
дигитално банкарство.
С. Трајковић

КЊИГА О ДОЛОВУ И ПРЕЦИМА

Приказ прошлости Баната

нека од ових питања. Покровни усеви могу повољно
да утичу на повећање приноса, на смањење трошкова
код употребе азота и пестицида, на редукцију употребе механизације, а могу да
представљају и извор квалитетне сточне хране. Свим
тим доприносе повећању
профита. Међутим, покровни усеви могу донети и низ
других агрономских погодности, као што су: побољшање здравља земљишта,
спречавање ерозије, заштита квалитета воде и биолошке разноликости, што се
тешко може финансијски
измерити.
Биолошку разноврсност
могуће је постићи преласком из монокултуре у
системе плодореда који би
садржали покровне усеве.
Увођење покровних усева у
ширу производну праксу,
могло би знатно да утиче
на повећање одрживости
пољопривредних производних система.
Приликом заснивања покровних усева морају се утврдити разлози и поставити
циљеви за њихово увођење.
Погодности
коришћења
покровних усева и ефекти

ва и привлачење појединих
штетних организама; то
додатно ограничава могућност њихове употребе.
Приликом планирања
управљања покровним усевима и њиховог одабира
треба кренути од постављања плодореда на дужи временски период, а за сваку
парцелу истаћи могућу
плодосмену, као и времена
сетве и бербе главних усева. Неопходно је, такође,
проценити локалне агроеколошке услове (количину
падавина, наступање раних
јесењих и касних пролећних мразева…), потребе
главних усева, систем производње (органски или
интегрални, с наводњавањем или без, конзервацијска или класична обрада…)
и слично. На основу сагледавања свега тога, потребно
је пронаћи временски
период и простор за заснивање покровног усева,
одредити биљну врсту, као
и технолошки модел, који
ће задовољити постављене
циљеве.
У наредним наставцима
читаћете како се одређене
групе биљака уклапају у
ову савремену технологију.

Станимир Вуковић – Батушка,
пензионисани професор математике, некадашњи директор
ОШ „Стевица Јовановић” и
руководилац сектора у Дирекцији за изградњу града, на
посебан начин одужио се својим прецима и месту из ког
потиче. После вишегодишњег
претраживања архивске грађе,
историјске литературе, матичних књига и друге документације, ових дана објавио је књигу веома занимљивог садржаја
под насловом „Моји преци из
Долова у Банату”.
Мада му је, како наводи у
предговору, основни циљ био
да сачини породични родослов, Вуковић је у књизи дао и
сажет приказ прошлости Баната, почев од најстаријих времена, када су ове просторе настањивали Дачани и Римљани, па

преко периода под Мађарима,
Турцима и Немцима, до данашњих дана, при чему је наведене догађаје и податке поткрепио релевантним писаним

изворима. Из овог дела књиге
посебно су занимљиви подаци
о банатским насељима кроз
векове, о структури становништва и ондашњим животним
приликама.
Више од две трећине књиге
аутор је посветио прошлости
Долова и његовом становништву кроз векове. Наводи да
се то место први пут помиње у
Пећком катастигу из 1660.
године под називом „Долови”
и да је још тада било једно од
највећих насеља у панчевачкој
околини. Станимир Вуковић,
позивајући се на истраживања
Срете Пецињачког, Феликса
Милекера, Јована Ердељановића, Миховила Томандла,
Борислава Јанкулова, Милоша Ратковића и Јелене Илић,
износи прецизне податке о
кретању броја становника и

домаћинстава, о познатим
Доловцима и друге занимљиве детаље из прошлости Долова, посебно из периода Банатске војне границе. Најзад, на
основу података из доловачких црквених књига, аутор
завршава текст поглављем о
родослову породице Вуковић,
почев од најстаријег познатог
претка Томе рођеног 1790.
године, дајући за њега и његове потомке карактеристичне
биографске податке.
„Сви моји преци, више од
270 година уназад, рођени су у
Долову, живели у Долову и сви
су се бавили земљорадњом.
Сада знам одговор на питање
које сам себи постављао, а он
гласи: моји преци су одавде”,
закључује Станимир Вуковић у
предговору ове књиге.
С. Т.

У НЕДЕЉУ У НОВОМ СЕЛУ

Пета „Тракторијада”
Својеврсна манифестација
пољопривреде и агромеханизације – „Тракторијада 2017”
пети пут ће се у недељу, 9. јула,
одржати у Банатском Новом
Селу. Богат целодневни програм биће уприличен на вашаришту у организацији Удружења „Новосељански паори”, а
како је најављено позиву су се
одазвали министар пољопривреде Бранислав Недимовић и
покрајински секретар за пољопривреду Вук Радојевић.
Свечано отварање „Тракторијаде 2017” заказано је за
10 сати, уз кратак културно-

-уметнички програм. Следе
предавања
стручњака
из
Института „Тамиш” и квиз од
10.30, презентације семенских
кућа од 11 сати и предавања
професора с Пољопривредног
факултета у Новом Саду у подне. Од 12.45 до 15 сати одржаће се презентације и прикази
пољопривредних машина и
механизације у раду, паорских
иновација и идеја, банака...
Важан сегмент програма су
такмичарске дисциплине за
децу од шест до девет година,
али и одрасле, као што су
вожња приколице у рикверц,

превртање тракторске гуме,
натезање трактора и друге.
Заинтересовани се могу пријавити за учешће на дан манифестације од 10.30 до 15.45, а
најкасније петнаест минута
пре почетка дисциплине у
којој желе да се такмиче (ако
није попуњена листа за прија-

вљивање). Учеснике, али и
публику, очекују пригодне
награде и изненађења.
Током целог дана, до 18.30,
биће отворена изложба и продаја половних и нових трактора и
механизације. Долазак и пријаве
планиране су од 7 сати до 8.30. У
склопу „Тракторијаде 2017”
биће и пропратних дешавања,
као што су спремање и дегустација традиционалних јела.
Додатне информације могу
се добити на телефон 069/1616-717 или на имејл novoseljanskipaori@gmail.com.
М. Ј.

Többnyelvű melléklet a hetilapban / Мултијезички додатак у недељнику

magyar nyelven / на мађарском језику
PANCSOVÁN, 2017. JÚLIUS 7. / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 7. ЈУЛА 2017.

Hazatérés a
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CSÍKSOMLYÓ – AZ ERDÉLYI ZARÁNDOKHELY

450. ALKALOMMAL GYŰLT ÖSSZE A MAGYARSÁG
A VILÁG MINDEN TÁJÁRÓL
A magyar katolikus hívek, de más felekezetűek is összegyűlnek évente a világ
minden tájáról a pünkösdöt megelőző
szombaton Erdélyben, Csíksomlyón, a
közeli Kissomlyó-hegy és a Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben. A 450 éves
hagyomány folyamatosan tart, idén június 4-én, a Nemzeti Összetartozás
Napján ünnepelték.
Az idei ünnepi összejövetelen a szervezők értékelése szerint közel 150.000
különböző korosztályú hívő vett részt,
gyerekektől idős személyekig. A zarándokok már a kora reggeli órákban
érkeztek. Sokan több tíz kilométert
gyalogoltak, hogy megfelelő helyet találjanak maguknak. Közöttük volt egy
pancsovai – hertelendyfalvi család is,
amely napokkal előbb indult útnak,
hogy megélhesse a nemzeti összetartozás élményét és az esemény különleges
hangulatát.
Biszak Attila egy iatalember, akinek
régi vágya teljesült be az idén, hogy
részt vegyen az ünnepi szentmisén, a
pünkösdi búcsún, Erdélyben, Csíksomlyón. A Romániában töltött időszakban megélt élményeiről és benyomásairól beszélgettünk vele.
- Fennséges volt és felejthetetlen!
Nagyon sok fénykép készült az eseményről. Van rokonságunk Erdélyben,
Déván, így tehát aránylag sokszor utazunk Romániába, egyszer-kétszer
évente, néha még többször is. Egy
hosszabb időszakban nem jártunk, a
vízumkötelezettség és hasonló nehézségek miatt, de ahogy azt megszűntették, ismét utazhattunk. Már néhány
éve tervezzük a Csíksomlyóra való látogatást, de nem jött össze. Most, amikor a tervünk megvalósult, mindanynyian azt sajnáljuk, hogy miért nem
tettük meg ezt előbb. Azt, amit ott átéltünk, nem lehet szavakkal leírni,
mert nem létezik olyan szó, amely ki
tudja fejezni mindazt, amit ott láttunk,
éreztünk és átéltünk. Testvérek között
lenni, testvéri nép között lenni,
150.000 székely-magyar ember között,
azt hiszem, hogy nincs olyan szó kitalálva, amely leírná ezt az élményt. És
mivel a család együtt volt, ez még
szebbé tette az eseményt.

Kérem, hogy mondja el, hogyan néz
ki a zarándokok gyülekezése? Valószínűleg van egy bizonyos rend, ahogy a
búcsúhelyig érkeznek.
- Amit én láttam és amit megtapasztaltunk, hogy a Hargitán keresztül vezető út tele volt autókkal és buszokkal.
A környező településekről, de távolabbi városokból és falvakból is indulnak
csoportok gyalogosan a zarándokhelyig, egyesek hetekkel előtte útrakelnek
Magyarországról is. Volt rá példa,
ahogy elmesélték nekünk, hogy külföldről még hónapokkal előbb indultak
el gyalogosan. Eljutni arra a helyre kihívás még a iatal sportolóknak is,
nemhogy olyan idős embereknek,
akikkel találkoztunk. Kisgyerekek is
voltak tolókocsikban, babahordozóban, és idősek, akik alig tudtak menni,
de segítség nélkül felértek az oltárig.
Valaki irányítja a zarándokhely megközelítését?
- Szerintem ott ott létezik egy hagyományos, régi rend, íratlan törvény,
amelyet már 450 éve tiszteletben tartanak. Megvan egy rend, hogy merre lehet felmenni az oltárig, ki megy első-

nek, ki ér oda elsőnek. Autókkal nem
lehet felmenni. Csíkszeredában gyülekeznek, onnan már kulturált sorban
haladnak felfele, nincs kiabálás, nincs
tolongás, a nép nyugodtan vonul a hegyi utakon, amelyek az oltárig vezetnek. Büszkék lehetünk, arra, hogy az
emberek hogyan viselkedtek.
Hogyan folyt maga a program, a búcsúi
szertartás?
- Nem volt programunk, csak annyit
tudtunk, hogy a szentmise 13 órakor
kezdődik. Mi 11 óra körül értünk a halomra, az oltár elé. A szentmise közel
16 óráig tartott. A lelkészek között vatikáni vendégek is voltak. A végén a
himnuszokat énekeltük: a magyart, a
székelyt és a “Boldogasszony anyánk..”at. A legérdekesebb az egészben az volt,
hogy amikor megkezdődött a szentmise, csak a pap hallatszodott és a madarak, senki meg nem szólalt. A himnuszok éneklésekor zengett a táj. A szertartás befejeztével érdekelt egy valami,
amiről hallottam, de saját szememmel
akartam tapasztalni: amikor az emberek elindultak lassan lefele, a tájon,
ahol az a 150.000 ember ott volt, nem

volt szemét, semmi, úgy nézett ki,
mintha emberek nem is lettek volna
azon a helyen. Nagyon büszke voltam
arra a kultúrára. Ez sokaknak a világban üzenet, hogyan kell viselkedni.
Bizonyára külön élmény volt azt
hallani, hogy ott szinte mindenki úgy
beszél, mint az Al-dunai székelyek. Ez
milyen érzés?
- Itt, nálunk, amikor valakit hallok
tájszólással beszélni, mint ahogy én,
megörülök neki, mert nem sokan vagyunk. De ott, amikor körülöttem mindenki ugyanazt a beszédet használta,
85-90 %-ban, a szívem tele volt örömmel. Minthogyha otthon lennék. Magamról elmondhatom, hogy nagyon sok
szép helyet láttam, de ez a hely, úgy érzem, mintha az enyém volna. Talán az
üköregapámnak a nagyapja ott járt, abban az erdőben, azon az úton. Az a legmeghatóbb az egészben, hogy nem élek
ott, de úgy éreztem, mintha haza mentem volna. Annyit mondhatok, hogy ha
bárkinek lehetősége van és alkalma ellátogatni oda, tegye meg. Büszkék lehetünk, hogy ilyen a népünk!
Lőcsei Ilona

Közös nyelv,
kultúra és
hagyomány
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Elképzelés az
egészséges
életmódról
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Petőfi Sándor
Program
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BEFEJEZŐDÖTT AZ ÖKOLÓGIAI AKCIÓ

IDEHAZA BIZTOSAN A LEGSZEBB

MŰANYAGKUPAKOK ÉS
BÁDOGDOBOZOK GYŰJTÉSE

HAZATÉRÉS A TÁVOLI SVÁJCBÓL
A jövő külföldön
nem mindig fényes
Ha jó tervek vannak
idehaza, az
áldozathozatal
sem nehéz
A megkeresett pénzt
okosan kell befektetni

„Újabb 85,100 kg műanyagku-

pakkal és 40,260 kg bádogdobozzal
kevesebb hulladék van környezetünkben“ – adták hírül a torontálvásárhelyi elemisták, akik a napokban értékesítették a 2016 szeptemberétől 2017 májusáig beérkezett
másodlagos nyersanyagot: a műanyagkupakokat és az üdítős bádogdobozokat (limenkákat). Hogy
a kasszába befolyt kőkemény 25 eurónyi pénzösszegnek mi lészen a

sorsa, egyelőre még nem tudni. Az
első nekifutást gerendavásárlásra
fordították, a másodikból egy helybéli sérült ijút segítettek, a harmadik és a negyedik alkalom a nyertes
osztályközösség(ek) igényeit szolgálta ki, az ötödikkel pedig egy délvidéki árvaház növendékeit segítették ki - a szerző megjegyzése. Egy
a biztos: bármi is legyen, a iúcskák
és a leánykák nem dolgoztak hiába!
Martinek Imre

Hazánkban a helyzet, sajnos,
oda vezetett, hogy egyre több iatal dönti el, hogy bőröndbe
csomagolja mindazt, amije van,
zsebbe teszi az útlevelét és megpróbál jobb életet keresni a környező országokban. Szerbia sokak számára lett az a hely, ahol
csak a szabadságukat töltik, szüleiket, rokonaikat és barátaikat
látogatják, mert életük bizonyos
mértékben külföldön könnyebb
és biztonságosabb lett.
Viszont polgártársunk, Pál
Róbert úgy döntött, hogy a

VÉMÉNDI VENDÉGEK LÁTOGATTAK PANCSOVÁRA

KÖZÖS NYELV, KULTÚRA ÉS HAGYOMÁNY
A magyarországi, véméndi női énekcsoport vendégszereplése is arról tanúskodik, hogy egyre gyakrabb a
magyar egyesületek határon átívelő
együttműködése. A dalkör tagjai bukovinai székely-magyar származásúak, akik ez év június 23-a és 25-e
között a pancsovai Petői Sándor
MME vendégei voltak.

rendeztek számukra, majd a társalgó est után a vendégeket családoknál szállásolták el.
A szombati nap városnézésben
telt el. A véméndi vendégek házigazdáikkal együtt bejárták a Temes
folyó partját, meglátogatták a Borromeo Szent Károly katolikus templomot és Pancsova város turisztikai

A véméndiek ezúttal viszonozták a

irodájának székhelyét. Ezt követően
a Népkertbe látogattak, ahol megpihentek és felfrissültek a hosszas séta
után.
A Petői Sándor MME székházában estére műsorral egybekötött báli
mulatságot szerveztek, amely egyben
az Egyesület évadzárója volt. A Nagy
– Jotović – Kiss hármas tánczenéje
mellett a vendégek élvezték a hangulatot és táncra perdültek a nagy hőség ellenére is. Az est folyamán a véméndi vendégek, a Székely Pávkör

látogatást, mivel a pancsovai Petői
Sándor Magyar Művelődési Egyesület énekcsoportjának 2015-ben
volt fellépése Véménden a Bonyhádon megtartott Bukovinai Fesztiválon való bemutatkozása után.
A közös nyelv, a hagyomány és a
kultúra mégjobban összekötötte a
két közösséget. A véméndi vendégek Pancsovára pénteken, június
23-án érkeztek. A Petői Sándor
MME székházában vendégfogadást

bukovinai népdalokkal mutatkozott
be a közönségnek. A műsort a házigazdák énekesei egészítették ki saját
dalcsokrukkal. A fellépés előtt a Petői Sándor MME elnöke, Rancz Károly bemutatta a vendégeket, a véméndi Székely Pávakör vezetője,
Miklósné Kerekes Bernadett pedig
megköszönte a meghívást és nagy
megelégedettségét fejezte ki, amiért
alkalom adódott, hogy Pancsován
vendégszerepeljenek. Véménd polgármesterasszonya, Barta Erzsébet
ugyancsak szólt a jelenlevőkhöz és
bejelentette, hogy azon munkálkodik majd, hogy a pancsovai egyesülettel való együttműködés folytatódjon a jövőben is.
A vendégek vasárnap a pancsovai Borromeo Szent Károly katolikus templomban szentmisén vettek
részt. Ezt követően a Petői Sándor
MME székházában elköszöntek
vendéglátóiktól, majd az itteni
egyesület néhány tagjának kíséretében Belgrád irányába indultak,
ahol bejárták a Kalemegdánon lévő
történelmi emlékhelyeket és sétáltak a Knez Mihajlova utcán.
Benyomásokkal és élményekkel
meggazdagodva a véméndi vendégek az országhatár felé folytatták
útjukat. Vendéglátóiktól abban a
reményben köszöntek el, hogy ezután is gyakran találkoznak majd.
Első alkalom erre ez év augusztusában lesz a Bukovinai Fesztiválon
Bonyhádon, amelyen mindkét
egyesület részt vesz.
Lőcsei Ilona

VÁROSUNKBAN A KARNEVÁLON

KÜRTŐS KALÁCS ÉS MÁS FINOMSÁGOK KÉSZÍTÉSE
Június 16-án és17-én tartották

meg városunkban a hagyományos, idén jubiláris, 15. Karnevált. A kétnapos rendezvény
több ezer hazai és külföldi látogatót - résztvevőt és nézőt gyűjtött
egybe.
A karnevál része volt a gasztrokarnevál, a hagyományok utcájában, ahol a résztvevők hazai borokat, jellegzetes ételeket és süteményeket állítottak ki, saját készítésű kézimunkáikkal díszítve asztalaikat.
A kiállítók között saját termékeiket, házi készítésű kalácsokat
és süteményeket mutattak be a
sándoregyházi Bonnaz Sándor
MME és a hertelendyfalvi Tamási Áron SzMME kézimunkázói,
míg a pancsovai Petői Sándor
MME tagjai a helyszínen készítették, sütötték a kürtős kalácsot és a
hagyományos magyar lángost.
Különös látvány volt a karneválo-

zók hosszas várakozása a sorban,
hogy hozzájussanak az ínyenc falatokhoz.
A Smith család idén is a saját termesztésű málnáját kínálta, valamint a szederből és málnából készített termékeiket.

A város különböző korosztályú
látogatókkal volt tele, akik hagyták, hogy a karnevál hangulata
magával ragadja őket és élvezték
– még ha csak szemlélőként is a
felkínált sokszínűséget.
Nagy Mónika

Svájcban töltött két év után
mégiscsak megpróbál magának
nyugodt életet és jövedelmező
munkát szülővárosában, Pancsován teremteni. Habár tudatában van annak, hogy itt a
mindennapok nehezek, ez a kivételesen szorgos iatalember
testvérével nagy terveket szőtt
egy magánvállalkozás beindításához és fejlesztéséhez.
- Honnan eredt az elhatározás, hogy éppen Svájcban próbáljon szerencsét?
- Az ajánlat munkavállalásra
egy barátomtól érkezett, aki
már egy húsfeldolgozó gyárban
dolgozott Oensingen városban.
Tekintettel arra, hogy van magyar állampolgárságom, nem
volt akadálya annak, hogy megpróbáljak takarékpénzt teremteni távol a hazámtól. Sohasem
menekültem a munkától és kötelezettségektől, úgy hogy ez
sem volt akadály. A kezdetektől
nem az volt a célom, hogy ott
kezdjek új életet, hanem hogy a
megkeresett és megtakarított
pénzzel itt, itthon biztosítsak
magamnak jobb életet. Egyike a
kedvező körülménynek az volt,
hogy az idegenbe néhány barátommal együtt indultam el, így
hát a kezdet is könnyebb volt.
Ott mindannyian együtt éltünk,
eleinte olyan lakásban, amelyet
a munkaadó vállalatunk biztosított, néhány hónappal később
pedig sikerült lakást bérelnünk
és egyenrangú lakótársak lettünk.
- Hogyan boldogult a munkán? Ismerte már a nyelvet?
- Svájcnak azon a részén, ahol
én voltam, a német nyelvet beszélik. Tekintettel arra, hogy az

iskolában angol nyelvet tanultam és hogy folyékonyan beszélem a szerb és magyar nyelvet,
sikerült értekeznem a munkatársaimmal, akik sokan a Balkánról érkeztek és a környező
országokból. Sőt, még a szlovákokat is megértettem, mivel
Hertelendyfalván természetes
dolog hogy a növekvő gyerekek
egymástól eltanulják a szlovák
és magyar nyelvet. A mindennapos használattal elsajátítottam
a német nyelvet is, amelyet most
már folyékonyan beszélem. A
vállalatot, ahol dolgoztam,
olyan emberek tartják, akik erről a vidékről valók, úgy hogy ez
is egy kis könnyítés volt. De a
munka nem volt könnyű, izikai
erőt igényelt. A stressz a munkahelyen nagyon nagy volt, mert
mint idegennek, nem volt sokmindenre jogom és rá voltam
kényszerülve, hogy mindent elvégezzek, amit a feletteseim elrendeltek. Habár természetemnél fogva pozitív és tréfás kedvű
vagyok, a folyamatos nyomás és
izikai megterhelés idézte stressz
a munkahelyen kezdett utolérni.
- Függetlenül a munkától,
mennyire tetszett Svájc?
– Оensingen egy olyan hely,
amelyet hegyek vesznek körül.
Valóban úgy néz ki, mint egy
képeslapon. Zöld hegyvidékek,
hóval borított hegyek, meseszerű kis házak és sok tehén. Eleinte azzal viccelődtünk, hogy soha nem láttunk ennyi tehenet,
de mégicsak, ők túrógyártók.
Az ott született svájciak, természetesen, más izetést kapnak és
különb munkahelyen dolgoznak, ezért az életszínvonaluk
jobb volt, mint a mienk. Mond-

hatom, hogy Svájc drágább,
mint pl. Németország, vagy
Ausztria, úgyhogy a pénzbeosztás nagyon fontos volt, mivel
hogy haza szerettem volna jönni. A barátokkal gyakran kirándultunk Franciaországba, vagy
meglátogattuk barátainkat és
rokonainkat Németországban,
mivel olyan helyen voltunk,
ahonnan mindkettő elég közel
volt. Néha Németországba
mentünk bevásárolni, mert az
jobban kiizetődött, mint Svájcban venni meg az élelmet. Svájc
nagyon szép ország, és mindenesetre örülök, hogy két évet
egy ilyen helyen tölthettem el,
ahol minden rendkívül szervezett, és ahol a szabályokat azért
tartják tiszteletben, mert léteznek és nem azért, mert valaki
kényszeríti őket arra. A mentalitás teljesen más mint a mienk
és kicsit nehéz volt megszokni,
de végül sikerült az is. Tekintet
nélkül minderre, örülök, hogy
ismét Szerbiában vagyok és
hogy itt kezdek egy új fejezetet
az életemben.
- Hamár ezt említjük, milyenek a tervei a magánvállalkozás
kifejlesztésére?
- Nagy tervekkel értem haza,
de tudom, hogy okosan kell befektetnem a pénzt meg az időt
és hogy kis dolgokkal kell indulnom. Zoltán testvéremmel átvesszük ángyunktól az Aroma
pékséget, ahol a már bejáródott
munka mellett újdonságokat
szeretnénk bevezetni, mint pl.
különleges recept szerint kidolgozott házikili készítését és új
módszereket vezetünk be különféle integrális – teljes kiőrlésű lisztből készült és kovásztalan kenyerek készítésére. Például, a házi kilinket a látogatók
kóstolhatták a Pancsovai Karnevál alkalmával, amikor a hertelendyfalvi
Tamási
Áron
SZMME asszonyai kínálták
azokat a saját asztalukon. Külön igyelmet szentelünk arra,
hogy megtartsuk a régi vevőinket és újakat is biztosítsunk.
Lassúbb, de sokkal biztosabb
üzletfejlesztésre törekszünk.
Hosszabb távon szeretnénk üzleteket nyitni mind a városban,
mind a környező településeken,
de a legfontosabb, hogy fenntartsuk az eddigi minőséget és
vevőkört. Nem mondhatom,
hogy soha nem megyek vissza
Svájcba, vagy esetleg szerencsét
próbálni másfelé, de egyelőre
nagyon boldog vagyok, hogy
itthon lehetek és hogy egy új, remélem sikeres fejezetet kezdhetek az életemben.

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA BEFEJEZÉSÉNEK MEGÜNNEPLÉSE

KÜLÖNBÖZŐ BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGEK
Még egy iskolaév mögöttünk

maradt. A nyolcadik osztályosok számára valamennyivel
előbb ért véget, mert várt rájuk
a záróvizsga és a komoly felkészülés a középiskolába való iratkozáshoz, de időközben találtak
alkalmat ünneplésre is.
Térségünkben Torontálvásárhelyen és Székelykevén fejeztek
be nyolcadik osztályt magyar
nyelven.
A torontálvásárhelyi Moša
Pijade Általános Iskolában három nyolcadik osztály végzett,
amelyből egy 19 tanulóval magyar nyelvű oktatásban részesült, Máté Lajos osztályfőnökkel, számtantanárral az élen.
A székelykevei Žarko Zrenjanin Általános Iskolában több évtizedes hagyományhoz híven az
általános iskoláztatás befejezése
ünnepnap volt. A nyolcadik osztályos tanulók ünnepi kivonulását az iskolából május végén
szervezték meg. 2009-ben az első osztályba 16 kisdiák indult,
míg az idén mindössze 8 tanuló

vett búcsút az iskolától és gyermekkoruk legszebb szakaszától,
mert a többiek időközben elhagyták szülőfalujukat.
Az ünnepség az utolsó osztályfőnöki órával kezdődött,
amelyen a tanulók búcsút vettek
Gyuris Zsolt tanáruktól. Azt követően a diákok az óvodától indulva az iskola épületén átvonulva betértek a tantermekbe, ahol
ijabb tanuló társaik virágcsok-

rokkal fogadták őket. Végül az
iskola udvarán a hetedik osztályos tanulók átadták nekik a
vándortarisznyát, amellyel indulnak majd a további életbe.
Kézbesítették az elismerő és köszönő okleveleket, ünnepi beszédek hangzottak el a jövőre vonatkozó tanácsokkal. A végzősök
báli mulatságát szerényen, az iskola épületében tartották meg.
Lőcsei Ilona

Мултијезички додатак у недељнику / Többnyelvű melléklet a hetilapban

на мађарском језику / magyar nyelven
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ЧИКШОМЉО – МЕСТО ХОДОЧАШЋА У ТРАНСИЛВАНИЈИ

МАЂАРИ ИЗ ЦЕЛОГ СВЕТА ОКУПИЛИ СЕ 450. ПУТ
Мађарски католички верници, али и
припадници других верских заједница из целог света сваке године се
окупе у суботу која претходи празнику Духови у подножју двају брда у
Трансилванији – у месту Чикшомљо.
Четиристо педесет година дуга традиција ниједном није прекинута, а
ове године је одржана 4. јуна, на Дан
националног јединства.
На овогодишњем празничном скупу,
према процени организатора, било је
присутно близу 150.000 верника свих
узраста – од мале деце до старих особа.
Већ у раним јутарњим сатима почели
су да пристижу ходочасници, који су
препешачили и више десетина километара да би на време заузели место.
Међу њима је била и једна породица из
Војловице, која је неколико дана раније кренула на пут, јер су њени чланови
желели да искусе осећај јединства
народа и посебност догађаја.
Атила Бисак је млад човек, коме је
ове године испуњена давна жеља да
присуствује свечаном окупљању и
празничном богослужењу поводом
Духова у Трансилванији, у месту
Чикшомљо. Разговарали смо с њим о
утисцима и доживљајима за време
боравка у Румунији.
– Било је величанствено и незаборавно! Направили смо прегршт
фотографија с тог догађаја. Имамо
родбину у Трансилванији, у месту
Дева, тако да релативно често путујемо у Румунију, једном до два пута
годишње, понекад и чешће. Дужи
период нисмо могли да идемо, због
визе и свих потешкоћа око тога, али
чим је то укинуто, поново смо одлазили. Неколико година смо планирали да одемо у Чикшомљо, али без
успеха. Сада, када нам се план остварио, сви жалимо што то нисмо урадили много раније. Доживљаји које
смо искусили не могу се речима
исказати, јер не постоје речи које
могу описати све оно што смо тамо
видели, осетили и доживели. Бити
међу браћом, међу братским народом, између 150.000 људи, Секељ-Мађара – мислим да не постоји реч
која би адекватно описала тај осећај.
А пошто је породица била заједно, то
је додатно улепшало догађај.
• Можете ли нам описати како
изгледа окупљање ходочасника?

Вероватно се зна неки ред, како се
долази до места ходочашћа.
– Оно што сам видео и што смо
искусили, јесте да је пут који води до
тог места, преко брда Харгита, био
препун аутомобила и аутобуса. Неке
групе из околних места, али и из
даљих градова и села, пешке полазе
до места, а неко већ недељама раније
крене на пут чак из Мађарске. Било
је примера – како су нам причали –
да су из иностранства месецима
раније кренули пешке. Стићи до тог
места изазов је и за младе спортисте,
а камоли за старије особе, какве смо
сретали. Било је и мале деце у колицима и носиљкама, као и старих
људи који су једва ходали, али су без
помоћи стигли до олтара.
• Да ли неко организује прилазак
до места окупљања?
– По мом мишљењу, тамо постоји
неко традиционално, неписано правило, неки ред, који се поштује већ
450 година. Зна се тачно којим путевима може да се приђе, ко треба да
стигне међу првима. Аутомобилима
се никако не може прићи. Чиксереда

је град у подножју брда, одатле се већ
уредно формирају колоне, нема галаме, не праве се гужве, народ мирно
полази на путеве ка брдима који воде
до олтара. Можемо бити веома поносни на понашање људи.
• Како је текао програм, редослед
догађања?
– Нисмо имали програм, само смо
знали да света миса почиње у 13 сати.
Стигли смо до одредишта, до олтара,
око 11 сати, да заузмемо место. Света
миса је трајала до 16 сати. Било је
међу свештеницима и гостију из
Ватикана. На крају су отпеване химне: мађарска, секељанска и једна
католичка песма. Када је почела света миса, најинтересантније у свему
било је то што су се чули само свештеници и птице, нико реч није проговорио. Од песме се орио цео предео. Након завршетка церемоније
интересовало ме је нешто што сам
чуо раније, али сам желео својим
очима да се уверим: када је око
150.000 људи кренуло полако с места
догађаја, иза њих није остало никакво
смеће, значи предео је изгледао као

да ту никог није ни било. Био сам
јако поносан на ту културу. То је
порука многима у свету како се треба
понашати.
• Сигурно је за вас био посебан
доживљај то што сте око себе чули
људе како говоре секељмађарским
језиком. Какав је то осећај?
– Када овде слушам некога да говори наречјем сличним мојем, веома
ми је драго, јер нас нема много. Али
тамо, када сам свуда око себе слушао
људе да говоре истим језиком, њих
85–90 одсто, срце ми је било пуно
радости. Као да сам код куће. Могу
рећи да сам обишао многе лепе пределе, али то место сам доживео као
своје. Сама помисао на то да је можда
деда мог чукундеде обилазио те
шуме, пролазио истим путевима,
врло је узбудљива. Највише ме
фасцинира то што сам се осећао као
код куће иако не живим тамо. Могу
свима да поручим: ко жели и има
могућности и прилику да посети тај
крај, нека то учини. Можемо бити
поносни што имамо такав народ!
Илона Лечеи
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КОД КУЋЕ ЈЕ СИГУРНО НАЈЛЕПШЕ

ЗАВРШЕНА ЕКОЛОШКА АКЦИЈА

АТАК ИЗ ДАЛЕКЕ ШВАЈЦАРСКЕ

САКУПЉЕНЕ ЛИМЕНКЕ И ЧЕПОВИ

Будућност
у иностранству није
увек светла
Када постоје добри
планови код куће,
жртвовање не пада
тешко
Зарађени новац треба
паметно инвестирати
„У нашој средини има мање
отпада за нових 85,100 кг пластичних чепова и 40,260 кг
лименки”, објавили су вест ученици основне школе у Дебељачи, који су ових дана продали
секундарне сировине: пластичне чепове и лименке од сокова
сакупљене од септембра 2016.
до маја 2017. године. Засад се
још увек не зна шта ће бити
судбина новчане суме у вредности од „јаких” 25 евра, колики је био прилив у касу.

Од првог покушаја су купили греде, од другог су помогли једном младом повређеном мештанину, трећа и
четврта прилика послужиле
су за испуњење потреба
победничких разредних заједница, а петим покушајем су
помогли штићенике једног
војвођанског сиротишта. Једно је сигурно: шта год да буде,
дечаци и девојчице нису
радили узалуд.
Имре Мартинек

Стање у нашој земљи, нажалост, довело је до тога да све
више младих људи доноси
одлуку да све што поседују
спакују у кофер, ставе пасош
у џеп и покушају да пронађу
бољи живот у окол ним
земљама. Србија је многима
постала место где долазе на
одмор, да обиђу родитеље,
родбину и пријатеље, јер им
је у некој мери живот у иностранству постао лак ши и
безбеднији.

ГОСТИ ИЗ ВЕМЕНДА ПОСЕТИЛИ ПАНЧЕВО

ЗАЈЕДНИЧКИ ЈЕЗИК, КУЛТУРА И ТРАДИЦИЈА
О томе да је све чешћа прекогранична сарадња мађарских
удружења, сведочи и гостовање
женске певачке групе из Веменда, места у Мађарској, чије су
чланице, пореклом буковински
Секељи, од 23. до 25. јуна ове
године гостовале у Панчеву, а
домаћин им је био МКУД
„Петефи Шандор”.

им је дочек, а након вечерњег
дружења гости су смештени
по кућама.
Субота је протекла у разгледању Панчева. Заједно с домаћинима група из Веменда обишла је обалу Тамиша и посетила Католичку цркву Св.
Карла Боромејског и седиште
Туристичке организације гра-

Овом приликом је узвраћена
посета, пошто је певачка група из Панчева 2015. године
наступила у Веменду након
представљања на „Буковинским сусретима” у Боњхаду.
Заједнички језик, традиција
и култура још више су зближили две заједнице. Гости из
Веменда стигли су у Панчево
23. јуна. У седишту МКУД-а
„Петефи Шандор” приређен

да Панчева. Затим су се у
Народној башти одморили и
окрепили након дуге шетње.
У седишту МКУД-а „Петефи
Шандор” увече је приређен
бал, као завршница радне сезоне. Уз музику за плес трија
Нађ–Јотовић–Киш гости су
уживали и заиграли, упркос
великој врућини. Женска
певачка група из Веменда
представила се сплетом буко-

винских народних песама, а
програм је употпунила и
певачка група домаћина, који
су извели свој репертоар. Пре
наступа је председник МКУД-а
„Петефи Шандор” Карло Ранц
представио госте, а затим је
Бернадет Миклош Керекеш,
која води певачку групу из
Веменда, захвалила на позиву
и исказала велико задовољство
што им се указала прилика да
буду гости у Панчеву. Градоначелница Веменда Ержебет
Барта такође се обратила присутнима и најавила да ће радити на томе да се сарадња с панчевачким удружењем настави.
У недељу су гости присуствовали светој миси у Католичкој цркви Св. Карла Боромејског. У седишту МКУД-а
„Петефи Шандор” опростили
су се од домаћина, па су у
пратњи неколико чланова
овдашњег друштва кренули
пут Београда, где су обишли
знаменита места на Калемегдану и прошетали Кнез Михаиловом улицом.
Пуни утисака и доживљаја,
гости из Веменда наставили су
пут према граници. Од домаћина су се растали у нади да ће
се ускоро поново срести, а прва
прилика за то биће у августу на
„Буковинским сусретима” у
Боњхаду, где ће оба друштва
бити присутна.
Илона Лечеи

НА КАРНЕВАЛУ У НАШЕМ ГРАДУ

ПРИПРЕМА КИРТЕША И ДРУГИХ СПЕЦИЈАЛИТЕТА
У Панчеву је 16. и 17. јуна
одржан традиционалан, ове
године јубиларан петнаести
карневал. Дводневна манифестација окупила је више хиљада посетилаца, домаћих и
страних учесника и гледалаца.
Део карневалског програма
био је и гастрокарневал у
„улици традиције”, где су
посетиоци могли да пробају
домаћа вина, храну и посластице и да погледају рукотворине које су украшавале тезге.
Поред осталих, своје производе – домаће колаче и пецива – нудиле су чланице
МКУД-а „Боназ Шандор” из
Иванова и МКУД-а „Тамаши
Арон” из Војловице, а чланови
МКУД-а „Петефи Шандор” из
Панчева на лицу места су припремали и пекли колач на
жару, такозвани киртеш, и
традиционалне мађарске лан-

гоше. Посетиоци и учесници
карневала дуго су чекали у
реду да дођу до ових специјалитета.
Породица Шмит је и ове
године нудила своје малине и
производе од купине и мали-

не. Град је био пун посетилаца
различитих узраста, који су се
препустили
карневалској
атмосфери и уживали – макар
само посматрајући понуђену
шароликост.
Моника Нађ

Међутим, наш суграђанин
Роберт Пал одлучио је да
након две године проведене у
Швајцарској ипак покуша да
себи створи миран живот и
уносан посао у родном Панчеву. Иако свестан да је овде свакодневица тешка, овај изузетно вредан млади човек сковао
је с братом велике планове за
покретање и развијање приватног посла.
• Одакле је потекла одлука
да окушате срећу баш у Швајцарској?
– Понуда за посао стигла ми
је од пријатеља који је већ
радио у фабрици за прераду
меса у граду Оенсингену. С
обзиром на то да имам мађарско држављанство, није било
препрека да покушам да створим уштеђевину далеко од
куће. Никад нисам бежао од
посла и обавеза, тако да ни то
није била сметња. Од самог
почетка циљ ми није био да
започнем живот тамо, већ да
новцем који успем да зарадим
и уштедим обезбедим себи
бољи живот овде, код куће.
Једна од олакшица била је
што сам у непознато ишао с
неколико пријатеља, те је
самим тим почетак био лакши. Тамо смо живели сви
заједно, у почетку у становима
које је обезбедила сама фирма
за коју смо радили, а након
неколико месеци смо успели
да изнајмимо стан и будемо
равноправни цимери.
• Како сте се сналазили на
послу? Да ли сте већ знали
језик?
– У делу Швајцарске где
сам био, прича се немачки

језик. С обзиром на то да сам
у школи учио енглески, те да
течно причам српски и
мађарски, успевао сам да се
споразумевам с колегама,
којих је било доста с Балкана,
али и из околних земаља. Чак
сам разумео и Словаке, јер је
при одрастању у Војловици
нормална ствар да деца једна
од друге науче словачки и
мађарски. Свакодневном употребом савладао сам и немачки језик, који сада већ течно
причам. Фирму за коју сам
радио, држе људи са ових простора, тако да је и то била
мала олакшица. Али посао
није био лак. Физички је био
захтеван, стрес на радном
месту био је огроман, јер као
странац нисам имао права на
много тога и био сам принуђен да радим све што надређени одреде. Иако сам по
природи позитивна и шаљива
особа, стрес од константног
притиска и физичке оптерећености на послу почео је да
ме сустиже.
• Невезано за посао, како
вам се допала Швајцарска?
– Оенсинген је место окружено планинама. Заиста
изгледа као с разгледнице.
Зелена брда, планине под снегом, бајковите кућице и много
крава. У почетку смо се шалили да никада у животу нисмо
видели толико крава. Али
ипак су они произвођачи сира.
Рођени Швајцарци, наравно,
примају другачије плате и
раде на другачијим радним
местима, па самим тим стандард им је био бољи него наш.
Могу рећи да је Швајцарска

скупља од, рецимо, Немачке
или Аустрије, тако да је распоређивање новца било веома
важно, пошто сам желео да се
вратим. С пријатељима сам
често ишао на излете у Француску или смо обилазили друге пријатеље и родбину у
Немачкој, јер смо били на
таквом месту да нам је и једно
и друго било прилично близу.
Понекад смо ишли у Немачку
у недељни шопинг, јер нам се
то више исплатило него да
намирнице купујемо у Швајцарској. То је прелепа држава
и свакако ми је драго што сам
провео две године на једном
таквом месту, где је све изузетно организовано и где се
правила поштују зато што
постоје, а не зато што вас неко
приморава да их поштујете.
Менталитет је потпуно другачији од нашег и мало је теже
навићи се на то, али смо успели. Без обзира на све то радујем се што сам опет у Србији и
што овде започињем ново
поглавље у животу.
• Када смо се већ тога дотакли, какви су вам планови за
развој приватног бизниса?
– Вратио сам се с великим
плановима, али знам да
морам паметно да уложим
новац и време и да кренем од
малих ствари. С братом Золтаном ћу преузети од стрине
пекару „Арома”, где поред већ
развијеног посла уводимо
новитете у виду продаје домаћих кифли по специјалном
рецепту и развијамо посебне
рецепте за разне интегралне и
бесквасне хлебове. На пример,
наше домаће кифле грађани
су могли да пробају током
„Панчевачког
карневала”,
када су нам госпође из МКУДа „Тамаши Арон” из Војловице
изашле у сусрет и продавале
их на свом штанду. Посебну
пажњу посвећујемо задржавању старих и обезбеђивању
нових муштерија, као и споријем, али много сигурнијем
развоју бизниса. На дуже стазе, волели бисмо да отворимо
локале, како у граду тако и у
још неком од околних насеља,
али најважније нам је да одржимо досадашњи квалитет и
клијентелу. Не могу рећи да се
никада нећу вратити у Швајцарску, или евентуално окушати срећу негде другде, али
засад сам изузетно срећан што
сам код куће и започињем
ново, надам се успешно поглавље у животу.
Каролина Бисак

ПРОСЛАВА ЗАВРШЕТКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

РАЗЛИЧИТЕ МАТУРСКЕ СВЕЧАНОСТИ
Још једна школска година је
за нама. За ученике осмих
разреда завршена је нешто
раније, јер су их очекивали
завршни испити и озбиљне
припреме за упис у средње
школе, али су у међувремену
нашли прилику и за прославу.
У нашем региону су осми
разред на мађарском језику
завршили ученици у Дебељачи и Скореновцу.
У Основној школи „Моша
Пијаде” у Дебељачи била су
три одељења осмог разреда, од
којих је једно, са 19 ученика,
имало наставу на мађарском
језику, с разредним старешином – наставником математике Лајошем Матеом на челу.
У Основној школи „Жарко
Зрењанин” у Скореновцу завршетак основне школе био је
празнични дан, по вишедеценијској традицији. Свечани
излазак осмака из школе организован је крајем маја. Године
2009. први разред је започело
шеснаест малишана, док се ове

године свега осам ученика
опростило од школе и најлепшег периода свог детињства, јер
су остали у међувремену напустили своје родно село.
Свечаност је започета последњим часом разредног старешине, на којем су се осмаци опростили од свог наставника Жолта
Ђуриша. Затим су ученици кренули од забавишта преко учионица кроз зграду школе, где су

их дочекивали ученици – њихови млађи другари с букетима
цвећа. На крају су им у школском дворишту ученици седмог
разреда предали извезену торбу
– завежљај, с којим ће кренути у
даљи живот. Додељене су дипломе и захвалнице, одржани су
свечани говори са саветима за
будућност. Матурски бал је приређен скромно, у згради школе.
Илона Лечеи
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ГОСТОВАЊЕ У ТРАНСИЛВАНИЈИ

ОСТВАРЕН САН МЛАДЕ ЖЕНЕ

ВИЗИЈА ЗДРАВЉА
Све је почело зеленим
карираним завесама
Продавница која има
за сваког по нешто
Почетак новог живота
уз Фондацију
„Просперитати”
Нада у светлију и
здравију будућност
Пре нешто мање од годину
дана Каролина Спишјак је имала визију коју је успела да спроведе у дело. Као цертификовани нутрициониста, чврсто је
одлучила да ће своје знање о
здравој исхрани и здравом стању духа и тела пренети на своје
суграђане. Од септембра прошле године успешно то и ради
у самом центру Стрелишта, где
заједно са супругом Иваном
држи продавницу здраве хране.

посао којим желим да се
бавим. У продавници здраве
хране у којој сам била запослена нисам баш била задовољна условима и тиме како је
посао ишао. Много сам размишљала како да се усмерим, а
чак сам хтела и да се преквалификујем, да завршим неки
курс за књиговодство или тако
нешто, пошто бити нутрициониста у Панчеву није исплативо, веома је тешко наћи посао
у струци. И тако ми се створила слика неке мале радње са
зеленим зидовима и зеленим
карираним завесицама, па сам
почела интензивно да размишљам о томе како бисмо
супруг и ја могли да дођемо до
средстава да све то и остваримо. Коцкице су се сложиле и
отворили смо продавницу.
• Када сте отворили радњу и
какве производе продајете?
– Отварање је било 7. септембра прошле године. Трудимо се да увек имамо за сваког
по нешто. Имамо ринфузну

девојака има проблем с грудима и јако је велика појава карцинома груди, тако да је и моја
препорука да се не користе
дезодоранси који садрже алуминијум и штетне хемикалије,
већ стикови без хемикалија, с
природним састојцима, који
добро одраде посао за који су
намењени.
• Шта муштерије претежно
траже?
– Углавном све што имамо у
продавници, муштерије купују. Тренутно је најпопуларнија
ринфузна роба, семенке чије,
ланено семе, али се ипак највише траже савети. Муштеријама много значи то што код
нас могу добити стручан савет
о примени препарата и припреми хране. Продаја највише
зависи од старосног доба
муштерија – деца купују грицкалице, тинејџери претежно
кокосово уље, које је у последње време велики хит, а старије муштерије углавном чајеве.
Зависи и од периода у години.

ДРУГАРСТВО СЕКЕЉА
одличан и веома ценимо то
што неко мисли на нас и што
хоће да нам помогне, поготово
нама младима који покушавамо да останемо овде, да успемо некако у животу, да можемо нормално да радимо и
живимо на овим просторима.
• Какви су вам планови за
будућност?
– Као што сам већ напоменула, власници смо пољопривредног газдинства, где развијамо посао одгоја алпских коза
и производњу козјег млека и
млечних производа. Велики
нам је план да добијемо све
потребне дозволе за продају
ових намирница и да покренемо праву производњу козјег
сира, сурутке и млека, да пласирамо производе и ван наше
продавнице. Будући да живимо у тешком времену, да су
грађани генерално у кризи,
имају све мање новца и куповна моћ муштерија опада, што
се тиче планова за будућност,
једино желимо да наставимо
да послујемо као и до сада, да
ширимо асортиман у складу с
могућностима, да идемо у
корак с трендовима и увек
излазимо у сусрет муштеријама. Можда ћемо једног дана,
ако се укаже прилика, отворити још једну продавницу.
Каролина Бисак

На „Војловачким жетелачким данима” одржаним прошле године МКУД „Тамаши
Арон” имао је госте из Трансилваније, из места Ђерђоалфалу, чланове Средње стручне
школе „Шевер Елек” и Друштва за неговање традиција
„Домокош Пал Петер”. Веза с
тим друштвом успостављена
је захваљујући Вероники Гал,
која је девет месеци радила у
војловачкој заједници Мађара
као стипендиста програма
„Петефи Шандор”, у организацији Државног секретаријата
за националну политику

Мађарске, а која је родом из
места Ђерђоалфалу.
Током три заједнички проведена јулска дана родило се
право другарство међу децом
– домаћинима и гостима, али
су се и одрасли гости пријатно
осећали, што је довело до тога
да су ове године позвали чланове МКУД-а „Тамаши Арон”
да узврате посету. Гостовање
ће бити реализовано у периоду од 6. до 9. јула, а на пут ће
кренути млађи чланови друштва из фолклорне секције и
руководства.
Моника Нађ

ПЕСМА И ПЛЕС ОРИЛИ СЕ БАЧКОМ

ПРЕСТИЖНИ ФЕСТИВАЛ У СТАРОЈ МОРАВИЦИ

• Како сте дошли на идеју да
се бавите овим послом?
– Идеја ми је дошла када
сам чула за књигу Флоренс
Сковел Син „Игра живота и
како је играти”, те сам у веома
кратком року након што сам је
прочитала, добила визију, да
тако кажем, та ми је књига
преокренула живот. Радила
сам већ раније у продавници
здраве хране и имам искуства
у овом послу. Иначе сам завршила школу за дијететичара-нутриционисту и једном приликом сам видела себе како
радим у својој продавници,
која је имала зидове офарбане
у зелено, с карираним завесама, и знала сам да је то нешто
што желим да радим и да је то

робу, углавном зрнасте производе, здраве слаткише и интегралне грицкалице, производе
који су намењени дијабетичарима и муштеријама које су на
посебним режимима исхране и
не уносе шећере. Имамо доста
чајева, продајемо и дијететске
суплементе који су природни и
помажу нормалном функционисању организма. Нудимо и
посне производе, углавном на
бази соје. То су производи које
углавном користе особе које су
на посту или вегетаријанци.
Држимо и асортиман природне козметике и посебно бих
препоручила стикове без хемикалија и алуминијума пошто у
данашње време, поготово овде
код нас у Панчеву, маса жена и

За време поста највише се
продаје посна храна, као што
су производи од соје, посни
колачи, житарице, језграсто и
суво воће. Током лета се више
купују пахуљице, мусли и препарати за мршављење.
• Чули смо да сте конкурисали код Фондације „Просперитати”. Јесте ли задовољни
резултатом и шта мислите о
том програму?
– Фондација „Просперитати” из Мађарске нам је много
помогла и драго нам је што
смо конкурисали и успели да
добијемо спонзорство, с обзиром на то да супруг и ја имамо
регистровано пољопривредно
газдинство. Задовољни смо и
мислимо да је овај програм

Фестивали „Дуриндо” и „Ђенђешбокрета” јесу смотре војвођанских мађарских народних
оркестара, фолклорних група и
солиста који негују и чувају
традицију, у категоријaма
омладинаца и одраслих.
Ове године су 41. фестивал
„Дуриндо” и 54. фестивал
„Ђенђешбокрета” гостовали у
Старој Моравици у Бачкој од
9. до 11. јуна. Тај градић је
чекао тридесет једну годину
да поново буде домаћин овом
престижном догађају.
Популаран
војвођански
фестивал мађарске песме и
игре окупи неколико хиљада
учесника и љубитеља оваквих
манифестација и сваке године
неки нови градић има привилегију да све њих угости, што
је увек велика част.
Свечаности трају три дана и
сваки дан је посвећен посебним
стварима. Такозвани нулти дан,
односно петак, био је посвећен
изложбама ручних радова.

Субота је резервисана за
„Дуриндо”, фестивал мађарских народних песама, на
којем је учествовало чак 110
певачких група. Боје нашег
града бранили су хорови
МКУД-а „Тамаши Арон” из
Војловице и КУД-а „Петефи
Шандор” из Панчева, као и
многи други из околних села.
У недељу је наступило чак 37
играчких група, које су верно и
поносно приказале народне
игре из свог краја Војводине.
Поред песме и игре, домаћини су организовали и многе

ликовне радионице, изложбе
ручних радова, колача, старих
заната и упознавање дечјих
игара. Такмичари и гости могли
су да се послуже традиционалним мађарским јелима, углавном куваним у котлићима.
Међутим, најважније тог
викенда било је дружење старих
пријатеља и упознавање нових,
као и обнављање и јачање веза
између културно-уметничких
друштава. Може се рећи да су
организатори успешно обавили
посао који им је додељен.
Каролина Бисак

ПОЧЕЛЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ЛЕТЊЕ СВЕЧАНОСТИ

ПРОСЛАВА КИРВАЈА У СЕПТЕМБРУ

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋИ „ВОЈЛОВАЧКИ ЖЕТЕЛАЧКИ ДАНИ”

ТРЕЋИ СУСРЕТ ВОЈЛОВЧАНА

Иако жетва тек почиње, у Војловици су већ кренуле припреме за организовање традиционалних, 23. „Војловачких
жетелачких дана”. Манифестација ће трајати три дана, од
27. до 29. јула. Организатори
су Словачко културно-просветно друштво „Ђетван” и
Мађарско културно-уметничко друштво „Тамаши Арон”, уз
подршку и помоћ других
цивилних организација из
Војловице.
Првог дана, у четвртак, војловачки пчелари, али и сви
заинтересовани, имаће прилику да у сали Спомен-дома
одслушају предавања стручњака Института „Тамиш” из Панчева на тему „Употреба пестицида и безбедност пчела”.
У петак, 28. јула, у послеподневним сатима, Војловчанке –
чланице удружења жена и
њихови гости из околних места
организоваће продајну изложбу

традиционалних колача, пецива и рукотворина. Место дешавања биће парк, а у дворишту
СКПД-а „Ђетван”, у организацији Матице словачке, биће
отворена радионица за децу, у
којој ће и најмлађи моћи да
покажу своје вештине. У 20 сати
почеће тројезички културно-уметнички програм, уз учешће
домаћина и њихових гостију.
За суботу, 29. јул, предвиђен
је целодневни програм. Током
преподнева око зграде седи-

шта Мађарског културно-уметничког друштва поново
ће бити организована продајна
изложба радова чланица удружења жена. Жетеоци ће се окупити у 11 сати и изаћи на парцелу у Гробљанској улици,
како би посетиоцима представили традиционално ручно
кошење жита. Након обављеног посла свечана поворка
жетелаца и механизације кренуће војловачким улицама:
Гробљанском, Шандора Петефија, Јанка Чмелика, Јаношиковом, Борачком и поново
Улицом Шандора Петефија до
МКУД-а „Тамаши Арон”.
Након кратког поподневног
одмора, од 20 сати, оба културно-уметничка
друштва
приредиће жетелачки бал и
вечеру, а гости ће моћи да се
забављају до зоре уз добру
мађарску и словачку музику и
богату томболу.
Моника Нађ

Последња недеља у септембру се сваке године прославља
као кирвај у Војловици, дан
освештења евангелистичке и
реформатске цркве. Године
2007. од црквеног одбора
реформатске цркве потекла је
иницијатива да се одржи први
светски сусрет Војловчана, што
значи да се позову сви они који
су пореклом из Војловице, а
сада живе у другим градовима
и државама широм света, да се
врате у своје родно место.
Организована је вишедневна манифестација с разноврсним програмом, на којој је,
поред мештана, било присутно више од 200 гостију из свих
крајева света. Сусрет је био
веома успешан, па је тада
одлучено да се понови сваке
пете године.
Ове године у септембру биће
одржан трећи сусрет Војловчана, који ће пре свега бити у
духу прославе 500. годишњице

реформације. Биће то вишедневна манифестација, у чијем
ће организовању, поред реформатске црквене заједнице, учествовати и МКУД „Тамаши
Арон”. Овим путем позивамо
све оне који имају рођаке и

пријатеље пореклом из Војловице да их обавесте о могућности да се сусретну с мештанима и да се упознају с њиховим
радом и животом у насељу одакле су потекли.
Илона Лечеи
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МАЂАРСКА ПОМАЖЕ РАД ЦИВИЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ДИЈАСПОРИ

ЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ У ИВАНОВУ

ПРОГРАМ „ПЕТЕФИ ШАНДОР”

Иваново, мало село које се простире између Дунава и Дунавца,
одличан је показатељ мултинационалне и мултикултуралне заједнице. Мађари, Бугари, Срби и многи други деле овај невелики,
али идиличан простор за живот. За одржавање мађарске културе
и традиције задужено је Мађарско културно-уметничко друштво
„Боназ Шандор”, с председником Неметом Андрашем на челу.

Државни секретаријат за националну
политику Мађарске упућивањем стипендиста у оквиру програма „Петефи
Шандор” помаже рад цивилних организација у дијаспори.
Програм „Петефи Шандор” покренут је
у септембру 2015. године и трајао је
девет месеци. МКУД-у „Тамаши Арон”
из Војловице понуђена је могућност да
буде координатор програма, удружење
које ће прихватити сарадњу са стипендистом кога одреде да својим радом
помаже рад цивилне организације.
Пошто је прихваћена понуда, у нашу
заједницу је стигла Вероника Гал,
родом из Трансилваније, која је путем
конкурса изабрана за овај задатак. Она
је током девет месеци радила с децом
на неговању матерњег језика, помагала
у организовању разних програма и
манифестација, у обављању административних послова и о свему томе
извештавала јавност широм света
путем сајта програма „Петефи Шандор”. Сарађивала је и са удружењима
из Скореновца, Ковина и Иванова у
понеким делатностима, када су тамошња удружења исказала потребу за
њеним радом.
Након успешно завршеног првог
циклуса објављен је конкурс за наставак рада стипендиста. Тако је дошло до
тога да је Вероника Гал добила одобрење да остане у војловачкој заједници
још девет месеци, од септембра 2016.
до краја маја 2017. године. Својим
несебичним залагањем и радом стекла
је симпатије целе заједнице и постала
део ње.
У МКУД-у „Тамаши Арон” је 26. маја
одржана годишња завршна приредба. У
оквиру програма је приказана дечја
представа под називом „Будите добри,

ВРЕДНИ И АКТИВНИ МЕШТАНИ

ако можете!”, коју је осмислила Вероника Гал, а у припреми представе су јој
помагале Клаудија Немчек, Марта
Лечеи и Моника Нађ, које воде фолклорну и литерарну секцију. У завршном делу програма заједно су искористили прилику да Вероники захвале за
сарадњу и све лепе дане које је провела
с њима.
Везиље друштва су 28. маја организовале чајанку, на коју су позвале сва
женска удружења из региона с којима
сарађују. То је уједно била прилика за
Вероникин последњи сусрет са женама
из Скореновца, Иванова и Ковина с
којима је сарађивала.
Чланови председништва и активних
секција су 29. маја организовали једну
заједничку вечеру, када су се званично
опростили од Веронике Гал, предајући
јој поклон: фото-албум с фотографијама
догађаја на којима је она учествовала.
Заузврат, она је припремила сличан
поклон културно-уметничком друштву:
фото-албум са својим сликама, које је

снимала на разним манифестацијама и
догађајима, као и укоричен детаљан
извештај с фотографијама о раду удружења током девет месеци њеног боравка.
На питање какве утиске има о боравку и раду у војловачкој секељанској
заједници, Вероника је одговорила:
– Био је предиван осећај искусити да
у овом делу карпатског басена постоји
једна мала сложна заједница, као мало
острво, и са сигурношћу могу тврдити
да је она веома битна мађарској нацији.
Од срца им желим да истрају у очувању
идентитета, насупрот томе што се из
дана у дан смањује заједница. У овдашњим људима има огромне енергије и
љубави за очување јединства. Много
тога сам преживела и искусила с њима
и сада осећам и тугу због одласка. Крајем јуна ћемо у Будимпешти имати
заједнички састанак, где ћемо сумирати наш деветомесечни рад. С једне
стране сматрам веома важном помоћ
коју смо пружили заједницама, а с друге стране је битна веза са спољним светом. Резултат свог рада видим у томе
да сам успела да успоставим контакт
између мог родног села и Војловице и
надам се да ће та веза годинама опстати. Учинићу све да се одржи сарадња
између две заједнице. Тако ће бити
могуће да се макар једном годишње
сретнемо, због физичке удаљености.
Иначе, да је ближе, ја бих се лично
више пута вратила. Програм „Петефи
Шандор” помаже заједницама у томе
да се пре свега упознају међусобно, а
затим да се успоставе контакти. Желим
свим члановима заједнице добро здравље и да опстану као део мађарске
нације.
Програм „Петефи Шандор” наставља
се и догодине. Конкурс је завршен,
пријављени кандидати су прошли разговоре и већ се зна да ће од септембра
2017. године у Војводину стићи седам
стипендиста, од којих један поново у
Војловицу, чији координатор ће и
надаље бити МКУД „Тамаши Арон”.
Илона Лечеи

ТВ ЕМИСИЈА О ЉУБАВИ ПРЕМА ОТАЏБИНИ

Друштво је званично регистровано 2001. године и броји око 35
активних чланова. Млађи чланови су задужени за чување фолклора од заборава. Али међу младима не постоји много интересовања
за овај хоби, тако да успевају да се окупе тек с времена на време,
пред неки већи наступ или гостовање. Друштво уједно има и удружење жена, које је веома активно и често је домаћин или учесник
традиционалних чајанки захваљујући баш овим одлучним и вредним женама. Чајанке су изузетно важна окупљања удружења жена
при културно-уметничким друштвима, где се размењују нове идеје за разне пројекте везане за друштва, најављују манифестације
које ће се одржавати у њиховој организацији и, наравно, где ове
вредне даме могу да се опусте, забаве и друже са својим пријатељицама које ређе виђају.

Своје традиционалне ручне радове и изузетне колаче излагале
су ове године на првој изложби ручних радова и колача у Кикинди, на „Данима сунцокрета” у Омољици и на карневалу у Панчеву. Иако су у питању старије даме, велика жеља за преношењем
традиционалних вештина на млађе генерације и упорно одбијање
да ова уметност падне у заборав, одржавају ово скромно друштво
на окупу.
Удружење жена има и хор и захваљујући томе путују по Банату
и гостују на многим смотрама. Прошле године су наступале и у
Мађарској, заједно с друштвима из Војловице и Скореновца.
С обзиром на то да је удружење жена било вредно, ове године,
средином јуна, организовало је једнодневни излет у Морахалом у
Мађарској, као награду за целогодишњи рад. Ова бања близу Сегедина савршена је за одмор и рекреацију, тако да су даме заслужено уживале у популарном купалишту.

У ПОСЕТИ ЗАВИЧАЈУ
Екипа веома гледаног магазина „Дуна телевизије” – „У
посети завичају”, 22. јуна, у
оквиру четвородневног обиласка Војводине изразила је
жељу да разговара с људима
у Војловици, Панчеву, Иванову и Дебељачи и да на тај
начин представи и нашу средину широј публици, не изостављајући Калемегдан и
место боја код Земуна.
У седишту МКУД-а „Тамаши Арон” део чланства дочекао је пет сарадника те телевизије, којима су представљени традиционално прављење колача, ручни радови,
свирање на цитри и певање
народних песама. Говорили
су им и о друштву и животу
заједнице, а у Реформатској
цркви гости су разговарали с
бискупом Белом Халасем.
Наредног дана циљ пута
био је Београд, где су, поред
свега што се могло видети на
Калемегдану, пронашли и
мађарске надгробне споменике за које ни овдашњи становници нису знали. У Панчеву су обишли бродићем

делове Тамиша и Дунава,
посетили МКУД „Петефи
Шандор”, где их је дочекала
изложба ручних радова, а
имали су прилике и да разговарају са члановима тог
друштва.
Мађарска заједница нестрпљиво очекује да види како
ће бити припремљена емисија „У посети завичају” о
нашем пределу, која ће
настати као резултат рада и
виђења организатора и уче-

сника емисије, Оскара Кењереша, писца текстова и режисера Золтана Моyса, камермана Давида Шедла, учесника Шандора Јакаба, као и

инжењера звука Јожефа
Тота.
Магазин „Посетилац домовине” прати велики број гледалаца, јер екипа која припрема емисију, у 26 минута
програма, очима туристе
приказује пределе Карпатског басена, природна богатства и мађарске историјске
споменике. Чланови екипе
од ране младости баве се
планинарењем из разоноде.
Потом им је обилазак планина Карпата постало професионално звање, а од увођења емисије у редован програм 2001. године, кроз 200
епизода, гледаоце су упознали с траговима мађарске
историје.
Илона Лечеи

Иако су старији чланови веома предани очувању и преносу традиције на млађе генерације, жао им је што млади више нису заинтересовани за оваква дружења. Међутим, одржавају позитиван
став, упорни су и вредни, тако да остаје нада и велика жеља за окупљањем омладине под окриљем друштва.
Каролина Бисак

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност „Панчевац”,
Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” •
Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник:
Синиша Трајковић • Уредник додатка и преводилац: Илона Лечеи
• Технички уредник: Александар Милошевић
• Фотографије: Имре Мартинек, Ализ Јаноши и из приватних
колекција • Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски),
Јулијана Балаша (мађарски)

Пројекат финансирају
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EGY IFJÚ HÖLGY MEGVALÓSULT ÁLMA

VENDÉGSZEREPLÉS ERDÉLYBEN

ELKÉPZELÉS AZ EGÉSZSÉGES

SZÉKELYEK BARÁTSÁGA

Minden a zöld kockás
függönnyel kezdődött
Az üzlеtben mindenki
számára van egy- és más
Egy új élet kezdete a
Prosperitati Alapítvánnyal
Egy szebb és gészségesebb
jövő reményében
Nem egészen egy évvel ezelőtt
Spisják Karolinának látomása
volt, amelyet sikerült megvalósítania. Mint végzős táplálkozási
tanácsadó keményen elhatározta, hogy az egészséges táplálkozásról, valamint a lélek és test
egészséges állapotáról szerzett
tudását átadja polgártársainak is.
A múlt év szeptemberétől teszi is
ezt sikeresen a Strelište lakótelep
központjában, ahol férjével,
Ivánnal együtt egészségboltot bioboltot nyitottak.

csinálni, ez az a munka, amellyel
szeretnék foglalkozni. Az egészségboltban, amelyben foglalkoztattak, nem voltam megelégedve a
feltételekkel és azzal, hogy hogyan
folyt a munka. Sokat gondolkodtam, hogyan tudnék átirányulni,
sőt, átképzést is terveztem, hogy
könyvelési tanfolyamot végzek,
vagy ehhez hasonlót. Mivel Pancsován táplálkozási tanácsadónak
lenni nem kiizetődő, nagyon nehéz munkát találni a szakmában.
Így tehát egy álomkép alakult ki
bennem egy kis üzlethelyiségről
zöld falakkal és zöld kockás függönyökkel, ezért intenzíven azon
kezdtem gondolkodni, hogyan
tudnék a férjemmel együtt anyagi
eszközhöz jutni, hogy mindazt
megvalósítsuk. A képkockák öszszeálltak és mi megnyitottuk a
boltunkat.
- Mikor nyitották meg a boltot
és milyen termékeket árusítanak?
- A megnyitó múlt év szeptember
7-én volt. Mindig arra törekszünk,
hogy mindenki számára legyen valami. Van tömegárú, főleg magvas

mája és gyakran előfordul a mellrákos megbetegedés, így tehát az én
ajánlatom, hogy ne használjanak
olyan dezodoránsokat, amelyek alumíniumot és káros vegyszereket
tartalmaznak, hanem természetes
alapanyagokból készült, vegyszermentes izzadásgátló - verejtékcsökkentő szappanokat, amelyek megfelelnek az elvárásoknak.
- Mit kérnek főleg a vevők?
- A vevők általában vásárolják
mindazt, ami a boltunkban van.
Pillanatnyilag legnépszerűbb a tömegáru, a chia és a lenmag, de
mégis leginkább tanácsokat kérnek. Vevőinknek nagyon sokat jelent, hogy nálunk szaktanácsot
kaphatnak a készítmények használatáról és az ételek elkészítéséről.
Az érdeklődés főként a vevők életkorától függ – a gyerekek rágcsálókat vásárolnak, a iatalok kókuszolajat, amely az utóbbi időben nagyon menő, az idősebbek pedig általában teákat. Az évszaktól is függ
a vásárlás. Böjti időszakban többnyire az alacsony zsírtartalmú termékeket keresik, amelyek szójából

gíteni kíván, különösen nekünk,
iataloknak, akik próbálkozunk
ittmaradni, hogy valamiképpen
érvényesüljünk az életben és normálisan tudjunk dolgozni és élni
ebben a térségben.
- Milyenek a terveik a jövőre
nézve?
- Amint már elmondtam, bejegyzett mezőgazdasági termelők
vagyunk és alpesi kecske tenyésztésével, kecsketej és tejtermékek előállításával foglalkozunk, ezt a
munkát szeretnénk továbbfejleszteni. Nagy terveink vannak, hogy
megszerezzünk minden szükséges
engedélyt ezeknek az élelmiszereknek a forgalmazásához és beindítsunk egy valódi kecsketúró, savó és
tej előállítási folyamatot, hogy a
termékeket a saját üzletünkön kívül is tudjuk forgalomba helyezni.
Tekintettel arra, hogy nagyon nehéz időket élünk, hogy a lakosság
általánosan válságban van, egyre
kevesebb a pénz és az ügyfelek vásárlóképessége is egyre csökken, a
jövőbeli terveinket illetően csak azt
kívánjuk, hogy folytassuk a munkát, ahogy megkezdtük, hogy bővítsük az árúválasztékot a lehetőségeinkhez mérten, hogy tudjunk lépést tartani az elvárásokkal és mindig eleget tegyünk a vevőinknek.
Talán majd egy napon még egy
boltot nyithatnánk, amennyiben
alkalom adódna arra.
Biszak Karolina

A múlt évi Hertelendyfalvi Arató
Napok alkalmával a Tamási Áron
SZMME erdélyi vendégeket fogadott Gyergyóalfaluból: a Sövér
Elek Szakközépiskola tanulóit kísérőikkel és a Domokos Pál Péter
Hagyományőrző Egyesület tagjait. A kapcsolat a hagyományőrző
egyesülettel Gál Veronikának köszönhetően jött létre, aki kilenc
hónapon át tevékenykedett a hertelendyfalvi közösségben a Petői
Sándor Program ösztöndíjasaként a Magyar Nemzetpolitikai
Államtitkárság szervezésében, és
aki Gyergyóalfalu szülötte.

A három együtt töltött júliusi
nap folyamán igazi barátság
született a vendégfogadó iatalok és vendéggyerekek között,
de a felnőtt vendégek is jól
érezték magukat, ami azt eredményezte, hogy idén meghívták a Tamási Áron SZMME tagjait, hogy viszonozzák a látogatást. A vendégszereplést július
6-a és 9-e között valósítják meg,
az útra pedig többségében az
egyesület tánccsoportjának és
vezetőségének ijabb tagjai indulnak majd.
Nagy Mónika

VISSZHANGZO TT A DAL BÁCSKÁBAN

NÉPHAGYOMÁNYAINK FESZTIVÁLJA BÁCSKOSSUTHFALVÁN
A Durindó és Gyöngyösbokréta

- Hogyan született meg az ötlet,
hogy ezzel a munkával foglalkozzanak?
- Akkor támadt az ötletem,
amikor hallottam Florens Skovel
Sin Az élet játéka és hogyan játszani azt című könyvéről. Rövid
idő múlva miután elolvastam,
megszületett az elképzelésem,
úgymond ez a könyv megváltoztatta az életemet. Már azelőtt is
dolgoztam egészségboltban és van
tapasztalatom ebben a munkában.
Különben dietetikus nővérnek táplálkozási tanácsadónak tanultam az iskolában és egy alkalommal láttam magamat, amint a saját
boltomban dolgozom, amelynek
falai zöldre vannak festve, zöld
kockás függönyök díszítik és tudtam, hogy ez az, amit én szeretnék

termékek, egészséges édesség és integrált rágcsálnivaló, cukorbetegeknek való termék és olyan vevőknek
is, akik különleges diétára szorulnak, és nem fogyaszthatnak cukrokat. Van elég sok teaféle, árusítunk
táplálék-kiegészítőket, amelyek természetes anyagokból készültek és
segítik a szervezet rendszeres működését. Kínálatban vannak alacsony zsírtartalmú termékek is,
amelyek főként szója-alapúak. Ezek
főleg olyan termékek, amelyeket
böjtölők vagy vegetáriánusok használnak. Forgalmazunk természetes
kozmetikai készletet is, különösen
szeretném felajánlani a vegyszerek
és alumínium nélkül készült verejtékcsökkentő szappant, mivel manapság, különösen itt, Pancsován,
nagyon sok nőnek van mellproblé-

készülnek, böjti kalácsokat, gabonákat, magvakat, dióféléket és
aszalt gyümölcsöt. Nyár folyamán
inkább a pehelyféléket, müzlit és
soványító szereket vásárolják.
- Arról értesültünk, hogy pályáztak a Prosperitati Alapítványnál. Elégedettek-e az eredménynyel és mi a véleményük erről a
programról?
- A magyarországi támogatás a
Prosperitati Alapítványon keresztül nagyon sokat segített és nagyon örülünk, hogy pályáztunk
és sikerült megnyerni a támogatást, tekintettel arra, hogy a férjemmel együtt van bejegyzett mezőgazdaságunk. Elégedettek vagyunk és azt gondoljuk, hogy ez
kitűnő program, nagyra becsüljük hogy valaki ránk gondol és se-

Fesztivál a vajdasági magyar népzenei együttesek, néptánccsoportok és szólisták hagyományápoló
és hagyományőrző, ijúsági és felnőtt kategóriájú szemléje.
Vidékünk legjelesebb népművészeti rendezvénye, a 41. Durindó és az 54. Gyöngyösbokréta
Fesztivál idén június 9-e és 11-e
között volt Bácskossuthfalván. A
település harmincegy évet várt
arra, hogy ismét házigazdája lehessen e tekintélyes eseménynek.
A magyar népdal és néptác
népszerű vajdasági fesztiválja a
népművészet többezer résztvevőjét és kedvelőjét hozza ösze. Minden évben más település van abban a kiváltságos helyzetben, hogy
megszervezze a rendezvényt, ami
mindig nagy megtiszteltetést jelent a vendéglátóknak.
Az ünnepség háromnapos és
minden napja különleges eseménynek van szentelve. Az úgynevezett nulladik napon, pénteken, a kézimunkakiállítás megnyitója volt.

Szombaton a 41. Durindó népdal- és népzene művelői mutatkoztak be mintegy 110 csoport
részvételével. Városunkat a hertelendyfalvi Tamási Áron SZMME
és a pancsovai Petői Sándor MME
kórusai képviselték, de mások is
voltak a környező településekről.
Vasárnap az 54. Gyöngyösbokrétán 37 tánccsoport lépett fel,
amelyek tagjai élethűen és büszkén mutatták be a vajdasági települések néptáncait.
A népdal és néptánc mellett a
házigazdák több helyszínen
szerveztek képzőművészeti alkotóműhelyeket, kézimunka-,

sütemény- és régi mesterségek
kiállítását. Alkalom nyílt a gyermekjátékok ismertetésére is. A
résztvevők és vendégek hgyományos, főként bográcsokban készített magyar ételeket fogyaszthattak.
Mindezek mellett azonban a
hétvége legfontosabb eseménye a
régi ismerősök társalgása és újabb
barátok megismerése volt, ami a
művelődési egyesületek közötti
kapcsolatok megerősítését is jelentette. Elmondható, hogy a
szervezők sikeresen elvégezték a
rájuk bízott feladatot.
Biszak Karolina

MEGKEZDŐDTEK AZ ELŐKÉSZÜLETEK A NYÁRI ÜNNEPSÉGRE

KIRVÁJ MEGÜNNEPLÉSE SZEPTEMBERBEN

HUSZONHARMADIK HERTELENDYFALVI ARATÓ NAPOK

A HERTELENDYFALVIAK HARMADIK TALÁLKOZÓJA

Habár az aratás csak most kezdő-

dik, Hertelendyfalván már megkezdődtek az előkészületek a hagyományos, 23. Hertelendyfalvi
Arató Napok megszervezésére. A
rendezvényt három napra tervezik, 2017. július 27-től 29-ig. Szervezői a Gyetván Szlovák Művelődési Egyesület és a Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egyesület, Hertelendyfalva más civilszervezeteinek támogatásával.
Első napon – csütörtökön alkalom adódik a méhészeknek, de
más érdekelteknek is, hogy az
Emlékotthon termében ismertetőt hallgassanak meg a pancsovai
Tamiš Mezőgazdasági Intézet
szakembereinek előadásában a
növényvédőszerek használatáról
és a méhek biztonságáról.
Pénteken, július 28-án a délutáni
órákban a hertelendyfalvi nők – a
nőszervezetek tagjai és a környező
településekről érkező vendégeik a
parkban eladással egybekötött kirakodóvásárt szerveznek, ahol hagyo-

mányos kalácsokat, süteményeket
és kézimunkákat állítanak ki. A
Gyetván Szl ovák Művelődési Egyesület udvarán a helyi Matica Slovačka szervezésében gyerekek számára
szerveznek alkotótevékenységeket,
ahol a legiatalabbak is bemutathatják képességeiket. Este az Emlékotthon nagytermében 20 órai kezdettel háromnyelvű művelődési műsort mutatnak be a házigazdák és
vendégeik részvételével.
Szombatra – július 29-ére
egésznapi programot láttak elő. A

délelőtt folyamán a Tamási Áron
Székely-Magyar
Művelődési
Egyesület székháza előtt ugyancsak kirakodóvásárt szerveznek a
nőszervezetek. Az aratók 11 órakor gyülekeznek majd és kivonulnak a búzaföldre a Temető utcában, hogy a látogatóknak bemutassák a hagyományos kéziaratást. A befejezett munka után az
aratókkal és a gépezetekkel ünnepélyes felvonulás indul Hertelendyfalva utcáin: a Temető utcából a Petői Sándor utcán, a Janka
Čmelika , majd a Janošik utcán a
a Boračka utcáig, onnan vissza a
Petői Sándor utcába a Tamási
Áron SZMME székházáig.
Egy rövid délutáni pihenő után
20 órai kezdettel mindkét művelődési egyesületben Aratóbált szerveznek, izletes vacsorával, tombolajátékkal. A vendégek hangulatos magyar és szlovák zenére táncolhatnak, akár hajnalig is, már
kinek meddig tartja kedve.
Nagy Mónika

Hertelendyfalván minden év

szeptemberének utolsó vasárnapján Kirvájt ünnepelnek, a helyi
evangélikus és református templom felszentelésének ünnepét.
2007-ben a református egyház
presbitériuma kezdeményezte a
Hertelendyfalviak Világtalálkozóját azzal a céllal hogy visszahívja szülőfalujukba a más településen, vagy a világ más országában élő hertelendyfalviakat.
Már az első alkalommal többnapos rendezvényt szerveztek különböző programokkal, amelyen
a helyi lakosság mellett több mint
200 vendég volt jelen a világ minden tájáról. A találkozó nagyon
sikeres volt, így olyan döntés született, hogy minden öt évben ismétlődjön meg.
Idén szeptemberben lesz a
hertelendyfalviak harmadik Világtalálkozója, amely elsősorban
a reformáció 500 éves évfordulója megünneplésének szellemében zajlik majd. Ezúttal is több-

napos rendezvényt terveznek,
amelynek szervezésében a református egyházközösség mellett a
Tamási Áron SZMME is részt
vesz. Ezúton is kérjük mindazokat, akiknek hertelendyfalvi
származású rokonai és ismerősei

vannak, értesítsék őket a lehetőségről hogy találkozhatnak a helyi lakosokkal, hogy megismerjék az itthoniak munkáját és életét a településen, ahonnan elszármaztak.
Lőcsei Ilona
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MAGYARORSZÁG TÁMOGATJA A CIVIL SZERVEZETEK MUNKÁJÁT A SZÓRVÁNYBAN

PETŐ FI SÁNDO R PRO GRAM

A SZORGOS ÉS AKTÍV LAKÓSOK
Sándoregyháza egy kicsiny falu, amely a Duna és a Dunavac között

Magyarország Nemzetpolitikáért felelős Államtitkársága a Petői Sándor Program ösztöndíjasaink kiküldésével támogatja a szórványban működő civilszervezetek munkáját.
A Petői Sándor Programot 2015. szeptemberében indították be és 9 hónapig tartott.
A hertelendyfalvi Tamási Áron SZMMEnek lehetőséget kínáltak fel, hogy befogadó
szervezetként vállalja az ösztöndíjassal való
együttműködést, akit kineveznek, hogy
munkájával segítse a civilszervezeteket. Miután az ajánlatot elfogadták, közösségükbe
érkezett az erdélyi születésű Gál Veronika,
akit pályázat útján választottak e feladatok
elvégzésére. Ő kilenc hónapon át dolgozott
a gyerekekkel az anyanyelv ápolásán, segédkezett a különböző programok és rendezvények szervezésében, az adminisztratív
munkák elvégzésében és minderről tájékoztatta a nyilvánosságot széles e világon a
Petői Sándor Program honlapja által.
Együttműködott a székelykevei, kevevári és
sándoregyházi egyesületekkel is egyes tevékenységekben, amikor az ott lévő egyesületek igényelték a munkáját.
Az első ciklus sikeres befejezése után pályázatot írtak ki az ösztöndíjasok munkájának folytatásához, így került sor arra, hogy
Gál Veronika engedélyt kapott, hogy a hertelendyfalvi közösségben maradjon további
9 hónapot, 2016. szeptemberétől 2017. május végéig. Önzetlen törekvéséért és munkájáért elnyerte a közösség tetszését és annak részévé vállt.
A Tamási Áron SZMME-ben 2017. május 26-án záróünnepséget rendeztek. A műsor keretén belül bemutatásra került egy
gyermekelőadás Legyetek jók, ha tudtok
címmel, amelyet Gál Veronika tervezett és
készített elő. Az előadás előkészítésében segédkeztek Nemcsek Klaudia, Lőcsei Márta
és Nagy Mónika, akik különben a tánccsoportot és az irodalmi csoportot vezetik. A

HAGYO MÁNYO K ŐRZÉSE SÁNDOREGYHÁZÁN

fekszik, kitűnő példája a többnemzetiségű és multikulturális közösségnek. Magyarok, bolgárok, szerbek és sokan mások osztják ezt a nem nagy,
de idillikus életteret. A magyar kultúra és hagyomány megőrzése a Bonnaz Sándor Magyar Művelődési Egyesület feladata, Német András elnökkel az élen.

csoportvezetők kihasználták az alkalmat,
hogy a program zárórészében megköszönjék Veronikának az együttműködést és a
sok szép velük töltött napot.
Az egyesület kézimunkázói május 28-án
teadélutánt szerveztek, amelyre meghívták
mindazokat a nőszervezeteket, amelyekkel
a térségben együttműködnek. Ez volt egyben Veronikának az utolsó alkalma, hogy
találkozzon a székelykevei, sándoregyházi
és kevevári asszonyokkal, akikkel együttdolgozott.
A vezetőségi tagok és az aktív alosztályok tagjai május 29-én rendeztek egy közös
vacsorát, amikor nyilvánosan is elköszöntek Gál Veronikától, átadván neki ajándékként egy fényképalbumot az eseményeken készült fényképekkel, amelyeken ő
is szerepel. Viszonzásul ő is egy hasonló
ajándékot készített a művelődési egyesületnek: egy fényképalbumot olyan fényképekkel, amelyeket ő fényképezett különböző rendezvényeken és eseményeken.
Szép ajándék volt a könyvbe kötött részletes, fényképekkel kiegészített jelentés is a

szervezet munkájáról a 9 hónapos ittléte
folyamán.
A kérdésre, hogy milyenek a benyomásai
a hertelendyfalvi székely közösségben való
tartózkodásáról és munkájáról, Veronika
így felelt:
- Gyönyörű érzés volt azt tapasztalni,
hogy a Kárpát medencének ezen a részén
létezik egy kicsiny, összetartó közösség,
mint egy kis sziget és biztosan merem állítani, hogy e közösség tagjai nagyon fontosak a Magyar nemzet számára. Szívből kívánom nekik hogy tartsanak ki identitásuk
megőrzésében annak ellenére, hogy napról
napra fogy a közösség, hogy egyre kevesebben vannak. Az itteni emberekben hatalmas erő és szeretet van az egység megőrzésére. Nagyon sok mindent átéltem és megtapasztaltam velük együtt és most szomorúságot is érzek a távozásomkor. Június végén Budapesten lesz egy közös gyűlésünk,
ahol összegezzük a 9 havi munkánk eredményeit. Egyrészről nagyon fontosnak tartom a segítséget, amelyet nyújtottunk a közösségeknek, másrészről pedig fontos a külvilággal való kapcsolat. Személyesen, a
munkám eredményét abban látom, hogy sikerült kapcsolatot teremteni a szülőfalum
és Hertelendyfalva között és remélem, hogy
ez a kapcsolat évekig fennmarad. Én mindent megteszek a két közösségért, hogy az
együttműködés tartós legyen. Így lehetővé
válik, hogy legalább egyszer évente találkozzunk, a izikai távolság ellenére is. Különben, ha közelebb lennénk, én személy
szerint többször is visszajönnék. A Petői
Sándor Program segíti a közösségeket abban, hogy elsősorban kölcsönösen megismerkedjenek, és hogy ennek nyomán kapcsolatok jőjjenek létre. Kívánok a közösség
minden tagjának jó egészséget és hogy maradjanak meg a magyar nemzet részeként.
A Petői Sándor Program jövőre is folytatódik. A pályázat lezárult, a bejelentkezők túl
vannak a beszélgetéseken és már köztudott,
hogy 2017. szeptemberétől Vajdaságba 7 ösztöndíjas jön. Közülük egy ismét Hertelendyfalvára kerül, akinek a befogadó szervezete
továbbra is a Tamási Áron SZMME lesz.
Lőcsei Ilona

Az egyesületet 2001-ben jegyeztették be hivatalosan és mintegy 35 aktív tagot számlál. A néptánc feledéstől való megőrzésével a iatalabb tagokat bízták meg, ám az ijak körében nincs nagy érdeklődés az ilyen jellegű
szabadidős tevékenység iránt. Egy-egy nagyobb rendezvény, vagy vendégszereplés előtt mégis sikerül összejövetelt szervezni, így ha csak időről
időre is jönnek össze, folytatódik a tevékenység. Az egyesületnek nőszervezete is van, amely rendkívül aktív és gyakran házigazdája vagy résztvevője a hagyományos teadélutánoknak ezeknek a határozott és ügyes aszszonyoknak köszönhetően. A teadélutánok fontos összejövetele a művelődési egyesületekben működő, főleg női tevékenységekhez kapcsolódó
csoportoknak, hiszen itt adódik alkalom megvitatni ötleteiket, megosztani ismereteiket különböző projektumok kapcsán az egyesületek részére,
bejelenteni a rendezvényeket, amelyeket szerveznek. Természetesen, ez
az a hely, ahol ezek a szorgos hölgyek kikapcsolódhatnak mindennapi tevékenységükből, megpihenhetnek, szórakozhatnak és barátkozhatnak
ritkán látott barátnőikkel.

Hagyományos kézimunkáikat és rendkívül jó süteményeiket idén Kikindán állították ki az első kézimunka és süteménykiállításon, Omlódon
a Napraforgó Napok alkalmával, és legutóbb a pancsovai Karneválon. Habár idősebb hölgyekről van szó, a iatalok érdektelenségét legyőzve szeretnék mégis továbbörökíteni a hagyományaikat. A nagy vágy, hogy átadják
az ijabb korosztálynak tapasztalataikat hogy ne merüljön feledésbe a népművészet, erőt ad ahhoz, hogy összetartsák ezt a szerény csapatot.
A nők szervezete fenntartja a női kórust is, ennek köszönhetően utazhatnak Bánságszerte és vendégszerepelhetnek a kórusszemléken. A
múlt évben Magyarországon is felléptek a hertelendyfalvi és székelykevei
egyesületekkel közösen.

TV MŰSOR A HAZASZERETETRŐL

HAZAJÁRÓ
A Duna Televízió közkedvelt

„Hazajáró" magazinműsorának
készítői megkerestek és közölték
szándékukat, hogy június 22-én,
a négy napos délvidéki körútjuk
során Hertelendyfalván, Pancsován, Sándoregyházán és Torontálvásárhelyen is szeretnének
emberekkel beszélgetni és ezáltal
a mi tájegységünket is bemutatni
a széleskörű közönségnek, nem
hagyva ki a belgrádi Kalemegdánt és Zimonynál a Nándorfehérvári csata színhelyét sem.
A Tamási Áron SzMME-ben a
tagság egy része várta az öttagú
forgatócsoportot, amelynek hagyományos kalácskészítést, kézimunkakiállítást, citeramuzsikát,
népdaléneklést mutattak be és
beszéltek az egyesület és a közösség életéről, a református templomban pedig a vendégek Halász
Béla püspököt kérték szóra.
Másnap Belgrád volt az úticél, ahol a kalemegdáni látnivalók mellett olyan magyar vonatkozású sírboltokra is leltek,
amelyekről még az itt élőknek
sem volt tudomása. Pancsován
hajóval bejárták a Temes és a
Duna egy részén, majd a Petői

könyvíró és rendező, Schödl Dávid – operatőr, Jakab Sándor –
szereplő, valamint Tóth József –
hangmérnők munkájának és
meglátásának eredményeként.
A Hazajáró magazinműsort
nagyon sokan kísérik, mert készítői a 26 perces adásban turista szemmel mutatják be a Kárpát – medence tájait, az elszakított területeket, ahol természeti
értékeket, magyar történelmi
emlékeket keresnek fel. A csapat tagjai már ijú koruk óta
kedvtelésből túrázók. Később
hivatássá vált a Kárpátok hegyvidékének bejárása és a Hazajáró műsor beindításától, 2001.
óta már 200 részben ismertették
a nézőkkel azokat a tájegységeket, ahol a magyar történelem
nyomai lelhetők meg.
Sándor MME-be látogattak,
ahol ugyancsak kézimunkakiállítással várták őket és alkalmuk
volt beszélgetni a tagsággal.
A magyar közösség izgatottan
várja, hogy milyen módon készül
a Hazajáró műsora vidékünkről
Kenyeres Oszkár – szerkesztő és
szereplő, Moys Zoltán – forgató-

Tekintettel arra, hogy a nők szervezete az idén jól működött, június közepén egynapos kirándulást szerveztek a magyarországi Mórahalomra,
így jutalmazva önmagukat eredményes munkájukért. Ez a gyógyfürdő
Szeged környékén tökéletes hely kikapcsolódásra, így tehát a hölgyek kiérdemelt pihenőjének megfelelő helyszíne volt.
Annak ellenére, hogy az idősebb tagok ragaszkodnak a hagyományok
megőrzéséhez és az ijabb korosztályra való átruházásához, nagyon sajnálják, hogy az ijak egyszerűen nem érdeklődnek az ilyen társalgások
iránt. Ám megtartják a pozitív hozzáállást, kitartóak, így tehát nem hal el
a remény és a vágy, hogy az ijúságot egybegyűjtsék az egyesület berkeiben.

Lőcsei Ilona
Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност „Панчевац”,
Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” •
Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник:
Синиша Трајковић • Уредник додатка и преводилац: Илона Лечеи
• Технички уредник: Александар Милошевић
• Фотографије: Имре Мартинек, Ализ Јаноши и из приватних
колекција • Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски),
Јулијана Балаша (мађарски)
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ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

ЧЕСТИЧНО ЗАГАЂЕЊЕ УГРОЖАВА
ЗДРАВЉЕ ГРАЂАНА

Еколошка дискусија

Секретаријат
предложио мере,
а Градско веће их
једногласно усвојило
Највећи број
прекорачења граничних
вредности забележен
у јануару, октобру
и децембру
Секретаријат
за
заштиту
животне средине, урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове недавно је поднео Градском већу извештај о
стању животне средине на
територији града Панчева за
2016. годину. Као и претходних
година, службеници Секретаријата поново су акценат ставили на проблем аерозагађења.
Велика концентрација базне
хемије, близина индустријске
зоне, неповољни климатски
услови, застарела технологија,
саобраћај, грeјање на чврста
горива, као и непоштовање
закона из области заштите
животне средине већ пола века
негативно утичу на стање
животне средине у Панчеву.
Према извештају сачињеном на основу резултата мерења градског мониторинг
система и мерних станица
Завода за јавно здравље, највеће учешће у загађењу ваздуха
у Панчеву имају честична
загађења (чађ, укупне суспендоване честице, честице ПМ10 и др.) и укупни угљоводоници. Када је реч о тзв. прашкастим материјама, оцена
надлежних градских еколога
јесте да се њихов ниво мора
смањити како би квалитет
панчевачког ваздуха био прихватљив и усклађен с важећом
законском регулативом.
Прашкасте честице
Највећи број прекорачења
граничних вредности забележен је у јануару, октобру и

децембру. Према речима
стручњака, присуство честица
у ваздуху је мање у односу на
претходну годину, а највише
прекорачења било је на мерном месту Стрелиште. Занимљив је и податак о присуству
прашкастих материја (ПМ10), па је тако од сто двадесет
два узорка са Стрелишта у њих
32 прекорачена гранична
вредност од 50 микрограма по
метру кубном. Уредбом о гра-

Страну припремиo

Зоран
Станижан

ничним вредностима прописано је да на годишњем нивоу
може бити само 35 дана прекорачења. Вреди истаћи да је
на овом мерном месту мерење
вршено сваког трећег дана.
Праћење нивоа прашкастих
материја на мерном месту у
Народној башти обављао је
Завод за јавно здравље и, према његовим резултатима, од
228 мерења, у сто једном случају прекорачена је гранична
вредност од 50 микрограма по
метру кубном.
Чађ
Када је реч о чађи, ова опасна
материја и даље представља
велики проблем, нарочито у
зимским месецима. Према
речима стручњака, њено присуство је нешто мање у поређењу с прошлом годином, а
највише прекорачења било је
на мерним местима на новој
Миси и Стрелишту. У насељу
Стрелиште извршено је 366
мерења чађи, а 39 пута дошло
је до прекорачења. Када је реч
о новој Миси, од 365 мерења, у
44 случаја дошло је до прекорачења дозвољене вредности.

Према извештају, штетни
акутни ефекти огледају се у
томе што људи са срчаним
или плућним болестима, стари и деца, због повећаног
нивоа честица у ваздуху, често
посећују Службу хитне помоћи, а многи од њих, након указане прве помоћи, одлазе на
болничко лечење. Стручњаци
панчевачког секретаријата
истичу да је неопходно решити овај проблем како би се
сачувало здравље грађана.
Вреди напоменути да је становиште Светске здравствене
организације, када је реч о
честичном загађењу, да не
постоји концентрација честица у ваздуху која се може сматрати безбедном.

Аутоматски континуални
мониторинг чађи забележио је
УВ фракцију у чађи (фракција
канцерогених угљоводоника),
која представља велики ризик
за грађане уколико су дуго
изложени овом опасном коктелу. Секретаријат истиче да
је неопходно учинити све како
би се смањио ниво чађи у панчевачком ваздуху.
Опасне материје
Када је реч о бензену, ове године је на једном мерном месту
урађен довољан број мерења,
како је то утврђено законом.
Према резултатима прукупљеним с мерног места на Ватрогасном дому (локални мониторинг систем прикупљао је
податке 355 дана), средња
годишња концентрација бензена била је 3,42 микрограма по
метру кубном. Највиша средња 24-часовна вредност ове
опасне материја измерена је
14. јануара и износила је 24,88
микрограма по метру кубном.
Максимална
једночасовна
вредност бензена регистрована
је 1. октобра и била је 106
микрограма по метру кубном.

Укупни угљоводоници неметанског типа на мерном месту
Ватрогасни дом мерени су 319
дана, а средња годишња концентрација била је 74 микрограма по метру кубном, што је
за скоро десет процената више
него 2015. године. Максимална дневна концентрација износила је 268 микрограма и
регистрована је 1. октобра прошле године. Највећа једночасовна вредност ове опасне
материје измерена је 9. октобра, а износила је 886 микрограма по метру кубном.
Акциони планови
У складу с тим Секретаријат је
предложио низ активности
које треба хитно предузети.
Градски еколози наглашавају

да је неопходно да надлежни у
панчевачком хемијском комплексу стално планирају и
спроводе мере унапређивања
процеса, складиштења, манипулације и транспорта како би
се загађење ваздуха смањило.
Надлежни у Секретаријату
сматрају да се наведене мере
морају спроводити свакодневно и дугорочно и да су саставни део Упутства за поступање
у ситуацијама прекомерног
загађења у Панчеву. Поред
тога, неопходно је спровести
гасификацију и обновити
дотрајали возни парк јавних
предузећа. Такође, истичу да
је неопходно извршити ажурирање Интегралног катастра
загађивача на територији града Панчева, обезбедити подстицајне мере за коришћење
гаса као енергента, израдити
пројекат санације старе панчевачке депоније и још много
тога.
Када је реч о другим еколошким проблемима, Секретаријат за заштиту животне средине предлаже да се настави
проширење градске канализационе и топловодне мреже и
да се изгради постројење за
пречишћавање отпадних вода.
Еколошки програми
У свом извештају Секретаријат за заштиту животне средине навео је и велики број значајних пројеката који су спроведени или се још увек спроводе на територији града Панчева, а који доприносе очувању животне средине. Међу
њима се издваја пројекат
„Подизање капацитета за анализу и мере смањења дуготрајних органских загађујућих
материја”, који је реализован у
оквиру ЈИЦА програма партнерства јапанске Агенције за
међународну сарадњу (израђен је извештај о испитивању
земљишта на територији
нашег града). Поред тога,
локална власт је издвојила
средства како би подстакла
грађане да користе гас као
енергент (три милиона динара
за израду пројектно-техничке
документације за домаћинства), како би се смањио ниво
честичног загађења.
Када је реч о енергетској
ефикасности, Град је средином про шле године учес твовао у реализацији програма „Енергетска ефикасност у
јавним објектима”, који спроводи Развојна агенција Бачке
у сарадњи с немачком канцеларијом за међународну сарадњу. Циљ овог пројекта је
да се на територији АП Војводине изврши евиденција јавних зграда (школе, обданишта итд.) и да се ураде студије о енергетској ефикасности
објеката.

Поводом Недеље климатске
дипломатије Министарство
пољопривреде и заштите
животне средине и Делегација ЕУ у Србији, у сарадњи са
„ЕУ инфо центром”, организовали су у уторак, 27. јуна,
панел-дискусију „Србија и
Париски споразум” у просторијама „ЕУ инфо центра”.
Теме дискусије биле су тренутно стање Париског споразума, најављено повлачење
САД из Споразума и припреме које је Република Србија
учинила за спровођење овог
веома значајног међународног еколошког договора.
Представљени су и резултати
активности програма „Смањење ризика од катастрофа”
реализованог у Србији који
доприноси јачању отпорности на климатске промене.

Истовремено, градови, предузећа, инвеститори и цивилно друштво предузимају све
већи број додатних мера.
Државе сада удружују снаге
како би се, пред спровођење
Споразума, убрзао глобални
прелазак на развој који
карактеришу ниска емисија
штетних гасова и већа
отпорност на климатске промене у будућности.
Ратификацијом Париског
споразума у Скупштини 29.
маја Србија је потврдила
спремност да учествује у том
процесу као снажан партнер
ЕУ и да истовремено постигне напредак у приступном
процесу ка Европској унији.
То ће српским институцијама такође отворити приступ
финансирању мера у области
климатских промена, омогу-

Да подсетимо, Париски
споразум – први универзални и правно обавезујући споразум о климатским променама – усвојен је у Паризу у
децембру 2015. на Конференцији УН о климатским
променама. Напредак у
ратификацији био је изузетан, што је омогућило ступање овог међународног уговора на снагу 4. новембра 2016,
мање од годину дана након
завршетка глобалне конференције. Споразум је до сада
ратификовало 148 земаља.

ћити даље искоришћавање
потенцијала за остваривање
амбициозних
циљева
у
погледу смањења емисија
гасова стаклене баште, као и
повећање енергетске ефикасности и удела обновљивих
извора енергије у енергетском миксу. Министарство
пољопривреде и заштите
животне средине, уз помоћ
ЕУ, тренутно ради на развоју
неопходног оквира за спровођење Споразума: Стратегији борбе против климатских
промена и Акционог плана.

СКУПШТИНА НИС-а

Расподела добити
Прошле недеље одржана је
девета редовна седница
Скупштине акционара НИС-а,
на којој је донета одлука о
расподели добити за 2016.
годину, исплати дивиденди
и утврђивању укупног износа
нераспоређене добити. У
складу с том одлуком НИС
ће, пету годину заредом,
исплатити дивиденду акционарима у висини од 25 одсто
нето добити Друштва за
2016. годину. Према речима
менаџмента руско-српског
нафтног гиганта, за ту намену ће укупно бити издвојено
4,02 милијарде динара,
односно 24,66 динара по
акцији. Вреди напоменути
да је нето добит НИС-а у
2016. години износила 16,08
милијарди динара. Право на
дивиденду за 2016. годину
имају сви акционари који су
уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на дан 17.
јуна 2017. На основу одлуке
Скупштине акционара, дан и
поступaк исплате дивиденде
акционарима
одредиће
Одбор директора НИС-а.
Скупштина акционара је
усвојила и Годишњи извештај
НИС-а за 2016. годину. Такође, усвојени су финансијски
извештаји, консолидовани
финансијски извештаји, као
и извештаји о извршеној
ревизији финансијских извештаја и консолидованих
финансијских извештаја за
2016. годину. На седници
Скупштине за чланове Одбо-

ра директора НИС-а именовани су: Вадим Јаковљев,
заменик председника Извршног одбора, први заменик
генералног директора JAД
„Гаспром њефт”; Кирил Тјурдењев, генерални директор
НИС-а; Кирил Кравченко,
члан Извршног одбора, заменик генералног директора за
управљање иностраним активама ЈАД „Гаспром њефт”;
Анатолиј Чернер, заменик
председника Извршног одбора, заменик генералног
директора за логистику, прераду и промет ЈАД „Гаспром
њефт”; Алексеј Јанкевич,
члан Извршног одбора, заменик генералног директора за
економику и финансије ЈАД
„Гаспром њефт”; Александар
Крилов, директор Дирекције
за регионалну продају ЈАД
„Гаспром њефт”.
На предлог Републике
Србије, за чланове Одбора
директора именовани су
Никола Мартиновић и Даница Драшковић. За независне
чланове Одбора директора
именовани су Волфганг
Рутеншторфер и Станислав
Шекшња.
За председника Одбора
Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара
Друштва именован је Ненад
Мијаиловић, а за чланове тог
Одбора именовани су Зоран
Грујичић и Алексеј Урусов,
директор Дирекције за економику и корпоративно планирање ЈАД „Гаспром њефт”.
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Границе

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, сви градимо
свој свет који нас скоро
невидљивим зидовима одваја од окружења. Границе
које постављамо према спољашњем свету и другим
људима углавном су видљиве, изричите и пружају
информације о психичком и
физичком простору до којег
смо спремни да допустимо
да нам се неко приближи.
Прејаким истицањем својих граница желимо да нам
се признају вредности за
које мислимо да су праве, да
добијемо љубав, поштовање
и пажњу других. Желимо да
нам се диве, а углавном изазовемо контраефекат. Кад
допустимо некоме да пробије добро чуване ограде, обично долази до емотивне
повређености, патње и огорчености, уз дубље затварање
у себе и јачање неповерења.
Спољашње границе се
(погрешно) јачају свим техникама подизања ега и упливавањем у свакодневно „тако
треба”: лажним мишићима,
лажним уснама, грудима...
лажним знањем, дипломама,
вредностима... Овако храњен
его постаје незасит, тражи
још више хране којом одржава привид постигнутог
успеха. Све док слика коју
формирамо о себи зависи од
мишљења других (већине),
слабиће унутрашње границе
и појавиће се нова ограничења која спречавају да лични

таленти испливају на површину.
Жеља да се допаднемо
свакоме проистиче из недостатка самопоуздања и научених прилагођавања туђим
мишљењима и захтевима, уз
неспособност да искажемо
своја. Унутрашње границе
на погрешан начин јачамо
осећајем кривице ако нисмо
испунили нечија очекивања
или грижом савести што
јесмо или нисмо нешто урадили. Тако се граде веома
јаке границе, али на темељима страха. Временом
долази до урушавања и
неминовног пуцања оног
дела личности који је најслабији, а то је увек – его,
храњен лажним уверењима
и искривљеним представама стварности. Тада се
болест, одбацивање, депресија... показују као право
лице повређеног ега. То се
може схватити само на два
начина: као прихватање
„зле” судбине или као крај
досадашњег начина живота,
који смо живели задовољавајући туђе стандарде, и
почетак праве бриге за себе.
Када савладамо унутрашња
ограничења која сами себи
постављамо, постајемо свесни лепоте и јединствености
сопственог бића и спољашње границе почињу да се
саме оцртавају. Други нас
боље разумеју и прихватају
онаквима какви смо, или
нам, пак, није ни стало до
њиховог мишљења.
Јачањем унутрашњих граница постајемо отворенији и
слободнији у комуникацији
с другима. Прихватамо одговорност за своје мишљење и
дела, и на тај начин јасно
оцртавамо границе према
другима, које више нису
изграђене на темељима
страха него самопоуздања.
Граница или ограничење
– одлука је, као и увек, на
вама.

Петак, 7. јул 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

СУБВЕНЦИЈЕ ГРАДА ЗА БОРАВАК У ПРИВАТНОМ ВРТИЋУ

НАКОН РАЗОЧАРАЊА
– ФАНТАСТИЧАН ПРЕОКРЕТ
„Испод црте” у ПУ
„Дечја радост” остало
око 150 малишана
„Кефалица”
акредитована
и уписује тридесеторо
деце
Око 650 малишана уписано је
ове године у вртиће Предшколске установе „Дечја радост”, а
годишњи просек оних који су
остали без места није се знатно
променио ни након овог уписног рока – њих око 150 остало
је „испод црте”. У школама у
насељеним местима, које имају предшколско васпитање и
обданишне групе, остало је
деветнаесторо неуписаних, али
листе су проширене, па је
већина тих малишана ипак
накнадно примљена. На срећу,
овог пута су и родитељи неуписане деце из самог града добили другу шансу – да упишу дете
у приватни вртић уз идентичне
услове какве би имали и у ПУ
„Дечја радост”.
Наиме, панчевачка Скупштина је још 17. марта донела
Одлуку о остваривању права

Спас у задњи час
на накнаду дела трошкова за
боравак деце у предшколској
установи чији је оснивач друго
правно или физичко лице.
Иако у том тренутку у Панчеву није постојао приватни
вртић, овакав акт наговестио
је да би се најмање један такав
могао отворити у скорије време. Око месец и по дана
касније, тако се и збило: вртић
„Кефалица”, чији је оснивач и
директор Љиљана Рељин
Јевремовић, након чекања
дугог око годину дана и риго-

ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ ЗА МЛАДЕ

Кад порастем, бићу...

розних контрола, добио је
акредитацију од Покрајинског
секретаријата за образовање.
Овај вртић тада је понудио 30
места за упис предшколаца у
складу са горепоменутом
одлуком Скупштине. Родитељи неуписане деце имали су
прилику да до 27. јуна конкуришу за упис у „Кефалицу” с
потврдом да у ПУ „Дечја
радост” нема више места. Ту
могућност искористиле су 34
породице, а њих 30 имало је
велику срећу да својој деци
обезбеди боравак у „Кефалици”. Њима је потврде о остваривању права на накнаду дела
трошкова за боравак деце у
приватној предшколској установи у петак, 1. јула, у Градској управи, уручила Татјана
Божић, чланица Градског већа
задужена за образовање.
– Част ми је што смо успели у намери да смањи мо
листе чекања и да омогућимо
свој нашој деци у граду и
насељеним местима да буду
равно правна при упису у
предшколску установу. Знам
да ће ово бити велика помоћ
и за родитеље, јер Град суб-

венционише боравак деце у
приватном вртићу у износу од
80 одсто од укупне цене.
Важно је напоменути и то да
смо заштитили и интересе
Града, али пре свега и самих
роди те ља тиме што смо с
приватним вртићем „Кефалица” потписали меморандум
на основу кога се та установа
обавезала да има исте цене
као и ПУ „Дечја радост” –
истакла је Божићева.
Она је додала и то да јој није
познато да постоји још захтева
за отварање нових приватних
вртића у Панчеву, будући да
се они подносе Министарству
просвете, али да би се тако
нешто могло очекивати с
обзиром на то да у граду има
велики број играоница које би
се могле адаптирати и променити намену.
– Надам се да ћемо догодине наставити са овом праксом
и да ћемо успети да упишемо
већи број деце, уколико то
буџет буде дозволио. Нема
разлога да не буде тако, јер
знамо да су деца најосетљивија категорија и увек је било
слуха за њих. Овај пилот-пројекат биће прилика да видимо
како ће та сарадња да заживи
– додала је већница.
Судећи по ономе што вртић
„Кефалица” може да понуди,
родитељи деце која су стекла
право на упис у ову установу и
те како имају разлога да буду
задовољни – осим смештаја и
исхране у пријатном амбијенту, у цену су урачунати и два
часа недељно корективне гимнастике, и то са физијатром из
Опште болнице, школа глуме
и школа енглеског језика, а у
вртићу раде и логопед, психолог, као и педагог који константно надгледа не само
напредак деце већ и рад самих
васпитача.

ЗДРАВА ИСХРАНА
КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Шта нам говори
SPF фактор?

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Sun protection factor (SPF) јесте мера која означава колико дуго можете остати на сунцу без опасности од опекотина у односу на околности
када се сунчате без заштите.
Наравно, период безбедног
боравка на сунцу зависи пре
свега од типа коже.
Најслабију самозаштиту
имају људи врло светле пути
и црвенкасте коже, тако да
ове особе без заштите могу
добити опекотине за свега пет
минута. Насупрот томе, људи
с природно тамним теном
могу издржати на сунцу и до
40 минута. Већина људи
одраслих у средњој Европи
има средњи тип коже.
Управо SPF филтер служи
нам да бисмо могли безбедно продужити боравак на
сунцу. Ако заштитни фактор
помножимо с временом
самозаштите, добићемо про-

дужено време које можемо
провести на сунцу а да не
изгоримо. На пример, ако
ћете без заштите добити опекотине за десет минута, SPF
30 ће вам теоретски омогућити да 300 минута останете
на сунцу а да не изгорите.
Услов је да на креми не штедите, да обилато намажете
лице, врат и цело тело без
изузетка. Одраслој особи је
за то потребно око 35 милилитара креме, што значи да
ће две особе стандардну
бочицу од 200 милилитара
потрошити за два-три дана.
Крему треба нанети бар
петнаест минута пре излагања сунцу како би се упила у
горњи слој коже. Увек је
нанесите и након пливања,
када се кожа осуши. Сунчево
зрачење долази на земљу у
облику УВА и УВБ зрака.
УВБ зраци узрокују опекотине, а истраживања показују
да оне могу довести до
неких облика рака коже.
Креме за заштиту од сунца разликују се по томе да
ли садрже хемијску или
физичку заштиту. Хемијска
заштита делује тако што
апсорбује УВ зраке и ослобађа топлотну енергију, а
физичка рефлектује и распршује зраке. Најбоље водоотпорне креме садрже уравнотежен однос хемијске и
физичке заштите.

Летњи едукативни програм
под називом „Кад порастем,
бићу...”, један од ретких пројеката намењених младима који
се током овог лета реализују у
нашем граду, почео je у понедељак, 26. јуна, у просторијама Дома омладине, а спроводи га организација за развој
каријере и омладинског предузетништва „Connecting”.
Реч је о јединственом програму професионалне оријентације, који пружа подршку
младима да самостално и промишљено доносе одлуке о
наставку школовања и/или
каријере. У пројекту учествује
осамнаест младих из Панчева
и околних села, узраста од 14
до 18 година. Током прве
недеље одржане су три радионице на којима су учесници и

учеснице имали прилику да
сазнају нешто више о важности тимског рада, затим да
допринесу изградњи тима и
развијању тимског духа, као и
да науче шта је „запошљивост”
и на које све начине могу
постати конкурентнији на
тржишту рада.
Како најављују у организацији „Connecting”, у наредном
периоду група ће радити на развијању вештина 21. века као
што су комуникативност, критичко размишљање, дигитална
писменост, социјалне вештине
и друге. Такође, полазници и
полазнице имаће прилику да
раде тестове професионалне
оријентације, те да науче основе
предузетништва и да се упознају с неформалним методама за
лични и професионални развој.

НОВА ОПРЕМА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ

Стигао модеран
рендген апарат
Стоматолошка служба панчевачког Дома здравља богатија је
од пре неколико дана за нови
ортопан – томографски рендген апарат марке „rayscan A-P”.
Овај модеран уређај вредан је
преко два милиона динара, а
средства за његову куповину
обезбедио је Град Панчево.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Рендген ће почети с радом
чим стигне решење Агенције
за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност
Србије, а пацијентима ће бити
на располагању сваког радног
дана и то по повољнијим условима у односу на оне у другим
рендген центрима. Апарат ће
бити од велике користи и стоматолозима будући да ће прецизни снимци омогућити
далеко бољу дијагностику, а
самим тим и правилније одређивање терапије.

Пише: Драгана Јоцовић

Сладолед од кикирикија

Ево још једне добре идеје за
припремање брзе летње
посластице. Ова занимљива
комбинација укусом подсе-

ћа на „сникерс” чоколадицу.
За трен ока и уз мало труда
обрадујте укућане сладоледом који ће их одушевити.

Састојци: 2 банане, 2 супене кашике меда, 2 супене кашике кикирики путера, 120 мл млека, 50 г црне чоколаде, 1 супена кашика
уља, 10 г сецканог кикирикија.
Припрема: У мултипрактику или сецку измиксати банане тако да се
разбију грудвице, а затим додати мед, кикирики путер и млеко.
Миксати док се маса не изједначи, па њоме напунити калупе за сладолед (или пластичне чашице).
Оставити 30 минута у замрзивачу, ставити штапиће, па вратити
у замрзивач да се потпуно стегне.
Отопити чоколаду са уљем. Сладолед извадити из калупа, умочити у чоколаду и посути кикирикијем.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Госпођа Енгелс” Гавина Макреја

КАД СЕ КОМШИЈЕ УДРУЖЕ

ЗЕЛЕНА ОАЗА НА СТРЕЛИШТУ
Зграда у Улици
Ђуре Даничића 8
за пример свима
Панчево у малом
Стрелиште. Улица Ђуре Даничића. Код зграде с бројем осам
сваки пролазник мора да
застане. Ма, застаје и дах. Од
предивног призора, од лепоте,
од помисли на ентузијазам, на
уметност... А можда и од

самог осећаја да у овом чудном и „брзом” свету у коме
живимо, још има оних
„чистих” и часних људи, који
су спремни да свој морал и
стваралaчки дух поделе са
свима...
Баштица, или паркић, или
то „чудо природе” у Улици
Ђуре Даничића испред зграде
с бројем осам, јесте и Панчево
у малом. Ту је Тамиш, куле
светиље, Флоријан, црква с
два торња... Предиван призор.
Готово нестваран у данашњем
времену.

– Све је почело пре четири
године. Најпре су били светионици, симболи нашег града и
наше реке. Рођен сам у Јаши
Томићу, у месту где Тамиш
улази у Србију, а живим у
Панчеву, граду где се наша
банатска река улива у Дунав.
Тако сам га „испратио” целим
током кроз Војводину – рекао
је Вук Маријан, један од највећих „криваца” за стварање ове
зелене оазе, пензионер Рафинерије нафте Панчево и нека-

да сјајни рагбиста „Динама”,
кога су за уметност заинтересовали његови пријатељи
Чедомир Кесић и Драгослав
Хусар.
За стварање прелепог паркића у Улици Ђуре Даничића
заслужни су сви станари из
зграде с бројем осам. Они су
се полако прикључивали свом
комшији па је стварање зелене
оазе уз дружење постајало све
занимљивије.
– Гене рално, људи нису
зло намер ни, не дира ју, не
кваре... Наиђу понекад клин-

ци, с не баш најбољим намерама, али увек прво погледају
горе, на пети спрат, да виде
да ли их посматрам. Па кад
ме виде на прозору, одустану
од својих замисли. И друге
комшије активно учествују у
очувању нашег паркића – с
осмехом на лицу казао је
јунак наше приче.
Вук Маријан се озбиљно
„заразио” уметношћу откад је
отишао у пензију. Бави се
дуборезом, сликарством...

– Флоријана сам радио преко три месеца, горе код нас у
вешерници. Понекад добијем
балване, па их сушим и од њих
правим фигуре, али најчешће
материјал купујемо сами. Код
нас у згради постоји неки
месечни фонд, па из њега
финансирамо потрепштине
наше оазе. Морам да напоменем да имамо одличну сарадњу с ЈКП-ом „Зеленило”, па
често од њих добијамо цвеће
за нашу башту. Драго ми је и
што су комшије из улаза број
шест узеле наш „пелцер”, па су
и они почели да сређују простор испред своје зграде. Сада
у оази имамо све знаменитости Панчева зато ћемо мало
застати с додавањем нових
детаља да не би било претрпано. Али свакако ћемо одржавати наш простор – додао је на
крају Вук Марјан.
Оаза у Улици Ђуре Даничића није само лепо оплемењен
простор. То је место испред
кога матуранти, онако лепо
обучени, када крену на своју
прославу, застану да се сликају... Тај предиван природни
призор фотографишу пролазници... Једна бака, када пролази туда, застане пред
црквом да се прекрсти...
Свака част станарима зграде у Ђуре Даничића 8!
А. Живковић

Лизи је сиромашна радница
у фабрици у Манчестеру у
Енглеској, чији је власник
Фридрих Енгелс. Када се
заједно са Енгелсом пресели
у Лондон да би били ближи
породици и Карлу Марксу,
Лизи мора да научи како да
се креће у комплексном викторијанском друштву. Она
нам поверава свој искривљен
поглед на Марксову и Енгелсову мисију о подстицању
револуције у радничкој класи, као и своју амбивалентност у новим околностима у
којима се нашла. Упркос
огромним разликама, Лизи и
Фридрих неће моћи да се
одупру својим осећањима у
овој смелој љубавној причи.
„Импресивно… Незабораван портрет жене која тражи
своју сврху, независно од оне
коју је имала захваљујући
слави свог мужа.” (The Wall
Street Journal)
„Макреј у свом роману
дочарава Лизин ватрени

темперамент, живи глас и
сложен однос са Енгелсом,
за кога истовремено чезне
да се уда и жуди да га се
ослободи. Дирљив, пун
финих појединости, укуса,
портрета историјских личности и динамично исприповедан, овај роман треба у
даху прочитати.” (Booklist)
„Лизи је оживела у овом
делу попут најмоћније силе.”
(The New York Times)

Два читаоца који до среде, 12. јула, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Како одржавате физичку кондицију током лета?”, наградићемо по једним примерком књиге „Госпођа
Енгелс” Гавина Макреја. 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

„У опасним годинама”
Кели Килорен Белсимон
Менхетн се топи под врелим,
летњим сунцем, а животи
четири најбоље другарице које
су освојиле Њујорк сада као да
пуцају по свим шавовима.
Лусин брак са славним
уметником полако се распада, док из прикрајка тиња
опасна тајна која може обоје
да их уништи. Усред аудиције за перспективну нову
телевизијску емисију. Сара
схвата да је њен статус јавне
личности угрожен низом
катастрофалних догађаја.
Били је најзад оставила
свој некадашњи живот за
собом да би се у потпуности
посветила
кулинарском
умећу, али тренутно је без
посла и шворц. А Лота,
невероватно лепа брокерка
за уметнине, обожава да
испија коктеле у најску-

пљим клубовима у граду –
али овог пута је претерала.
Све четири по сваку цену
желе да сакрију своје невоље
у граду који воли само младе
трендсетерке без бора и проблема. Али, на крају, све су
загазиле у опасне године... и
ко зна какве ће из њих изаћи.

Два читаоца који до среде, 12. јула, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Какве књиге читате на
плажи?”, наградићемо по једним примерком књиге „У опасним годинама” Кели Килорен Белсимон. 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

Ко да је пао с Марса
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас где ћете провести годишњи одмор, а за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на ово питање
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак
књиге „Била је ту пре мене”
Џ. П. Делејнија.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„На трећем спрату једнособног стана, на сунчаној страни улице, без климе.”
064/9694...
„Испада да ја за сваки
годишњи одмор идем на
Марс. Јер првог радног дана
после годишњег изгледам
као да сам пао с Марса.”
062/2137...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на

питање када је право време
за лимунаду. Они ће освојити по један примерак књиге
„Весела вештица Ника”
Леле Стојановић.
Ово издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од
наредног уторка, преузму
аутори следећих одговора:
„По правилима хроно
исхране, лимунада се пије
три пута дневно, прва ујутро.
Тако да сваки мој нови дан
почне коктелом млаке лимунаде, врелог оптимизма и
топле наде.” 069/7223...
„Право је време за лимунаду кад ти бицикл украду,
кад немаш ни за чоколаду и
кад уместо у море, ти скачеш у каду.” 064/3162...
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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ХРОНИКА
СТАТИСТИКА КОЈА ЗАБРИЊАВА

Већина убистава
нерасветљена
У протеклих пет година у
Србији је било педесет шест
убистава, а у Црној Гори двадесет седам. Правоснажним
судским пресудама окончана су суђења само за четири
случаја, а за више од две трећине ликвидација извршиоци и налогодавци су и даље
непознати, пише у „Црној
књизи”, бази података о
свим убиствима које су прикупили Радио „Слободна
Европа” и КРИК, организација за истраживање корупције и криминала.
Тамо се наводи да су суђења у току за осамнаест убистава, а да истрага траје за
шездесет једно, али њихови
починиоци су и даље непознати. Констатовано је да је
статистика забрињавајућа и
да је неопходно да полиција
и тужилаштва и у Србији и у
Црној Гори озбиљније приступе решавању тих случајева да би се грађани осећали
безбедније.

Аутори „Црне књиге”
цитирали су и изјаву професора Факултета за правне и
пословне студије из Новог
Сада, који је рекао да број
убистава
континуирано
расте од 2012. године и
нагласио да је очигледно да
су она добро изведена, координирана и испланирана.
Он је оценио да нема сумње
да се за њих ангажују плаћене убице, људи добро обучени за руковање оружјем и за
уклањање трагова, као и да
су они с наших простора.
– Очигледно је да вође
криминалних кланова, као
и извршиоци тих убистава,

воде рачуна да направе што
је могуће мање грешака да
би што више отежали спровођење истрага полицајцима – додао је он.
У „Црној књизи” може се
прочитати и да су убиства
најчешће извршавана из
аутоматског оружја, у такозваним сачекушама, а да су
у десет одсто случајева подметане бомбе под аутомобиле жртава. Наведено је и да
је забрињавајуће то што се
све чешће дешава да се убистава извршавају по дану, на
прометним местима на
којима има много људи,
због чега је очигледно да
убице не размишљају о случајним жртвама.
Међу убиствима која су
наведена у „Црној књизи”,
налази се и оно у коме је 2.
јула 2013. године страдао
наш суграђанин Милош
Видаковић. Он је ликвидиран у једном кафићу у Будви,
пола сата после поноћи, у

тренутку када је унутра било
стотинак људи.
Непознати мушкарац му
је пришао с леђа, хладнокрвно испалио у њега три хица
из пиштоља и одмах побегао.
Црногорска полиција за то
убиство осумњичила је
Милоша Делибашића, Горана Бојанића, Милоша Војновића и Сашу Цветановића, а
судски процес против њих у
Специјалном суду у Београду је у току. Међутим, иако је
доста времена прошло од
почетка тог суђења, још је
неразјашњено ко је наручио
убиство Видаковића и коме
се он замерио.

ОДРЖАНА СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ
КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

Троје Панчеваца
у руководству
На Изборној скупштини
Адвокатске коморе Војводине одржаној 30. јуна у Новом
Саду, троје адвоката из Пан-

чева изабрано је у руководство те организације. Биљани
Бјелетић указано je поверење
да у наредном периоду обавља функцију потпредседнице АКВ-а, а њене колеге Предраг Басарић и Слободан
Режа изабрани су за чланове
Управног одбора.
Иначе, Биљана Бјелетић је
чланица и Управног одбора
Адвокатске коморе Србије.

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ У ГРАДСКОМ ПАРКУ

Обележен Видовдан
Регионални центар Синдиката српске полиције за Панчево и jужни Банат, као и Градски одбор организације „Српски ратни ветерани” и Удружење ратних војних инвалида
Панчева обележили су прошле недеље Видовдан.
Поводом празника представници тих организација
положили су венце и цвеће
на споменик војницима и

полицајцима погинулим у
ратовима вођеним током
деведесетих година на
нашим просторима, који је
подигнут прошле године, у
парку у центру града.
Овом скупу присуствовали су и чланови породица
настрадалих војника и
полицајаца. Они су изгубили животе током обављања
задатака.

Петак, 7. јул 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ДРОГЕ

МЕЂУ НАРКОМАНИМА ИМА
И ЧЕТРНАЕСТОГОДИШЊАКА!
У Панчеву се
медицински
збрињавају изузетно
тешки случајеви
међу зависницима
од наркотика
Проблем јесте и то
што се све чешће
појављују нове и
непознате врсте дрога
Наркоманија је у Панчеву присутна и распрострањена иако
се о том злу у нашем граду
мало говори, чуло се на предавању поводом 26. јуна, Међународног дана борбе против
дроге, које је одржано у Црвеном крсту прошле недеље.
Волонтерима те организације обратили су се докторка
Тамара Мирков и виши струковни медицински техничар
Осман Хамзагић, обоје из
Завода за јавно здравље.
Докторка Мирков изнела је
забрињавајуће податке до
којих је дошла захваљујући
запосленима у панчевачкој
Служби хитне помоћи и особљу Националног центра за
контролу тровања, који ради у
саставу Војномедицинске академије.
– Међу најтежих десет случајева наркомана који су од
почетка прошле године медицински збринути у панчевачкој Хитној помоћи, били су
шеснаестогодишњи
дечак
коме је била мука након што
је први пут узео марихуану,
седамнаестогодишњак који је
постао изузетно агресиван
пошто је пробао екстази, и
двадесетпетогодишња девојка
зависнa од хероина, која је
имала тежак поремећај свести. Још тежи је био случај
младића и девојке који су обоје хероински зависници.
Након што су узели дозе те
дроге, девојка је осетила снажне халуцинације, дохватила

је чекић и почела да удара дечка по глави – рекла је докторка
Мирков.
Она је додала да је велики
број наркомана који се медицински збрине у панчевачкој
Хитној помоћи у тако тешком
стању, да је неопходно да им
буде указана помоћ у Националном центру за контролу
тровања, који се налази у
оквиру Војномедицинске академије у Београду.
По речима докторке Мирков, у тој здравственој установи годишње буде збринуто око
400 пацијената, а разлог за то
су последице њиховог предозирања хероином, марихуаном, амфетаминима и екстазијем.
– Од 1. јануара до 10. априла ове године особље Националног центра за контролу
тровања интервенисало је двадесет седам пута због последица узимања хероина, тринаест
пута указана је помоћ зависницима од кокаина, а било је
и петнаесторо наркомана који

су се отровали тетра-хидро-канабинолом. Деветоро пацијената затражило је помоћ због
узимања амфетамина, а троје
због конзумирања екстазија.
Збринуто је и једанаесторо
наркомана који су били у
тешком здравственом стању
зато што су узимали нове потпуно непознате наркотике –
истакла је докторка Мирков.
Она је нагласила да је
забрињавајуће то што је четворо пацијената који су медицински збринути због узимања
тетра-хидро-канабинола било
млађе од осамнаест година, а
најмлађи међу њима био је
четрнаестогодишњак. Поред
њих, међу онима којима је
указана помоћ због конзумирања амфетамина била су
такође два малолетника!
– Све то говори да наркотика и те како има и да су врло
распрострањени и доступни.
Посебно брине то што долазе
нове дроге и што их је јако
тешко детектовати. Подједнако је опасно и то што су оне

због својих ниских цена
доступне свима, а не само
одређеном уском кругу младих – објаснила је докторка
Мирков.
Осман Хамзагић је говорио
о томе да стручњаци Завода за
јавно здравље сваке године
држе предавања ученицима
панчевачких школа на којима
их упознају са опасностима од
наркоманије. По његовим
речима, до сада тим предавањима присуствовало је више
од шест хиљада младих.
Он је скренуо пажњу на то
да наши закони све наркотике
третирају подједнако и да у
нашој држави не важи подела
на лаке и тешке дроге.
Хамзагић је, између осталог, упозорио и на тешке
последице због узимања
екстазија. Напоменуо је да та
дрога може да делује и након
шест сати, као и да доноси
опасне последице, јер може да
изазове главобоље, параноју и
депресију. Додао је и да оштећује све унутрашње органе.

НЕСХВАТЉИВ ПРОПУСТ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Мајка погинулог борца петнаест година
чека његову пензију
Наша суграђанка Лолица
Вишњички већ седамнаест
година не може да оствари
право на породичну инвалиднину која јој припада због тога
што је њен син јединац Драган
погинуо 1992. године, у двадесет и четвртој години, у ратним сукобима на територији
Босне и Херцеговине.
Иако је још пре петнаест
година
добила
решење
Општинске управе Панчева да
јој на основу губитка који је
претрпела следују месечна
примања у износу од 60 одсто
просечног личног дохотка у
нашој држави, покрајинска
администрација у Новом Саду
је то решење поништила и
одбила, уз образложење да
Лолица није приложила
довољно докумената о погибији сина!?
– Рекли су ми да је потребно
да поднесем нове доказе о
томе да је он страдао. Отишла
сам и дала изјаву да немам
никаква нова документа осим
оних које сам већ поднела на
увид. Показала сам им лекарску потврду о његовој погибији
у борбама с муслиманским
јединицама 28. августа 1992.
године, изјаву сведока из
Босне којом се то потврђује,
уверење да је до одласка у рат

у Босни живео у Панчеву са
мном и мојим супругом.
Након тога, добила сам решење да су се стекли сви услови
да ми се призна право на породичну инвалиднину. Међутим,
у Новом Саду накнадно се
испоставило да ти папири
нису довољни и због тога су ме
одбили – казала је Лолица
Вишњички.
Она је додала да ју је подједнако погодило и то што се
име и презиме њеног сина

није нашло на списку погинулих бораца чији подаци су
уклесани на споменику ветеранима подигнутом у центру
нашег града. Навела је да не
види разлог за то и сматра да
је њен син ту почаст заслужио.
Иначе, Драган Вишњички је
пре почетка рата у главном
граду Босне и Херцеговине
упознао девојку којом се оженио и добио ћерку. Три године
после тога почеле су прве борбе. Драган и његова супруга су

се одмах прикључили Војсци
Републике Српске иако су
могли да се спасу од рата бекством у Србију.
Уместо тога, евакуисали су
ћерку у нашу земљу, а њих
двоје остали у Сарајеву. У борби за аеродром у том граду
Драган је погинуо на првој
борбеној линији након што га
је снајпериста муслиманске
војске погодио у груди.
Када је погинуо, његова
супруга је дошла у Србију код
ћерке. После неког времена
одлучила је да оде с њом у
Канаду, где и данас живе. Њена
и Драганова ћерка данас има
двадесет и четири године. Када
је добила сина, дала му име по
свом оцу.
Лолица Вишњички живи
сама. Једино што јој је остало
од сина и снаје јесу успомене
на њихов краткотрајан заједнички живот, као и заједничке
фотографије. Али и неверица
да држави за коју је Драган
дао свој живот, то ни данас не
значи ништа.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ПОЧЕО МЕЂУНАРОДНИ КАМП „SUNFLOWER 4” У ОМОЉИЦИ

КАДА СЕ ВОЛОНТЕРИ
СВИХ ЗЕМАЉА УЈЕДИНЕ...
Гости из шест
европских држава
Спаја их рад
за опште добро
Још једанпут је Омољица, а с
њом и овај град, постао део
света у правом смислу те речи.
Захваљујући, пре свега, младим житељима тог села, поново су се, четврти пут, на једном месту нашли волонтери,
дакле људи племенитих намера, из многих делова Европе.
Чланови омољичког Удружења грађана „Сунцокрет”,
већ искусни домаћини, ништа
нису препуштали случају, па
су благовремено темељно припремили камп и сву другу пратећу и неопходну инфраструктуру за своје драге госте, који
су почели да пристижу у понедељак, 3. јула, још од раних
јутарњих сати.
Укупно је стигло деветоро
међународних волонтера из
Данске, Турске, Чешке, Русије, Швајцарске, Шпаније и,
наравно, Србије.
Спорт као тема
На тај начин практично је
отворен Међународни волонтерски камп „Sunflower 4” у
Омољици. Организатори су
овог пута као тему одабрали
спорт. За ту намену млади
ентузијасти уредили су десет
дечјих и спортских игралишта
и припремили презентације и
такмичења у преко тридесет
различитих спортова. У реализацији ових замисли свесрдно ће им помагати међународни волонтери, а сви они
заједно, поред упознавања и
дружења, настојаће да што је
могуће више оплемене живот
у Омољици.
Волон те ри су сме ште ни у
про сто ри ја ма Основ не шко ле „Доси теј Обра до вић”, а
коор ди на тор ка кам па Сања
Деспо то вић је, у име орга ни за то ра, иста кла вели ку
помоћ те уста но ве, наро чи то дирек то ра Вла ди ми ра
Ристи ћа.

Банатски Брестовац: Недавно је почела да ради чуварска
служба на Поњавици, коју
чине шеф и четири теренска
радника, а грађани могу контактирати с њима у Ватрогасном дому. По налогу месне
скупштине биће замењене
даске на бетонским клупама,
као и постављене нове код
поште и гробља.
Банатско Ново Село: Јубиларна десета „Банатска труба” одржана је у суботу, 1.
јула, а учествовало је осам
оркестара из земље и иностранства. Манифестација
пољопривреде и агромеханизације – „Тракторијада 2017”
биће уприличена пети пут у
недељу, 9. јула, на вашаришту, у организацији Удружења „Новосељански паори”.

Расположење са отварања
– Захваљујем свима на труду
и посвећености како би међународни волонтери били угошћени на најбољи могући
начин. Иначе, гости храну припремају сами, уз помоћ куварица из школе, а свакодневно
имају прилику да пробају различита традиционална и специфична јела неке земље чији
становници учествују у кампу –
навела је Деспотовићева.
Упознајте придошлице!
Свечано отварање кампа одржано је у уторак, 4. јула, на
којем су се међународни и
локални волонтери представили публици, а уследио је
концерт бенда „Наш начин”.
У преподневним сатима,
домаћини и гости раде на уређењу дечјих и спортских игралишта у Омољици, као и на
реновирању и обнављању
спортске инфраструктуре, а
све то кроз интеракцију с
локалним становништвом.
– Пози вамо све људе добре
воље да се укљу че у камп и

допри несу у скла ду са својим могућностима. Међу народ ни волонтери има ју жељу
да се упозна ју с нашом култу ром, тра ди ци јом, сва ко днев ним живо том, те не
оклевајте да их угостите у
свом дому, при пре ми те за
њих неку дома ћу хра ну,
орга низу јете им неки догађај, нешто што ће зау век
памти ти када се сете нашег
места и Србије – пору чи ла је
мла да Омољчанка.
Удружење грађана „Сунцокрет” овај камп организује у
сарадњи с „Младим истраживачима Србије”, а суфинансирање је обезбедило Министарство омладине и спорта кроз
програм „Млади су закон”.
Поред њих, подршку су пружили и ОШ „Доситеј Обрадовић”, Дом културе, Месна
заједница, Туристичка организација Панчева, Спортско-рекреативни центар „АмБар”
из Омољице, фирма „Агростар”, као и преко двадесет

спортских клубова и удружења из места и околине.
Сијасет такмичења
Већ наредног дана, 5. јула, почеле су и „Омољичке спортске
игре”, које подразумевају промовисање тридесетак различитих дисциплина у десет дана.
Свакодневно ће бити организоване и дечје игре, односно
радионице на којима ће се
међународни волонтери дружити с омољичким малишанима.
Након више приказа разних
спортова првих дана, у петак, 7.
јула, поред турнира у кошарци,
биће одржан и турнир у јамбу,
као и јавни часови бокса и
пилатеса. У суботу и недељу, 8.
и 9. јула, на програму је турнир
у малом фудбалу, а у та два
дана још и зумба, мачевање и
турнир у шаху, као и надметање у пецању на Поњавици за
децу до 18 година.
Следе и турнири у стоном
тенису, доминама, кликерима,
као и много тога занимљивог
до краја игара – 15. јула.

ПРЕДСТОЈЕЋЕГ ВИКЕНДА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ОИ „НАДЕЛ”

Државни извиђачки вишебој у Старчеву
Одред извиђача „Надел” и Савез
извиђача Србије предстојећег
викенда организоваће педесет
други Државни извиђачки
вишебој, а први на територији
Панчева, тачније у Старчеву.
Треба истаћи да су оваква
такмичарска окупљања скаута
досад приређивали искључиво
градови или општине, па то
што је овако „мало” место доби-

Месне актуелности

ло такву привилегију заправо
треба схватити првенствено као
признање за успешан минули
рад Одреда извиђача „Надел”.
Они су то поверење стекли не
само зато што анимирају велики број младих из свог места и
околине у односу према природи већ и због свих досадашњих
искустава у организацији разних
манифестација.

Отварање Државног вишебоја заказано је за четвртак, 6.
јул, од 20 сати, на старчевачком стадиону, када ће практично бити дат знак за почетак акције. У наредна два дана
извиђачи из целе земље прелазиће пажљиво припремљене
стазе са задацима из разних
извиђачких области. Учесници ће се такмичити у две ста-

Долово: Тринаеста „Доловачка фијакеријада” одржана је у недељу, 2. јула, на
локалном хиподрому. Истог
дана стартовала је Летња
лига у малом фудбалу, у
којој се такмиче екипе из
места и околине. Удружење
бораца свих ратова из прошлог века обележило је у
уторак, 4. јула, Дан борца.
Глогоњ: Месна скупштина је
током протеклог викенда
одржала састанак у вези с
обележавањем Петровдана.
Програми поводом поменуте
сеоске славе почеће већ у
петак, 7. јула, када креће
Летња лига у малом фудбалу.
Иваново: У току је уређење
пута до кампа на Дунаву.
Месна заједница припрема
манифестацију „Рибарски
дани и ноћи”, која ће бити
одржана од 14. до 16. јула.
Јабука: Још траје борба с
паљевинама на депонији, па
се апелује на починиоце да
то више не чине. Месна
скупштина организује састанак са удружењима на тему

обележавања сеоске славе.
Трибина о Николи Тесли
биће одржана у недељу, 9.
јула, од 19 сати, у Дому културе, а говориће Дејан Раковић, професор на ЕТФ-у.
Качарево:
Документарни
филм о банатским Швабама
приказан је у петак, 30. јуна,
а у плану је и емитовање
филма о Ђорђу Вајферту.

Чланови Триатлон клуба
„Патрик” су, заједно с представницима Месне заједнице, утврђивали руту на језеру која ће бити коришћена
приликом одржавања августовског Фестивала спорта.
Фолклорни студио „Етнос”
уприличиће у уторак, 11.
јуна, целовечерњи концерт у
Дому омладине.
Омољица: Удружење грађана
„Сунцокрет” четврти пут
заредом приређује Међународни волонтерски камп
„Sunflower”, који је отворен у
уторак, 4. јула, а два дана
касније почињу „Омољичке
спортске игре”. Представа за
децу „Ружичасто слонче”
приказана је у петак, 30.
јуна, на Летњој позорници,
где ће наредног петка, 9.
јула, у 20.15, бити изведен
комад „Магарећа клупа”.
Старчево: У току су радови
на реконструкцији пијаце,
као и замена крова на Римокатоличкој цркви. Педесет
други Републички извиђачки вишебој биће отворен у
четвртак, 6. јула, у 20 сати,
на локалном стадиону, и
трајаће до недеље, 9. јула.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
НА НАГРАДНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ

Омољчани обилазили
војвођанске лепоте

росне категорије (11–15 и 15 –
19 година), унутар којих ће
бити подељени на извиђаче и
планинке.
Организатори су за госте
обезбедили смештај и три оброка дневно, а проглашење
победника и званични завршетак манифестације планиран је за недељу, 9. јул, од
12.30.

ЈЕДНА „ПРВА ХАРМОНИКА ВОЈВОДИНЕ” ОТИШЛА У НОВО СЕЛО

Златни Леонид Ардељан
На недавно одржаном премијерном издању интернационалног такмичења „Златна дирка”,
у Иванову, 26. јуна, титулу
„Прве хармонике Војводине” у
категорији пионира за текућу
годину освојио је Леонид Ардељан, млади солиста Дома културе из Банатског Новог Села.
Овај ултраталентовани тринаестогодишњак је награду
стручног жирија завредео у

Страну припремио

Јордан
Филиповић

жестокој конкуренцији. Иако
међу најмлађима, Леонид је
показао највише самопоуздања и био бриљантан и непогрешив, што није промакло
„оштром оку” чланова комисије – све самим прекаљеним
хармоникашима и врсним
познаваоцима тог инструмента. На тај начин Ардељан је
стекао право директног учешћа у финалу такмичења за
прву хармонику Србије, које
ће бити одржано 18. августа у
Сокобањи.
Иначе, већ неколико година
марљиви Новосељанин осваја
награде на реномираним над-

метањима хармоникаша – без
обзира на то да ли се ради о
класичној или традиционалној музици. У међувремену,
четири године у тајне популарног инструмента уводи га
Сорин Бољанац, директор
новосељанског Дома културе.
Леонид управо ванредно завршава седми и осми разред
основне школе, како би ускоро уписао и средњу музичку
школу и убрзо се прикључио
старијим колегама.
Једно је сигурно – традиција врхунских хармоникаша и
других инструменталиста у
Новом Селу се наставља...

Основна школа „Доситеј
Обрадовић” из Омољице
окитила се и ове године (и то
шести пут заредом) важним
признањем из области екологије на наградном конкурсу војвођанске владе под
називом „За чистије и зеленије школе Војводине”.
Ова награда веома је вредна и подстицајна за наставак
активности поменуте образовне установе на очувању
животне средине, a састојала
се од једнодневног излета за
ученике и њихове менторe,
као и двоструко дужег семинара за наставнике.
Екскурзија за ђаке већ је
реализована, а подразуме-

вала је обилазак живописног Парка природе „Фрушка гора” и пре див них
Срем ских Кар ло ва ца. Од
двадесет учесника пројекта,
који су у претходном периоду вредно радили да омољичка школа буде што „лепша и зеле ни ја”, вели ку
већину чинили су ученици.
Поред тога што су уживали
у лепотама прелепе војвођан ске пла ни не, за мале
еко ло ге упри ли че на је и
еду ка тив на ради о ни ца у
природи, а затим су могли
да се упознају с бројним
знаменитостима Сремских
Карловаца и возе бродићем
по Дунаву.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Представе
Субота, 8. јул, 20.30, двориште Народног музеја, представа
„Веселе седамдесете” Драмске секције Клуба за одрасла и
стара лица.

Изложбе
Уторак, 11. јул, 20 сати, Галерија савремене уметности,
изложба радова са 48. Ликовне колоније „Делиблатски
песак” у организацији Културно-просветне заједнице.

ИЗЛОЖБА ВОЈКАНА МОРАРА
И КАЦУМИЈА ЦУЏИЈА

Уметност од Панчева
до Токија

Петак, 7. јул 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЧЕЛА ЛЕТЊА ШКОЛА КАРИКАТУРЕ

РАД С ДЕЦОМ – БЛАГОСЛОВ И ПРИВИЛЕГИЈА
Школа карикатуре у
Панчеву једна је од
три у целој Србији
Друга Летња школа карикатуре, а већ четврти пакет радионица на којима познати илустратор и карикатуриста
Никола Драгаш учи младе
талентоване Панчевце да
цртају и креативно размишљају, почела је у суботу, 1. јула, у
кругу у Градском парку.
Више од тридесет малишана жељних нових сазнања и
вештина испунило је „срце”
Градског парка, које ће бити
место сусрета креативности и
добре енергије и наредних
месец дана.
– Деца ће овог пута цртати
на отвореном. Циљ је да се
прилагођавају
и
неким
нестандардним ситуацијама, а
теме ће бити у складу са отвореним простором. На првој
радионици имали су креативну вежбу размишљања с мотивима природе, а радићемо
нешто и у вези са саобраћајем
– рекао је Драгаш.
Већина полазника овогоди-

шње Летње школе карикатуре
учествовала је и у претходним
радионицама. Никола Драгаш
сматра да је то веома драгоцено јер се они на тај начин усавршавају и надограђују оно
што су до сада научили.
– Мислим да ћемо за десетак година имати групу младих људи који ће се отиснути у
неке уметничке воде. Једна од
њих је веома талентована

Николина Јовановић, али и
други полазници сада већ праве сјајне радове. Морам да
признам да девојчице предњаче – додао је познати карикатуриста.
Школа карикатуре у Панчеву једна је од три у целој Србији. Претходне сезоне деца су
имала прилику да раде са
истакнутим уметницима –
Славишом Шевртом, Марком

Сомборцем и Нином Манић, а
генерално о сатири говорио
им је Зоран Т. Поповић. Сви
гостујући предавачи препознали су ову идеју као веома
битну за културни развитак
једног града, нарочито зато
што је ова школа намењена
деци.
– Рад с њима је благослов и
привилегија. Тренуци проведени са овом талентованом
децом не могу се купити новцем. Моја идеја није да их
научим како да цртају већ
како да размишљају као карикатуристи и илустратори –
истакао је Драгаш.
Радови са Зимске школе
карикатуре били су изложени
у оквиру манифестације
„Дани Вајферта”, а у наредном
периоду очекује их припрема
за изложбу на „FreeDom Art”
фестивалу, где ће бити представљени радови девојчица јер
ће овогодишња манифестација промовисати женска права.
Дом омладине Панчево је
пројекат школе карикатуре
препознао као веома значајан,
па ће наредна бити организована већ на јесен.

ФОТОГРАФИЈЕ ЈОСИПА ВЕБЕРА И БЛАЖА КАВЧИЧА

Mотиви са словеначких пруга
Изложба слика мањих формата панчевачког уметника
Војкана Морара и јапанског
сликара Кацумија Цуџија
отворена је у уторак, 4. јула,
у Народном музеју.
– Главна тема мојих радова су анђели. Дубоко верујем
да у сваком од нас постоји
нешто анђеоско и то нешто
покушавам да нађем и прикажем, док колега Кацуми
Цуџи ствара урбану наиву.
Његове теме су мачке, музичари, кловнови, летеће
рибе... У сваком случају, најпозитивније ствари које нас

окружују. У тој позитиви
смо се и пронашли – рекао
је Војкан Морар.
У оквиру изложбе, у среду,
5. јула, уприличене су и
ликовне радионице за децу
и одрасле на тему „Поздрав
Јапану”, на којима су уметници, по угледу на радионице одржане у Токију, покушали да Панчевце упознају
са земљом излазећег сунца.
До сада су заједно излагали у Ковачици, Токију и
Јокахами, а за ову годину
планирана је још једна изложба у јапанској престоници.

избор

МОЈ
МОЈ
Тринаест разлога
зашто
Марија Стоилковски,
дипл. економиста
СЕРИЈА: Тренутно гледам
серију „13 Reasons Why”,
која говори о седамнаестогодишњој девојци која је
извршила самоубиство. Пре
тог чина оставила је тринаест касета одређеној особи
која мора да пронађе начин
да их пусти јер су снимане
на застарелој технологији.
На овим снимцима она објашњава који су је људи довели до тога да себи одузме
живот. Серија реално осликава проблеме и доживљаје
младих, а посебно како
банализовање проблема од
стране одраслих утиче на
њихово одрастање. Ово јесте
тинејџерска серија, али веома је реална и родитељима
показује с каквим се тескобама суочавају тинејџери.
Представља проблеме као
што су издаје пријатеља и
потенцијалних партнера,
опијање и силовање.
КОНЦЕРТ: У Новом Саду
је 5. јула одржан концерт
бенда „Killers”. Није у питању британски поп састав, већ
амерички рок бенд који је
напокон дошао у Србију на
нулти дан „Егзит” фестива-

У београдском друштву Словенаца прошле недеље отворена je изложба фотографија
„Возом по Словенији”, коју су
приредили аутори Јосип Вебер
из Панчева и Блаж Кавчич из
Љубљане.
Изложба је реализована поводом Дана државности Републике Словеније, у организацији
Београдског друштва Словенаца „Сава” и Удружења Словенаца „Логарска Долина” из Панчева, а приказано је шездесетак
фотографија с пруга у Словенији насталих од 2010. до 2016.
године.
Отварању су присуствовали
амбасадор Републике Словеније Владимир Гаспарич, представник Владе Републике Словеније Марјан Цукров, директор Медија центра „Железница
Србије” Ненад Станисављевић,
председник Друштва „Сава” и
Националног савета словеначке националне мањине Саша
Вербич, представници српских
железница, те гости из Словеније и неколико словеначких
друштава из Србије.
– Изложба „Возом по Словенији” на леп начин приказује
занимљиве крајеве Словеније,
нарочито оне кроз које није
могуће проћи друмом. Предивни мотиви с бохињске пруге, пруга које иду долином
Саве, Драве и Савиње, као и
пруге ка Јадранском мору,
просто маме туристе и све
заљубљенике путовања желе-

зницом. Канцеларија за дијаспору подржала је организацију ове изложбе јер се и на тај
начин људима у Србији могу
приказати предели и места за
које многи још не знају. Радује
ме да је до сада изложбу видело неколико хиљада људи у
Панчеву и Вршцу и да је интересовање за њу присутно и у

посебан пијетет. Словенија
спада међу лепше земље
Европске уније и не чуди податак да се тамо и даље велики
број људи превози возовима,
нарочито омладина и запослени. Железница не повезује
само државе, градове и пределе већ и оно најважније – људе
– казао је Саша Вербич.

осталим градовима где постоје
словеначка друштва – рекао је
Марјан Цукров, представник
Владе Републике Словеније.
Председник Националног
савета словеначке националне
мањине и председник Друштва Словенаца „Сава” у Београду Саша Вербич истакао je
да је идеја да се реализује ова
изложба прихваћена с великим задовољством јер доста
чланова и даље користи железнички транспорт када путује
у Словенију.
– Многи наши преци дошли
су на ове просторе управо
возом, стога железница за нас
има посебан значај и имамо

Један од аутора изложбе
Јосип Вебер, новинар Медија
центра „Железница Србије” а.
д, јесте и председник Удружења Словенаца „Логарска Долина” из Панчева.
– Путовање словеначким
пругама одувек је за мене било
нешто изузетно. Моја прва
путовања за Словенију била су
почетком седамдесетих година
прошлог века и увек сам желео
да путујем само возом. Свако
путовање за мене је било нови
изазов и неизмерно одушевљење. Изложене фотографије
приказују, поред лепих предела, и неке необичне ситуације,
што изложби даје посебну

драж. Драго ми је што је своје
фотографије изложио и мој
пријатељ из Словеније Блаж
Кавчич, иначе председник Друштва љубитеља железнице
„Железна цеста” из Љубљане.
Овом приликом захваљујем
уметници Марији Вауди из
Београда, која је помогла у реализацији изложбе, као и Друштву Словенаца „Сава” из Београда и „Железницама Србије”
а. д. на несебичној подршци –
изјавио је Јосип Вебер.
На јесен ће и лепоте српске
железнице бити представљене
у Словенији, а посебно Музејско-туристички
комплекс
„Шарганска осмица”.
– Овакве изложбе имају
посебан значај за популаризацију железнице и стога ћемо се
трудити да и убудуће помажемо сличне пројекте – навео је
Ненад Станисављевић, директор Медија центра „Железница
Србије” а. д.
Реализацију изложбе помогли су Канцеларија за словеначку дијаспору из Љубљане и
Национални савет словеначке
националне мањине у Србији,
док је медијски покровитељ
био Медија центар „Железница Србије” а. д. Изложба ће
бити отворена до септембра, а
након Панчева и Вршца, где је
изложбу до сада видело више
хиљада посетилаца, у плану је
да буде приказана и у Новом
Саду, Суботици, Руми, Зрењанину, Нишу и Подгорици.

ДЕЛА БОЖУРА ИВАНОВИЋА
ла. Они су познати последњих десетак година, откако
су били на врхунцу славе с
хитовима „Somebody Тold
Мe” и „Mr. Brightside”.
МУЗИКА: Албум „Тело”
групе „Елементал” којим
обележавају двадесет година
постојања. Бенд из године у
годину и из албума у албум
сазрева, постаје све популарнији и утицајнији. Небитно
је да ли живите у Србији или
у Хрватској, одакле је и „Елементал”, слушајући их, схватате да је свуда иста ситуација. Вршњаци чланова бенда
(тридесетак) могу да доживе
сваку песму, и ону о бившој
СФРЈ, стамбеном питању,
животу у дијаспори, али и
љубави и породици наравно.

Стваралачко благо панчевачког уметника
Прва самостална изложба
слика, цртежа и документарног материјала српског академског сликара Божура Ивановића (1936–2005), отворена
је 3. јула у фоајеу Културног
центра и свечаној сали Народног музеја Панчево.
Божур Ивановић је скоро
цео свој радни век стварао у
Панчеву, али сплетом разних
околности никада није имао
прилику да самостално излаже у свом граду. На десетогодишњицу од његове смрти, у
оквиру павиљона Републике
Србије на Светској изложби у
Милану („Wоrld Еxpo 2015”),
уприличена је изложба његових слика под називом
„Амбари”.

– Цео живот сам пратио
његово стваралаштво. Имао је
неколико интересантних фаза
– од апстракције па до неких
тематских мотива као што су
били амбари, које је видео на
свој начин. Мењао је технике и
експериментисао,
радио
тушем и на крају је дошао у
неку мирнију фазу. Већ после
деведесетих година стварао је
пастелом и ушао у реализам.
Ова изложба је ретроспектива
која обухвата цео стваралачки
опус – од самих почетака, студентских дана, па до краја. Чак
су ту и неке његове сценографије из периода када је радио
као сценограф у професионалном позоришту „Јован Стерија
Поповић” у Вршцу. Нашли смо

и лепу селекцију фотографија
које су биле награђиване па
смо и њих успели да изложимо
– рекао је Божуров син Стефан
Ивановић.
Након изложбе у Милану,
Стефан је у сарадњи са архитектом др Милом Николић
почео да прави фундус уметничких радова свог оца. Изложба у Панчеву резултат је идеје
да се прикаже ретроспектива
његових радова од студентских
дана па до краја стваралаштва.
– Ретроспективе и служе томе
да се прикаже нечији допринос
уметности у целини. До сада
нисмо имали прилику да проучавамо његово дело и тек поменутом изложбом „Амбари” пружила нам се могућност да схва-

тимо његову поетику. С обзиром
на дисперзију његовог стваралаштва по породичним колекцијама, нисмо могли ни да појмимо шта је радио нити да сагледамо то у целини. Ово је врло
значајан корак и у истраживачком смислу. Тек сада можемо и
да критикујемо и да вреднујемо
на прави начин његово стваралаштво – објаснила је Мила
Николић.
Наши суграђани моћи ће да
погледају обе поставке до 28.
јула.

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

ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ Т3 И Т4
Цена: 400 динара сваки
ПАКЕТ 3
• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ fT3, fT4, TSH
Цена: 450 динара сваки
ПАКЕТ 4
• МОКРАЋНА КИСЕЛИНА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ
БУБРЕЖНИХ И РЕУМАТСКИХ ОБОЉЕЊА
Цена: 100 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА PSA
Цена: 650 динара
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА fPSA
Цена: 750 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА,
HDL, LDL И ТРИГЛИЦЕРИДИ
Цена: 500 динара

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

НОВО

САМО СУБОТОМ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ
МОБИЛНОМ АПАРАТУ
(ЗАКАЗИВАЊЕ РАДНИМ ДАНИМА ОД 7 ДО 15 САТИ)
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

14

Петак, 7. јул 2017.

НА ПРОДАЈУ голф 2
мотор 1,6,1988. годиште, четворо врата,
бензин, плин, алуминијумске фелне, боја
металик сива, цена
900 евра. 063/764-4117. (СМС)
ПРОДАЈЕМ шкоду
фабију 1,4, 2001,
бензин-гас. 063/77260-03. (СМС)

ФОЛКСВАГЕН поло
1.4 ТДИ, 2000. годиште, сервисиран,
063/472-433, регистрован до маја 2018.
(243681)
ОПЕЛ корса 1.3 дизел, 2004. годиште,
клима, на име купца.
063/837-71-79.
(243670)
ХИТНО сузуки игнис
1.3 DDIS, 2004. годиште, 103.000 км, власник. 062/369-369.
(243653)

МЕЊАМ АПН 6, супер добар, за скутер
да је добар, све са
папирима. 063/17311-90. (СМС)
ПУНТО 1,2, 1999. годиште, рег. годину
дана, екстра стање.
065/987-27-24.
(СМС)
ХИТНО продајем ситроен Ц 3, година
производње 2004. Више информација на
064/922-56-00.
(243190)
ШКОДА 1.9 дизел,
1998. годиште, добра,
проблем бош пумпа,
има друга, 390 евра.
064/110-70-71.
(243581)
РЕНО сеник, 2002,
1.9 дизел, 173.000 км,
металик зелен, на
име купца, у одличном стању, 1.600
евра. Тел. 063/372189. (243580)
ФИЈАТ пунто 1.2,
2004, бензин/гас, одличан, гаражиран,
цена по договору.
065/346-20-20.
(243642)
ЛАГУНА 1.9, 2004,
благо хаварисана,
1.200. 063/369-350.
(243834)

СУЗУКИ свифт 1.0,
2001. годиште, у фул
опреми, прешао
74.000 км, у одличном стању. 069/32269-29.
ПАСАТ Б 2, 1.6 бензин, може и за делове, у возном стању,
230 евра. 063/717-1233. (243729)
КУПУЈЕМ томос аутоматик и АПН исправне-неисправне.
064/171-22-13.
(243709)
ШКОДА фабија 1.9
СДИ, 2006. годиште,
дуго регистрован,
1.750 евра.
064/668-85-53.
(243690)
АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила, сервисирамо и пунимо гасом, пуњење дигиталном машином са заменом уља и УВ бојом, 2.500 динара.
„Фриготехник”,
361-361,
064/122-68-05.
(243832)
ОПЕЛ корса 2002.
годште, регистрован
до 2018. годиште,
власник.
062/194-26-91.
(243781)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ОГЛАСИ

КОРСА Ц 2002. у одличном стању, без
улагања, клима, 3 В/5
Б. 063/117-12-14.
(243857)
ЛАНЧИЈА Y, 2001. годиште, 1.150 евра.
062/803-71-88.
(243829)
СКУТЕР електрични,
50 м, италијански
нов, као веспа.
064/354-69-76.
(243850)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2008,
петора врата, атестиран плин. 064/13036-02. (243847)
СТИЛО 1.9 дизел,
2004. петора врата,
сва опрема власник.
064/130-36-02.
(243897)
РЕНО кангу 1.2, 16 В,
2001. годиште, регистрован, 1.200 евра.
063/858-47-55.
(243902)
ПРОДАЈЕМ рено 4
ГТЛ, 250 евра.
064/438-66-06.
(243925)
РЕНО клио 3, 2007,
са четири зимске гуме, регистрован.
061/353-00-77.
(243938)

marketing@pancevac-online.rs

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Содари, Улица Дринска. Тел. 064/167-0475. (243586)
АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео касета квалитетно преснимавам
на ДВД. 343-563,
063/288-278.
(243568)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер, уградни фрижидер и половни делови од веш-машина.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07.
(243663)
СЕРВИС телевизора,
монитора, дигиталних
рисивера, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463.
ПРОДАЈЕМ сони ПС
2, два џојстика, торба, игрице. 065/97500-20. (243824)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 800 евра. 063/89208-25, 064/230-52-21.
(243624)
СТАЛНИ откуп свих
врста возила, катализатора, продаја делова. 066/409-991,
069/203-00-44.
(242055)
КУПУЈЕМ аутомобиле, стање небитно, до
2.000 евра. 063/16т583-75. (243932)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
70 до 1.500 евра.
062/193-36-05.
(243932)

ПРОДАЈЕМ два јарета и две козе, повољно. 065/828-04-17.
(СМС)

ПРЕОСТАЛО огревно
дрво. 061/646-77-13.
(243278)
КАЈСИЈА, бресква за
ракију, пекмез
продајем, довозим.
Тел. 064/232-64-33.
(243146)
ПРОДАЈЕМ два ПВЦ
прозора, димехзије
116 х 126 и 112 х
126, дупло стакло +
комарник. 060/87475-99. (243523)
ПРОДАЈЕМ дрвена
дупла терасна врата
120 х 218 и дрвени
прозор 120 х 126, дупло стакло, изузетно
очувани. 060/874-7599. (243523)
ПРОДАЈЕМ пластичну бурад од 200 литара и суве храстове
даске. Тел. 063/355932. (243531)
НА ПРОДАЈУ ливадско сено, сто динара
бала. 062/240-643.
(243543)
БОЦЕ за варење комплет, косилица 4.5
професионал, бензин,
хонда, прскалица за
воће томос, монофазни мотор север, нов,
велика брусилица.
013/348-453.
(243563)

КАЗАН за маст и козе
са јарићима на продају. Тел. 312-443.
(243625)
ПРОДАЈЕМ машину
за одвајање коштица
из воћа. 064/201-7216. (243679)

ПРОДАЈЕМ кревет
самац, очуван.
064/661-88-01.
(243573)

ПАВИЉОН, тенда,
косилица, тримери,
ТВ, кревет, душек,
кантар, колица, алат.
064/635-77-42.
(243645)
АЛУМИНИЈУМСКИ
резервоар за гориво,
700 л и резервоар за
кип уређај. 062/431227. (243578)
КОМПРЕСОР прављен, двоклипни, 100
литара, прохромска
полица, петоделна велика. 064/110-70-71.
(243511)
ПРОДАЈЕМ томос
бензинску пумпу, 2
кв, круњач/прекрупару. 064/164-77-66.
(243568)
ПОЛОВНА цигла, велики формат и половна грађа. Звездан.
063/224-435. (24372)

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.
(243588)
ДВАДЕСЕТ квадрата
природне плоче за
фасаду, 15 евра квадрат. Тел. 311-126.
(243572)
ТА пећ, мојца фотеље, компјутерски столови, столићи, кухиња, ходник. 062/361676. (243595)
ПРОДАЈЕМ кухињски
сто са столицама и
без, шпорет мини.
064/150-20-78.
(243599)
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ОГЛАСИ

КУПОПРОДАЈА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ПОТРАЖЊА

УСТУПАМ гробно место,
Старо православном
гробље. Договор.
064/386-92-86.
(2436099

ПРОДАЈЕМ око 100
бетонских блокова за
зидање. Тел. 069/36898-40. (243636)

КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331586, 063/805-74-60.
(243666)
ПРОДАЈЕМ: шлајферицу за паркет, шлајферицу за терацо, дизалицу грађевинску.
064/026-05-25.
(243665)
ДЕЧЈИ кревет са душеком, сачуван. Синђелићева 40/1.
062/166-57-34.
(243698)
ПРОДАЈЕМ намештај
са покућством, због
селидбе. 064175-8696, звати до 17.
(243711)
ТА ПЕЋ 3,5 кв, комбиновани фрижидер,
веш-машине, угаона
гартнитура, кауч, орман, двосед, тросед,
француски лежај, мањи сто са столицама.
Тел. 063/861-82-66.
(243468)
КОКЕ носиље, старе
месец дана, вакцинисане, расе тетра СЛ.
063/315-381.
(243702)
ПОВОЉНО продајем
маузер специјал, четвороконац, у исправном стању. Тел.
064/228-52-42.
(243752
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, повољно. 063/898-00-82.
(243748)

ТОПОЛОВА даска 3.5
м³, сува, продајем.
064/822-96-13.
(243746)
МЕСНАТА прасад,
стална продаја, могућност клања, печења и резервисања.
Тел. 063/311-277.
(243757)
НА ПРОДАЈУ замрзивач беко сандучар
300 л. 064/208-8675. (243778)
УЛАЗНА врата стана
и собна пуна врата.
013/321-841.
(243791)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
бојлер, витирну, нови
кауч, ауто форд сијера. 064/154-25-82.
(243933)

ПРАСИЋИ, 18 – 25 кг,
дебела свиња, балирана детелина. Мића,
Новосељански пут
175-б. Панчево.
064/303-28-68.
(243796)
ЈЕДНОКРИЛНА и
двокрилна собна врата са стаклом.
Л013/321-841.
(243792)
КОТАО 35 кв, на чврсто гориво, 200 евра.
062/803-71-88.
(243849)
НАВИГАЦИЈА, књиге,
романи, мали бојлер,
сат омега лонжин.
064/354-69-76.
(243850)
ХИТНО продајем зидану гробницу са спомеником, плочом на
Старом гробљу.
064/317-07-00.
(243866)

ПРОДАЈЕМ циглу мали формат, грађу половну, бибер цреп.
064/122-69-78.
(243825)
ПРОДАЈЕМ машину
за производњу папирних џакова. Обука и
купци обезбеђени.
064/424-95-10.
(243921)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске елементе, кухиња 10.000
динара. 371-568,
063/773-45-97.
(243911)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа.
064/366-57-87, 335930. (243930)
ПРОДАЈЕМ замрзивач, плус фрижидер
вертикални. 064/40351-32. (243924)
ПРЕСА welger, краву
са телетом, 7 мушких
телади, звати после
20 сати.
064/675-46-91.
ПРОДАЈЕМ веш-машину, фрижидер,
комбинацију, мини
шпорет. 013/346-790,
064/129-73-60.
(243939)
ЧИСТИМО шут, тасване, подруме, радимо све послове.
061/321-77-93.

КУПУЈЕМ веш-машине, старо гвожђе,
фрижидре, замрзиваче. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
(243213)
КУПУЈЕМ сатове, пенкала, разни алат, старе паре. 064/867-4811. (243644)
КУПУЈЕМ полован намештај, кухиње, гарнитуре, ТА пећи,
остало покућство.
062/148-49-94.
(243748)
КУПУЈЕМ старе сатове, новац, пенкала,
упаљаче, фото-апарате, играчке, стрипове,
војне ствари, pez фигурице, сребро.
064/187-56-80.
(243750)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, шпорете,
бојлере за рециклажу.
Златко. 061/144-8280, 063/196-54-56.
(243881)
КУПУЈЕМ перје, стасрински намештај,
сатове, слике, стари
новац, пенкала, стару
бижутерију, фигуре и
друго. 335-930,
063/705-18-18.
(243930)
КУПУЈЕМ гвожђе,
обојене метале, вешмашине, замрзиваче,
телевизоре, акумулаторе, алуминијум.
061/206-26-24.
(243937)
КУПУЈЕМ алуминијум, гвожђе, акумулаторе, олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре и остало.
061/322-04-94.
(243937)
КУПУЈЕМ гвожђе,
обојене метале, вешмашине, замрзиваче,
телевизоре и остали
отпад. 064/484-13-76.
(243937)
КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи.
064/366-57-87, 355974. (243930)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, алуминијум, акумулаторе,
веш-машине, замрзиваче, фрижидре, телевизоре. 061/32177-93. (243937)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ спратну
кућу са помоћним
објектима у Старчеву.
Тел. 066/903-27-11.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ део салонске куће, центар,
комплетно сређен, 87
м2, 57.000 евра. Тел.
060/034-31-11.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу, стара Миса. 069/223-2425. (243544)
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ПРОДАЈЕМ засебан
део куће код Гимназије, 80 м2 + тераса +
поткровље коме је дозвољена градња,
30.000 евра, звати после 15 сати. 060/06711-44. (242278)
ВИКЕНДИЦА на Миљу на Дунаву, 40 м2,
струја, веома повољно. 065/361-13-13.
(243601)
КУЋА на продају код
цркве Горњи град.
064/133-32-02.
(243013)
ПРОДАЈЕМ завршену
викендицу на Девојачком бунару.
063/771-68-69.
(242297)
КУЋА за рушење код
Зелене пијаце, на 1.2
ара плаца. 063/81456-25. (222410)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Златибору, може замена стан-кућа у
Панчеву.
069/(242726)
ПРОДАЈА куће на 5
ари плаца, близина
Народне баште, „Авива”, базена, „беовоза”. 061/208-14-08,
063/864-09-85.,
(243155)
КУЋА комплетно сређена са два стана, ЕГ,
плац, 1/1. 061/22447-97. (243167)
ПРОДАЈЕМ кућу 120
м2, гаража 50 м2,
плац 12 ари, мењам
за стан, Тамишка 3,
Јабука. 063/890-7001. (243496)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Долову, 29 ари плаца.
371-274, 064/176-8852. (243564)
КУЋА на продају,
Светог Саве 82, 4 ари
плаца, 40.000 евра.
063/315-520.
(243566)
БАШТА, 17 ари, Кудељарац, уз „Техномаркет”, струја, вода,
канализација.
013/402-782,
063/729-72-86.
(243591)

ПРОДАЈЕМ плац 6
ари, 10 ари и 4 ара,
код старог „бувљака”,
Баваништански пут
18. Могућа препарцелизација. 064/367-9884. (243655)
КУЋА, Стеријина, три
стамене јединице,
плац 4,99 ари, близина „Авива”. 064/11070-71. (243581)

ПРОДАЈЕМ 6 ари
плаца на Старом Тамишу, под воћем.
061/162-50-25.
(243589)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Старом Тамишу, на
плацу од 6 ари.
013/263-80-51. (249)

НОВОСЕЉАНСКИ
пут, викендица 25 м,
помоћне просторије
64 м2, све легализовано на 14 ари воћњака
и баште, 15.000 евра.
063/771-42-24.
(2435829
ПРОДАЈЕМ кућу у
Омољици са баштом
од 6 ари. 013/618652, 064/168-84-32.
(243596)
ПРОДАЈЕМ плац у
Панчеву, 14,37 ари,
грађевинска зона.
063/245-225.
(243597)
ПРОДАЈЕМ кућу 120
м2, гаража 50 м2,
плац 12 ари, мењам
за стан, Тамишка 43,
Јабука. 063/890-7001. (243496)
ДОЛОВО, кућа на
продају. 066/334-085
(243608)

ХИТНО продајем, може замена, два стана,
кућа Војловица, Кудељарац. 064/386-9286. (243609)
ПРОДАЈЕМ кућу 80
м2, Панчево, шири
центар, 29.000, свакојаки договор.
064/902-28-80.
(243630)
ПРОДАЈЕМ викенд
кућу, Шарпланинска
113-д, кућа 35 м2, помоћни објекти 80 м2,
башта, воћњак, 33
ара, све ново, легализовано, вреди поледати. 064/194-03-87.
(243641)
ПРОДАЈЕ се кућа у
Иванову. 062/415359. (242311)
МАКСИМАЛНО снижена цена. Стрелиште, 70 + 45 м2, 11
ари плац, договор.
066/351-808.
(243648)

КУЋА, Доситејева 8-а,
2 ара, укњижено.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025.
(243666)
КУЋА, гаража, воћњак, башта 20 ари,
Пелистерска 18-е.
064/866-22-98.
(243683)

ПЛАЦ 5,5 ари, грађевинско, 6.300 евра,
власник, продајем.
Панчево, Власинска.
(243744)
МОНТАЖНА кућа, 68
м2, на 30 ари плаца
код Родића, могућа
замена за стан, уз доплату. 065/610-32-72.
(243743)

ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у
Војловици. 013/23221-30, 063/162-50-00.
(243701)
КУЋА, нова, близу
„Зеленила”, 5 ари
плаца, 1/1, без посредника. 061/66159-10. (243736)

ПРОДАЈЕ се кућа у
Панчеву, М. Југовића,
350 м2. Тел. 064/18217-16.

КОД ТУРСКЕ главе,
кућа преправљена у
два локала, дворишни
стан, 2 ара, 55.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(243707)
САМОШ, куће од
7.000 – 12.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(243707)
МАРГИТА, почетак,
100 м2, 1.5 ар, без
улагања, 70.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(243715)
ВОЈЛОВИЦА, 60 м2,
1.5 ар, 15.000, договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-5574. (243715)
ПРОДАЈЕМ два ланца
земље у Качареву.
Тел. 601-281.
(243759)

ТЕСЛА, код мини
Максија, ретко у понуди, плац 1.5 ар.
Повољно,
власник.
061/324-40-85.
(243755)
СТАН, бувљак,
13.000, 70, 32.000;
Качарево, Топола од
25.000. „Јанковић”,
348-025.
(243833)
ПЛАЦ, стара Миса,
Банијска, 11.3 ари,
22.000, „Перфект”,
064/348-05-68.
(243840)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУДЕЉАРСКИ насип,
88 м2, трособна, реновирана, 4,85 ари,
37.000. „Перфект”,
064/348-05-68.
(243840)

ВОЈЛОВИЦА, приземна 139 м2 + локал 30
м2 на 7.29 ари, 32.000
евра, (097) „Перфект”, 064/348-0568. (243840)
МИСА, спратна кућа
260 м2, на 4.5 ара,
42.000. (097) „Перфект”, 064/348-0568. (243840)

ГОРЊИ ГРАД, 100 м2,
3,4 ара, ЕГ, 40.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(243378)
КУЋА, усељива, власник, легализовано,
120 м2 9+6 18 м2, 5
ари плац. 063/307674. (243795)
КУЋА 50 м2, на 9 ари
плаца са грађевинском дозволом, Пелистерска, Новосељански пут, хитно.
065/410-97-34.
(243796)
ВИКЕНДИЦА, Девојачки бунар, асфалт,
условна, усељива,
струја, купатило, повољно. 063/832-5097. (243808)

ОГЛАСИ

НОВА кућа у насељу
Стрелиште, 155 м2,
објекат укровљен,
прикључена струја,
вода и канализација,
саграђена са грађ.
дозволом на плацу од
4,13 ари, укњижена,
власник, 1/1, одличан
пројекат, може и завршетак кључ у руке.
За сваку препоруку.
063/637-673.
(243923)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Тополи, повољно.
069/186-54-05.
(243927)
ПРОДАЈЕМ плац на
Јабучком путу, 17,5
ари, повољно.
069/186-54-05.
(243936)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Тесли, позвати после
16 сати. Тел.
064/280-22-80.
(243934)
НОВА кућа, 200 м2,
кућа 70 м2, плац. 341789, 063/195-07-75.
(243684)
СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, 180 м2,
три стамбене целине
на 2,25 ари, 59.000.
(097) „Перфект”,
064/348-05-68.
(243840)
ПРОДАЈЕМ плац 31
ар, Новосељански
пут. 064/131-42-02.
(243846)
ОМОЉИЦА, плац
11,5 ари са започетим објектом, власник. 064/260-05-34.
(243776)
ПРОДАЈЕМ њиву у
Војловици, 44 ара,
дозвољена градња.
064/256-35-40.
(243782)
ХИТНО, кућа, Долово, 15 ари, после 16
сати. 061/134-37-08.
(243788)
ПЛАЦ продајем, Миса, дозвољена градња. 064/866-23-36.
(243792)

ВОЈЛОВИЦА, две одличне стамбене јединице, 7 ари, 26.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(243793)
КАЧАРЕВО, одличан
улични део, око 70
м2, башта, 13.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(243378)

ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, Максима Горког. 063/301-360.
(243812)
ЈАБУЧКИ пут, нова кућа 86 м2, плац 4 ара,
укњижена. 065/25887-77. (283860)
ПОВОЉНО продајем
земљу на Караули.
Тел. 062/198-13-88.
(243861)
ПРОДАЈЕМ ланац земље на новом путу
Качарево-Панчево,
близу села.
064/333-20-46.
(243894)
КУЋА, Тесла, на екстра локацији, за приватни бизнис и становање. 063/329-464,
066/001-050.
(243908)
КУЋА 70 м2, 3 ара,
стара Миса, 19.000
евра. 061/664-39-26.
(243907)

ДЕО куће, 40 м2, 2
ара плаца, посебан
улаз, 9.000 евра, стара Миса. 061/664-3926. (243907)
ПРОДАЈА плацева,
грађевинска зона,
укњижени, Пелистерска и Кајмакчаланска. 063/894-88-11.
(243928)

КОД америчке
продaјем двособан
стан, 54 м2, II, 36.000.
062/361-676.
(243120)
НОВ, укњижен стан,
центар, 120 м2, паркинг место, ЕГ, 590
евра. 069/617-059.
(243540)
ДВОСОБАН, укњижен, блиндирана врата, очуван подрум,
тераса, паркинг, Падинска скела, 29.000
евра, хитно. 060/31558-25. (243542)
ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, близу ОШ и
Стоматолошког факултета, 38 м2, 11,
као нов. 064/409- 6589. (243547)
ХИТНО, стан 130 м2 и
две гараже, може и
замена, уз доплату.
062/185-86-74,
063/198-18-51. (243)
ДВОИПОСОБАН
стан, 58 м2, етажно
грејање, сређен, повољно продајем.
060/333-56-41.
(243331)
ДВОИПОСОБАН, 58
м2, ЦГ, телефон, клима, IV спрат, Котеж
1. Тел. 063/803-1486. (243583)
ПРОДАЈЕМ стан на
Старом Тамишу са
спратом, усељиво.
061/162-50-25.
(243589)
ПРОДАЈЕМ стан 52
м2, Котеж 2, вреди
погледати.
062/445-614. (2435)
ПРОДАЈЕМ већи једнособан стан на Миси, 34 м2.
060/034-20-04. (243)
ПРОДАЈЕМ стан, 68
м2, строги центар града, без посредника.
064/511-25-10. (243)
ПРОДАЈЕМ стан,
приземље, нов, 57 м2,
Маргита или мењам
за мању кућу у селу,
уз доплату за стан.
063/210-998.
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КОТЕЖ 2, двособан,
60 м2, II, ЦГ, одличан,
32.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(243708)
КОТЕЖ 2, трособан,
лифт, 64 м2, IV, уредан, 41.000, договор.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(243708)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 62 м2, V, реновиран, лифт, 35.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(243708)
СТРЕЛИШТЕ, 57 м2,
II, ТА, одличан,
27.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(243708)
ТЕСЛА, једнособан,
40 м2, ВП, ЕГ, 21.500.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(243708)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
двособан, 55 м2, новија градња, I спрат,
33.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(243715)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2 + тераса, V, лифт, ЦГ,
20.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(243715)

СОДАРА, војне зграде, двоипособан, ПР,
сређен, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(243715)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2, III, TA, реновиран, усељив,
26.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(243715)
ТЕСЛА, двособан, 55
м2, V, лифт, ЦГ, реновиран, 32.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(243715)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
једноипособан, 42 м2,
ПР, ЦГ, 23.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(243715)
СТРОГИ центар, двособан, 62 м2, први,
ТА, терфаса, 48.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(243715)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 74 м2, I спрат,
ЦГ, Содара, власник.
064/616-47-67.

ЈЕДНОСОБАН, 34 м2,
Стрелиште, 21.5000;
центар, 15.000; Тесла
17.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064223-99-20.
(243688)
ДВОСОБАН, 55 м2,
Стрелиште, 26.000;
Котеж, 28.000; Тесла,
30.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064223-99-20.
(243688)
ТЕСЛА, „Дис”, једноипособан, 46 м2, тераса, усељив, 26.000,
договор. (324), „Медиа”, 315-703,
064223-99-20.
(243688)
КОТЕЖ 2, трособан,
71 м2, I, 45.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(243707)
КОТЕЖ 2, четворособан, 83 м2, 49.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(243707)
ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, ТА, II спрат,
Стрелиште. 069/30478-85, 063/344-751,
304-788. (243716)
СТАН 56 м2, нова
градња, високо приземље, Мајке Југовића 13, 680 евра/квадрат, могућ договор.
064/859-13-01.
(243717)
НОВОГРАДЊА, Светозара Милетића, 45
м2, одличан распоред, двособан.
40.000. 060/445-7185. (243725)

ЦЕНТАР, 45 м2 + тераса, преко пута Тамишког кеја, жута цигла, други спрат, централно грејање, лифт,
клима, власник, ретко
у понуди. Александар. 064/122-66-28.
(243718)
СОДАРА, 56 м2, ЦГ,
VI, није задњи, лифт,
без улагања, 32.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(243726)
СОДАРА, 75 м2, ЦГ,
II, лифт, први власник, 44.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (243726)
СОДАРА, 37 м2, ЦГ,
VII, два лифта, без
улагања, 26.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(243726)
ГРАТИС две терасе,
62 м2, трособан, центар, 51.000. 060/56644-67. (243768)
ДВОСОБАН стан, Содра, 52 м2, без грејања, све под ПВЦ столаријом, ново купатило. 066/353-139.

ПРОДАЈЕМ стан у
центру у завршној
фази, од 49 м2.
060/634-01-26.
(243739)
СТАРЧЕВО, 200 м2,
нова, две гараже,
усељива, укњижена,
48.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(243726)

ЦЕНТАР, 80 м2, 3 ара,
добра локација, код
Старог Суп-а, 75.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(243726)
ХИТНО, Стрелиште,
очуван, двособан, 52
м2, IV, 22.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (24325)
ШИРИ ЦЕНТАР, реновиран, двособан,
54 м2, ВП, ЕГ, терасе,
34.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(24325)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан, 61 м2, гаража, башта укњижен,
17.500. 061/147-8223. (243762)
ТЕСЛА, код мини
Максија, атрактиван
двоетажни, 115 м2, I,
ЦГ, новији, власник.
061/324-40-85.
(243755)

ЗА НАШЕ пензионере, финансијска помоћ, брига и нега, све
у оквиру доживотног
издржавања. „Елпис”, асоцијација за
помоћ старијим лицима. 061/324-40-85.
(243757)
ЦЕНТАР, нов двособан, I, 43.000; оловка
зграда, 100 м2,
75.000; дуплекс, 136
м2, 90.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(243761)

КОТЕЖ 2, двособан,
III, 31.000; приземље,
двособан, 28.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(243761)
ПОВОЉНО, Стрелиште, одличан троипособан, IV, ЦГ, 44.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(243761)
СОДАРА, 83 м2, III,
ЦГ, 41.000; војне двоипособан, V, 40.500.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(243761)
ЗЕЛЕНГОРА, 38 м2, II,
ТА, 23.500; Ж. Зрењанина, двоипособан, I,
договор. (396),
„Лајф”,
061/662-91-48.
(243761)
ТЕСЛА, одличан, трособан, II, дуплекс, ЦГ,
46.000; Миса, двособан, III, 27.000. (396),
„Лајф”,
061/662-91-48.
(243761)
СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, I,
TA, уредан, 24.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(243793)
КНИЋАНИНОВА, новији двособан, 61 м2,
III, плин, 31.000. (49),
„Мустанг”,
062/226-901.
(243793)
ЦЕНТАР, трособан,
52 м2, I, TA, 25.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(243793)
ТЕСЛА, двособан, 52
м2, VI, ЦГ, 30.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(243793)
ТЕСЛА, двособан, 53
м2, ТА, III, сређен,
32.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(243793)
КОТЕЖ 1, Радова
зграда, двособан,
сређен, 58 м2, II,
36.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (243793)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2, VI, ЦГ,
уредан, 25.000. (49),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(243793)
ЦЕНТАР, ВПР, II, 54
м2, ТА, ЦГ, 34.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30.
(233838)
КОТЕЖ 1, двособан,
IV, 50 м2, ЦГ, 25.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30.
(233838)
ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, трособан.
063/351-766,
060/643-60-30.
(243944)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

АКЦИЈА, двоипособан двотерасни, Котеж 1, монтажна гаража, повољно.
063/321-765. (4720)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, III, 35 м2, ЦГ,
са стварима, 23.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30.
(233838)

МАРГИТА, гарсоњера, Кутко, 35 м2, III,
гас, 19.000. (320),
„Премиер”, 063/80044-30. (233838)
ТЕСЛА, једноипособан, III, 42 м2, ЦГ,
24.000. (320), „Премиер”, 063/800-4430. (233838)

СОДАРА, војне зграде, двоипособан, 61
м2, ВП, ЦГ, без улагања, 33.00. (336),
„Олимп”,
351-061,
063/494-898.
(243830)
СТРЕЛИШТЕ, одличан двособан, 57 м2,
VI, ЦГ, усељив,
31.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(243830)

КОТЕЖ 2, ндвособан,
63 м2, III, ЦГ, 32.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
КОТЕЖ 2, гарсоњера,
22 м2, IV, лифт, ЦГ,
усељива, 16.000.
(336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(243830)

ОГЛАСИ

ТЕСЛА, трособан, 65
м2, I, двориште, 60
м2, тавански простор,
42.000. (097) „Перфект”, 064/348-0568. (243840)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, II, ТА,
27.000. (097) „Перфект”, 064/348-0568. (243840)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, IV, ТА, реновиран, 21.000.
(097) „Перфект”,
064/348-05-68. (243)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 58 м2, 35.000,
гарсоњера, 24 м2,
18.000. (097) „Перфект”, 064/348-0568. (243840)
МАРГИТА, двоипособан, 58 м2, I, TA, реновиран, 34.000.
(097) „Перфект”,
064/348-05-68 (2438)
ЦЕНТАР, дворишни,
26 м2, код пијаце,
13.000 евра. (097)
„Перфект”, 064/34805-68 (243840)
КОТЕЖ, двособан,
двостран, 59 м2 + тераса + остава, први
спрат, 35.000. (097)
„Перфект”, 064/34805-68 (243840)
ТЕСЛА, 53 м2, III, TA,
реновиран, 30.000,
гарсоњера, 23 м2,
16.000. (097) „Перфект”, 064/348-05-68
(243840)

ГАРСОЊЕРА, 24 м2,
укњижена, власник,
продаје се. 060/37020-73. (243871)
СТРЕЛИШТЕ,. 103 м2,
V, договор,, 57 м2, VI,
31.000; 39 м2, ВПР,
договор; 53 м2, V,
28.500, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (243867)
ПРОДАЈЕМ стан у
центру, 55 м2, Солара. 064/856-63-44.
(243875)
КОТЕЖ 1, једнособан, 34 м2, V, ЦГ,
22.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(243886)
ДВОРИШНИ једнособан стан са баштом
продајем, 12.500.
062/885-43-20.
(243889)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 36 м2, у центру
града, Штросмајерова улица. 060/025-5205. (243895)
СТРЕЛИШТЕ, већи
двособан, 30.000;
двособан, 52 м2,
17.000, хитно. „Весна
2”, 066/937-00-13.
(243876)
ТЕСЛА, стан, 40 м2, I
спрат, хитно, повољно. „Весна 2”,
066/937-00-13.
(243876)
СТАН у центру, 58 м2,
дуплекс, власник,
33.500 евра. 065/68259-86. (243910)
СРЕЂЕН двособан и
трособан, ЕГ, II, код
Стоматолошког, власник. 065/614-04-01.
(243931)

ЈЕДНОСОБАН стан,
нова Миса, нов, 30
м2, 19.000, договор,
власник. 063/304222. (243839)
ЦЕНТАР, I спрат, ЕГ,
90 м2, продајем, договор. 065/849-09-38,
061/533-27-40.
(243827)
СОДАРА, 60 м2, трећи спрат, лифт, реновиран, укњижен, власник. 060/724-17-25.
(243837()
ЦЕНТАР, 2.0, II, 34,
50.000; Котеж 2, 2.0,
54, 26.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(243833)
СТРЕЛИШТЕ, 1.0, 35,
сређен, 23.000; двоипособан, 54 м2,
29.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(243833)
ГОРЊИ ГРАД, новија
зграда, прелеп четворособан, 85 м2, III,
ЦГ, двостран, гаража,
61.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (243)

КОТЕЖ 1, гарсоњера,
IV, ЦГ, 16.000. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(243779)
КОТЕЖ 1, ближе центру, мањи двособан,
40 м2, 25.000. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(243779)
КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, ЦГ, IV, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(243779)
ТРОСОБАН, 83 м2,
две одвојене спаваће
собе, сређен. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (243779)
КОТЕЖ 2, двособан,62 м2, III, 34.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(243779)
СОДАРА, двособан,
сређен, IV, ТА,
26.500. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(243779)

СТРЕЛИШТЕ, троипособан, 82 м2, 46.000;
двособан, 66 м2,
30.000 евра. (097)
„Перфект”, 064/34805-68 (243840)
СТРЕЛИШТЕ, мањи
троипособан, 56 м2 +
тераса, 29.5000. (097)
„Перфект”, 064/34805-68 (243840)
СТРОГИ центар, двособан, 55 м2 + тераса, 36.000 евра. (097)
„Перфект”, 064/34805-68 (243840)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан у центру, 52 м2,
III спрат, ЦГ.
063/546-653.
(243680)
СТАН, Тесла, реновиран, 40 м2, близу
„Авива”, поште, пијаце. 063/182-05-00.
(243859)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру Котеж 1, у одличном стању, 24 м2.
063/413-573.
(243864)
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ТЕСЛА, четворособан, 71 м2, I спрат,
ТА, хитно, 40.000
евра. (679), „Трем
01”, 332-031,
063/836-23-83.
(4720)
ТЕСЛА, двособан, 53
м2, I, ЦГ, велика тераса, подрум. 062/11233-70. (243940)
СТРЕЛИШТЕ, 54 м2,
нов, укњижен, приземље, ПВЦ, клима,
хитно. 062/269-566.
(243941)

ЕКСТРА понуда,
Стрелиште, нов,
укњижен, 54 м2, двособан, 600 евра/квадрат, клима, ПВЦ,
паркинг, хитно.
062/269-566.
(243941)
ЕКСТРА, Стрелиште,
нов, 44 м2, поткровље, укњижен, 20.000
евра, ПВЦ, клима,
хитно. 062/269-566.
(243941)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове
на свим локацијама,
брза исплата. (320),
„Премиер”, 063/80044-30. (233838)
КУПУЈЕМО станове и
куће савих структура,
брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68.
(243840)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан
полунамештен стан
52 м2, строги
центар, лукс.
063/302-806
(СМС)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
у центру. 064/128-3895. (СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на
Стрелишту, први
спрат, ЦГ, Цвијићева
улица. 065/315-15-55.
(243527)
ИЗДАЈЕМ самцу намештену собу, употреба, кухиње, купатила. 321-408.
(243556)
ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан, Котеж 1,
ЦГ. Тел. 064/398-3881. (243552)
ИЗДАЈЕМ стан у центру, Ж. Фогараша.
063/898-68-77.
(243550)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
на дужи период, депозит обавезан.
063/617-421. (24355)
ИЗДАЈЕМ собе за
раднике и самце.
064/305-73-01.
(243611)
КОТЕЖ 2, сређена
полунамештена гарсоњера. 064/536-9189, 062/577-553.
(243612)
МАЊИ намештен
стан, ЦГ, самици, 100
евра, грејање, бесплатно. 378-093.
(243603)

ГАРСОЊЕРА, намештена, Котеж 2, 90
евра + депозит.
063/865-66-54.
(243616)
ИЗДАЈЕМ празан двособан комфоран
стан, Содара, од 10.
јула. 063/802-26-71.
(243618)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ једнособан полунамештен стан. 064/98316-20. (243620)
ДВОИПОСОБАН, полунамештен стан, ЦГ,
телефон, клима, Котеж 1, IV спрат. Тел.
063/803-14-86.
(243583)
ДВОСОБАН, полунамештен + једноипособан полунамештен,
у згради. Стрлеиште.
013/362-406,
064/218-83-45,
013/362-436.
(243585)
МИСА, двособан, једнособан стан са грејањем, намештен,
празан. 063/154-9411, 063/171-96-16.
ИЗДАЈЕМ стан у кућу, Војвођанска 97.
064/359-54-42.
(243662)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан. 065/250-89-97.
(243753)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан, намештен, Котеж, предност жене.
066/056-073.
(243906)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
ИЗДАЈЕМ стан у кући, до две особе, ЦГ,
Стрелиште, близу „беовоза”.
064/399-27-16,
062/856-91-34.
(243847)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
на Тесли, полунамештена.
Тел. 064/237-54-35.
(243775)
ИЗДАЈЕМ намештен
двоипособан стан у
ширем центру.
060/582-11-11.
(243785)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, 64 м2,
у строгом центру.
Тел. 061/621-32-18.
(2143783)
СТАН, четворособан,
новији, кућа, Котеж,
грејање плин, може
канцеларије.
061/225-16-43.
(243816)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ стан у центру, ЦГ. Тел. 061/65770-27. (243809)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан у центру града. Тел.
062/823-55-67.
(243862)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, ТА,
зграда, I спрат, Тесла,
на дуже. 062/149-1636. (243687)
ИЗДАЈЕМ стан средњошколцима и студентима. 064/988-9910, 061/189-00-93.
(243684)
ИЗДЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли.
061/804-97-23.

marketing@pancevac-online.rs

ВЕЋИ једнособан
стан, Стрелиште, намештен, погодан за
стнаовање два студента (Стоматолошки
факултет), предност
непушачи.
063/812-42-09.
(243712)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли и гаражу на Содари. Тел.
063/872-16-40.
(243720)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
намештено: једнособан + једноипособан,
новоградња, кућа,
двориште,
15.000 евра.
064/122-48-07.
(243764)

ИЗДАЈЕМ намештену
кућу за становање.
Старчево.
063/191-73-60,
063/830-14-55.
(243854)
ИЗДАЈЕМ стан, 40 м2,
нов, повољно, телефон, интернет, ЦГ,
клима. 064/582-2285. (243858)
ИЗДАЈЕ се соба самцима у центру.
064/152-59-91,
061/113-05-20.
(243870)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком, самцу или самици. 060/519-11-14.
(243863)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан. 062/967-26-80,
Васа. (243675)
ПРАЗАН двособан
стан, 40 м2, у Улици
Марије и Лазара Драгићевић. 064/042-4836. (243879)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Тесли. Тел.
013/234-76-64,
060/553-05-22.
(243882)
ИЗДАЈЕ се стан 30 м2,
може и за локал. 430431, 062/886-56-02.
ИЗДАЈЕМ једноиособан стан, празан, центар, засебан улаз, повољно. 061/131-7904. (243892)

ПОВОЉНО издајем
стан за ђаке, самце и
самице, Тел. 354-952,
064/393-56-09.
243846)
ИЗДАЈЕМ већу собу
са кухињом и трпезаријом, намештена.
064/130-36-02.
(243897)
ИЗДАЈЕМ већу собу
са кухињом и трпезаријом, намештена.
064/130-36-02.
(243897)
ИЗДАЈЕМ мањи двособан кокмплетно намештен, стан, Котеж
2. 011/397-23-86,
064/382-61-63.
(243893)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Содара, 100 евра + депозит. 064/252-47-00.
(243922)
САМЦУ издајем намештену гарсоњеру,
центар, ТА, 90 евра +
депозит. 064/186-5087. (243909)
ИЗДАЈЕМ женској
особи комплетно намештен, једнособан
стан, Стрелиште, код
школе. 069/334-1703. (243916)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал, дуплекс, може стамбено, шири ценатар,
власник.
065/222-29-64.
(СМС)
ПРОДАЈЕ се сплав
„Сунце” на
Тамишком кеју. Тел.
064/668-97-77.
(СМС)
СТРОГИ центар, одличне могућности,
100 и 50 м2, у приземљу.
064/174-54-17. (и)
ИЗДАЈЕМ локал 21
м2, близина пијаце,
Лава Толстоја. 333058. (243225)
ФРИЗЕРСКИ салон,
опремљен,у центру
Брестовца издајем
или на проценат.
Тел.064/700-37-38.
(242842)

ИЗДАЈЕМ локал, 45
м2, у центру Панчева.
060/333-52-60.
(243628)
ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, Змај
Јовина 2, локал 2.
060/562-62-96.
(243607)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за дзсн локал од 39
м2, у центру Стрелишта. Тел. 064/267-7174. (243773)

ИЗДАЈЕМ локал код
Аутобуске станице.
063/725-71-70.
(243784)
ИЗДАЈЕМ локал 20
м2, Лава Толстоја 5.
063/194-81-95.
(243811)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор 90 м2, Миса,
трофазна, четири
просторије, три улазас. 064/082-33-07.
(243880)

ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у Зелену пијацу. 060/351-03-56.
(243822)
ПОВОЉНО издајем
локал у центру.
064/267-72-17.
(243820)
ИЗДАЈЕМ локал опремљен за фризере.
064/329-37-84.
(243699)

ПАНЧЕВАЦ

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач Ц и
Е категорије, са искуством. 069/301-17-00.
(СМС)
ПОТРЕБАН конобар/ица са искуством, за рад у ресторану „Кафана са разлогом”. 064/060-5050. (СМС)

ПОТРЕБНИ возачи –
физички радници са
Б или Ц категоријом
за дистрибуцију пића
на територији јужног
Баната.
062/446-285.
(242877)
ПОТРЕБНА жена за
чување старих лица у
Немачкој, мало познавање немачког језика. Тел. 062/571007. (242777)

ПОТРЕБНА конобарица за стални радни
однос кафеу Picasso
Панчево. 065/504-9107, 065/504-91-09.
(243368)
ФИРМИ „DARMIL”
потребни шивачи за
рад на индустријским
машинама. 063/218795, Дарко.
ПОТРЕБНИ продавци
за рад на терену.
062/825-27-25. (243)
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ПОСАО
ПОНУДА

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице за
рад на роштиљу, локал у центру.
063/834-88-10.
(243102)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице за
рад на роштиљу, локал у Браће Јовано-

вић. 063/897-55-04.
(243102)
ПОТРЕБНА озбиљна
девојка за рад у Слот
клубу Kentucky у Његошевој. 064/474-7447. (243512)
АУТОПЕРИОНИЦИ
потребан радник са
искуством. Моше Пијаде 86. 063/865-2776. (243559)

ПОТРЕБНА конобарица за рад у кафани.
Тел. 063/525-115.
(243600)
ПОТРЕБНА радница
за рад на бензинској
пумпи у Панчеву.
351-601. (243601)
ПОТРЕБНЕ кнобараице кафеу „Пацифико”. 060/319-05-77,
061/236-32-87.
(243592)
ПОТРЕБНИ радници
са или без искуства у
грађевинској лимарији или браварији.
063/663-464.
(243365)
ПОТРЕБНА конобарица за рад у кафићу. 060/362-22-21.
(243697)

САЛОНУ НАМЕШТАЈА потребан продавац/монтажер, са искуством. Пријаве слати: namestajnovidomluks@gmail.com
060/645-91-43.
(243658)

ПОТРЕБНИ радници
за печење меса на роштиљу. Помоћни радници за припрему.
063/855-65-56, СТР
„Идеал”. (243681)
АУТОПЕРИОНИЦИ
потребан искусан
радник за прање возила и тепиха.
063/809-34-18.
(243787)
ПОТРЕБНЕ раднице у
продаји за пицерију и
возач за достава.
013/377-230,
064/643-41-22.
(243315)
ПОТРЕБНИ радници
у пшроизводњи у прехрамбеној иднустрији
и пословођа.
013/377-230,
064/259-96-62. (243)
ПОТРЕБАН конобар
или конобарица Бистроу „Кокошка”.
064/126-83-53.
(243822)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ –
потребне раднице за
рад за роштиљеми у
кухињи. Локал у Браће Јовановић.
063/897-55-04.
ПОТРЕБАН домар на
тениским теренима.
060/362-22-26,
061/674-02-29.
(243697)
ПОТРЕБНА радница
са искуством за рад у
СТР „Pro trade”. Тел.
063/341-770.
(243723)
ПОТРЕБНЕ раднице
за Caffe pizzeriju.
065/512-13-91.
(243828)

АУТО-ЦЕНТРУ „Љубичић” потребни мајстори и ученици.
063/372-231,
013/344-011.
(243735)
ПРОДАВАЧИЦА у пекари, пекар, помоћни
на пећи. 064/120-0942. 064/120-09-42.
(243765)
ПОТРЕБАН радник до
30 година старости за
рад у урамљивчакој
радионици, без искуства, на дужи период.
Звати од 10 до 19 сати. 060/017-00-62,
064/210-68-94.
(243756)
ПОТРЕБАН мушкоженски фризер са искуством и ученица.
064/149-68-35,
061/721-15-57.
(243874)
КРЧМА „Шареница”,
тражи конобарице.
064/349-93-43.
(243678)
ХИТНО потребна мушко-женска фризерка, за озбиљну сарадњу. Услови и зарада
одлични. 064/255-5731. (243841)

АУТОПЕРИОНИЦА
„Бибац”, антибактеријско и дезинфекционо прање тепиха.
Бесплатан превоз.
066/001-050,
063/329-464.
(243908)

ПОТРЕБНА радница
у пекари. 064/403-5132. (243932)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНА касирка у
продаји у месари.
063/362-427.
(243904)

ПОТРЕБНИ пица-мајстор, кувар, помоћни
радник, пријаве преко сајта.
www.kobnobar.rs
(243917)

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

ДРЖИМ приватне часове српског језика.
Љиљана. 064033-5743. (СМС)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, мајстори из Ковачице.
060/066-08-60.
(СМС)
ШЉУНАК песак, сејанац, одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
КАМИОНСКИ превоз
до два кубика, шљунак, песак,
сејанац, шут.
062/355-154.
(242432)
ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³,
одвоз шута са утоваром, рушење.
063/771-55-44.
(242344)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, уграђујем,
поправљам.
063/882-25-09.
АЛУ, ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00.
(242285)
МОЛЕРСКИ и гипсарски радови. Неша,
069/444-23-76.
(243524)

ПАРКЕТ: постављање,
хобловање старог
паркета, полирање и
лакирање. Дебељача.
063/822-94-82,
063/865-45-31.
СТОЛАРСКЕ услуге:
кухиње и плакари по
мери, поправке и
преправке. 371-274,
064176-88-52.
(243564)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, гипс, пензионерима попуст.
013/235-78-82,
062/856-64-94.
(234547)
ТВ и сателитске антене, монтажа и дигитализација вашег ТВ-а-.
064/866-20-70.
(243565)
КЛИМА, сервис, допуна, уградња, најповољније. 064/520-4880, 063/740-83-98.
(243623)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
фарбање столарије,
чисто, повољно, квалитетно. 063/304-476.
(243632)

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 064/157-2003. 243651)
ПРЕВОЗ ствари, комбијем. 061/616-27-87
или пик-апом.
061/629-80-40. (242)
КОШЕЊЕ траве косачицом, тримером и
тарупирање трактором. 064/867-48-11.
(243664)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
замене вентила, батерија, санитарије, поправке. 013/331-657,
064/495-77-59.
(243656)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађевинских радова. 064/866-25-76,
013/361-601.
(243731)

НЕГА старих, болесних, инвалидних лица, заказивање и
пратња до лекара.
063/868-04-51.
(243659)
ЧАСОВИ конверзације немачког језика за
рад у иностранству.
Тел. 062/816-33-78.
КЛИМЕ и електроинсталације, сервис,
монтажа, брзо, ефикасно, повољно.
065/305-73-92.
(243691)
ИЗДАЈЕМ казан за
печење ракије, 120 л,
превоз, монтажа.
063/315-381.
(243704)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(243714)
ЧАСОВИ, основе
електротехнике, професор са исккуством.
062/801-97-58.
(243719)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780.
(243723)
РОЛЕТНЕ, комарници, ПВЦ и АЛУ столарија, сервис и уградња, замена гуртни и
стакала. 063/801-8476, 065/801-84-76.
(243728)
АЛУМИНИЈУМСКА
ограда и гелендери,
алу и ПВЦ столарија,
монтажа, демонтажа
и превоз., 063/80184-76, 065/801-84-76.
(243732)
МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс, обраде око прозора. Комплетне адаптације.
063893-39-94.
(243737)
МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије, купање и нега болесника. 063/737-5960. (243836)

ПОПРАВКА, столарија, браварија, сантиарије, монтажа, бојлера, шпорета, грејача.
Слободан. 063/86580-74. (243740)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адатапције купатила,
славине, вентили, одгушење канализације
одмах. 061/193-0009. (243745)
СПРЕМАМ куће и
станове ако вам треба. Позовите
064/278-71-20.
(243769)
ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³,
одвоз шута са утоваром, рушење.
063/771-55-44.
(242344)
ТРАЖИМ посао чувара ваше имовине или
брање воћа и поврћа.
062/170-20-55.
(243853)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(243862)
ПЕДИКИР, урасли
нокти, курје очи, масажа, релакс терапеутска. 061/308-95-86,
013/351-907. (24381)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар. 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94 (2438)
РУШЕЊЕ кућа, шупа,
одвоз ствари, разбијање бетона, бетонирање, итд. 064/12269-78. (243825)
КОШЕЊЕ траве, корова, обарање стабала, бетонирање, чишћење подрума, тавана, итд. 060/03547-40. (243825)
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ПОТРАЖЊА

ВРШИМ превоз шута,
чистим таване, подруме, рушим старе
објекте. Златко.
061/144-82-80,
063/196-54-56.
(243881)
СЕЛИДБЕ у свим
правцима, са радницима, повољно. Златко. 061/144-82-80,
063/196-54-56.
(243881)
БЕТОНИРАЊЕ, чишћење тавана, подрума, изношење старих
ствари из објеката,
кућа, превозом.
061/131-86-26.
(243890)
ПАРКЕТАР, постављање, хобловање,
фуговање, лакирање,
паркета, бродског
ода. 060/476-81-55.
(243891)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови:
ккречење, лепљење
тапета, фарбање столарије, радијатора.
064/174-03-23,
065/523-07-49.
(243900)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером, до два
кубика. 065/334-2338. (243901)

ИЗДАЈЕМ казан за печење ракије. Дуле,
064/163-58-85.
(243914)
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)
КАМИОНСКИ превоз
до 2 м³, шљунак, песак, сејанац, шут.
064/648-24-50.

КОМАРНИЦИ, ролетне, венецијанери, тракасте завесе, ново и
поправка. 064/18940-91, 354-777.
(240870)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна.
Борис. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (243588)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(243588)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп
намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(243588)
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, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(243588)
СЕЛИДБА – превоз
1000 дин. Могућност
радника, попуст на
ванградске.
063/174-77-69
(242381)

ОГЛАСИ

ПОПРАВКА беле технике, монтажа и сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”.
013/301-300,
063/771-24-16.
(242999)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчеводаље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(243029)
ШЉУНАК, песак, сејанац, ризла, одвоз
шута малим и великим кипером.
064/648-24-50.
ШЉУНАК, песак, сејанац, рушење објеката, утовар шута, разбијање бетона.
063/218-894.
ИСКОП багерима: темеља, подрума, септичких јама, канала,
насипање терена.
063/218-894.
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона са корпом за
рад на висини, сечење дрвећа, вађење
пањева.
063/218-894.
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ телехендера висина дизања до 17 м, носивости 4 тоне.
064/668-97-86.
ИСТОВАРИ/УТОВАРИ
виљушкарима на свим
теренима, до 10 тона.
063/218-894.
(4713)
РУШЕЊЕ објеката,
сечење и разбијање
бетона, утовар шута,
превоз материјала.
064/668-97-86.
(242381)
КРЧЕЊЕ и кошење,
сечење високих дрвећа, чишћење плацева,
вађење пањева.
064/668-97-86.
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GOLDEN BEAUTY SHOP-u
potreban frizer
Prijave slati na email:
katarina.zunic@danijela-commerce.com

OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,
imovinsko pravne i inspekcijske poslove

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE
O POTREBI PROCENE UTICAJA
NA ŽIVOTNU SREDINU

„Техномаркет” д. о. о. Панчево

Расписује конкурс
за следеће радно место
1. ВИЉУШКАРИСТА
– уверење о оспособљености за занимање возач виљушкариста
– радно искуство 5 година
Уколико сте заинтересовани, јавите се лично на адресу:
Јабучки пут 221, Панчево
Контакт телефон 069/847-90-19
О нама сазнајте више на www.tehnomarket.com

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(241345)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа
радника, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117.
(241986)
РОЛЕТНЕ, венецијандери, комарници, тракасте завесе, израда,
монтажа, поправка.
063/775-96-08,
013/353-923.
(243280)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
KIZZA – истовар/уто- уградња, одржавање
вар робе виљушкари- воде, канализације,
ма, превоз шљунка,
кабина, славина, бојпеска, сејанца, ризле, лера, котлића.
рушење објеката, ис- 063/836-84-76.
коп багерима, разби- (241768)
јање и сечење бетона, ПОВОЉНО. Превоз
насипање и набијање
робе, селидбе комбитерена.
јем, цена по договору.
064/648-24-47.
064/147-14-77,
(242381)
013/311-514.
(238245)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 024, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах. 013/348139, 064/493-44-63,
061/631-51-41.
(243562)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије,
прикључка воде и канализације. Од 0-24
сата, пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах. 013/23539-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(243561)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-3921, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(241769)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољније. Иван. 063/107-7866. (243588)
СЕЛИДБЕ робе и
ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника,
све релације по Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-7866.(243588)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупирачи, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(243579)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање:
кровови, кречење, бетонирање, повољно
радимо. 063/865-8049. (243574)

Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za odlučivanje
o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta distributivnog gasovoda od Pe cevi pritiska do 4 bar za
snabdevanje naseljenog mesta Padina sa korisničkim
gasovodnim priključcima. Projektovana trasa gasovoda DGM „Padina” prelazi preko sledećih katastarskih
parcela: 6120/1, 2840, 981, 2873/1, 876, 2874/5, 887,
906, 922, 943, 2874/3, 843/1, 960, 1017, 2881, 2874/4,
2890/24, 813, 798, 770, 2890/16, 2890/11, 742, 731,
2890/1, 2890/19, 2911, 2915, 705, 681, 656, 636, 579/1,
530, 503, 482, 456, 2894/1, 2895, 338, 2890/40, 339,
363, 386, 418, 2896/21, 2897, 2898/25, 2898/1, 165,
198, 199, 222, 2899, 123, 52, 75, 97, 2901, 2904/30,
2904/31, 2903, 51, 1063, 1043, 1044, 1045, 2842, 2763,
2762, 1931/24, 1083, 1108, 1119, 1161, 1139, 1182,
1084/1, 1770/1, 1506, 1201, 1224, 1931/11, 1252, 1314,
1280, 1339, 1929/6, 1929/5, 1444, 1365/1, 1443, 1955,
1956, 1958, 1963/1, 1927/123, 1924, 1927/32, 1927/9,
1495, 1404, 1932/1, 1938, 1937, 1936, 1935/23,
1935/25, 2761/3, 2760/5, 1935/26, 2760/1, 1773/1,
1774, 1861, 1769, 1709, 1692, 1635, 1624, 1587, 1602/2,
1576, 1909/31, 1909/81, 1534/15, 1909/20, 1561,
1909/117, 1909/118, 1909/103, 1909/98, 1909/244,
1909/108, 1909/15, 1909/39, 5613, 19/1, 20, 2/3, 1442,
1507 KO Padina i 8641 KO Kovačica, na teritoriji Opštine Kovačica, nosioca projekta Preduzeće za transport,
skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa JP
„SRBIJAGAS” iz Novog Sada, Narodnog fronta br. 12.
Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama inspekcije, SO Kovačica, Ul. M.Tita br.50, u periodu od 07. 07. 2017. do 17.
07. 2017. godine, u vremenu od 10 do 14 sati.
U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje o
zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.
Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz stava
3. ovog Obaveštenja doneti odluku o tome da li je za
predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu
sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

СЕРВИС телевизора,
Ц=2 апарата, аутоелектричар, уградња,
ауто-радија, обезбеђење станова.
063/800-01-96.
(243518)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде. 062/834-66-50,
064/390-00-87.
(243667)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замене.
013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(243656)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498.
(243696)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе камионом и
комбијем већ од
1.500 динара. 0-24 сата. Ми смо ту због
вас. 013/367-386,
064/334-85-64,
063/811-98-32,
Поповић.
(243713)

ЛИМАРИЈА грађевинска, израда, монтажа,
преправке старе, кровопокривачки радови,
све врсте лима,
најјефтиније.
064/466-42-14.
(243713)

КРОВОВИ, прављење,
преправке старих, хидро-термо изолација
кровова, наш или ваш
материјал, најповољније. 064/466-42-14.
(243713)
ПЕРФЕКТ: демит фасаде, зидање, малтерисање, кречење, глетовање, керамика,
кровови. 063/122-1439. (243856)
ЛАЛЕ – превозим кипером повољно: песак, шљунак, сејанац,
одвозим шут.
064/354-69-94,
063/754-02-72.
(243831)
КЛИМЕ свих типова и
произвођача, сервисирамо, поправљамо
и уграђујем, с гаранцијом, овлашћеи сервис „Фриготехник”,
361-361, 064/122-6805. (243832)
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УСЛУГЕ

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, поправљамо
квалитетно с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361,
064/122-68-05.
(243832)
РАЗНО

МУШКАРАЦ, 55 година, материјално обезбеђен жели да упозна
жену или девојку до
40 година, ради дружења, излазака. Звати
од 21 сат.
013/352-203.
(243633)
ПОТРЕБНА јача особа која би неговала
полупокретног старијег човека. Пожељно
из насеља Тесла. 25101-14, 065/417-93-42.
(234647)

ПЕНЗИОНЕР, 70 година, тражи жену без
обавеза до 75 година,
ради дружења, могућ
брак. 013/619-314.
ОГЛАШАВАМ неважећом дозволу за управљање чамце бр.
1181/95, издато од капетаније Панчево, на
име Жељко Субашић.

ТУРИЗАМ

АПАРТМАНИ-издавање у Сокобањи и Златибору, повољно
064/246-89-60.
(СМС)

СОКОБАЊА, апартмани и собе, близу
центра. Кабловска,
двориште, ново.
061/636-08-57,
063/768-32-68,
Зорица.
www.soko-banja.org
(241721)
ВРЊАЧКА БАЊА, издајем мањи двособан
апартман са терасом,
нов и лепо опремљен
у апартманском насељу, 200 метара пре
извора Снежник.
066/624-04-00. (242)
КРАШИЋИ, апартмани 7 – 9 евра,120 м
од мора. +38163-243859, +38232-679-098.
(243072)
ИЗДАЈЕМ апартман
на Златибору, базен,
СПА. 063/719-98-30.
СОБЕ на мору, 6
евра, Бар, Добре воде. 003823/036-4524. (242720)
ПОВОЉНО, апартман и собе, Бања
Врујци. 065/608-0366. (243621)

ИЗДАЈЕМ апартмане
у Доброти, ТВ, клима.
Тел. +3826/988-9861, 065/802-56-40.
(242875)
БОКА, Рисан, собе са
употребом кухиње.
Повољно.
003823/237-16-57,
064/078-52-62,
003826/912-30-99.
(и)
АПАРТМАНЕ издајем, Златибор, 20
евра дневно. Тел.
064/142-78-27.
(243614)
БАЊА ВРУЈЦИ, кућа
60 м2, 6 ари, продајем/мењам. 064/95551-85. (243631)
ИЗДАЈЕМ апартман у
згради, Бања Врујци.
Тел. 064/368-80-19.
(243848)
ИЗДАЈЕМ повољно
апартмане на Црногорском приморју у
Бјелој код Херцег Новог. Тел. Фиксни
00382-31-683-459,
моб. +382-69-669648.(243868)

Последњи поздрав мами, баби и прабаби

ИЗДАЈЕМ апартмане
на мору, Доброта –
Котор. Клима, ТВ,
инернет, тераса, кухиња, купатило.
069/301-56-54,
+382/69-889-861.
(243929)
ИЗДАЈЕМ собе и
апартмане у Сокобањи. Вила Ката.
064/665-55-60.
(243943)

ЛЕТОВАЊЕ у Шушњу
код Бара, повољно.
Тел. +382-67-834996. (243777)
У ВРЊАЧКОЈ Бањи
издајем апартман.
Тел. 311-861,
063/812-06-89.
(243813)
ИЗДАЈЕМ апартман у
Сутомору од 15. јула.
065/449-89-75.
(243677)
Последњи поздрав драгој

баба БЕБИ
унука НЕДЕЉКА с породицом
(94/243872)

Последњи поздрав мајци

НЕДЕЉКИ МАРАВИЋ
од сина НИКОЛЕ с децом
(93/243872)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Последњи поздрав

Последњи поздрав

НЕДЕЉКИ МАРАВИЋ

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

тетка РАЈКИ
од Владиних другова: ТАСА, СРКА и МИША ЦАР

од 8 до 13 сати

од сина МИЛОША, снаје МИЛАНЕ,
унука НИКОЛЕ и ИВАНЕ с породицама
(103/243883)

БЕБИ
од снаје БЕРИТ с ћеркама СУЗАНОМ и МАРИЈОМ
(95/243872)

(109/243903)

Последњи поздрав драгој тетки и баби

30. јуна 2017. преминула је наша драга мајка и бака

Последњи поздрав сестри

НЕДЕЉКИ МАРАВИЋ БЕБИ

РАДМИЛА ПРСТОЈЕВИЋ

БЕБИ

Братанац СТЕВА с породицом

брат БОЖИДАР с породицом

(105/243887)

(96/243872)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на тебе.
Твоји синови: ВЛАДИМИР и ЗОРАН, унука МИЛИЦА
и снаје СЊЕЖАНА и ДРАГАНА
(113/243935)

НЕДЕЉКИ МАРАВИЋ

баба БЕБИ

од снаје ЦВЕТЕ с породицом

од унука АЛЕКСАНДРА

(98/243872)

(97/243872)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Поштованој

После кратке и тешке болести преминула је наша

ЕТЕЛ СТАМЕНКОВИЋ
1958–2017.

ЕТЕЛ СТАМЕНКОВИЋ

Последњи поздрав од њеног бившег супруга
ДРАГАНА СТАМЕНКОВИЋА

1958–2017.

2. јула 2017. године престало је да куца срце наше вољене

(25/243622)

Наша вољена преминула је 3. јула, али ће живети у нашим срцима.
Ожалошћени: синови НИКОЛА и ПРЕДРАГ, остала родбина
и пријатељи

Последњи поздрав драгој

Драга Ела

(24/243622)

ВИДОСАВЕ РАШКОВИЋ
1926–2017.
Вечно ћемо те чувати од заборава у свом срцу и
мислима.
Ожалошћена породица

Тужна срца обавештавамо све рођаке и пријатеље да је 2. јула
2017. преминула наша мама, бака и прабака

(4/

ЕТЕЛ

Хвала ти за искрено и
дугогодишње пријатељство.
Последњи поздрав драгој баки

НЕВА ВОЈКА
1933–2017.
Сахрана је обављена 4. јула на Католичком гробљу.
Ожалошћени: син ЖАРКО, снаја ГОРДАНА, унуке МИЛЕНА
и МИРЈАНА, зетови МАРКО и ПЕРО и праунук ВАСИЛИЈЕ

од комшија
у Кеј Радоја Дакића 9

Твоји: ЉИЉА, ДРАГАН,
ВЕСНА, НЕНАД,
ЕДИТА и МИЛЕ

(102/243878)

(99/243873)

1. јула 2017, после дуге и тешке болести, у 56. години, напустио нас је наш драги

ВИДИ РАШКОВИЋ
Породица ВУЛЕВИЋ
(16/24359)

(48/243707)

Наша вољена мајка и свекрва

НИКОЛА ЛАЗИЧИЋ

НЕВА ВОЈКА

Ожалошћена породица, родбина и пријатељи
(92/243855)

1933–2017.
Последњи поздрав драгој баки.
Хвала ти за све што си учинила за нас. Волећемо те заувек.

напустила нас је 1. јула.
У нашим срцима живеће вечно.

Била си ми све

Твоје унуке МИЛЕНА и МИРЈАНА, зетови МАРКО и ПЕРО
и праунук ВАСИЛИЈЕ

МИЛИЦА НОВАКОВИЋ

Син РОДОЉУБ и снаја ТАТЈАНА
(67/243786)

(47/243705)

Последњи поздрав

Последњи поздрав оцу,
тасту и деди

СТАНИСАВЉЕВИЋ

Последњи поздрав нашој баки и прабаки

МИЛЕ
ЈАНЕВСКИ
Деко почивај у миру.

АЛЕКСАНДРУ
и
ЗОРАНУ
Заувек ће бити у нашим срцима.
Породице ШУПИЦА, СТАНОЈЕВИЋ, МИНА, ЕМА и ДАМИР
(86/243829)

Последњи поздрав комшијама

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

СТАНИСАВЉЕВИЋ
АЛЕКСАНДРУ

013/301-150

МИЛЕТУ
ЈАНЕВСКОМ
Чуваћемо те од заборава.
Ћерка СЛАВИЦА,
зет ДРАГАН и унуци
ДАРКО и МАРИЈАНА

МИЛИЦА
НОВАКОВИЋ
бака ЛИНА

Унука САЊА
с породицом

Твој унук ЗОРАН

(73/243802)

(77/243804)

Последњи поздрав оцу
и деди

Последњи поздрав драгој мајци

Последњи поздрав брату

(76/243803)

2. јула преминули су наши драги

МИЛИЦИ
НОВАКОВИЋ
Недостајаћеш нам...
Унука МИЛИЦА
и праунук СТРАХИЊА

Син МИЛИНКО

(66/243786)

(78/243805)

Последњи поздрав

СТАНИСАВЉЕВИЋ

МИЛИЦИ
НОВАКОВИЋ

Последњи поздрав

и
ЗОРАНУ

од станара зграде
у Војводе Петра
Бојовића 26
(38/243671)

АЛЕКСАНДАР

ЗОРАН

1955–2017.
1953–2017.
Ожалошћени: супруга и снаја МАРИЈА са ћеркама
КРИСТИНОМ и БОЈАНОМ
(87/243829)

МИЛЕТУ
ЈАНЕВСКОМ

МИЛЕТУ
ЈАНЕВСКОМ

1934–2017.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син ЛАЗА
и унук ГОРАН
с породицом

од брата ЈОВАНА, снаје
СТОЈАНКЕ, братанице
СТАНКЕ и ЛОРЕНА

(75/243802)

(74/243802)

МИЛОРАДУ
ЛУКИЋУ
МИЛЕТУ
ЈАНЕВСКОМ
Од сестре с породицом
и породица ЋУЋА
(19/243610)

БРИЛЕТУ
од породице КАНАЧКИ
(1/243522)
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Последњи поздрав драгом брату и ујаку

АЛЕКСАНДАР ЂЕРФИ
Љубави, отишао си, а много тога смо планирали.
Бесна сам на тебе!
Толико бесна да бих те сада најјаче стегла, пољубила и рекла, по ко зна који пут,
да те волим највише на свету.
Опрости што те више не могу чувати, али
сада ће на тебе пазити анђели попут тебе
и бићу мирна, а ја ћу те вечно носити у срцу, јер си био и остаћеш мој човек.
Твоја БИКИЦА

АЛЕКСАНДАР ЂЕРФИ
АЛЕКСАНДРУ ЂЕРФИЈУ
Волео бих да је и ово једна од мојих и твојих шала и да ћемо се на крају смејати на
глас, како смо само ти и ја умели, али овога пута осећам да није...
Осећам у срцу и грудима.
Почивај у миру братић мој.

Нека те анђели чувају!

Нека те анђели чувају.
Твој САЛЕ

Твоја сестра ОЉА, зет БАТА и сестричина
ГОРДАНА

(52/243734)

(45/243693)

Последњи поздрав брату

Вољени наш, ниси отишао, у себи носимо твоју ведрину, доброту,
јединствену и једноставну мудрост.
Хвала ти за сваки дан који смо радосно поделили, и сву љубав коју си
нам подарио. Због тебе и свих твојих дарова нама, бољи смо људи.
Хвала и воле те твоја кћи ВЕРА, унуци БОШКО и ЂОРЂЕ
и зет МИРОСЛАВ
(82/243815)

30. јуна је престало да куца срце великог
човека

С поштовањем се опраштамо од нашег драгог
комшије

АЦИ

ТИХА и ХАДИ
(63/243770)

Последњи поздрав

АЦИ
Почивај у миру пријатељу.
Од пријатеља с Беле
стене: ЉУБЕ,
ЛЕСКОВЦА, ВЕЉКА,
ЂАШЕ, ПОПА,
МАСНОГ, ШОНЕТА и
ФРАНЧЕСКЕ

АЛЕКСАНДАР
ЂЕРФИ

ЉУБА СУВАЧАР

АЛЕКСАНДРУ
ЂЕРФИЈУ

1975–2017.

С љубављу и поштовањем носимо те у срцу и души.

(53/243734)

Последњи поздрав

од тетка МИЦЕ, ТОРЕ и
СИМКЕТА с породицом

Нећемо те никад заоборавити.
Ти си најбољи човек на
свету.
Последњи поздрав од
твојих шећера:
МАГДАЛЕНА, ЉИЉА,
НЕНАД и СИДА

Искрено саучешће породици.
Станари зграде
у Стевана
Шупљикца 151

(110/243905)

(72/243800)

(115/243942)

АЛЕКСАНДРА
ЂЕРФИЈА

(33/243643)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом Пампи

АЦИ
АЛЕКСАНДАР ЂЕРФИ
1975–2017.
Све си нас изненадио и отишао. Заувек ћеш остати с
нама. Идемо шећери.
Твоји пријатељи: НИКОЛА, НЕМАЊА, ОМЕР, САМИР,
ИВАН, ВАСА и МИЛОШ
(26/243626)

ЉУБЕ СУВАЧАРА

Недостајаће нам твој
смех.
Од породице
ЉУБОБРАТОВИЋ
(34/243649)

Последњи поздрав драгом пријатељу

1938–2017.
Вечно ћеш бити у нашим срцима као вољен и добар човек и велики борац у тренуцима опаке болести.

ЉУБИ СУВАЧАРУ

Много смо те волели.
Ћерка СЛАВИЦА, зет ЈАНКО,
унук ГОРАН и снаја МАРИНА

од унуке ТАЊЕ и СРЂАНА,
праунуке ЛЕНКЕ и ПЕТРЕ

(59/243776)

(60/243756)

Последњи поздрав сину и брату

ДЕКИЈУ
од породице ЗДИХАН
(116/243946)

Последњи поздрав другу

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДАР
ЂЕРФИ
Прави пријатељ се никада не преболи.
Драги мој Ацо оставио си
велику празнину у мени,
али и дивна сећања.
Почивај у миру.
Твој СЕКСИ и КАЋА
(71/243799)

ДЕЈАНУ ДАМЈАНОВУ

ДЕЈАНУ ДАМЈАНОВУ
од мајке МИРЕ и сестре ЕМИЛИЈЕ с породицом
(104/243888)

ДЕЈАНУ ДАМЈАНОВУ

1960–2017.
Заувек ћеш бити у нашим срцима. Почивај у миру тата.
Твоји: ВЛАДА, СТЕВА, ЈЕЛЕНА и МИЛИЦА

од САВЕ, НИКОЛЕ и ЧОКИЈА
(112/243918)

(100/243877)

Драгом нам

ДЕЈАН ДАМЈАНОВ

Драгом

ДЕЈАНУ ДАМЈАНОВУ ФИЛКИ

КУМУ

1960–2017.
Последњи поздрав таји од његове МАКЕ

последњи поздрав од породице ПАУНОВИЋ

(101/243877)

(89/243843)

последњи поздрав и хвала за проведене заједничке дане.
Почивај у миру пријатељу.
НЕЛЕ са својима
(90/243843)

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

Петак, 7. јул 2017.
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29. јуна 2017. године преминуо је мој отац, деда
и прадеда

11. јула навршава се шест година откако
није с нама наш вољени

ЖИВА КРЕЦУЉ
1931–2017.

ЖИВА КРЕЦУЉ

БРАНКИ ГРУБОР
рођ. Делетић
1953–2017.
Твоја смрт нас је много изненадила и ражалостила. Хвала ти на свему, за све што
си учинила за нас, никада нећеш бити заборављена. Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима. Почивај у миру, нека ти је
лака земља.
Ожалошћени: супруг МИРКО, синови
МИЛОШ и МАРКО, брат БРАНИМИР,
сестре МИЛУНКА, БРАНИМИРКА и БОРКА

1931–2017.
Опростили смо се од њега 1. јула 2017. на Старом
православном гробљу.
Чувају га у сећању: син МИЋА, снаја ОЛГА,
унуци ТАЊА и ДУШКО с породицом
(39/243673)

Последњи поздрав и
вечни мир. Нека те анђели чувају.
Лака ти земља.
Брат МИЛА и снаја
КЕКА с децом
(3/243541)

Последњи поздрав

2. јула 2017. преминуо је наш драги

ДУШАН РАШЕТА
Кад срце и душа боле време није лек већ
тиха патња и рана.
У сећању остаје твоја доброта, нежност,
племенитост и велика љубав коју си нам
даривао.
Твоји најмилији: супруга ДРАГИЦА,
ћерка МАЈА, син МАРКО, зет ДРАГАН,
снаја ИВАНА и унучад ИСИДОРА,
ЕМИЛИЈА, ДАНИЛО, ЛАЗАР и ДУШАН
(61/243767)

(107/243898)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 29. јуна
2017, у 87. години, преминула наша драга бака,
сестра, свекрва и стрина

ЂУРА ЕРДЕЉАН
Сахрана је одржана у Иланџи, 3. јула 2017.
Ожалошћени: супруга РУЖИЦА, синовац СРЂАН,
БОСИЉКА, као и остала родбина

тетка РУЖИЦИ

(35/243654)

2. VII 1957 – 2. VII 2017.

ЈЕЛЕНА
МИШИЋ

од АНДРЕЈКЕ
и ДУШКА

РУЖИЦА СТЕФАНОВИЋ
пензионер
1931–2017.
Сахрана је обављена 1. јула 2017, у 12 сати, на
Православном гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: унуке АЛЕКСАНДРА и ДРАГАНА,
брат БРАНКО с породицом, снаја ЛЕПОСАВА,
братаница СИБИНКА и остала родбина и пријатељи

(114/4720)

26. VII 1929 – 13. VII 2016.

Преминуо је наш коле-

Остаћеш заувек у нашим срцима.

га и пријатељ

МИЛИНКО СЛЕПЧЕВИЋ

(20/2436)

Твоја ДАЦА
с породицом

Време које пролази не
може избрисати нашу
тугу.
У срцу те носе твоји:
НИНА, ДЕНЧИЋИ
и САВАНОВИЋИ

(70/243798)

(62/243676)

из Владимировца

др БРАНКО
СТЕВАНОВИЋ
специјалиста медицине
рада
Остаје нам у лепој успомени.

ГОРАН ПЕЈИЋ

ДУШАН
РАШЕТА

Све пролази, остају само туга, бол и сузе. За тобом ћемо вечно туговати.
Брат МУЈКЕ, БИЉАНА, ЗОРАНА,
СЛОБОДАН и отац ЈЕЛЕНКО

ДРАГИША, ЗАГА,
СТАША и СТОЈАН

(108/243890)

(111/243912)

Шездесет година у срцу га носе и од заборава
чувају: БОСИЉКА, МИРА и ДРАГИЦА

8. јула 2017. навршавају се две године откако
није с нама наш драги супруг, отац и деда

(85/243826)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

10. јула је четири године откако није с нама
наша супруга, мајка и
бака

БЛАГОЈЕ ДИМКОВИЋ
1945–2015.

12. јула навршиће се годину дана откада нас је изненада напустио
диван супруг, отац, свекар и деда

СИНИШИ
МАРИНКОВИЋУ
САШИ
1967–2016.

ЗОРАН ВАСИЉЕВИЋ
1953–2016.
Много нам недостајеш!
По доброти ће те памтити, с поносом помињати и од заборава
чувати супруга АНГЕЛИНА, синови СЛОБОДАН и АЛЕКСАНДАР
с породицом
(88/243842)

Волели смо га много,
али Бог га је волео више.
Неутешна мајка
ЈЕЛИЦА,
син АЛЕКСАНДАР,
кум СВЕТА
с породицом и деда
БАТА с породицом
(54/243732)

С љубављу чувамо успомену на тебе.
Супруга ТРАЈКА, син ГОРАН и ћерка
ГОРДАНА с породицама
(10/843573)

ЗЛАТА
МАРКОВ
Њена присутност је
стално и заувек у нашим срцима, мислима и
сећањима.
Супруг БОЖА, ћерке
ЖИВАНА и ЗОРИЦА
с породицама
(83/243819)

ДУШАНКА САВИЋ
11. III 1936 – 11. I 2017.
Била си мајка великог срца јер си знала волети,
давати и опраштати све моје грехе и увреде.
Анђеле мој чувару.
Љубав, понос и сећања на тебе никад неће умрети.
Твој син ДРАГАН и унук ПЕЂА с мајком

Прошло је осам година
откада с нама није наша
вољена мајка и супруга

8. јула 2017. године дајемо шестомесечни помен

Вољеној мајци и баки, 9. јула, у 12 сати, дајемо
шестомесечни помен

(84/2423823)

МИЛЕНА
ЧАКОВАН

ЈУЛКИ БОГДАНОВ
рођ. Петрашек
1925–2017.
С поштовањем и љубављу сећаће је се ћерке
БРАНКА и ЉУПКА с породицама
(65/243774)

Прошло је осам година
откако је престало да
куца срце наше племените и вољене ћерке,
сестре и мајке
Отац ЈОВАН, мајка
ДУШАНКА, брат
СЛОБОДАН, ћерка
САЊА и син МИЛОШ
(55/243775)

ВУКОМИР
ПАНТОВИЋ
СЛАВИЦА
АНЂЕЛОВИЋ

7. јула 2017. навршава се једанаест тужних година како није с нама наш

Помен ће се одржати 7.
јула, у 11 сати, на гробљу у Јабуци.
Твоји најмилији
БОЈАН и ЋИРА

Четрдесет дана туге за
братом.
ДРАГОМИР
ПАНТОВИЋ
са породицом
из Брестовца

Заувек у нашим срцима.
Ћерке ЕРЖИКА и РУЖИЦА с породицом

(80/243810)

(69/243793)

(81/243814)

КИШ ШАНДОР
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Петак, 7. јул 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
У суботу, 8. јула 2017. године, у 10 сати, на гробљу Котеж, даваћемо двогодишњи помен

8. јула навршава се четрдесет тужних дана откада није с
нама наша драга

Прошла је тужна година откако нас је напустио наш вољени

ДУШАН
ВУКОЈЕВИЋ

ВИДОСАВИ ГРУЈИЋ

1960–2016.

1953–2015–2017.

ЗОРИЦА ЉЕШЊАК АВРАМОВИЋ

За све што је прошло и
што ће доћи, недостајеш...
Бескрајно недостајеш...

Како је тешко живети без тебе и твоје љубави.
Породице ГРУЈИЋ и ВУЈОВИЋ

Како дани пролазе бол за тобом је све већи.

(30/ф)

Твоје најдраже: супруга
ДРАГИЦА и ћерка
ЈЕЛЕНА с породицом
(49/243721)

Неутешни: супруг МИЛАН, ћерка ЈЕЛЕНА
и син ПЕТАР ВУК

3. јула навршила се тужна година од преране
смрти мога сина

Сећање на драге родитеље

МЕДАН

(58/243760)

23 године од смрти оца и 13 година од смрти мајке

Прошло је четрдесет дана откада није с нама наша драга

9. јула 2017, у 11 сати,
дајемо шестомесечни
помен

ДУШАНА
ВУКОЈЕВИЋА

МАКСА

СТАНКА

С поносом успомене на њих чувају њихове ћерке
МИРЈАНА и ЗОРА с породицама
(31/243648)

ЗОРИЦА ЉЕШЊАК АВРАМОВИЋ

ЈЕЛИЦИ
НИКОЛИЋ

Заувек ће је волети и сећати је се брат ЗВОНКО,
снаха ЈЕЛЕНА, братанци ТИЈАНА и МИЉАН

Све што је остало јесу
успомене на тебе.
Твоји најмилији

(91/243851)

1960–2016.
Остаће вечно вољен
и никад непрежаљен
у срцу своје мајке ЈЕЛЕ
(50/243711)

У недељу, 9. јула 2017, у 11.30, на Новом гробљу,
даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

(41/

У суботу, 8. јула 2017, у 11 сати, на Новом
гробљу даваћемо годишњи помен нашој
драгој мајци, ташти, баби и прабаби

ЈЕЛИЦА
НИКОЛИЋ

САВА
ГРУЈИЋ

СТЕВА
ВОЈНОВ

МИРА
ВОЈНОВ

1942–1999.

1927–2003.

1930–2005.
Најмилији
(56/243742)

(64/243772)

Заувек у нашем сећању.

Незаборављена снаја.
Од породице ПЕТРОВ

ЗДРАВКУ АНДИЋУ
У срцу туга, на гробу тишина, а у нашем дому велика празнина.
Не видимо ти очи, не чујемо глас, али осјећамо
да си ту између нас.
Почивај у миру, а ми те чувамо од заборава.
Супруга БИЉАНА и синови НЕМАЊА и СТЕФАН

(42/243684)

Драги мој оче

ВИДИ СТАНКОВИЋ
Чуваћемо сећање на сву љубав, пажњу и
топлину коју си нам несебично пружала.
Твоје ћерке СЛАВКА, ЗОРИЦА
и РАДМИЛА с породицама

ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ

ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ

1967–2016.

1967–2016.

(5/243554)

МИЛАНЕ
ВУЈОВИЋУ
2006–2017.

Заувек у сећању.

Навршава се шест месеци откако ниси с нама

Заувек у сећању.
Супруга АНКИЦА и син ЗОРАН

Кум БАЋА с породицом

(37/243668)

(36/243668)

СЕЋАЊЕ

БРАНЕ
ДИМИТРИЈЕВИЋ

Твоји најмилији

Године пролазе, а наша
туга не.
Воле те твоји: сестра
СЛАВИЦА, ВУКОМАН,
ЈУГОСЛАВ и МИЛОШ

(46/243700)

(104/243884)

Време пролази, туга и бол
за тобом остају вечно.

15. јула 2017. навршава се година дана откада није с
нама наш драги

ТЕРЗИЋ

ДРАГИЦА
ДЕЉАНИН
БЕБА

Прошло је једанаест тужних година откако си
нас напустио и оставио
неизбрисив траг, тугу и
успомене у нашим срцима. Никада те нећемо
заборавити.
Твој син МИЉАН
и ОЛИВЕРА
(79/243807)

ЖИВОРАД

КАТАРИНА

11. VII 2007 – 2017.
2010–2017.
Син ЗОРАН, ЛИДИЈА и ТАМАРА
(32/243643)

ПАНЧЕВАЦ

МИХАЈЛО ТОДОРОВ
Вечно ће га памтити породица ТОДОРОВ
(43/243692)

телефон:
013/301-150

Петак, 7. јул 2017.

СЕЋАЊЕ
6. јуна навршавају се две године откад није с нама

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

8. јула 2017. навршавају се три године откако није с нама наш

СЛОБОДАН НЕСТОРОВСКИ
ЦОБА
МОМЧИЛО КУЗМАНОВИЋ
МОША
1936–2015.

1951–2014–2017.
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Прошло је десет година
откада није с нама наш
драги

СЛОБОДАН
ЈЕЛЕНКОВИЋ

Нашој

1937–2007.
Његова породица

Године пролазе, празнина у срцу и животу остаје.
Пуно нам недостајеш.

(8/243560)

СЕЋАЊЕ

Чува те од заборава твоја породица

Твоји: супруга ЛИДИЈА, син РАНКО
и ћерка АЛЕКСАНДРА с породицама

(17/243606)

(57/243749)

ДЕСАНКИ ЛАТИНОВИЋ
рођ. Маринковић
је 6. јула 2017. четири године од смрти.

У среду, 12. јула 2017. године дајемо помен нашим синовима на качаревачком гробљу, у 11 сати

8. јула навршавају се три године од смрти мога
брата

ДИМИТРИЈЕВСКИ

ИВАН

СЛОБОДАН НЕСТОРОВСКИ
ЦОБА

ИГОР

1977–2012.
1975–2015.
Петровдан, дан наше туге.
Заувек сте живи у нашим срцима.
Отац СТЕВА, мајка МИЛИЦА с породицом

ЈОВАН
СТОЈАНОВИЋ
10. VII 2013 – 10. VII 2017.
Постоји нешто што не
умире, то је љубав и сећање на тебе.
Супруга МИЛУНКА
и син ЗОРАН
с породицом

У знак сећања, завек њени: БРАНКА, НАТАША,
ТОМА и БОЈАН
(9/243570)

Пет година са сећањима на мог оца и мајку

ЕРДЕЉАН

(13/243584)

8. VII 2014 – 2017.

AЦА и ДАЦА

9. јула 2017. године навршава се десет тужних
година без наше вољене

(14/223169)

(21/243615)

ЈОВИЦА

МАРИЈА

4. III 1933 – 6. VII 2012. 16. V 1939 – 19. II 2013.
10. јула навршава се шест месеци откако нас је
напустила наша

СЕЋАЊЕ

Тужно је без љубави дивних родитеља.
Увек у срцу ћерке ЗОРИЦЕ и зета ДАРКА
(2/243538)

ДРАГЕ ЛАЛИЋ
2007–2017.

ЉИЉАНА ГВОЗДЕНОВИЋ

НЕВЕНКА МИЈАТОВИЋ

12. јула навршава се четрнаест година откако
си нас изненада напустио

Утехе нема, заборав не
постоји. Туга је бескрајна.
Твоји најмилији
(29/243634)

1941–2008.
По доброти те памтимо, с поносом увек спомињемо.
Ћерка БИЉАНА, супруг НИКОЛА, унук
НИКОЛА и зет БОБАН

Заувек захвални: породица МИЈАТОВИЋ

(27/243672)

(28/243629)

Прошло је седам година
од смрти мог драгог тате

ЖИВАН
АТАНАЦКОВИЋ
ГАШПАР
ЛОВАС

агроном
2008–2017.
10. јула је пола године
мојој сестри

10. јула је пола године
мојој сестри

Шестомесечни помен

СЛАВКА
ИВАНОВИЋА

ЉИЉАНА
ГВОЗДЕНОВИЋ

ЉИЉА
ГВОЗДЕНОВИЋ

ЉИЉИ
ГВОЗДЕНОВИЋ

ЉИЉИ
ГВОЗДЕНОВИЋ

Никада те нећемо заборавити.
Вечно у болу отац
РАДЕНКО и брат
ЗЛАТКО с породицом

Поносна слам што сам
те имала, а тужна што
сам те изгубила.
Твоја сестра ВЕРА и зет
ИВИЦА с породицом

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
РАДЕ, МИРА,
МАРИЈА и ДУШАН

Драга моја снајка, вечно ћеш живети у нашим
срцима.
Твој девер ЉУБА,
јетрва ЈОВАНКА
и ЦАЦА с породицом

(7/243558)

(6/243557)

(44/243693)

(68/243789)

4. јула 2017. четрдесет дана откако није с нама наша

Чувамо успомене на њега.
Ћерка БИЉАНА
с породицом

С поштовањем породица
АТАНАЦКОВИЋ

Чувамо успомену на тебе.
Сестра АНА и супруга
РОЗАЛИЈА с децом

(18/243600)

(22/243617)

СЕЋАЊЕ

(40/243674)

СЕЋАЊЕ

ОЛГИЦА КАРБУНАР
1958–1982.
Време пролази, бол, успомене и сећања вечно остају у
нашим срцима.
Тетка МИРА с породицом
(11/243575)

11. јула 2017. навршава се седам година без нашег

АЦКО
СЕКУЛОСКИ

МАРИЈА ВУКЧЕВИЋ

ВЛАЈКА ТАСИЋА

Твоји: МИКИ и ВЕСНА с породицама

Много је лепих успомена да те вечно памтимо
Твоји најмилији

(23/243619)

(15/243590)

2006–2017.
Док смо ми на овом свету нећеш бити заборављен.
С поштовањем твоји
најмилији
(51/243727)

ОЛГИЦА КАРБУНАР
1958–1982.
Најлепше успомене на тебе остају вечно да живе у нама.
Ујак БОЖА с породицом
(12/243574)
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ИНФО/ЗАБАВА

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 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
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
27. маја: Јовану – Гордана Насковски и Милорад Бањаш; 8. јуна: Дуњу – Снежана Кикановић и Никола Јанковић; 12. јуна: Машу – Тамара и Владимир Величковић; 13. јуна: Хелену – Сандра Ракић и Никола Ћирић; 19. јуна: Ивану – Магдалена и Далибор Живковић, Искру – Кристина и Иван Станојчић; 21. јуна: Нину – Драгана и Стеван Богосављев, Дуњу – Јелена и Филип Олтеан, Теодору – Андријана
Минић и Драган Лазаревић, Николину – Кристина Гогош и Ненад Бирташевић; 22.
јуна: Петру – Јелена и Милан Станковић, Катарину Мариу – Валентина и Драган
Миловановић; 23. јуна: Даницу – Марина и Владимир Филипов, Хелену – Марина
Милићевић и Игор Хајл; 24. јуна: Силвиу – Себастијана и Себастијан Муста; 25. јуна: Марију – Анђелка и Драган Божић, Хелену – Наталија и Богдан Јорговић Пејић.

Добили сина
30. маја: Михаила – Исидора Ћирика и Мирослав Спасић; 9. јуна: Константина –
Милан Даути; 13. јуна: Александра – Ведрана Дамјановић и Никола Боројевић; 16.
јуна: Мартина – Татјана и Мартин Јонаш, Уроша – Драгана Станковић и Драган
Аслански; 18. јуна: Луку – Ивана Алаванић и Марко Матовић; 19. јуна: Тадију – Маја и Давид Гечевски; 20. јуна: Филипа – Сандра Вукадиновић и Бојан Танасковски,
Вука – Оливера и Милан Антанасијевић, Михајла – Тијана и Далибор Милутиновић,
Рељу – Катарина и Драган Младенов; 21. јуна: Стефана – Ивана и Марко Ристовски; 23. јуна: Огњена – Ивана и Дејан Петричић, Луку – Јелена Думић и Владимир
Ристић, Петра – Слађана Фундук и Жељко Чоловић; 24. јуна: Вукашина – Маја и
Александар Медаковић, Вукана – Наташа и Младен Маринковић, Гвоздена – Митрана и Срђан Милошев, Андреја – Гордана и Предраг Гавриловић.

ВЕНЧАНИ
24. јуна: Драгана Кнежевић и Иван Смајловић, Милица Ајдиновић и Милош Јеросимић, Наташа Матијачић и Горан Станић; 25. јуна: Санела Димитров и Дејан Станојковић, Јована Ивков и Небојша Милошевић, Милица Савановић и Богдан Смедревац; 29.
јуна: Бојана Шљивић и Ненад Малетић, Светлана Стевановић и Предраг Лојпур.
УМРЛИ
22. јуна: Иван Зарић (1950); 23. јуна: Миливоје Крсмановић (1938), Милан Ћирка
(1944), Мирјана Корица (1933), Марија Вујанић (1935), Милан Кнежевић (1957); 24.
јуна: Ромнел Топлићан (1952); 25. јуна: Адам Жолнај (1959), Невенка Рисовић
(1948), Милица Танчић (1934); 26. јуна: Живојин Савин (1958), Бранка Грубор
(1953); 27. јуна: Кујтим Салиевски (1955), Момчило Томић (1926), Вукашин Ристић
(1932), Нада Луковић (1949); 28. јуна: Михал Махач (1933), Ката Немет (1937); 29.
јуна: Ружица Стефановић (1931), Драгомир Петров (1937), Жива Крецуљ (1931),
Илија Стојановић (1935).

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

УКРШТЕНИЦА

КОЊИЋЕВ СКОК

Дат је по азбучном реду попис свих речи од којих се састоји ова укрштеница. Ваш је задатак да их упишете у приложени лик, тако да добијете исправну укрштеницу. Да бисмо вам олакшали задатак, једну
реч смо већ уписали.
Водоравно: ЕКОМЕР, ИРИ КАНАЛ, ИСПАРИТИ, КАСАНДРА, КИ, КОТЕЖ, МОДА, НАБОРИ, НАЦИЉАТИ, ПРАШИНАР, РА, РАДЕ, РЕМИСИЈА, СБ, СЛАВИЗАМ, ТЕЛА, ТИТАНАТ.
Усправно: АЈА, АМАР, АТАР, БАРА, ВИША МАТЕМАТИКА, ЗИНЕДИН,
ИСИДОРА ЖЕБЕЉАН, ИЛА, ИСТОК, ИТАЛИ, КЕРСНИК, ЛЕР, МАРТ, РАТАР, РОЛАНД, СРПСКИ, ЦИС.

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског коња, почев од посебно обележеног поља, као решење ћете добити једну стару латинску сентенцу о поштењу и злоби.
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Први опис се односи на појам који се
уписује од осенчених поља до краја
лика, a други на појам који се протеже кроз цео лик. У осенченим пољима
крије се име и презиме руско-српске
шахисткиње (на слици), која има титулу женског велемајстора.
ВОДОРАВНО: 1. морски гусари – картографски приказати неки предео или
земљу, 2. француски фудбалер (Патрик) – приобаље, приморје, 3. мала
живахна птица певачица – река у Србији, притока Велике Мораве, 4. певачка
звезда с Барбадоса – име глумице и ТВ водитељке Мићић, 5. сродник по узлазној линији – прогрес, напредовање, 6. градић у Херцеговини – индустријски град у Србији, 7. дрвени плуг – преварант.
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(23. 9 – 22. 10)

Пред вама је бурна пословна недеља. Бићете преокупирани решавањем пословног статуса и
материјалног стања, радећи без
одмора. Будите мало толерантнији према партнеру и дозволите
му да искаже своје ставове. Сувише сте агресивни и заборавни.

Ваге које се баве уметношћу могу доживети звездане тренутке
ове недеље. Добру зараду могу
очекивати и оне које су запослене у услужним делатностима.
Љубавни живот вам је као вртешка, али засад успешно балансирате.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Избегавајте сукобе с претпо-

Улажете превише напора и ради-

стављенима, али и с колегама.
То што сте у праву, неће имати
велики значај, а може вас коштати положаја и новца. Уживајте с
пријатељима, породицом и партнером, уз добар филм или књигу,
и пустите да криза прође.

те за троје, али резултати које желите, изостају. Пробајте да укључите тим у своје пројекте и реализација ће бити бржа. Немојте дозволити да постанете песимистични,
предстоји вам новчани добитак.
Дозволите страсти да вас обузме.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Изненадиће вас позив старог
пријатеља и његова понуда да пословно сарађујете у једном новом
пројекту. То би било добро искуство, ако прихватите, и могућност
дуже сарадње. Мучиће вас бриге
око млађег члана породице. Преконтролишите крвну слику.

Крајем седмице стиже повољан
одговор на ваше предлоге или
пословне аранжмане. Заокупљени сопственим бригама, нисте
приметили позитивне сигнале
које вам шаљу надређени. Дајте
себи мало времена да уживате с
партнером.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Тренутна ситуација у којој се нала-

Имате пуно идеја, а већина њих

зите веома је сложена, а могла би и
да се погорша. Ако се смирите и размислите о сваком кораку, све се може решити. Потребни су вам помоћ
и подршка, потражите их. Не компликујте свој љубавни живот више од
оног колико је већ компликован.

ће наићи на одобравање. Ако
вам се понуди посао у иностранству или сарадња са странцима,
немојте одбијати а да пре тога не
размислите. Партнер се труди да
вам покаже колико му је стало
до заједничке будућности.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

жиће ову седмицу, али добро пазите шта потписујете. Читајте
сваки ред да вам случајно не би
промакла нека клаузула која вам
неће одговарати у будућности.
Љубавна ватра запаљена протеклих седмица прераста у пожар.

Идеје просто навиру. Потрудите се
да бар половину реализујете. Мање
препреке и одуговлачења показаће
се као изузетно повољни по ваш
тренутни положај. Ово је само пролазна криза. На милион дечјих фора покушавате да покажете партнеру колико вам је стало до њега.

Девица

-ЧИ-

2

4

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Велики пословни успех обеле-

Припрема: Момир Пауновић
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Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Идеална седмица за коначно дефинисање вашег пословног статуса. Одлазак или повлачење на
друго радно место – избор је на
вама. Организам вам шаље упозорења да је „на резерви”. Пронађите мало слободног времена за
партнера, пријаће вам опуштање.

(19. 2 – 20. 3)
Разочарани сте и повређени
због коментара колега и пословних сарадника. Време је да се
ослоните само на себе и своје знање и храбро кренете у освајање
пословних висина. Новац ће стићи
с малим закашњењем. Подршка
породице и партнера је сигурна.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
(1) МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ

TA
СИЛНА
„ИГРАЧКА”
(2) ЖЕНСКИ СПОРТ

ИГРА МИ
ТАКТИЧАН МИКС
(3) БОКСЕРСКИ КРАЉ
Мислили су неки:
ту му није место,
НО ЏИН „УШЕТАО”
нa боксерски престо.

РЕШЕЊА – Мозаик укрштеница: славизам, ремисија, прашинар, с, Раде, т,
ки, мода, испарити, титанат, Котеж, ра, екомер, л, р, набори, сб, тела, нациљати, Ири-Канал, Касандра. Коњићев скок: Ко поштено живи, тај не треба да
брине о речима злих људи. Анаграми: (1) класична гитара, (2) ритмичка гимнастика, (3) Ентони Џошуа. Испуњаљка: мапирати, ривијера, Јасеница, Маријана, напредак, Костолац, варалица (коначно решење: Марија Манакова).

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 7. јул 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 7. јул 2017.
pancevac@pancevac-online.rs
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ОДРЖАНО ДЕСЕТО ИЗДАЊЕ НОВОСЕЉАНСКОГ ФЕСТИВАЛА

„БАНАТСКА ТРУБА” РАЗГАЛИЛА ДУШЕ
Након прошлонедељног елитног скупа мајстора хармонике,
на ред је дошао још један
атрактиван инструмент – труба! И то банатска...
У битније разлике између
поменута два окупљања спада и
то што је, за разлику од премијерног ивановачког фестивала,
догађај виђен у суботу, 1. јула, у
Новом Селу, доживео своје
јубиларно десето издање.
А то је прилика да се током
наступа састава који пре свега
негују румунски мелос, ужива
у истински пријатном и позитивном „филингу”.
Једина штета јесте то што се
поводом десете „Банатске трубе”, у овом вишенационалном
месту није нашло више љубитеља добре и веселе музике.
Јубиларна десета „Банатска
труба” започела је, по традицији, на новосељанским улицама,
као и увек дефилеом фанфара
и других састава. То је можда и
најатрактивнији део поменутог
хепенинга, јер људе из овог
места, њихове госте и љубитеље такозване плехане музике,
сасвим сигурно подиђе она
пријатна блага језа када се
моћан звук из десетине труба,
саксофона, добоша и других
инструмената, заори у овом

била је фанфара „Еминеску”
из Куштиља. За диригентском
палицом налазио се Илија
Капет, а младе снаге су с неколико маршева показале велики потенцијал, као и то да ће
успешно одржавати репутацију ове групе. Регуларни програм затворен је наступом
истоименог лименог оркестра
из Страже.
Све у свему, може се рећи да
је овај фестивал успео да преживи, не само финансијске
недаће већ и тмурне облаке
који су се све време надвијали
над Новим Селом и претили
повременим ситним капима
кише.

ОВОГ ПУТА БЕЗ
„КУЛ ТУ РЕ”

звали су новосадски трубачи,
који се баш тако и званично
зову. Под вођством Бошка
Крџавца, публику су разгалили с неколико овдашњих
атрактивних нумера, као што
су „Ево банке”, „Пукни, зоро”
и сплет кола.

делу јужног Баната. Након што
су сви они стигли на зборно
место – плато испред Дома
културе, почео је и званични
програм, у оквиру којег се осам
оркестара представило у петнаестоминутним блоковима са
по три-четири нумере.

Том приликом госте је најпре поздравио Предраг Шкаљак, председник организационог одбора фестива ла, а
дога ђај је свеча но отворио
Марћел Дра ган, секретар
Националног савета румунске
националне мањине. После
тога заређали су се наступи
врсних трубача.
„Тинерету” за почетак...
Како и доликује, стартно место
на овој манифестацији припало је домаћинима – фанфари
„Тинерету”, којима је и овог
пута дириговао „спиритус
мовенс” фестивала – Саша
Мандреш. Поменути Новосељани представили су се сплетом румунских народних песама и с два популарна марша.
Уследио је и једини мађарски састав „Јожеф Атила” из
Михајлова, који негује своје

националне мелодије, а одмах
затим засвирали су гости из
суседне Румуније, тачније из
места Ђирок.
Уверљиве наступе имале су
и фанфаре из Јабланке и
Месића, а праву еуфорију иза-

И Доловци имали шта да
покажу
У наставку се представио још
један панчевачки састав и то
из Културно-уметничког друштва „Јон Креанге”, који
постоји још од давне 1892.
године. За то време ови
Доловци остварили су низ
успеха и запажених резултата.
У последње две године доживљавају ренесансу под вођством Саве Бањаша.
Тек нешто млађа по постојању, формирана 1910. године,

Ново Село је једно од ретких места које има два
лимена оркестра. У том
месту светле музичке традиције широког дијапазона
жанрова, поред састава
„Тинерету”, фактичког организатора „Банатске трубе”,
дуги низ година егзистира
и фанфара „Култура”.
Међутим, за разлику од
претходних издања фестивала, они се овог пута,
нажалост, нису појавили на
сцени.
Разлог, још увек, нејасан...
Срећом, све је завршено по
протоколу, рачунајући и „треће полувреме” у просторијама
локалне образовне установе.
Још једном – остаје жал што
није било више (од стотинак)
људи у публици, јер овај догађај то сасвим сигурно и заслужује.

ЈЕДИНСТВЕНО ОКУПЉАЊЕ ДОМАЋИХ И „ИНОСТРАНИХ” МУЗИЧАРА

Успело и треће „јубиларно џемовање”
Пре три године извесно друштванце спонтано се окупило
у „Дворишту” не би ли испратило пријатеља на далек пут
„преко баре”. Како се том приликом на датом месту затекло
још неколико Панчеваца
печалбара с разних страна
земљине кугле, намислили су
да се виђају сваке године у
исто време, то јест у периоду
када су обично на одмору.
Сложили су се, такође, да су
тим поводом веома добродошли пријатељи и колеге који
још живе у овом граду.
Дакле, непосредан повод за
наведено дружење био је одлазак у Америку бубњара Неше
Поповића, а тај скуп, нека
врста опроштајне свирке њему
у част, формално је назван
„Џем”. На премијерном изда-
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њу учествовало је тридесетак
музичара, а већ наредног пута,
прошле године, хепенинг је
поновљен уз одзив десетак
људи више. То је већ било право шаренило разних генерација и музичких опредељења.
Претходне реченице су
више него пристојан шлагворт
за трећи „Џем”, који је одржан
у недељу, 2. јула, и то поново у
„Дворишту”. Сада се још више
музичара латило инструмена-

та – њих око педесет. Испреплитали су се „млади лавови”
и прекаљени уметници, па је
све прштало од неминовне
размене енергије, искустава,
савета и информација о томе
„како је некад било”. И публика је, такође, била мешовита.
Све њих је непријатно изненадила киша. Према речима
Владе Антића, једног од главних инспиратора „џемовања”,
због тога многи нису дошли,

јер су помисли да ће дешавање бити отказано.
– Како је мото овог „јубиларног” скупа био – „ко зна зашто
је то добро”, ни елементарне
непогоде нису нам ништа
могле, већ смо у одличном расположењу наставили свирку у
затвореном простору. Морам
да истакнем да је ово дружење
имало и емоционалну ноту, јер
смо се радо присећали многих
који, нажалост, више нису с

нама. Оживеле су и приче о
добрим старим временима, а
легенде су колале с колена на
колено... – рекао је Антић.
Поред тога, било је шта за
чути и видети. А све је почело
тачно у подне инструменталима састава „Џез трио”, који су
чинили Сава, Дуца и, поменути, Неша. Након њих на бину
су се попели чувени отац и син
– Душа и Бане Глуваков. Они
су с остатком бенда маестрал-

но „скидали” ствари легендарног америчког састава „Grateful Dead”. Потом је наступио
„Дрига бенд”, с којим је млада
Тамара (Дригина ћерка), уз
звуке акустичне гитаре, отпевала неколико песама. Катарина и Сале представили су се
етно музиком; „Twiglight”, на
челу с Драганом Сиђином, био
је у поп фазону, након чега су
поново заједно свирали дете и
родитељ – Марина и Мирча
Микша. Нешто касније прикључио им се поменути Влада,
што је био знак да почне „џемсешн”. За инструментима се
мењало много музичара, међу
којима и Невена Рачић, Бане
Антић, Срђан Јефтић... Све то
потрајало је до поноћи, а програмом је на себи својствен
начин беспрекорно владао
„дипломирани мастер оторинорокенрологије” – неуморни
Ђека.
Према томе како су се
(тешко) растали, нема сумње
да сви већ жељно ишчекују
четврти, како још једном рекоше, „јубиларни Џем”.
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ВИШЕ НЕГО ЗАБАВАН НАЧИН ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ЛЕТА У ПРИРОДИ

„ВЕСЕЛО” ТЕЦИ, ИБАР ВОДООО...
Последњих година једна
од најефикаснијих идеја
за спас од летње жеге
јесте одлазак на реку. Али
не било какав одлазак,
већ такозвани авантуристички, онај који ослобађа одређену дозу адреналина и неслућену количину хедонизма.
За неупућене, у питању
су сплаварски „спустови”,
попут оног на Дрини. Или,
рецимо, на Ибру, управо
одржан протекле недеље...
У том својеврсном гротлу, међу три хиљаде
весељака, нашли су се и
неки панчевачко-качаревачки пустолови, па овом
згодом преносимо њихове
импресије.
Весели спуст на Ибру протекле недеље, 2. јула, одржан је
двадесет осми пут, а њему су,
из разлога које није неопходно
претерано објашњавати, присуствовали многи, па и људи
из нашег окружења – Панчева
и Качарева.
Према њиховим речима,
весела регата је, предвођена градоначелником Краљева, кренула у јутарњим сатима од старог
града Маглича и лагано се спуштала ка Краљеву и главном
циљу – Матарушкој бањи. Ову
реку, опевану у чувеној народној

али је, након расхлађења у
отрежњујућем Ибру, брзо
наставио да ужива у авантуризму, хедонизму и малиганизму. Било је и много безопасних упадања, што је у ствари и
једна од дражи овог дешавања.
Конвој се кретао „муњевитом” брзином, па је двадесет
пет километара пређено за
песми, тога дана окупирало је
око три хиљаде пригодно расположених и (де)костимираних
људи, распоређених у стотине
пловила – од обичних чамаца
до разних импровизованих
амфибија, па чак и до оних
склепаних од петолитарских
боца за воду. Посебно је био
занимљив један од учесника
који је у гојзерицама веслао на
„скијама” направљеним од пластичних пивских дволитрашица. Празних, разуме се...
Спуст је, наравно, ишао низводно и пролазио поред куле

Јерине, Конарева и других
места, а све време унаоколо
блистала је живописна природа. Иако вода није била претерано дубока – од два и по метра
до само двадесет центиметара
(када су пловила преношена
рукама), приликом наилажења
на брзаке било је и помало
рискантно, за шта је, ипак,
пожељна нека веслачка вештина. Управо су Панчевци налетели на шину сакривену иза
стена. На срећу, настрадала је
само једна комора чамца. Притом је испао један од путника,

СУГРАЂАНИ ИЗВУКЛИ ГРДОСИЈУ КОД ТЕКИЈЕ НА ДУНАВУ

Панчевац упецао сома од педесет килограма
Пре неколико дана један Панчевац отишао je да посети старог пријатеља и некадашњег
суграђанина, који га је првом
згодом стрпао у чамац и одвео
на једно истински узбудљиво
место на лепом плавом Дунаву.
И није прошло много до
момента када је узбуђење изазвано лепотом и грандиозношћу друге највеће европске
реке досегло највиши степен
кулминације. Разлог – у пловило им се напрасно „уселио”
изузетно фасцинантан гост!
Али, кренимо од почетка...
Ненад Ковјанић, доктор
запослен у панчевачкој Општој
болници, одазвао се на позив
бившег пацијента и великог
пријатеља Зорана Динуловића
и запутио у Текију, место на
обали Дунава у предивној Ђердапској клисури.
Након извесног времена,
домаћин, иначе легенда пецања сома на бућку, повео је и
госта у риболов. Кренули су
чамцем у само праскозорје и
заузели бусију на локацији
познатој као Казан.
– Убрзо је нешто крупно
почело да вуче мој штап, али

још брже је престало. Боље
рећи, привремено се зауставило... Све док се, у року од пет
минута, није повио Зоранов
штап. Било је јасно да је реч о

плен; спретно се послужио
куком, а онда је у чамац улетело чудовиште – сом од педесет килограма. Да се не лажемо, препао сам се и од страха
инстиктивно дигао ноге увис –
шеретски је искрен Ковјанић.
Поменути Динуловић се из
Панчева одселио пре десетак
година, тачније по одласку у
пензију, коју је стекао радећи
у (сада пропалој) Фабрици
сијалица „Тесла”. Откада је
дошао у Текију, не пропушта
ниједан погодан моменат да
изађе на воду, а у континуитету побеђује у реномираном

такмичењу у пецању сома на
бућку. Може се рећи да су му,
ради неизвесности тог надметања, организатори на неки
начин забранили да учествује.
Иако је поменути примерак
рекорд сезоне, овај прекаљени
риболовац вадио је и много
веће „комадине”, чак и оне од
двеста килограма.
Све то било је инспирација
и многим ауторима емисија о
животу у природи, па су с
Динуловићем снимали и чувени Жак Кусто и – на овим просторима ништа мање славан –
Јован Мемедовић.

ЛЕТЊИ САВЕТИ

Шта ако изгорите
на сунцу?

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА УДИЦЕ

Састојци: 2,5 кг шарана, 3
главице црног лука, 1 веза
першуна, 1 кашичица бибера, 1 кашика соли, 1 дл уља,
300 г смрзнутог грашка, 2 дл
белог вина, мало брашна
Припрема: Очистите рибу,
оперите је и засеците на
неколико места и утрљајте со
и бибер са спољашње и унутрашње стране. Ситно исецкајте црни лук и першун и
помешајте их са уљем, па
премажите рибу, рачунајући
и отворе које сте направили.
Смрзнути грашак распоредите у унутрашњости рибе.
Доњу страну шарана уваљајте

у брашно, па га ставите у
плех с врелим уљем. Пеците
40–50 минута на 200 степени
и повремено преливајте рибу
уљем из плеха. Пред крај
прелијте специјалитет белим
вином и још мало пеците.
Сервирајте уз прилог од
куваног кромпира.
Пријатно!

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Борка
Мала „тигрица” тражи сигуран
дом након што је спасена са
улице пре неколико месеци. У
међувремену је стерилисана,
вакцинисана и чипована.
Социјализована и навикнута на живот с псима и другим
припадницима своје врсте.
Ко тражи „комплетно сређену” кућну мацу, ово је прави избор за њега, јер уз Борку
иде и гаранција на дугогодишњу безусловну љубав и непрекидно предење. Контакт-телефон је 060/513-72-00.

правом речном монструму.
Љута борба потрајала је десетак минута уз упадљиво велике турбуленције у води, након
чега је Зоран вешто привукао

ПЕЧЕНИ ШАРАН ПУЊЕН ГРАШКОМ

„само” седам сати. И ништа
није могло омести учеснике
„веселог спуста” да се „до
коске” препусте у шашавој
вожњи. Понеке чашице (и
флашице) биле су неизбежне,
а један акробата је чак и пекао
роштиљ на води. Све време
близу епицентра збивања
налазили су се и трубачи, па
ко год је желео њихове услуге,
требало је само да их привуче
и „залепи” им „црвену”. А

онда креће фронтално и
тотално лудило...
Можда и најбитније правило понашања било је да нико
не сме остати сув. О томе су
сви „водили рачуна”, па је
прскања хладним Ибром било
на хектолитре. У тим ситуацијама, најинтересантнији су
били пасионирани пушачи,
који су се довијали стављајући
цигаре и упаљаче у пластичне
флаше. Ипак, сува „пљуга”
била је посебно цењена.
А о разним сударањима, не
треба трошити речи...
И на кра ју, за оне које
воле луду и „брзу” вожњу
реком, јед но оба ве ште ње:
следећег викенда на про граму је Дри на...

Болне опекотине од сунца
свакако су последња ствар
која вам је потребна на летовању, али ако сте ипак претерали са сунчањем, не паничите. Решење је надохват руке,
чак и ако код себе немате крему против опекотина. Природни лекови су свуда око нас.
Ако сте изогрели, важно је да
пијете што више воде како
бисте хидрирали тело изнутра.
Чак и наше баке се куну у кисело млеко или јогурт као непревазиђене лекове који хладе,
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смирују и влаже кожу, а ефекти
се осећају већ после петнаест
минута. Једнако добро може
послужити и мед, који се наноси директно на опекотину и треба да одстоји до двадесет минута. Упалу ће смирити и кашица
направљена од неколико јагода.
Наравно, кромпир који извлачи
температуру и делује као природни аналгетик још једно је од
решења која вам стоје на располагању. Регенерацији оштећене
коже допринеће расхлађени
зелени чај који треба утапкати
по болним местима.
Ипак, да вам овакви савети
не би затребали, радије користите адекватну заштиту од
сунца и немојте боравити на
отвореном онда када је штетно зрачење најизраженије.

Сестре
Ове две девојчице немилосрдно су
одбачене и нехумано остављене пре
неколико дана на бувљаку. Вероватно
је „одговорни” власник помислио да
ће се људи „потући” око тога ко ће их
удомити. Наравно, то се није догодило, али сестрице су имале среће, јер
их је једна племенита суграђанка привремено збринула, окупала и средила.
Ко год се у вези с њима премишља,
неће се покајати: бескрајно су љупке и разигране.
Приликом удомљавања могућа је бесплатна стерилизација када за то дође време, а све друге информације могу се
добити на 062/978-34-20.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ЗА ФУДБАЛЕРЕ ДИНАМА 1945 ЗАВРШЕН ОДМОР

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СТАРТОВАО „БРЗИ ВОЗ”

АНДРЕА ВИЦЕШАМПИОНКА ЕВРОПЕ

Александар
Стевановић нови шеф
стручног штаба
Напад на Прву лигу
У недељу, 2. јула, завршен је
одмор за фудбалере Динама
1945, али и за све запослене у
овом спортском колективу.
Шампион Војвођанске лиге
„Исток” и освајач Купа Војводине већ је „упалио моторе”
како би био што спремнији за
искушења која га очекују у
трећем рангу, а она неће бити
мала. Амбиције Динама 1945
остају исте – и у Српској лиги
„Војводина” намера је да се
тријумфује...
Прозивку првотимаца на
Градском стадиону извршио је
нови шеф стручног штаба Александар Стевановић. На првом
окупљању у новој сезони појавило се тридесет три фудбалера, али до почетка такмичења
тај списак биће знатно скраћен.
– Комплетне припреме обавићемо у нашем граду, јер у
Панчеву заиста имамо идеалне
услове за то. Одиграћемо једанаест контролних утакмица,
мада још нису све заказане, с
обзиром на то да многе екипе
нису ни почеле припреме.
Сигурно је да ћемо 19. јула
одмерити снагу са Чукаричким. Када је реч о играчима,
скратићемо овај почетни списак, јер у првенство желимо да
уђемо с двадесетак момака и
три голмана. Током контролних мечева сви ће имати прилику да се докажу и да нас убе-

де да заслужују дрес Динама.
Амбиције клуба су увек највеће. Направљен је одличан
амбијент, прави фудбалски,
агилна управа даје свој максимум како би свима обезбедила
одличне услове за рад. Желимо
да вратимо публику на трибине, да привучемо младе момке
да опет обуку дрес Динама и да
из Панчева крену у остваривање својих снова. С обзиром на
квалитет играчког кадра, желимо да нападнемо прво место у
Српској лиги. Имамо потенцијал и надам се да ћемо успети у
својим намерама – рекао је
окупљеним новинарима Александар Стевановић.

Поред Стевановића, стручни штаб Динама 1945 сачињавају и тренери Душан Ђокић,
Кристијан Стојанов и Ненад
Николић, стручњак за кондицију играча професор Игор
Ранисављев, медицински тим
који, поред доктора Душана
Стојића, чине и Ивона Јапунџа и Нинослав Јуриша, као и
економ Жељко Ћалић.
Оно што је за нави ја че
„брзог воза” и нај ва жни је
јесте чињеница да је прошлогодишњи састав екипе остао
на окупу, а да су у клуб стигла
и појачања као што су: Стеван
Радуловић (Будућност, Добановци), Петар Рашић (Дунав,

Стари Бановци), Александар
Мирковић (Вождовац), Предраг Станимировић (Синђелић, Бео град), Дејан Јаћи мов ски (Вршац), Милан
Недучић (Железничар, Панче во), Вла ди мир Адви гов
(Злате Моравце, Словачка),
Лука Гој ко вић и Вука шин
Марковић (обојица дошла из
БСК-а из Борче).
Момке су поздравили и
челници Динама 1945 – председник Горан Јањовић, потпредседник Александар Павковић, директор Ненад Јованчевић и чланови Управог
одбора Зоран Радојковић и
Драган Павловић.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У ДАЉИНСКОМ ЈАХАЊУ

TРОФЕЈИ ЗА KРЕМЕН
Коњички клуб Кремен из нашег
града недавно је био организатор трећег кола Првенства
Србије у даљинском јахању.
Старт трке био је на хиподрому, а потом је пред такмичарима била кружна стаза
кроз панчевачки атар у дужини од десет километара.
Члан КК-а Кремен у категорији сениора Саша Крњаић, с
коњем Вуком, освојио је прво
место на дистанци од 60 км. У
категорији јуниора представници домаћег клуба заузели

су прва три места у трци од 40
км. Победила је Ања Андрић с
коњем Минардијем, сребро је
припало Иви Миоч на коњу
Зевс, а трећа је била Уна Унчевић на грлу Грифон. У категорији деце која су се такмичила
на 20 км, прво место освојила
је Маша Јосиповић с коњем
Вероном, такође из КК-а Кремен. Тренер панчевачког тима
је Вишња Андрић.
Наредно такмичење које
очекује наше суграђане заказано је за 16. јул у Аранђеловцу.

Главни град Литваније Каунс,
од 30. јуна до 2. јула, угостио
је најбоље младе џудисте Старог континента. На Првенству
Европе за кадете надметало се
430 такмичара, а међу репрезентативцима Србије била је и
џудисткиња Динама Андреа
Стојадинов.
Наша млада суграђанка је
и овога пута остварила изузетан успех. Надметала се у
категорији до 48 кг и освојила сребрну медаљу. На путу
до вицешампионске титуле
на престижном такмичењу,
Андреа је победила такми-

чарке из Холандије, Аустрије
и Шпаније. Нажалост, у мечу
за најсјајније одличје поражена је од Немице Маше
Балхаус, коју је иначе досад
увек побеђивала.
Андреа је као члан нашег
националног тима учествовала и у екипном делу шампионата, а конкуренција је
била веома јака јер се такмичило чак деветнаест репрезентација. Иако малобројна
(састављена од само три, од
пет могућих такмичарки),
екипа Србије заузела је друго
место.

МАРКО СИЛАН У „ПИНГИЋУ”
Прошлог викенда је у Шапцу
одржан традиционални, дванаести по реду, кадетски
турнир у стоном тенису под
називом „Лав куп”. И овога
пута окупили су се млади
играчи из целе земље, који
су били подељени у неколико старосних група, а једини
учесник из нашега града био
је Марко Милановић.
Такмичење је било организовано најпре кроз квалификације по групама, а

потом су најбољи из група
позивани на главну таблу,
где се на путу ка финалу
играо „нокаут” систем – на
испадање.
Марко је одиграо седам
мечева, свих седам је добио,
освојио је прво место, па је
тако одбранио титулу с претходног турнира. Раније је
одржано и Првенство Панчева за играче до 14 година, на
коме је Марко тријумфовао
по трећи пут узастопно.

ЗЛАТО И У ПАНЧЕВУ

ВОЈЛОВАЧКА МЛАДОСТ ГОСТОВАЛА У СЛОВЕНИЈИ

ДРУГАРСТВО КОЈЕ ТРАЈЕ...
Фудбалски клуб Младост из
Војловице гостовао је 24. и 25.
јуна у Марибору, и тако наставио лепу традицију сусрета с
пријатељима из Ногометног
клуба Малечник. Сваке непарне године наши суграђани
путују у Словенију, а сваке
парне Мариборчани гостују у
нашем граду... Овог лета на
програму је био осми сусрет...
Фудбалери, чланови Управног одбора и пријатељи ФК-а
Младост на спортско дружење
са словеначким четвртолигашем путовали су аутобусом
„Ласте”, а после нешто више
од 500 километара, стигли су
на одредиште.

Након срдачног дочека и
поздрава, на терен покрај Драве истрчали су најпре ветерани.
Интониране су словеначка и
српска химна, а онда су домаћини искористили умор гостију и победили с 2:0. Боје ФК-а
Младост бранили су: Ћирковић, Мачкић, Цимиротић, Ратков, Лакић, Чаушевић, Анђелковић, Здравковић, Матовић,
Ускоковић, Младеновић, Дер и
Обрадовић.
Потом је одиграна и сениорска утакмица између Младости и Малечника, којој је
присуствовао велики број гледалаца, али и југословенска
фудбалска легенда, некада-

шњи играч Црвене звезде и
Партизана, сада становник
Марибора Милко Ђуровски.
Некадашњи голгетер обећао је
да ће у наредном, деветом
сусрету, следећег јуна у
нашем граду, бити гост ФК-а
Младост и фирме „Тои-тои”
из Београда, као и идејних
твораца овог дружења Александра Хајдера и Мухамеда
Цимиротића.
Тренер екипе из Војловице
Дејан Жарков супротставио је
домаћину тим у саставу: Крчмар, Ковачевић, Јакимовски,
Младеновић, Крстин, Андрић,
Миљевић, Николић, Бајић,
Трајковић, Турајлић, Радојко-

вић, Јаначковић, Шућур и
Тепшић. Иако је резултат био
у другом плану, нека остане
забележено да је Младост
победила са 4:2, а голове су
постигли Младеновић, Тепшић и Бајић (два).
Уследило је неизбежно –
„треће полувреме”, у коме су
размењени поклони, а уз иће,
пиће и сјајан музички програм
дружење је настављено до
касних сати. Људи из НК-а
Малечник и овога пута показали су се као одлични домаћини, а као и сваке године „банку
је држао” секретар словеначког
клуба Славко Компрешак.
Традиција је настaвљена,
пријатељство које је настало
из сарадње фирми „Тои-тои”
из Београда и „Дикси” из
Марибора, још више је учврстило везу између Војловице и
Марибора. Наредног јуна НК
Малечник гостоваће у нашем
граду...

На шеснаестом Балканском
одбојкашком првенству за
јуниорке, које је прошлог
викенда одржано на Палама
(Босна и Херцеговина),
Србија је по десети пут освојила златну медаљу. Овога
пута испред Турске и Црне
Горе, које су заузеле друго,
односно треће место.
Допринос освајању највреднијег трофеја дала је и
либеро Сања Ђурђевић, члан

Женског одбојкашког клуба
Динамо. Она је одиграла све
утакмице на турниру, а то је
уједно и прва овогодишња
медаља за Панчево на званичним међународним такмичењима у екипним спортовима.
За наше јуниорке Балкански шампионат био је само
успутна станица, јер их од
13. јула у Мексику очекује
Светско првенство.

ШАХОВСКИ КУТАК
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Низбрдо
И на осам степени се може купати, али у Плавој лагуни на Исланду,
где је температура воде 37степени.
Јелена Књегињић, Димитрија Туцовића 54

Може пешака. Бициклом. На ролерима. Аутом, њиме чак и у
леру да се не троши гориво. Безброј је начина...
Лако је ићи низбрдо, поготово ако ти за тај смер капију
широм отворе. Као у Србији...
Када је такво кретање кретачу пожељно, тада је све како
може да пожели. А пошто му се оно намеће – рикверц је једино
што му преостаје. Онда, зар не, све иде мало теже: ходање,
вожња бицикла, ролера и аута уназад...

Равно

Јелена, Марија, честитамо!
Од првог октобарског броја „Панчевац” ће
стизати на вашу адресу.
Редакција

Не постоји пут који се лако пролази. Такав није ни онај који је
ограђен, оивичен, с јасним, недвосмисленим смеровима кретања. Раван.
Шта, комарац примећује ограду и не убада кроз њу? Гуштерима се не мили да претрче пут, јер су свесни да би могли да буду
згажени? Људске мисли су ограничене, не путују преко плота?
Неке границе су опсена. Све оне су непожељне: слобода –
како то неограничено добро звучи.

До (врха) дна

Пуно свежих поздрава за топле дане из Краљевске
бање, Бања Ковиљача, прелепа Србија!
Марија Стевић, Книћанинова 26ц

Дубока је вода, увек: човек може да се удави и у неколико сантиметара течности.
Зато су важна пристаништа; пожељно је понекад привезати
се, одморити пред наставак путовања, доћи себи.
Чак и ако је путник аутодеструктиван, поготово онда.
Јер, дно је видљиво, а врх дна је песничка фигура.
Мање поезије, више праве егоцентричности, љубави према
себи – идеја је која може увек да прође. Док не смислиш своју.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Марко Петрески,
студент
политикологије:
– Овог лета ћу учити, јер
ми је остало доста испита.
Слабо посећујем околна
купалишта, али можда
ћу ићи на базен. Ако будем
имао мало слободног
времена, отићи ћу
с друштвом на море.

Јелена Катана,
дипл. филозоф:
– Током лета планирам
да завршим мастер
филозофије – усмерење
етика и филозофија
политике. Онда ћу ићи на
одмор с дечком, вероватно
у Грчку. Поред тога,
радим у Управи за трезор,
као млађи референт.

Димитрије
Андоновић,
конобар:
– Сигурно ћу
ићи на купање,
на неки базен или
купалишта
у околини.
Углавном ћу лето
провести радно.
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